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Voor Studenten en Oud-Studenten van

de St-Ignatius' Handelshoogeschool
Propaganda Streven.
Bij het verschijnen van het eerste nummer van den derden jaargang, richt Streven een nieuwen oproep tot de studenten en oud-studenten van St-Ignatius, leden van W i k i n g i a, A 1 s i en ook aan
de andere opdat zij den vooruitgang van het tijdschrift zouden verzekeren door :
1) een abonnement te nemen, zoo ze het nog niet deden en dat
abonnement te betalen (20 fr. te storten op het postchecknummer
4212.47, Edw. De Schaepdryver) ;
2) hun abonnement zoo spoedig mogelijk te hernieuwen' (door het
storten der bijdrage) ;
3) nieuwe abonnenten aan te werven ;
4) voor advertenties te zorgen. De prijzen zijn zeer gematigd :
500 fr. voor ééne bladzijde ; 300 fr. voor een halve bladzijde ; 175 fr.
voor een kwart bladz, ; 100 fr. voor 1/8 ; dit alles berekend voor één
jaargang.
Adresverandering.

Amand DE WINTER : Wellekensstraat, 6, Aalst.
Rudolf CROENE-VERMEER : Baron Ruzettelaan, 237, Assebroek-Brugge.
Missie-actie.
Door het comiteit werd in naam der studenten de som van 200 fr.
aan P. Verstraelen, in Kurseong, aangeboden.
Examen.

Julien LECLERCQ (promotie 1930) slaagde op 8 September te
Brussel in het examen voor accountant.
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IN MEMORIAM

Koningin ASTRID
Aan Haar, die gedurende een kortstondig
verblijf in ons midden, zooveel eerbied en
sympathie wist te verwekken, omdat Zij
eenvoudig en beminnelijk, hare plichten van
vorstin en ' moeder vervulde ;
en wier tragisch heengaan door ons
volk als een nationale ramp wordt beweend,
brengt Streven een onvermijdelijk
late, maar diepgevoelde christelijke hulde.
Moge Zij van God bekomen dat
Hij hare taak voortzette, tot steun van onzen
diepbeproéf den Koning, van hare lieve
kinderen en van haar dierbaar volk.

HELDENMORAAL

5

Heldenmoraal
door Dr

E. DE

BRUYNE, Hoogleeraar te Gent.

Elke eeuw heeft haar eigen ethos ; na een tijdperk van burgerlijke idealen van fatsoenlijkheid, vlijt en min of meer oprechte democratische gelijkheid breekt een dag aan, waarop, blind en instinctmatig, vol" gevoel en zonder veel critischen zin, een nieuw geslacht
opengaat voor het type van groote, oorspronkelijke persoonlijkheden,
vol ondernemingslust en verachting voor den socialen slenter. Een der
merkwaardigste verschijnselen van den tijd dien wij beleven is misschien wel de geestdrift van tallooze jongere scharen voor « leiders »
die niet alleen begroet worden als dragers van prestige en gezag doch
als buitengewone figuren waarin het Heroïsche zelf vleesch is geworden. Men vergete echter niet dat altijd en overal een van de grondstijlen van het menschelijk ideaal de Heldenmoraal is geweest : steeds
hebben sommigen als de hoogste verwezenlijking van de « deugd »
het heroïsch durven en kunnen bewonderd, het leven en streven midden in 't gevaar, het uitwerken trots allen tegenstand van de krachtig
gewilde doeleinden.
Bij hem die nadenkt over de vele opvattingen van het zedelijk
leven en den mensch « ondoyant et divers » zoekt te verstaan of, hoo p.
ger ideaal, de waarheid zelf wenscht te bereiken, komt onweerstaanbaar de vraag op, of en in welke maat de Heldenmoraal terecht
moraal geheeten kan worden.
Om het heldhaftige te definieeren kan men gewis uitgaan van
hetgene a priori en van rechtswege heroïsch moet genoemd worden.
Doch het is niet onmogelijk — en in omstandigheden als de onze,
kan het vruchtbaar lijken -- hetgene onze tijd metterdaad als heldhaftig aanvoelt als vertrekpunt voor verdere beschouwingen te nemen.
Hoe vreemd dit ook moge klinken in de ooren van enkele traditioneele
moralisten, — die trouwens onzen dank en onzen eerbied blijven
verdienen, om het rechthouden en toepassen van de grondbeginselen
der katholieke zedeleer — hoogst nuttig kan het zijn van zuiver inductief standpunt den inhoud te onderzoeken van de vage doch sterke
gevoelens die onze hedendaagsche jeugd van bewondering doen tril
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len voor de « helden » van de lucht, van den « ring », van de rennerskoersen, of -- in een andere sfeer — voor de krachtmenschen van
vroeger (Caesar of Napoleon) en voor de leiders van nu (Lenin,
Mussolini, Hitler) , in 't groot of in 't klein.
* * *

I. Het « Heldische » is een zeer complex en beweeglijk begrip
dat men moeilijk in vaste en starre bestanddeelen kan ontleden.
Het schijnt vooreerst, wezenlijk gepaard te gaan met de idee
van een buitengewone ontwikkeling der vitale krachten. Heldhaftigheid is een vorm van adel : als edel wordt meestal aangevoeld al wat
het leven in zijn bonte schakeeringen uitbreidt tot in zijn laatste mogelijkheden. De « held » is formeel noch een utilitarist met commercieele eigenschappen, noch een estheet die schoone vormen als het
hoogste goed geniet, noch een mysticus (in de breedste beteekenis)
die de vereeniging met de Godheid op de eerste plaats stelt van zijn
betrachten.
Adel is een vorm van vitaliteit, van welgeboren leven, van vleeschelijke zuiverheid, die zich in haar hoogsten vorm ontpopt in de
frischheid, de vreugde, de avontuurlijkheid, de soepelheid, de spierenkracht, den ondernemingslust van de mannelijke jeugd. De edele held
is zich de waarde van de vitaliteit bewust, zooals zij, cristallisatie van
den universeelen levensdrang, bruischt en stroomt in zijn eigen organisme ; hij gaat op in het primitief en onberedeneerd gevoel van
zijn eenheid met de natuur waarvan hij een uiting is : hij voelt zich
verbonden niet alleen met het donker leven van zijn stam en van zijn
ras, doch zelfs met den grond en het kader die hem dragen en omringen. Zijn hoogste genot is op te gaan in het oneindig gevoel van het
handelend, bewegend, zich alles onderschikkend leven, dat de dichter
in onsterfelijke verzen bezong :
Oh, our manhood's prime vigour ! No spirit feels waste,
Not a muscle is stopped in its playing, nor sinew unbraced.
... Oh, the wild joys of living ! the leaping from rock up to rock —
The strong rending of boughs from the fir-tree, - the cool silver shock
of the plunge in a pool's living water, - the hunt of the bear,
And the sultriness showing the lion is couched in his lair.
...How good is man's life, the mere living I how fit to employ
All the heart and the soul and the senses, for ever in joy !...
Heldhaftigheid ! Bij hoevelen onder ons komt de klank van Siegfried's naam als beeld de gedachte omkleeden ! Of jagend in onstui-
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mig-vroolijke rythmen en in kletterende en kampende akkoorden spelen mannelijk in de diepten van het geheugen de klankenreien van
Wagner's Praeludium voor het Derde Bedrijf ! of in vage reminiscenties rijst in de verbeelding de blanke gestalte van den held, rijdend
op het witte paard door de gestyliseerde wouden van Fritz Lang's
Nibelungenfilm.
2. Met het organisch edele gaat een hoogere vorm van zielenadel
gepaard die voor de aanhangers van de Heldenmoraal als een natuurlijke vrucht zich uit de bloem van de zuivere vitaliteit moet ontwikkelen. De lichamelijke vorm immers is het stoffelijk verschijnen, de oorzaak en de voorwaarde tegelijk, van den innerlijken levensdrang met
zijn sterke instincten en strevingen. Meer en anders dan het impulsief
reageerend dier, voelt de vitaal gezonde mensch in zich een suprabiologische behoefte aan de harmonieering van zijn soms uiteenrukkende driften. Hij voelt zich geneigd en bekwaam en gedreven om
zijn ideaal op te vatten dat zonder twijfel aan zijn diepste strevingen
ontspringt doch ze in een bepaalde orde aan een hoogste doeleinde
onderschikt. En niet alleen bouwt hij een voorstelling op van hetgene
hij begeert en wenscht, doch om zijn doel te verwezenlijken spant hij
al zijn levenskrachten in met een nieuw gevoel van zelfstandigheid
en macht in het kunnen. In het willen bereikt de levensadel zijn hoogste volmaaktheid ; in het willen wordt het leven zichzelf ten volle
meester ; in het willen is het, dat de held praegnant zijn heldhaftigheid bewijzen zal. Willen is op zulkdanige wijze klaarbewust streven
dat hij die wil, alles doet wat hij kan om hetgene hij wil tot werkelijkheid te omscheppen. Wie wil, deinst niet voor hinderpalen : hij
vermijdt of breekt, vurig of langzaam vooruitgaande, wat hem tegenhoudt ; stelt hij zijn wil als wil boven alles, dan vergruist hij liever
zijn eigen leven tegen hetgene hem weerstand biedt, dan te verzaken
aan hetgene hij besloten heeft te ondernemen.
3. Held echter blijkt niet hij die alleen machtig leeft, of intens
wil of zelfs verwezenlijkt wat hij wilg doch in zijn leven en willen en
handelen belangeloos kan optreden tegenover biologische goederen die
allen interesseenen. Wie intens wil doch wanneer hij in levensgevaar
komt te' staan, zichzelf niet langer beheerscht en bezit, wordt gewoonlijk niet als een held geprezen. De ware held is volledig meester over
zichzelf. Zoo groot is de macht van zijn wil over zijn lagere instincten
dat hij om het meesterschap van zijn wilskracht te bevestigen, nooit
aarzelen zal ze tegen te werken en te slachtofferen. Niet alleen ordent
de wil de instincten, hij beheerscht en gaat ze te boven,
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De lichamelijke vitaliteit als ondergrond voor de handelende wilskracht, en de zelfbeheersching die in het verwezenlijken van het doel
aan het zelfbehoudsinstinct het zwijgen oplegt, schijnen de essentieele kenmerken te zijn van hetgene de mensch onder het heroïsche
verstaat.
Gewis komt in den loop van de achtereenvolging der beschavingen, nu eens deze hoedanigheid, dan weder gene eigenschap op het
voorplan : Achilleus is niet Odusseus noch Miloon van Krotone Alkibiades van Athenen. Nu eens wordt de held meer door de physische
kracht gekenmerkt, dan weder voornamelijk door de zuivere wilstaaiheid en het volhardingsvermogen, in andere omstandigheden nog door
de verachting van het doodsgevaar. Meer dan waarschijnlijk echter
ligt het specifiek karakter van het heroïsche in een zekere onverschil
ligheid van den wilskrachtigen mensch voor de laagste goederen van
het leven. Bij den held heeft het leven zich zoo uiteindelijk ontwikkeld
tot een zoo volkomen ielfbeheersching, dat het als hoogste levensactiviteit en als hoogste levensgevoel de wilskrachtige toestemming beschouwt in zijn eigen vergaan. Heroïsch is hij die kan willen al wat
mogelijk is : zooals hij wil leven om zijn wil te verwezenlijken wil hij
ook sterven om de onverwinnelijkheid van zijn wil als wil te bewijzen.
* * *

,Het ideaal van den « Held » is niet zonder reden aanlokkelijk.
In de machtige uiting van al de levenskrachten, lichamelijke en geestelijke, ligt samen met een bron van hooge lust, een vorm van echtmenschelijke ontwikkeling. Het ordenen van de levensinstincten
schenkt door zichzelf een zin aan het leven : wie iets verwezenlijken
wil, heeft een ideaal en leidt een leven dat niet is zonder beteekenis
voor hem en voor de anderen. Meer nog, in het bewustzijn van de
belangloosheid tegenover het eigen . lot, vlamt het gevoel van de heerschappij van den geest : wie belangloos en eigenmachtig wil moet
noodzakelijk zich als een persoonlijkheid beleven,
Aan den anderen kant echter is de heldhaftigheid, zooals ze totnogtoe gekenmerkt werd op grond van feitelijk nagestreefde en bewonderde idealen, niets anders dan een vorm zonder inhoud. Gewis
onderstelt het heroïsche vitaliteit, wilskracht, onbaatzuchtigheid doch
metterdaad wordt het al te dikwijls bewonderd en geprezen, afgezien
van de zaak waaraan het gewijd wordt.
a) Helden zijn er genoeg geweest in de klassieke geschiedenis
evenals in de moderne tijden en ook in de oude en in de lagere be-
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schavingen, die met een bewonderenswaardige volharding doeleinden
hebben nagestreefd, in zichzelf grootsch en edel of tenminste vol gelukkige sociale gevolgen. Doch, om hun plannen te verwezenlijken
zijn die « Prinsen » even onverschillig geweest voor het goed, de cultuur, het leven van de anderen als van henzelf. Rechtvaardigheid,
oprechtheid en liefde hadden voor hen geen zin meer ; alle hinderpalen
ruimden zij gelijk hoe uit den weg, niet uit wreedheid noch uit boosaardigheid, doch eenvoudig omdat zij de verwezenlijking van hun
ideaal beletten. Vele helden, met een woord, zijn volstrekt gevoelloos
geweest voor de eigen waarde en de eigen zedelijke beteekenis van de
middelen die zij gebruikt hebben : voor hun onversaagde wilskracht,
die bereid was het eigen leven prijs te geven in den strijd om de realisatie, had de moraliteit van de techniek niet den minsten zin.
b) Andere vormen van de heldhaftigheid kunnen aangetoond
worden bij menschen die niet alleen onverschillig zijn voor de zedelijkheid van de middelen doch cynisch-gevoelloos tegenover de waarde
van de doeleinden zelf. Er ligt zonder twijfel een zekere grootheid,
subliem en tragisch tegelijkertijd, in mannen als Caesar, Napoleon,
Lenin, in de Spaansche conquistadores en in de zeeroovers van Britanje. Velen zijn er geweest die hun persoonlijke heerschzucht gepaard hebben met den ' droom van nieuwe werelden en heldhaftig zijn
geweest in het doordrijven van hun wil. Wat het zuiver heroïsche
betreft, zijn er gewis onder ons die met gruw en met het scherpste
voorbehoud opkijken naar krachtstypen als Platoon's Kallikleis, als
Nietzsche's Uebermensch, als Vondel's Lucifer en toch niet een gevoel van bewondering kunnen onderdrukken bij het zicht van mannen,
die zichzelf volkomen meester, met ijskouden blik hun wil ten uiterste
drijven om hun eigen vitaliteit te bevestigen tot in den dood, niets
hopend noch vreetend noch van den evenmensch, noch van het Heelal
noch van de Godheid zelf.
c) Bij hoeveel anderen nog -- afgezien van hun houding tegenover de beteekenis van de middelen of van het doel -- gaan de sierlijkheid en de majesteit van het durvend ondernemen en van het koppig
volharden samen met onbezonnenheid en argeloosheid, met redelooze
domheid of met gebrek aan inzicht in het eigen vermogen ! Don Quichotte leeft eeuwig voort en niet alleen in komische avonturen. De
eenti stort zich in 't gevaar voor zaken die het niet verdienen of eenvoudig om aan de anderen of zelfs aan hemzelf te toonen dat hij durft;
de andere ziet de dwaasheid van zijn ondernemingen niet in en neemt
windmolens voor reuzen. Anderen nog beheerschen prachtig de pas-
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sies van het zelfbehoudsinstinct doch spartelen machteloos en bespottelijk onder den klauw van hun sexueele drift, van hun eerzucht of
zelfs van hun nood aan ijdel pronken.
Zij misprijzen den dood doch kunnen niet weerstaan aan de
streeling van een vrouw of aan de perverse aanlokkingen van het
eigen geslacht. En in de menschelijke zucht naar eenheid en harmonie
versmelten zij onder voorwendsel van mannelijke deugd het waardevolle met het waardelooze, ja met het onwaardige.
* * *

In de Heldenmoraal liggen nochtans zonder twijfel perels van
echte zedelijkheid. Het ware al te dwaas a priori het ideaal van de
heiligheid tegenover het ideaal van de heldhaftigheid te stellen : misschien‘ loont het de moeite te onderzoeken of de grondkenmerken van
het heilige precies niet aanwezig zijn in het heroïsche. Wie weet of de
heldhaftigheid geen zedelijke bewondering verdient, juist omwille
van haar deelachtigheid aan het wezen van de heilige deugd van
sterkte.
Ontleedt men immers het heroïsch ideaal, zooals het metterdaad
vermengd met allerlei andere dingen, door de levende menschheid
aangevoeld wordt, lyrisch voorgesteld door een Carlyle of een Nietzsche en blind bewonderd door Duitsche, Italiaansche, Russische en
andere volksmassa's, zonder veel moeite komt men tot het besluit dat
het een verschillend gedoseerd mengsel is van vitale baatzucht en van
aan den geest toe te schrijven belangeloosheid.
Bewondert men een held omdat en in zoover hij wezenlijk zijn
heldhaftige pogingen met succes bekroond ziet, een wereld verovert,
een nieuwe orde sticht, een zegepraal behaalt ? Het is evident dat
de heldhaftigheid niet van het slagen of mislukken van een actie
afhangt. « Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir
pour persévérer. »
Is het omwille van de zuiver-vitale kracht dat men het heroïsche
hoogschat ? Moest het zoo zijn, dan zou men den leeuw en den tijger
als de zuiverste belichamingen van de deugd, ook in de ethische beteekenis van het woord, moeten beschouwen en ze ter navolging
voorstellen als de zuiverste typen van heldhaftigheid.
Moeten wij dan de levensontwikkeling en het levensgevoel als
waardeloos verwerpen en misprijzen ? Is de vitaliteit dan geen goed
voor hem die ze bezit en geen vorm vol schoonheid en pracht voor
.hem die ze beschouwt ? Doch kan aan den anderen kant hetgene
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beteekenis heeft als nuttig of als schoon zonder meer vereenzelvigd
worden met hetgene zedelijk waardevol is ? Geenszins is het probleem
onoplosbaar : physische volmaaktheid en ethische deugd kunnen elk
afzonderlijk bestaan doch zijn geenszins tegenstrijdig. De vitale ontwikkeling integendeel is voor een levend wezen in zichzelf en objectief
behoorlijk en dient als dusdanig objectief en onbaatzuchtig erkend,
niet alleen door allen die vitaal begunstigd zijn doch ook door hen
wier levenskrachten onvolkomen zijn uitgegroeid. Niet omdat het levensgevoel aangenaam is doch omdat het in zichzelf voor een levend
wezen past als levend wezen zijn hoogste levensvolmaaktheid te bereiken en in zoover het zich bewust is, die volkomenheid met levensvreugde aan te voelen, is de vitaliteit een goed dat zedelijk kan genoten en nagestreefd worden.
Het moet echter vrij omwille van zijn behoorlijkheid gewild of
beaamd worden. Wat den mensch tot mensch maakt is niet zijn instinctmatige drang noch zijn zuiver voelen, doch het inzien van hetgene objectief behoorlijk is, hetgene belangloosheid veronderstelt, in
den blik van den geest en het eigenmachtig willen van hetgene als
goed ontdekt wordt. Willen volgens al de mogelijkheden van den
wil, intens beslissen en onversaagd volharden, willen zonder vaar en
vrees is zonder twijfel passend en behoorlijk voor een wezen dat met
wil begaafd is. Zelfs in het complex van een wil die uitsluitend zijn
eigen Ik wil doordrijven, schittert in de onzedelijkheid van het nagestreefd doel, de zedelijke schoonheid van de manier waarop het wetens en willens nagejaagd wordt.
En toch kan hij die wil, uitsluitend om zijn eigen belang te dienen, niet eenvoudig zedelijk goed geheeten worden, zelfs als zijn
levenskracht de volmaaktheid bereikt en zijn wil heldhaftig is totterdood. Twee voorbeelden kunnen deze stelling belichten. Van twee
menschen waarvan de eene, zooals Hebbel's Holofernes, uitsluitend handelt om zichzelf te bevestigen en waarvan de andere,
al zij hij gevoelloos voor de eigen waarde van de middelen die hij gebruikt, als Prometheus zichzelf schijnt te vergeten om een stand, een
volk, de menschheid gelukkiger of machtiger te maken, wordt heroïsch
geheeten hij, die belangloos zijn wilskracht wijdt aan een doel dat
zijn egoïstisch streven overtreft.
Aan den anderen kant denkt niemand eraan als held te bewonderen een man die al zij hij sterk van lijf en van wil in zijn veroveringslust, toch boven alles aan zijn leven houdt : de heldhaftigheid
onderstelt dus een zekere belangloosheid tegenover de biologische
gehechtheid aan het bestaan.
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Zedelijk is aan den eenen kant de krachtige vitaliteit in zoover
zij beoordeeld wordt als IN ZICHZELF goed -- en dit oordeel onderstelt onpartijdigheid, objectiviteit, belangloosheid bij wie het velt.
Zedelijk is aan den anderen kant, ten minste formeel, de wilskracht
in zoover zij niet terugdeinst voor den dood in het verwezenlijken van
het goed -- en die onversaagdheid onderstelt opnieuw onbaatzuchtigheid tegenover de biologische belangen, bij hem die heroïsch is.
Moet men dan niet logisch besluiten dat de heldenmoraal haar
hoogste volmaaktheid bereikt wanneer zij de volledigste belangloosheid met de meest intense wilskracht paart ? Waar de onbaatzuchtigheid slechts betrekkelijk of bekrompen is en de wilskracht slechts
gedeeltelijk kracht van den wil en vooral geweld van het instinct, kan
men slechts van halve of mismaakte heldenmoralen spreken.
Heroïsch is niet hij, die soepel, nerveus, gespierd, in lichameljike
schoonheid zijn uitbundige kracht realiseert, doch dank zij zijn gedrild organisme, of -- heerlijker nog niettegenstaande zijn biologische minderwaardigheid, vorstelijk zijn wil bezit en handhaaft. Doch
dit is niet voldoende. Om de volledige heldhaftigheid te bezitten moet
hij volledig onbaatzuchtig kunnen optreden tegenover al de belangen
van al zijn instincten, neigingen, hartstochten. Een ware held kan niet
alleen verzaken aan het genot van te leven doch ook aan al de wellusten van het individueel en sociaal bestaan, zelfs aan het genot van zich
sterk en groot te voelen en van te sterven met een bewustzijn van
manhaftigheid. Zelfs in het bepalen van wat hij wil, zegeviert de held
over zijn ikzucht om volledig ontdaan van alle egoïsme, volstrekt belangeloos te verwezenlijken wat hij volstrekt belangeloos inziet als
in zichzelve goed.
Die volkomen naaktheid van den geest is het, die men ten minste
vaag en onduidelijk, in de minste vormen van heldhaftigheid aanvoelt
als den grootsten rijkdom van het leven. Maar gewoonlijk verbindt
de mensch zijn behoefte aan geestelijke grootheid met zijn egoïstische
neigingen naar het ik : daarom aanbidt hij zichzelf niet alleen met
zijn zedelijke gaven doch ook met zijn physische talenten en zelfs met
zijn hartstochten en ondeugden in den cultus van de voorouders en
van de helden, van de natie en van de menschheid. Wie nochtans het
heroïsche bewondert ofwel om zijn vitalen ondergrond of omwille van
het succes van zijn verwezenlijkingen, of nog om zijn zuivere wilskracht en zijn onverschrokkenheid, smaakt wel, een aesthetisch genot,
voortvloeiend uit het schouwen van een schoonen vorm en lager nog
een zuiver-vitale lust samengaande met de begeerte sterk en groot te
zijn -- maar gewis niet het minst een ethisch gevoel.
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Wanneer Cyrano sterft, blijft hem zijn panache. Wie sneeft voor
zijn volk, weet dat hij, al zij het anoniem, in het sociaal geheugen voort
blijft leven. Zelfs hij die tragisch valt met een onderneming die hij
grootsch wilde, sterft dikwijls met de triomfeerende zekerheid dat hij
de geschiedenis toch heeft gewijzigd of ten minste met het fier gevoel
van zijn eigen grootheid.
Er is echter een mensch gestorven, die menschelijk gesproken (1)
met zijn eigen leven, geheel zijn werk ineen zag storten. In plaats
van hem te eeren had zijn volk hem uitgespuwd tot in zijn dood. Zijn
vrienden waren weggevlucht alsof zijn ideaal en zijn persoon voor.
hem niet meer bestonden. De Godheid zelf, wier wil hij in alles wilskrachtig had volbracht, scheen hem in zijn doodstrijd te verlaten, alsof
hij tevergeefs in Haar had geloofd en gehoopt. En zichzelf vrij beheerschend, zonder zijn vijanden te tarten -- want hij vergaf hun
hun « blindheid » —, zonder bewondering af te bedelen voor een
overwinning over het lijden -- want hij erkende in volle waarheid zijn
smart en zijn dorst, — zonder de Godheid uit te dagen en zich titanisch als een Satan in zijn ondergaan met haar te evenaren — want
als aan een Vader, beval hij zijnen geest, is hij gestorven, volstrekt
ontdaan — en het vrij willend -- van al wat eenigszins kon lijken
op een vorm van gehechtheid aan het zelf, de goedheid zelf willend
omwille van haar goedheid en God beminnend om Hemzelf.
Er kunnen menschen komen om tegenover den Gekruisigde den
Uebermensch te stellen en boven de «kudde» van hen die willend het
kruis in hun wezen laten branden, de schaar verkiezen van « heroïsche » heeren die God d.i. het objectief Volmaakte zelf --- « Bonum
omnis boni » -- meenen te dooden. Het zal ons geenszins verwonderen indien zij met bewondering begroet worden -- zoo heerlijk weten
zij den nood aan vitaliteit, aan persoonlijkheidsgevoel, aan geestelijken
adel met het genot van verfijnd egoïsme en onbegrensden hoogmoed
te paren.
En toch blijft het eeuwig waar dat hun heldhaftigheid slechts
ethisch schoon en goed is, in de maat dat zij deelachtig is aan dit
volstrekt belangeloos leven van den wil dat in Christus' verzaken
aan de eigen ziel — qui perdiderit animam suam — zijn volledige
volmaaktheid bereikt heeft.
■

(1) In al wat volgt laten 'wij het bovennatuurlijk standpunt van kant. Wij
redeneeren vooral voor menschen die een zuiver natuurlijke heldenmoraal willen
verdedigen.
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Arbeiderstoestanden
in Engelsch Indië
door H. P. KOSTER, S. J. Kurseong

(Bengalen).

Engelsch Indië is nog sterk overwegend een landbouwland : het
lot van 90 a 95 t.h. van de bevolking gaat er op en neer met het al
dan niet welslagen van den oogst. Doch het sterk toenemen der bevolking in de laatste decennia, dank vooral aan de lange periode van
vrede samen met de sterke vermindering van de hongersnooden en de
epidemiën, maakt het voedingsprobleem steeds lastiger terwijl de
plaatselijke kleinnijverheid den genadeslag kreeg van het toevoeren,
door de talrijke spoorwegen, van groote hoeveelheden buitenlandscha
industrieproducten. Hoe voorzien in den nood hierdoor geschapen ?
De leiders van het land verhopen redding uit ontwikkeling der grootnijverheid welke hunne belangstelling steeds meer gaande maakt :
slechts grootnijverheid kan den druk op het platteland verminderen,
nieuwe markten openen tot afzetgebieden voor de verhoogde produktie en nieuwe bronnen van inkomsten scheppen voor Indië's noodlijdende schatkist.
En de industrialisatie vorderde reeds niet onbelangrijk. Ze deed
verschillende vraagstukken oprijzen.

Welke is de positie van den arbeider in de opkomende grootnijverheid van Engelsch Indië ? Wij willen het hier onderzoeken.
Enkele statistische gegevens.
Tot beter begrip van hetgeen volgt, geven wij eerst enkele statistische gegevens uit « The Indian Year Book, 1934-1935 » getrokken.

BEVOLKING
De volkstelling van 1931 gaf voor gansch Indië een bevolking op
van 352.837.778 zielen, waarvan rechtstreeks onder Engelsch bewind
in de « P r o v i n c e s » : 271.526.933. De overigen treft men aan in
de « States » en in enkele «Agencies ».
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De bevolking was toegenomen, in ten duizend :
Gansch Indië
Provinces
States

1921-31
106
100
128

1911-21
12
13
10

1881-1831
390
368
466

BEROEPEN
Dezelfde telling gaf op : 31 1/2 millioen landbouwarbeiders (naast
70 millioen eigenaars, pachters, enz. in den landbouw) ; 26 millioen.
personen in nijverheid, mijnwezen, vervoer ; 11 millioen in huiselijken
dienst.
In 1932 waren in de f a b r i e k en (Factories) werkzaam :
Fabrieken
342
Textiel
492
waarvan Wol
307
100
jute
Machienenbouw
609
Voeding, drank, tabak
3.318
Erts- en metaalbewerking
128
Chemische nijverheid
430
Alle
8.241

Personeel
121.000
669.000
396.000
263.000
115.000
198.000
44.000
46.000
1.420.000

Onder de werkkrachten in de nijverheid telde men , het volgend
aantal mannen, vrouwen en kinderen (van 11
tot 15 jaar) .

1922
1928
1932

Mannen
1.086.457
1.216.471
1.172.296

Vrouwen
206.887
252.933
225.632

Kinderen
67.658
50.911
21.783

Samen
1.361.002
1.520.315
1.419.711

En in de mijnen :
1926 mannen
vrouwen
1932 mannen
vrouwen

ondergrondsche

in open groeven

86.343
31.889
96.196
14.711

43.306
27.833
30.256
10.761

aan de opper' lakte

51.967
18.77 5
39.899
12.835
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De voornaamste nijverheden.
Wij vestigen hier onze aandacht uitsluitend op de grootnijverheid; trouwens hoe de kleinnijverheid localiseeren, over het gansche
land verspreid ?
De katoennijverheid is voornamelijk te Bombay, Ahmedabad en
Sholapur gevestigd ; ze geeft werk aan ongeveer 350.000 arbeiders
verdeeld over 300 fabrieken.
De jutenijverheid treft men uitsluitend in Bengalen aan, rond
Calcutta, met hetzelfde aantal arbeiders als de katoennijverheid, verspreid over een honderdtal fabrieken. Deze industrie is bijna geheel
in handen van Engelsche fabrikanten.
De koolmijnen liggen voornamelijk in West-Bengalen en in de
provincie Bihar (de meeste in Chota Nagpur) . Zij geven werk aan
165.000 mijnwerkers, verspreid over 550 mijnen.
Metaalfabrieken en machinebouw houden 115.000 menschen bezig. Wij zullen over deze industrie weinig zeggen omdat de toestanden hier uit den aard der zaak beter zijn dan in de andere industrieën. Vele werkplaatsen worden beheerd 6f door den Staat Of door
ede Spoorwegen en het is duidelijk, dat aan dit soort arbeiders betere
zorg besteed moet worden wil men hun bekwaamheid voldoende
-opvoeren.
Volgens de statistieken van het jaar 1931 zouden ongeveer
16 millioen arbeiders in de gezamenlijke industrieën van Indië werkzaam zijn ; maar de nijverheden die het geheele jaar doorwerken,
geven werk aan minder dan 1 t.h. van de totaal bevolking.

Migratie, vraag en aanbod der arbeidskrachten.
Migratie van het platteland naar de industriecentra is van het
grootste belang voor de grootnijverheid. Niet alle nijverheidsarbeiders worden uit de landbouwbevolking aangeworven ; in enkele
.centra behooren ze zelfs hoofdzakelijk tot klassen die nooit veel belang hebben gesteld in den landbouw, o.m. tot mahomedaansche weverskasten en tot de verdrukte klassen. Wij zien ook de neiging om
zich in de onmiddellijke nabijheid der fabrieken te vestigen gaandeweg toenemen. Vrij zelden mag nochtans de arbeider de stad zijne
blijvende woonplaats noemen en gewoonlijk worden de betrekkingen
-net het dorp zorgvuldig onderhouden.
De oorzaken van het onophoudend trekken naar de nijverheids,centra zijn niet ver te zoeken. De steeds toenemende bevolking ver-
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oorzaakt een grootaren druk op het platteland en zoo doet werkloosheid zich daar geweldig voelen. Er is gebrek aan voldoende verbinr
dingsmiddelen ; marktgelegenheid, geneeskundige behandeling ontbreekt er vaak ; bij dat alles komt dan nog het kastensysteem met
zijn willekeur : untouchability (onaanraakbaarheid), sociale gebruiken en vooroordeelen welke niet meer zoo grif worden geduld als
vroeger. Tenslotte dienen we rekening te houden met de laagste
kasten die het platteland verlaten tengevolge van de onduldbare
vernederingen welke uit hun sociale positie voortvloeien. De door
de industrie aangeboden grootere vrijheid en onafhankelijkheid lokt
hen aan. En het aantal dorpelingen die zich willen bevrijden uit de
knellende boeien van ingekankerde gebruiken en vooroordeelen
groeit steeds aan.
Het werkverschaf f ingsvraagstuk wordt hierdoor opgelost. Maar
niet zonder bedenkelijke ontreddering vàn het familieleven. Men
oordeelt dat, om het te bevorderen, onder de huidige omstandigheden het verband met de dorpen eerder aangemoedigd dan ontraden dient te worden.
Hoe doet zich de toestand in de verschillende centra voor ?
In de katoennijverheid : ongeveer 80 % der bevolking van Bombay werd in 1921 geregistreerd als zijnde geboren buiten de stad.
Velen komen uit de naburige Staten. De strook land tegenover het
eiland waarop de stad staat, is onvruchtbaar en de geringe afstand
moedigt tienduizenden aan werk te zoeken in de fabrieken. In Ahmedabad bestaat het blijvende gedeelte der industrie-bevolking uit ongeveer 20 t.h. van het totaal aantal arbeiders. In Sholapur is dit
percentage wellicht grooter dan waar ook. Hier worden ook criminal
tribes (stammen die van misdaad leven) tewerk gesteld. Zij zijn in
kampen buiten de stad ondergebracht. Voor de valschemunterskaste
bestaan er geen moeilijkheden terwijr de dievenkaste natuurlijk goed
in het oog wordt gehouden of verwijderd.
De Jutenijverheid wordt voornamelijk gevoed door arbeidskrachten uit zeer ver afgelegen gewesten. Bihar en de United Provinces
leveren het leeuwendeel doch ook Madras en de Central Provinces
zijn flink vertegenwoordigd. De Bengaleezen zijn in de minderheid :
hun land is vruchtbaar en hunne liefde voor het familieleven groot.
De koolmijnen van Bengalen werven hun werkers vooral aan
onder de achterlijke klassen die in de omgeving wonen. In Bihar
komen zij voornamelijk van den kleinen boerenstand. Dezen gaan weer
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heen zoodra het zaai- of oogstseizoen aanbreekt. In het Jherria Distrikt komen de arbeiders van verre. Zij werken 8 maanden in de mijn
om de rest van het jaar in het dorp door te brengen. Zelfs in het
mijnbedrijf treffen wij een groot percentage vrouwen en kinderen
aan. Maar de wetgever heeft ondergrondschen mijnarbeid van vrouwen en kinderen verboden van af begin 1939, hetgeen een totale
reorganisatie van het mijnbedrijf ten gevolge zal hebben.
In het algemeen mogen we aannemen, dat het arbeidsaanbod af.
hangt van het al dan niet gelukken van den oogst. De landbouwer is
aan zijn grond gehecht en slechts zeer ernstige redenen brengen hem
er toe het land te verlaten. Daarom kan de grootnijverheid rekenen
enkel op onvaste, onregelmatige en onervaren arbeidskrachten. De
krisis bracht evenwel mee dat het steeds moeilijker wordt werk te
den. Wij mogen daaruit besluiten dat de grootnijverheid thans voldoende arbeidskrachten beschikbaar heeft.
De aanwerving van het personeel geschiedt voornamelijk door
(4 jobbers ». Hun macht is absoluut, zoodat zij naar willekeur aannemen of ontslagen. Om de nietigste reden wordt het slachtoffer op straat
geworpen. Dikwijls is de jobber tevens huisjesmelker of winkelier en
de door hem aangeworven krachten zijn zijn beste klanten. Ja, dikwijls
is hij hun geldschieter en hij laat hen niet meer los. Niet alleen moeten
de nieuw aangeworven zwaar betalen voor hun baantje, elken betaaldag opnieuw gaat een gedeelte van het zuurverdiende geld naar den
jobber totdat zij als uitgeknepen citroenen worden buitengeworpen om
plaats te maken voor anderen.
De jobber wordt naar de dorpen gezonden om het ingeboren conservatisme der bevolking te overwinnen. Armoede, schuld en slechte
oogsten bereiden het terrein voor. Doch dikwijls neemt de jobber zijn
toevlucht tot bedrog. In sommige streken worden de arbeidskrachten
eenvoudig opgekocht van plaatselijke aanwervers tegen zoo en zooveel
per hoofd.
Steeds meer gezaghebbende stemmen gaan op tegen deze aanwervingspraktijken. Zoo heeft de Mill Owners' Association (Vereeniging
van fabrikanten) in de textiel-industrie een circulaire doen rondgaan
waarin alle aangesloten leden worden aangezegd voortaan zooveel mogelijk rechtstreeksche aanwervingsmethoden toe te passen. Zij worden
uitgenoodigd ontslagbewijzen uit te reiken die moeten worden vertoond
telkens arbeiders zich bij andere fabrieken aanmelden. Borden waarschuwen nu eenieder, dat slechts de patroons of hun vervangers aanwerven. Overtredingen worden zwaar gestraft.
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Arbeidsvoorwaarden.
Onder de arbeiders treffen wij een groote verscheidenheid aan
van ras en kaste met wijduiteenloopende levensstandaarden. Dit is
wellicht de voornaamste reden waarom het zoo moeilijk is juiste geger
vens aangaande hun toestand bijeen te brengen. Vandaar ook de lastige
taak én voor de Regeering én voor de werkgevers om doeltreffende
maatregelen uit te vaardigen teneinde tot een afdoende oplossing te
komen van de aan alle kanten opduikende problemen. De arbeider laat
in zijn dorp achter wat hem dierbaar is om voortaan zijn leven te slijten in de achterbuurten der grootstad waar hem alles vreemd is. Dorpsvaklieden en landbouwers werken nu zonder liefde in een neerdruk
kende fabrieksomgeving. De invloed van geheiligde gebruiken en wetten is verre te zoeken in de fabriekssteden. Het gestel lijdt geweldig
van het groote verschil van klimaat en regiem, van ophooping en onvoldoende gezondheidsmaatregelen ; allerhande gevaren bedreigen
den arbeider aan alle kanten. Kan het anders of de alleenstaande
arbeider neemt zijn toevlucht tot drinken en dobbelen om maar niet
te spreken van andere ondeugden.
De laatste fabriekswetten beperken den arbeidsduur voor volwassenen tot 11 uren per dag of 60 per week van 6 dagen, in alle fabrieken die het geheele jaar door werken. Vrouwen en jeugdige personen
beneden 16 jaar mogen geen nachtwerk verrichten terwijl de maximum
arbeidsduur voor kinderen onder 16 jaar op 6 uren per dag is gebracht. In de katoennijverheid wordt doorgaans het maximum aantal
van 60 uren per week gewerkt. Verleden jaar zijn de arbeiders er
echter in geslaagd dit maximum in Bombay tot 54 terug te brengen.
In de jutenijverheid zijn de omstandigheden anders. jute is een stapelartikel en de productie wordt in overeenstemming gebracht met de
behoeften van de wereldmarkt. De arbeiders werken sinds 1930 slechts
drie weken van- de vier en de toestanden verbeteren niet.
De mijnwet stelde een maximum van 60 uren vast voor arbeid
boven den grond en van 54 voor ondergrondwerk. Het werd niet
noodig geoordeeld het dagmaximum vast te stellen omdat de mijnwerker er de voorkeur aan geeft zooveel mogelijk werk in vier dagen
tijds te leveren ; de rest van de week brengt hij in zijn dorp door.
Gewoonlijk zijn de mijnen 's Zondags gesloten ; het is echter niet
voor Woensdag, dat het mijnbedrijf op vollen gang is. Extra loon
voor werk op Maandag en Dinsdag leverde geen beter resultaten op.
Dikwijls wordt beweerd dat, tengevolge van temperament, on-
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kunde en volledig gebrek aan opleiding, de arbeiders geen voldoende
nut trekken uit verminderden arbeidsduur. Zij zouden de voorkeur
geven aan lijntrekkerij liever dan te trachten hun lot door hoogere
inkomsten te verbeteren, bekommerd enkel juist genoeg te verdienen
om de hunnen in het leven te houden. Nu is het een feit, dat onregelmatigheid en afwezigheid van het werk veel met deze kwestie te maken heeft. Hun bekwaamheid wordt sterk verminderd door het opmerkelijk groote aantal afwezigheden. Ook wordt gezegd, dat de Indische arbeider erg op zijn gemak is gesteld en zich niet gaarne haast.
Zoo besluit dan de Labour Commissie. (In 1929 door de Engelsche
Regeering uitgezonden om de arbeidstoestanden in Indië te onderzoeken) dat, ofschoon de meeste arbeiders theoretisch 10 uren per dag
werken, zij een belangrijk gedeelte van den dag doorbrengen op het
fabrieksterrein met rooken, lijntrekken en eten. Het gemiddeld aantal
werkelijke arbeidsuren wordt op ongeveer 8 geschat. Maar betere
organisatie, ernstig toezicht en doelmatige werkverdeeling kunnen hier
veel aan veranderen. Zoo is het lijntrekken in de jutefabrieken belangrijk geringer dan elders, het is zoo goed als ongekend in de metaalindustrie. De laatste 25 jaren is er reeds veel op dit gebied verbeterd
en zoo zien we, dat vermindering van arbeidsduur hand in hand gaat
met de toename van arbeidsbekwaamheid. Of verdere vermindering
aan te raden is, wordt sterk betwijfeld wegens de steeds grootere rol
die de machines in het fabricatieproces spelen.
Opleiding van den arbeider.
Het gebrekkig lager en meer uitgebreid onderwijs draagt
grootelijks schuld aan het tekort aan ondernemingszin en zelfvertrouwen bij den indischen arbeider. Het lager onderwijs gaat met
slakkengang vooruit ten spijt van de Verplichtend-Lageronderwijswetten die reeds in verscheidene Provincies hun beslag kregen. Bo
vendien, de onvoldoende loonen welke aan ervaren leermeesters
warden uitbetaald, moedigen weinig jonge krachten aan zich in deze
richting te ontwikkelen. Het schijnt evenwel dat de technische opleiding langzamerhand beter wordt aangepakt. Zoo zijn er weefscho
len in ongeveer alle Provincies.
Het is duidelijk, dat de openbare macht hier leiding moet geven
en het is niet billijk de geheele verantwoordelijkheid op de werkgevers te schuiven. Is 't niet onvermijdelijk dat, in een land waar aan
millioenen kinderen lager onderwijs wordt geweigerd, de werkgevers weinig te spreken zijn over voorstellen van buitenaf die tot doel
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hebben hen verantwoordelijk te stellen voor de opleiding van alle
kinderen hunner arbeiders. Daar komt nog bij dat, zooals we
boven zagen, reeds menige wet in verband met het lager onderwijs werd aangenomen zoodat de werkgevers gelijk schijnen te hebben wanneer zij niet te vlug te voorschijn komen met uitgewerkte
persoonlijke plannen en liever met de uitvoering van die plannen
wachten totdat het hun duidelijk wordt in welke verhouding hunne
proefnemingen zullen staan tot die van den Staat.
De betere klassen zijn altijd afkeerig geweest van het volgen
eener technische of industrieele loopbaan en zij die deze richting
toch hebben gekozen zijn nog te zeer behept met een eigenaardige
mentaliteit die hen met minachting doet neerzien op handenarbeid.
Het is beneden hun waardigheid hun handen vuil te maken. Naar
zij meenen is het hun taak te heerschen, te organiseeren, toe te zien
dat het werk wordt gedaan. Daardoor blijft ook het aanwerven
van beter onderlegde technische krachten een groot probleem. Een
ander struikelblok is dat het hooger onderwijs in Indië te literair
en academisch is. De practische kant ontbreekt geheel en al en dit
is niet te verwonderen wanneer .men in aanmerking neemt, dat de
universiteiten voornamelijk dienden om de regeeringsbureaux van
personeel te voorzien.

De huisvesting van den arbeider.
Een ander geweldig vraagstuk is het huisvestingsprobleem. Zooals reeds gezegd, is de katoenindustrie voornamelijk in Bombay,
Ahmedabad en Sholapur gevestigd. Een onderzoek te Bombay ingesteld door het Arbeidsbureau aangaande het familiebudget bracht
aan het licht, dat ongeveer 97 % van Bombay's arbeiders in één-ka
mer-woningen met 6 tot 9 personen per kamer leven. Gebrek aan
ruimte dwong het bestuur der stad groote blokken op te trekken
die met den naam van « chawls » worden bestempeld. De oude
chawls zijn in een betreurenswaardigen staat en er wordt beweerd
dat zij werkelijk holen zijn van ellende en epidemie slechts geschikt
voor afbraak.. In 1927 werden 207 nieuwe chawls geopend met meer
dan 16.000 één-kamer-woningen. Volgens de Labour Commission
zijn deze chawls beter dan de oude doch elders lezen we een
minder gunstige beschrijving waarin wordt beweerd, dat ook dit
nieuwe plan op een totale mislukking is uitgeloopen. Wat ook het
geval weze, de Labour Commission geeft toe dat de nieuwe chawls
een groot gedeelte van het werkvolk niet kunnen bekoren ofschoon
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de huren abnormaal laag werden gehouden. De talrijke stakingen,
die Bombay sinds 1927 bijna onafgebroken in rep en roer brengen,
dragen natuurlijk ook schuld aan het feit dat ongeveer 60 % der
beschikbare woningen onbewoond bleven.
Ook in Ahmedabad bestaan 92 % van de beschikbare arbeiderswoningen uit een enkele kamer. Onlangs publiceerden de leiders
van den plaatselijken Textielarbeidersbond een brochure waarin
werd gewezen op het bedroevende feit, dat van de 23.000 woningen
ruim 6.000 zonder watervoorziening zijn. Er is nauwelijks gedacht
aan bad- en waschgelegenheid terwijl in 5.000 woningen de privaten
en urinoirs geheel en al ontbreken.
In het algemeen gesproken, trachten de fabrikanten zooveel mogelijk in den nood van hun personeel te voorzien. Talrijke woningen
werden op eigen initiatief opgetrokken in de meeste fabriekcentra.
De juteondernemingen hebben overal zoogenaamde coolie-lines
(lange reeksen woningen voor den minderen arbeider) laten optrelc
ken en ofschoon deze verre van ideaal zijn, toch steken zij gunstig
af bij de omliggende woningen. De openbare macht bleef hier in
gebreke en de gemeenteraden zijn jammerlijk tekort geschoten in het
aanwenden van de hun gegeven macht voor de verbetering van
de arbeiderswijken.
Alles wel beschouwd mogen we besluiten, dat de toestand
in vele plaatsen allerellendigst is. De werkgevers ontwierpen
plannen om in dien nood te voorzien maar het ontbreekt al te dikwijls aan de noodige samenwerking van den kant der stedelijke besturen, die dikwijls de verantwoordelijkheid van zich trachten af te
schuiven. 't Is alsof de werkzaamheid der werkgevers in deze richting zoowel de Regeering als de Gemeenten heeft aangemoedigd een
politiek van « toekijken en afwachten » te volgen.
De gezondheidstoestand.
Het is verre van gemakkelijk tot een afdoend besluit te komen
aangaande den gezondheidstoestand der arbeidersklassen ; betrouwbare gegevens ontbreken geheel en al. Zelfs in de groote steden
worden de docters zelden bij ziektegevallen geroepen en voor vele
werkgevers blijft de reden van de afwezigheid hunner werkers een
geheim. Misschien zijn ze ziek, wellicht zijn ze echter overgeloopen
naar een andere fabriek of nog voor een langere of kortere rustpooze
naar het dorp teruggekeerd.
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De gezondheidstoestand in Indië is veel slechter dan die in het
Westen. Wij moeten hier rekening houden met een groot getal besmettelijke ziekten zooals malaria, dissenterie, zwarte koorts, cholera,
pest, pokken, enz. De meeste arbeiders komen van verre afstanden
en blijven niet langer op de fabriek dan 't hun noodig is. Het lijdt
echter geen twijfel, dat het leven in de achterbuurten der steden, de
veelvergende eentonige arbeidsroutine in een onbekend midden, de
ongewoon lange arbeidsduur, het onvoldoende en slecht toebereide
voedsel, de afwezigheid van familieleven en ten slotte de ongelijke
verhouding tusschen de geslachten, welke tot prostitutie en verbreiding van geslachtsziekten leidt, enz. ; dat dit alles noodzakelijker
wijze moet uitloopen op een vermindering van zedelijk en lichamelijk
weerstandsvermogen. Wel is waar zijn de omstandigheden in de
jutenijverheid beter daar de meeste werkers worden aangeworven
bij stoere stammen. Doch ook hier is het opmerkelijk, dat de gezondheidstoestand der arbeiders na een zeker aantal jaren geleidelijk
verslecht. In de mijnen ook hangt veel af van de herkomst der mijnwerkers. De meesten komen van oudere stammen zooals de Santals
en wat dezen aan gezondheid verliezen in de fabrieken winnen zij
weer bij door lange rustpoozen in de dorpen.
Vele vereenigingen, particuliere en andere, leggen zich toe op
de verbetering van het levenspeil der werkersklassen. Veel is er
reeds de laatste jaren op dit gebied verbeterd doch het blijft een feit,
dat de tot dusver bekomen resultaten niet vergeleken kunnen worden
met die welke in het Westen worden bereikt. Bijna al deze organisaties zijn werkzaam in de groote steden terwijl op het platteland
nauwelijks iets gedaan werd.
Arbeidsbekwaamheid.
Het staat buiten twijfel dat, algemeen gesproken, de arbeiders
in de aangestipte bedrijven in bekwaamheid verre ten achter staan
bij die van hun broeders uit het Westen, zelfs als men de lagere
loonstandaarden in aanmerking neemt ; een onvermijdelijk gevolg van
de absoluut onvoldoende onderwijsgelegenheden en de daaruit voortvloeiende ongeschiktheid om de eenvoudigste machines te hanteeren.
Dit gebrek aan opleiding verklaart de afwezigheid van het minste
verlangen om het levenspeil op te voeren. Wij hebben reeds gewezen op het gebrek aan hygiënische voorzorgmaatregelen, de neerdrukkende omgeving, de eentonigheid van het dagelijksche werk,
en ten slotte den langen arbeidsduur in een tropisch klimaat. De voort-
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durende personeelswisseling veroorzaakt een groot verlies aan tijd
en energie. Vele arbeiders zien met verlangen uit naar het oogenblik
waarop zij naar het dorp kunnen terugkeeren en daardoor zijn zij
niet in staat een blijvend belang in het werk aan te kweeken.
Opmerkelijk is het hoe kort de duur van den dienst in dezelfde
fabriek is. Slechts 14 % houdt het 10 tot 15 jaren vol bij denzelfden
patroon en 7 % van 15 tot 20 jaren. Het is duidelijk, dat een groot
gedeelte van die onrust en het daaruit voortvloeiende gebrek aan
bekwaamheid te wijten is aan de jobbers : zij halen voordeel uit
een voortdurende personeelswisseling die hen in staat stelt steeds
opnieuw flinke geldsommen aan de slachtoffers te ontroggelen.
Wij staan hier voor een noodlottigen kringloop. De Labour
Commission merkt op : « Lichamelijke zwakte knaagt aan den wortel
van ambitie, initiatief en verlangen. Het euvel komt voort uit de ontberingen waaraan de arbeider blootstaat, vooral het onvoldoende
eten en de slechte levensvoorwaarden. Deze ontberingen zijn hoofdzakelijk op hare beurt het gevolg van 'de onmacht zich iets beters
aan te schaffen en dit komt weer van de geringe bekwaamheid-. »
Wat de ingeboren bekwaamheid van den Indischen arbeider
aangaat mag men zeggen, dat er overvloedige bewijzen voorhanden
zijn die aantoonen dat hij even bekwaam kan zijn als zijn broeder
uit het Westen mits hij dezelfde vorming ontvangt en doelmatig
wordt gecontroleerd. Vooral de laatste jaren blijkt dat duidelijk. Zoo
is het groote succes b.v. van de lucifer-industrie voornamelijk te danken aan steeds toenemende bekwaamheid die het na enkele jaren
mogelijk 'maakte de productiekosten belangrijk naar beneden te brengen. De tinplaten-industrie is een ander bewijs dat men in de goede
richting is. Slechts veel geduld en de noodige opleiding is vereischt
om hem steeds bekwamer te maken voor het werk waarvoor zijn
handen in het begin verkeerd staan.
Loonen.

Eerst onlangs werden er officieele bureaux geopend voor de
verzameling en rangschikking van loonstatistieken. Op het oogenblik staan ons slechts de statistieken van Bombay ter beschikking
waardoor het niet moeilijk is een algemeen overzicht te geven.
Tot 1918 was er geen sprake van geregelde loonsverhooging
voor den textielarbeider. Met den bloeitijd die op den oorlog van
1914-'18 volgde, sprongen de loonen omhoog. In Juni 1920 waren
de loonen in de katoennijverheid van Bombay gestegen tot 55 a
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75 % en in de jutenijverheid tot 50 % boven het vooroorlogsche

peil. In 1926 waren de doorsneeloonen ongeveer als volgt : mannen
Rs 1,8 per dag, vrouwen : An. 12, kinderen : An. 5,6 (1 Rupee =
16 annas ; 1 anna = 12 pies.) De Rupee was in 1926 ongeveer 12 fr.
waard. Het doorsnee inkomen van de mijnwerkers is ongeveer 10-15
Rupees per maand voor een werkweek van vier dagen. De loonen
in de jutenijverheid zijn aan sterke schommelingen onderhevig ; voor
hetzelfde werk wordt in eene fabriek belangrijk meer betaald dan in
de andere. Het doorsneeloon bedraagt ongeveer 20 Rupees per
maand. De loonen van de losse arbeiders (coolies) hangen af van
de streken waar zij werken. In de meeste Provincies is het doorsneeloon voor het ongeschoolde vaste personeel ongeveer 12 R. per maand
en dat voor ongeschoold los personeel wordt bepaald door het loonpeil van den landarbeider in de omgeving. Er moet echter wel in
aanmerking worden genomen, dat er een groot verschil bestaat tusschen nominaal en werkelijk loon. Vrije woning, goedkoope rijst of
graan, gratis dokter en medicijnen, en nu en dan extra belooningen
verhoogen dikwijls het schamele loon aanmerkelijk.
Een onderzoek naar familie-budgetten der arbeiders van Bombay bracht aan het licht, dat het maandelijksche inkomen van een
huisgezin bestaande uit 4 leden neerkwam op ongeveer 40 a 75
Rupees voor 75 % der families. Dit was in 1921 toen het prijspeil
en het loon hooger was dan voorheen. Het maximum prijspeil werd
bereikt in de jaren die onmiddellijk op den oorlog volgden doch daar
ook de loonen overeenkomstig gestegen waren werden de arbeiders
er niet slechter op. Sinds 1923 zijn de prijzen aanmerkelijk gedaald
zoódat de arbeiders er in 1930 waarschijnlijk beter voor stonden dan
ooit te voren. De index van Bombay, welke in Juli 1930 nog 40 %
boven het peil van 1914 stond, was in December 1930 gevallen tot
22 % boven dat peil. Daartegenover staat echter, dat de toestand
in de textielindustrie sinds 1930 aanmerkelijk verslecht is. Daardoor worden de arbeiders gedwongen meer werk te leveren voor hetzelfde loon. Sinds 1928 werden machines ingevoerd die steeds meer
oplettendheid en inspanning van den arbeider vergen.
Met de weinige beschikbare gegevens is het lastig tot een besluit
te komen. Gandhi heeft beweerd, dat het gemiddelde dagelijksche
inkomen van den indischen landsman 2 Annas bedraagt. Dit moge
voor meer dan één Provincie overdreven zijn, toch is deze bewering
voldoende tot het trekken van de conclusie, dat de nijverheidsarbeider er veel beter voor staat. Doch ook het stadsleven is veel duurder
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en de zucht naar ontspanning en verkwisting belangrijk grooter. En
eindelijk : werkloosheid kan den arbeider treffen en in diepen nood
dompelen.
Kan tenminste de arbeider die het geluk heeft geregelden arbeid
te vinden genoeg loon verdienen om zijn levenspeil aanmerkelijk op
te voeren ? Is zijn loon hoog genoeg om het onderwijs, het gewone
lager schoolonderwijs, te betalen ; om verzorging en geneesmiddelen
te bekostigen in geval van ziekte ; om de rente te betalen van een eenvoudige woning naar eigen keuze ?
Slechts zulke loonen zullen den Indischen arbeider doen beslui^
ten een meer blijvend belang te stellen in zijn werk met het gevolg
dat hij zal trachten zich in de fabrieksomgeving voor goed te vestigen. Er zijn werkgevers die beweren, dat tot dusver hoogere loonen
geen noemenswaardige grootere arbeidsbekwaamheid met zich
brachten. Arbeiders zouden een bepaalden standaard hebben ; zoor
dra zij dat peil bereikt hebben staken zij alle verdere pogingen. Ongetwij feld overdrijven deze werkgevers. Zoolang de kinderen van
hun arbeiders van schoolopleiding verstoken blijven, zoolang de
werkers gedwongen zijn voort te leven in de tegenwoordige slechte
omgeving, mag er redelijkerwijze niet verwacht worden dat hun bekwaamheid belangrijk zal toenemen hoe hoog ook de loonen stijgen.
De Indische arbeider moet eerst leeren hoe te leven en hoe zijn inkomen te besteden ; hiertoe is opvoeding onontbeerlijk ; in dien zin moet
zonder uitstel geijverd !

ANDRE GIDE, DE NEO-PAGANIST
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Andre Gide, de neo- paganist
door Joris EECKHOUT,
Lid van de Kon. Vlaamsche Academie

Tegen het schroot van zekere katholieke essayisten, poogt André
Gide schuil te gaan achter een uitspraak van niemand minder dan
Kardinaal Newman. Of die, hem feitelijk zoo veilig een dekking verzekert ? Het gaat er over Milton en Gibbon, die men als menschen
verafschuwen kan, als auteurs echter zoo maar niet met een pennetrek
uit de litteratuur schrappen. Hun waarde staat immers vast, dient erkend, en mag ook door andersdenkenden niet onderschat. Wat vanzelf niet wegneemt, dat krachtig verzet aangeteekend moet tegen den
geest. die beider werk bezielt, en de duidelijke strekking die er aan
ten grondslag ligt. (1) Dergelijke argumentatie valt dadelijk uit tegen... Gide in hoogsteigen persoon.
Als troef in zijn kaarten, zou ze eerst gelden, waar een katholiek
kritikus zijn programma negeert ; dan spreekt deze niet langer mee
als kritikus, en is zijn oordeel eenvoudig van geen tel.
Bezwaarlijk is, met minder woorden dan in 't Newmansche citaat,
de taak van de katholieke kritiek vollediger te karakteriseeren.
Ook zij dient, op de eerste plaats, een kunstwerk als kunstwerk
te beschouwen, dus niet slechts als ideeën- en gevoelsuiting, maar teyens als uitdrukkingsprobleem. Niet alleen komt in aanmerking het
verwerkte materiaal, maar ook de manier, waarop het verwerkt blijkt.
Als eerste vraag geldt ook voor haar : is dit werk schoon ? en behoort
(1) « We may feel great repugnance to Milton en Gibbon as men ; we may
most seriously protest against the spirit which ever lives, and the tendency which
ever operates, in every page of their writings ; but there they are, an integral
portion of Englich litterature ; we cannot extinguish them ; we cannot deny their
power ; we cannot write a new Milton or a new Gibbon ; we cannot expurgate
what needs to be exorcised. They are great English authors, each breathing
hatred to the Catholic Church in his own way, each a proud and rebellious creature of God, each gifted incomparable gifts. We must take things as they
are if we take them at all. » Aangehaald door A. Gide, Pages de Journal, Parijs,
'34, blz. 23-24.
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het dienvolgens tot de litteratuur. Het historisch opus van een Fruin
wordt afgewezen, dat van Huizinga verkrijgt een eereplaats ; een
Bolland en een Comte laat men links liggen ; een Taine echter en een
Bergson worden uitvoerig behandeld. Tusschen kunstenaar en wie
't niet is, weet ook zij een scherpe grenslijn te trekken. Om 't even
welke richting een auteur toegedaan is : alleen zijn kunstenaarschap
is de conditio sine qua non van haar onderzoek. Een Baudelaire of
een Zola treedt zij niet uit den weg, wel een Catulle Mendés of een
Xavier de Montépin. Geen kunstenaar of hij maakt, zooniet haar
bewondering, dan toch haar belangstelling gaande.
Met het belichten van de esthetische zijde van een kunstwerk,
acht de katholieke kritikus zijn taak niet immer voltrokken. Hem komt
schoonheid niet voor als hoogste waarde ; zij staat niet autonoom
en waar zij in 't gedrang geraakt met andere waarden, dient haar
soms herinnerd aan haar ondergeschikte rol.
Naast de esthetische ontleding, mag ook de esthetische beoordeeling niet uit het oog verloren. De vraag doet zich voor naar de
beteekenis van een bepaald kunstwerk in 't kader van het leven :
welk standpunt neemt dit werk in tegenover mijn levensbeschouwing ?
Men legge hier nu dadelijk het katholiek inzicht geen onduldbare
bekrompenheid ten laste : om 't even welk kritikus oordeelt immers
van eigen levensbeschouwing uit, de vrijzinnige zoowel als de katholieke. Waarom dan, waar de eerste boogt op het dogma der relativiteit van alle waarden, zou de laatste niet bouwen op dit van een obsolute norma ? Hem dat recht te ontzeggen, is vanwege de vrijzinnige
kritiek volkomen onlogisch, en toch kan het geen sporadisch verschijnsel heeten !
Onafwijsbaar zelfs dringt de vraag naar de verhouding van een
werk tot de levensbeschouwing van den kritikus zich op, waar de kunstenaar blijkbaar voor een bepaalde leer ijveren wil. Dit is het geval,
niet zoozeer met uitbeelders-van-leven -- want, dan zouden dezen
niet zelden in grove tendenz vervallen — dan wel met beschouwersvan 't leven, eerder dus met historici, moralisten, kritici, — essayisten
over 't algemeen, -- dan met dichters of romanciers. Geen litterair
kritikus zal er dan ook aan denken, een Maeterlinck of een Gide uit
de litteratuur te schakelen, omdat beiden, in hoe prachtig klassiek
proza veelal ! hun ethos niet te verdonkeremanen wenschen.
Met zijn litteraire werkzaamheid is het Gide noch om winst, noch
om eer, noch zelfs om sukses te doen. Deze kasteelheer van Cuvervilleen-Caux, die 't ridderschap van 't eerelegioen van de hand wees, en.
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langen tijd, zijn boeken op eigen kosten uitgaf, schrijft uitsluitend
om invloed uit te oefenen.
Reeds in zijn eersteling « Les Cahiers d'André Walter » (1891),
komt hij daar ondubbelzinnig voor uit : « C'est pour avertir que j'écris,
pour exalter ou pour instruire, et j'appelle un livre manqué celui qui
laisse intact le lecteur (blz. 9) ». Aan deze taak, zou hij, hoe langer
hoe trouwer, zijn krachten wijden. Ieder gelegenheid neemt hij waar,
om er theoretisch over uit te weiden, geen verhaal, of duidelijker dan
in 't voorgaande, blijken de personages er van : gidiaansche dubbelgangers.
« L'art de Wilde est né du besoin de cacher » beweert Gide ergens ; deze karakteristiek past heelemaal niet bij zijn werk ; hij heeft
blijkbaar niets te verbergen. Een paar essayistische bundels heet hij
« Prétextes » en « Nouveaux Prétextes » ; geen titel kon beter gekozen ; bijna geen opstel, dat er niet als voorwendsel tot ideeënpropaganda fungeert. Over den invloed, die van litteratuur uitgaat, wordt
formeel verklaard : « Il n'est pas possible a l'homme de se soustraire
aux influences (Prétextes, blz. 9) » en even verder : « J'ai lu tel livre
et après l'avoir lu je l'ai f ermé... mais dans ce livre il y avait telle
parole que je ne peux pas oublier. Elle est descendue en moi si avant,
que je ne la distingue plus de moi-méme. Désormais je ne suis plus
comme si je ne l'avais connu (blz. 13) ». Deze tekst fundeert de
verantwoordelijkheid van den schrijver ; Gide ziet deze dan ook in
met de scherpste luciditeit ; ze schrikt hem niet af ; hij draagt ze
integendeel met een onverstoord gemoed. « La responsabilité des
grands hommes ; pour leur plus grande gloire, il faut la croire même
la plus lourde, la plus ef f rayante possible... il font tout autour d'eux,
que l'on s'en doute ou non, une consommation de vie formidable
( blz. 32) » ; en, ter volgende bladzijde : « L'artiste... ne se suf fitit
pas a lui-même. La conscience qu'il a de l'importance de l'idée qu'il
porte le tourmente. Il en est responsable, il le sent... il influence ;
d'autres vivront et joueront pour lui ses idées ; risqueront le danger
de les expérimenter á sa place... ». Men lette hier vooral op het gidiaansch opzet : anderen mee te lokken naar de branding, om ze daar
aan hun lot over te laten. Een kijk op Gide's ziel levert dit kiekje van
een door hem ontredderd intérieur : « Parfois, invisible de nuit, je suis
resté penché vers une vitre, à longtemps regarder la coutume d'une
maison. Le père était là, près de la lampe ; la mère cousait ; la place
d'un aïeul restait vide ; un enfant, près du père, étudiait ; -- et mon
coeur se gonfla du désir de l'emmener avec moi sur les routes.
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Le lendemain je Ie revis, comme il sortait de I'ecole : Ie surlende~
main je lui parlai ; quatre jours apres il quitta tout pour me suivre. Je
lui ouvris les yeux devant Ie splendeur de la plaine; il comprit qu'elle
etait ouverte pour lui. enseignai donc son ame a devenir plus vaga~
bonde, joyeuse enfin - puis a se detacher meme de moi, a connaitre
sa solitude. ( Les Nourritures terrestres, Parijs, '27, bIz. 76~77) ». Gide
eischt voor zich de rol op van een levenshervormer ; hoofdzaak bij
hem is dan ook : onrust te wekken. « Je veux inquieter », beweert hij
in «Paludes» (95), en in «Journal des Faux~monnayeurs» haast
dertig jaar later verschenen, herhaalt hij : «Inquieter, tel est mon
role ».
Paul Archambault schreef een boeiend « Plaidoyer pour l'Inquie~
tude» (,Parijs '31) ; het geldt daar het «irrrequietum cor ... donee
requiescat in Te» van Augustinus, en Newman's « to be at ease is
to be unsafe» : den honger naar God ; niet die onrust is Gide be~
kend ; hij prijst den honger om den honger : «Ce que rai connu de
plus beau sur terre ... c'est ma faim (N. t. bIz. 40) » ; liever is hem
de roes van de begeerte, dan de zatheid der verzadiging : «chaque
desir m'a plus enrichi que la possession toujours fausse de l'objet
meme de mon desir (bIz. 19) ». De rp.ensch moet ontvankelijk zijn
voor aIle ided~n, aIle gevoelens, aIle sensaties : ieder oogenblik van
den dag kan hem de volheid van 't levensgenot bezorgen : « saisis de
chaque instant Ie nouveaute irressemblable et ne prepare pas tes joies,
ou sache qu'en son lieu prepare te surprendra une joie autre (bIz. 42)>>.
Tot het bereiken van « la plenitude de l'instant pur savoure dans sa
nouveaute» (de formule is van Gabriel Marcel, in zijn merkwaardig
boek : « Etre et Avoir », Parijs, '35, bIz. 289) volstaat, dat men steeds
rechtzinnig zij tegenover zich zelf. « De la sincerite envers moi~meme »
(Parijs '25) : Jacques Riviere - hoe sterk deze, onder Gide's invloed,
in geestelijke war geraakte, blijkt zoowel uit zijn briefwisseling met
Alain Fournier, die er ook erg aan toe was, als uit deze met Claudelschreef er een traktaatje over in gidiaanschen zin. Daar heet het :
« La sincerite envers soi~meme est une vertu dangereuse. On ne peut
pas la conseiller : elle ne rend pas un homme plus sociable ; elle ne Ie
fait pas bienvenir de ses semblables ; elle n'est pas un de ces bons
devoirs universels qui fa\;onnent notre docilite. Pour l' essayer, il faut
etre secretement choisi.
II me semble que pour etre sincere il suffise de se laisser aller.
de he pas s'empecher de sentir, de ceder a sa spontaneite. On eesse
d'etre sincere au moment oil ron intervient en soi ; si jeme travaille.
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je me déforme. La sincérité, c'est l'abandon a moi - même, l'obéissance
au cours naturel de mes émotions, une pe pte aisée, l 'accès conplaisant
a ma facilité intérieure. Elle ne me demande aucun ef f ort ; je l'exercerai comme on se détend (blz. 8) » en verder : « Etre honnête, c'est
n'avoir que des ,pensées avouables, mais être sincère, c'est avoir toutes
les pensées (blz. 16) . » Rechtzinnigheid van zulk allooi veronderstelt
de volledige vrij-making van het individu. Gide stuurde nooit op een
ander levensleer aan : zijn, met oorverdoovend tamtam aangekondigde
overgang tot het kommunisme is daarvan de volkomen-logische uitkomst.
Over die rechtzinnigheid, heeft het Gabriel Marcel, op meer dan
een plaats, in zijn even vernoemd wijsgeerig opus ; wij verwijzen
vooral naar: « Remarques sur l'irréligion contemporaine », « Réflexions
sur la foi » en « La piété selon Peter Wust ». Uit dit laatste opstel,
deze passus : « Il existe donc une concupiscence de la sincérité qui
n'est d'ailleurs que l'exaltation de toutes les forces de négation qui
sont en moi et qui est peut-être la forme la plus proprement satanique
du suicide : l'extrême orgueil, par une perversion sans mesure, y simule l'extrême humilité. En s'abandonnant ainsi au « démon de la
connaissance » sans s'être soumis auparavant a aucune ascèse, a aucune purification du vouloir, l'áme instaure pour elle-même, sans en
avoir d'ailleurs pleinement conscience, une idolatrie dont les ef f ets
ne peuvent être que ruineux, en ce qu'elle favorise et entretient une
espèce de satisfaction dans le désespoir dont nous aurons vu autour
de nous de si troublants exemples (blz. 344) ». Wij houden het dan
ook, ter veroordeeling van deze « concupiscence de la sincérité », die,
voor het individu en de samenleving, de verderfelijkste gevolgen meesleept, met den duitschen wijsgeer Peter Wust : « notre áme en son
ultime profondeur est un secret, et c'est cette intimité de 1'áme que
nous sommes tenus de préserver saintement jusqu 'à un certain point.
Le respect de nous-mèmes nous interdit de dévoiler d'une f acon indiscrète et impie le sanctuaire de notre áme, un tel acte impliquant une
véritable profanation et un impardonnable manquement à la pudeur
(ibid. blz. 337) ».
Voorstaander eigenlijk van een volslagen-negatieve moraal,
breekt Gide alle levenswaarden af, die met het zuiver-menschelijk instinkt in botsing geraken. Men krijgt te doen met integraal
immoralisme : alle sociale en individueele ethiek ligt gesloopt. Ook
hier gluurt Gide's demonisme door ; of kulmineert het satanisme niet
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juist in de bewering, dat de eenige waarde gelegen is, in het negeeren
van iedere waarde ?
Verheerlijking van het instinkt, -- is het hoofdthema van de Gidiaansche « eroïca » (met de benaming « eroïca », bedoelen we alleen
maar ironisch te wijzen, op de uitspraak, ook van enkele katholieken,
als zou met Gide's cynische levensuitstalling iets « heroïsch » gemoeid zijn !).
Bij den aanvang, als schuchter motief zich aandienend, dat nauwelijks duldt de trouwens gauw onderdrukte, uitspatting van een enkele pikkolo, ontworstelt het zich, hoe langer hoe duidelijker, uit donkere cellos en dubbelzinnige hobos, om dan in een orgiastisch bazuin
finale den triomf van de alleenzaligmakende zinnelijkheid uit te schateren.
Een trage, maar stage evolutie ; zijn eersteling bevat reeds in den
dop zijn heele levenstheorie.
Men is dan ook niet verwonderd, dat, sinds zijn openlijk toetretot
het kommunisme, geen markant werk van Gide meer 't licht
den
zag. Wel verschijnen af en toe losse kantteekeningen bij allerlei uit
leven en kunst (waar de eerste doorgaans niet vrij zijn van enggeestig sektarisme, munten de andere niet zelden uit door 't fijnzinnigste esthetisme) ; want geen snippertje papier laat Gide onbeschre
ven, en geen regel blijft onuitgegeven ! — maar iets in den aard van
« Les Faux-monnayeurs », « La Porte étroite » of « Les Caves du
Vatican », — heet het « récit », « sotie » of « roman », -- is er eigenlijk niet meer voorhanden. Heeft Gide trouwens zijn levensideaal niet
bereikt ? Hij trof een leer aan, die zijn individualistische neigingen
volkomen voldoening schenkt, en, wat meer is, een Staat ingericht
naar die leer. Hoe hij thans, als beeldend artist, verder propagandeeren zal voor dit individualistisch kommunisme, voor die maatschappij,
welke allen de ruimstmogelijke vrijheid waarborgt — ook de verbannen schrijver Victor Serge, kan daarover meepraten ! — en tevens
de grootste stoffelijke welvaart, is hem, naar eigen mededeeling, nog
niet heelemaal duidelijk. « Le point de fusion » heeft hij vooralsnog
niet ontdekt. En, uit vrees voor den Index — niet dezen der R .K.
Kerk, die natuurlijk zijn koude kleeren niet raakt I maar van den
jongen Staat, die zijn algeheele goedkeuring wegdraagt — schrijft hij
dan maar liever niet, voorloopig althans. Gereedelijk brengt hij 't nieuw
regiem « le sacrifice de quelques oeuvres d'art » ; hoe zwaar een offer
vermits « la chose à laquelle je -tiens le plus, c'est mon art ».
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Hoe zou hij het trouwens aan boord leggen om in gewenschten
zin te arbeiden ?
Met een litteratuur ingepalmd door het vijfjaarlijksch plan, en
dus uitsluitend afgericht op ekonomische politiek, kan Gide geen
vrede nemen. « Je me suis toujours déclaré l'ennemi de toutes les orthodoxies. Celle du marxisme me parait aujourd'hui aussi dangereuse
qu'une autre ; dangereuse du moins pour l'ceuvre d'art. » Schrijven
op kommando, en naar een opgestelde norma, dat onderwerp en methode vastlegt, is nu eenmaal geen kolfje naar de hand van om 't even
welk echt kunstenaar. Ook liep het litterair plan uit op een leelijk fiasko ; het kon bezwaarlijk anders. Een specifieke Sovjet-litteratuur bestaat er nog niet ; wel is in Rusland een heele bent aan 't schrijven,
maar uit den strijd tusschen de aktualiteitselementen, en deze, het
eeuwige in den mensch veropenbarend, is nog geen nieuwe kunst,
geen kunst-tout-court, geboren. Dit neemt niet weg, dat onlangs verscheen : « Anthologie de la littérature soviétique 1918-1934 (2) ».
( Fruit, groen op den boom, te koop geboden !) Wie ze aandachtig
doorleest, komt tot de eindbevinding, dat het goede er in feitelijk niet
nieuw is -- wel valt daar bovendien, een verzwakking van het oude
naturalisme, door noodeloos-brutale aandikking, waar te nemen —
en het nieuwe, nog volslagen onrijp, getuigend vooral van een overwoekering van zuiver-cerebrale elementen. Eenerzijds een poëzie (?)
die haar inspiratie zoekt bij Marx, Engels en Lenine (ook onze Gorter
versukkelde in dit straatje zonder einde !) ; anderzijds een proza,
kronieken van den dag uitwerkend, en, een jaar na-datum, om zijn
gemis aan algemeen-menschelijk belang, niet langer 't lezen waard !
Tegen dergelijk serie-fabrikaat — de litteratuur moet immers gelijken
tred houden met de nijverheid ! --- ging ook ginds luidruchtig protest
op ; blijft het geen « vox clamantis in deserto », dan bestaat er wellicht kans op het ontstaan van een nieuwe russische litteratuur.
Het ligt niet in onze bedoeling de litteraire loopbaan van Gide —
van symbolisme tot kommunisme --- in haar geheel te schetsen ; dit
werd herhaaldelijk en op uitstekende wijze gedaan, ook door buitenlanders, o. m. door Ernst R. Curtius in zijn « Die literarischen Wegbereiter des neuen Frankreich ('20) ». Omwille van de sierlijke lijn
wordt, in het essay van dezen laatste, vooral in de overgangen, niet
zelden een al te scherpe trek door afronding verdoezeld, of een schematische al te kunstmatig bijgewerkt. Met het bouwen, ook van een
(2) ....door Marc Slonim et George Reavey, Parijs, '35.
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essay, is ontegensprekelijk métier gemoeid, de knepen er van echter
mogen nooit zichtbaar zijn. Is Gide's schouwend proza een aanhoudend pro domo, het beeldend kan bezwaarlijk anders dan een geromanceerde autobiografie geheeten. Dat ze geromanceerd is, en in
welke mate, spreekt duidelijk uit zijn fragmentarische levensbelijdenis:
« Si le grain ne meurt ». Rousseau beweerde in zijn « Confessions »,
dat niemand vóór hem iets dergelijks ondernam -- hij vergat daarbij
natuurlijk Augustinus -- ; in Gide's mond zou deze grootspraak niet
valsch klinken : geen dreef de weerzinwekkende uitstalling zoo ver !
Het hoofdkenmerk van Gide's werk is het individualisme. Van
jongs af, wenscht hij alleen zichzelf te zijn, niets dan dat, maar dan
ook ten volle. Al wat bindt verfoeit hij ; al wat verplichtingen oplegt,
al wat van buiten meespreekt om zijn daden te richten, heet hij uit
den booze. Hij tracht er zich aan te ontworstelen ; hij wil heelemaal
op vrije voeten staan, zijn leven leiden zooals hij dat verkiest, en
hardnekkig bekampen al wat zijn drang naar volledige ontplooiing
van eigen personaliteit te keer gaat. Hij haat om 't even welken godsdienst, die zich als bovennatuurlijk aandient, omdat deze het geluk
van de tijdelijke werkelijkheid verschuift naar het plan van een problematisch hiernamaals, en dus het luide levensfeest verstoort. Hij
verwenscht de maatschappij, die de individueele vrijheid onderdrukt,
en zichzelf met schijn en leugen paait.
Als schrijver staat hem dan ook duidelijk voor oogen zijn levensroeping : het instinkt te verdedigen, het vrij te maken, de menschen
te leeren leven met als eenige richtsnoer : de innerlijke drang van
't instinkt. « Il s'agit pour nous, betoogt Jacques Maritain, in « André
Gide et notre temps (Parijs, '35, blz. 27) », de défendre ce qu'il menace de détruire : le notion de l'homme, sur quoi se fonde le civilisation ». Van den mensch houdt Gide er inderdaad een radikaal-gewijzigde opvatting op na. De mensch : een wezen met goede en kwade
neigingen, dat, in gedurigen zelfstrijd, de goede dient te ontwikkelen,
en de kwade te fnuiken, omwille van een hooger, deels reeds binnen
aardsch bereik gelegen, ideaal : Gide heet dat louter woordenkramerij!
Het leven : een worstelperk, 't bestijgen, van uit een tranendal, van
een berg : nogmaals « words, words, words ! » ;De mensch hoeft niet
tegenstroom te riemen, maar zich gemoedelijk te laten dragen door
den stroom. « Pour l'homme -- aldus Maritain -- il ne s'agit pas de se
justifier ; il s'agit de se perfectionner ; pour se perfectionner, il lui
faut se construire. Gide ne lui propose que de s'accepter... (ibid. blz.
25) ». Verboden, normaal, abnormaal, tegennatuurlijk, zonde : holle
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noten ! Alle neigingen zijn goed, daar ze in de lijn liggen van 's menschen wezen ; de paganistische kultuur is de eenig-echte omdat zij den
mensch den heerlijken volgroei van zijn geheel wezen verzekert ; het
Kristendom heeft de natuur verminkt (Eros vergiftigd, zei Nietzsche!)
door haar van buiten af een gezag op te dringen, dat binnen den
mensch ligt, en wel, eenvoudig in zijn lust, « son bon plaisir ! ». Het
Kristendom (dat Gide gedurig vereenzelvigt met het gedrag van zekere kristenen, die niet leven volgens hun geloof) heeft uitgediend ;
buiten het atheïsme is thans geen leefbare samenleving meer uit te
denken ; alleen het atheïsme « peut pacifier le monde d'aujourd'hui ».
Sovjet-Rusland, de eerste Staat, die er prat op gaat met alien bovennatuurlijken godsdienst afgebroken te hebben (geen bleek daar misschien ontvankelijker voor?) is de eenige, die het individu de integrale
ontwikkeling van zijn specifieke geaardheid waarborgt ; geen andere
« restitue a l'individu sa fertilité (Malraux) ». Te leven onder russisch regiem moest het ideaal heeten van ieder vrijgevochten mensch;
intusschen blijft Gide, in volle sereenheid, van uit zijn fransch kasteel,
de nieuwe wereld bewonderend beschouwen, en getuigt volmondig :
« Je voudrais crier très haut ma sympathie pour l'U. R. S. S. ; et que
mon cri soit entendu ; ait de l'importance. Je voudrais vivre assez pour
voir le réussite de cet énorme ef f ort ; son succès, que je souhaite de
toute mon áme, auquel je voudrais pouvoir travailler. Voir ce que peut
donner un état sans religion, une société sans cloisons. La religion et
la famille sont les deux pires ennemis du progrès » en, verder in dezelfde « Pages de Journal » : « Et, s'il fallait ma vie pour assurer le
succès de l'U. R. S. S., je la donnerais aussitót... comme ont fait,
comme feront tant d'autres, et ne confondant avec eux (blz. 115 en
159 ) » . Zoo het, naar Gide's bewering, waar is, dat de romantikus «par
le faste qu'il apporte dans l'expression, tend toujours a paraitre plus
ému qu'il ne Pest en réalité », dan doet Gide hier wel een tikje ro
mantisch aan !
Met prokiamaties in dien toonaard echter, zette Gide zijn litteraire loopbaan niet in ; het symbolisme, waaraan hij volop meedeed,
had hem geleerd te psalmodieeren in mineur. Al de charme verijlt,
meende koorleider Mallarmé, waar men, om 't even wat, duidelijk
uitdrukt ; suggereeren heet de leus. Insinueeren, verstond Gide. Zijn
« Les Nourritures terrestres » zijn op niets anders uit. Dit werk verscheen in '97 ; de titel, gezwollen van Ersatzpretenties, is reeds een
bedekte aanval ; deze sloegtoen niet in ; er bleek daar slechts voorhanden een litterair traktaatje, met ethische bedoelingen, zooals er in
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die periode wel meer het licht zagen ; alleen was dit een beetje vager
nog en onsamenhangender. Eerst na den oorlog, werd het « le livre
de chevet » van een aanzienlijke fraktie der wereldjeugd ; « Les
Nourritures terrestres » (aldus Daniel Raps in « Les Années tournantes » blz. 199) furent lues par des milliers de jeunes hommes qui se
passaient ce petit livre de main en main ». Evenals Stendhal, had ook
Gide een wissel getrokken op toekomstig sukses ; hij vond zijn « climat » rond 1920 ; geen omstandigheden trouwens werkten ooit opstandeling gunstiger in de hand.
Op een hoop, die zoo hoog gespannen stond, volgde de radix
kaalste ontgoocheling ; men waande zich, met den vrede als Beatrice,
op weg naar een paradijs op aarde, feitelijk duikelde men, hals over
kop, in den afgrond van den zevenden hellekring. De jeugd lag gebroken ; was die lange lijdensweg er maar geweest, om op een dood
spoor uit te loopen ? het offer van millioenen levens vruchteloos ?
Haar idealisme, op de hoogste vlucht bezonnen, kantelde om in den
radikaalsten spot met alle levenswaarden ; dadaïsme en surrealisme
waren daarvan uitvloeisels ; er bestond niets meer dat de moeite loonde
langer te leven... Toch wel, fluisterde Gide... de meesten keken vooreerst niet eens op; waar anderen, even toch maar, verbitterde aandacht leenden ; maar de stem hield aan... en wat een lokstem !... Er
kon wellicht nog iets gevonden, dat ze met het leven verzoenen zou :
het leven zelf ; men moest het niet zoo kategorisch buiten sluiten ; de
evasie-litteratuur (en of ze bloeide in die dagen !) had maar zin, in
zooverre zij 't uiterlijke vluchtte, om zich in 't innerlijke te verdiepen;
laat de deur open op alle wenschen... alle mogelijkheden... alle wer
kelijkheden... ieder oogenblik kan immers een nieuwe, diepe weelde
aanbrengen... « Mon áme était l'auberge ouverte au carrefour ; ce
qui voulait entrer, entrait. je me suis fait ductile, a l'amiable, disponible par tous mes sens... »
Zijn « Manuel d'évasion, de délivrance » besloot Gide met
dit « Envoi » : « Nathanaël, a présent, jette mon livre. Emancipet'en. Quitte moi; maantenant tu m'importunes ; tu me retiens ; l'amour
que je me suis surfait pour toi m'occupe trop. Je suis las de feindre
d'éduquer quelqu'un. Quand ai-je dit que je te voulais pareil a moi ?
-- C'est parce que tu dif f ères de moi que je t'aime ; je n'aime en toi
que ce qui dif f ère de moi. Eduquer ! Qui donc éduquerais-je, que
moi-même ? Nathanaël, te le dirai-je ? je me suis interminablement
éduqué. je continue. je ne m'estime jamais que dans ce que je pour.
rais faire.
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Nathanaël, jette mon livre ; ne t'y satisfais point. Ne crois pas
que ta vérité puisse ètre trouvée par quelque autre ; plus que de tout,
aie honte de celà. Si je cherchais tes aliments, tu n'aurais pas de faim
pour les manger ; si je te préparais ton lit, tu n'aurais pas sommeil
pour y dormir.
Jette mon livre ; dis-toi bien que ce n'est là qu'une des mille
postures possibles en face de la vie. Cherche la tienne. Ce qu'un autre
aurait aussi bien fait que toi, ne le fais pas. Ce qu'un autre aurait
dit aussi aussi bien que toi, ne le dis pas, -- aussi bien écrit que toi,
ne l'écris pas. Ne t'attache en toi qu'à ce que tu sens qui n'est nulle
part ailleurs gti 'en toirmême, et crée de toi, impatiemment ou patiemment, ah ! le plus irremplacable des êtres. »
« Le plus irremplacable des êtres ,»... ieder jongeling bleek overtuigd dat hij er zulk een aan 't worden was... Te gereedelijker stemde hij dan ook in, met de beschouwingen van iemand, die als leider
blijkbaar weigerde te fungeeren, maar alleen te wijzen wenschte op
wat eenieder aan onvermoede schatten in eigen wezen ontdekken
kon. Nooit had de jeugd, in haar onweerstaanbaren drang naar individualisme, zich zoo onafhankelijk gevoeld, zelfs tegenover Gide !
Ontging het haar, dat deze haar feitelijk een Nessus-pak aangepast
had, het onmenschelijkste egoïsme ?
De litteratuur liep er dadelijk boordevol van : voor wat al
« pages intimes » -- en welke intimiteiten : vooral deze uit de puberteitskrisis ! -- werd toen, bijna uitsluitend, de aandacht... opgeëischt.
Van dit egotisme is me geen ontzettender belichaming bekend,
dan Michel uit Gide's « L'immoraliste » (02). « Un fruit plein de
cendre amère », betitelt de schrijver eigen werk ; elders voegt hij
daar aan toe : « dans L'immoraliste, j'ai pu livrer de grands lambeaux de moi-même ». Gaat hij trouwens ooit anders te werk ? Waar
hij dan ook beweert « je me suis par la suite absenté de mon oeuvre»,
poogt hij, eens te meer, ons te verschalken. Uit geen enkel regel van
zijn schriftuur is Gide afwezig ; hij kan onmogelijk buiten zichzelf
om. Vandaar zijn onmacht tot het objektiveeren van andere individus. Ilya Ehrenburg meent « qu'il n'a pas trouvé les héros dignes
de sa plume .» ; er is, inderdaad, in al zijn verhalen, slechts één personage, die duidelijke trekken vertoont : Gide zelf ; al de andere zijn
onbeduidende figuranten. Met het oog op « Les Faux-monnayeurs »
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(zijn eenigsten roman, (3) beweert Gide), kan men gerust, met den
Russischen essayist, verklaren : « c' est un roman sur Ie roman et
sur un romancier, mais nullement sur les hommes (4). »
Ook in zijn kritisch werk, dat heerlijke karakteristieken bevat, is
Gide vooral. zooniet uitsluitend, de theoertikus van eigen litteraire
praktijk ; zijn Dostojefski is een gemetamorfozeerde Gide ; de eigenlijke Russische schrijver is heelemaal buiten dit essay, - Gide's
flauwste prestatie - gebleven.
In « L'Immoraliste » is het Gide die, bij monde van Michel. zijn
bevrijding verhaalt uit alle mogelijke sociale en ethische konventies.
Hij ontdekt ze niet in de wetenschap, evenmin in de liefdevolle toewijding van zijn vrouw, maar aIleen in zichzelf; daar leeft immers
« Yetre authentique .Ie vieil homme, celui dont ne voulait plus l'Evangile; ·celui que tout autour de moi, livres, maitres, parents, et que
moi-meme avions tache d'abord de supprimer ». Voortaan bewoont
hem geen ander kommer meer dan « systematiquement honnir ou
supprimer tout ce que je croyais ne devoir qu'a mon instruction passee et a rna premiere morale ». Hij wenscht geen ander « attention »,
dan « celIe de tous ses sens », en zulks ieder oogenblik van den dag:
« je ne connaissais plus de la vie quece qu'en apportait. en emportait
!'instant. 0 joie physique! m' ecriais-je; rythme sur de mes muscles!
Sante! » (Ook te onzent, weerklonk vroeger als leus van het algemeenmenschelijke-zonder-meer : gezond zijn is alles, een verzwakte echo
van Edgar uit « King Lear» : ripeness is all 1)
In weerwil van de hefhaalde belofte zijn ziekelijke vrouw niet
meer aIleen te laten, sluipt Michel telkens weg om, naar eigen getuigenis, op te zoeken « la societe des pires gens ». Nochtans verzekert hij : « a mesure que je me respectais moins, je la venerais davantage». Gide getuigt ergens : « l'hypocrisie est une des conditions
de l'art »).
Michel's vrouw verkwijnt en sterft. Ten koste van alles is dus
de bevrijding voltrokken; maar « je souffre decette liberte (5) sans
emploi »; hij voegt daar echter dadelijk aan toe: «ce n'est-pas,
~
(3) Daarin wordt ook het probleem van den « zuiveren roman» gesteld, en,
zooals naar gewoonte, in volkomen negatieven zin, opgelost.
(4) « Duhamel, Gide, Malraux, Mauriac, Morand, Romains, Unamuno vus
par un ecrivain de I'U.R.S.S. », Parijs, '34, biz. 213-214.
(5) Bij den dood van zijn moeder, getuigt Gide (in « Si Ie Grain.... »,
biz. 368): « je sentis s'abimer tout mon etre dans un gouffre d'amour, de detresse, et de Iiberte. »
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croyez-moi que je sois fatigué de mon crime, s'il vous plait de l'appeler ainsi; mais je dois me prouver a moi-même que je n'ai pas outrepassé mon droit. » In dien slotzin ligt de verklaring besloten van
Gide's volgende werken, waarmee niets anders bedoeld is dan een
apologie van zijn leer en leven.
Gide heeft zich vrij gevochten van allen uiterlijken dwang ;
geen ander drijfveer erkent hij dan zijn zinnelijke lust ; nu wil hij,
hetgeen volgens hem zijn waarde uitmaakt « une espèce d'entêtement dans le pire » rechtvaardigen ; hij zal bewijzen dat hij gelijk
had met te handelen, zooals hij handelde : « car il ne me suffisait pas
de m'émanciper de la règle, je prétendais légitimer mon délire, donner raison a ma folie » (6) . Hij schreef zijn levensbelijdenis : « Si le
grain ne meurt ». Aan den engelschen essayist Edm. Gosse, deelde
hij mee : « J'ai écrit ce livre pour créer un précédent, donner un
exemple de franchise, éclairer quelques-uns, en rassurer d'autres, forcer l'opinion a tenir compte de ce que l'on ignore, ou que l'on affecte
d'ignorer, au grand dam de la psychologie, de la morale, de l'art...
et de la société (Divers, blz. 156) ».
Nooit werd verwarder en schunniger zelfverdediging uitgesproken, aan weinige ook, zoo schitterend een talent verkwist !
De uitbundigheid der luidgetuigende argumenten verbergt bezwaarlijk hun schamele aprioristiek ; (gedurig wordt beweerd, nergens iets bewezen !) zij beroepen zich zelfs terloops op de wetenschap, die superieur glimlacht om wat haar toegedicht wordt ; zij
sleuren er gedurig de H. Schrift bij, die ze op de ergerlijkste manier
verdraaien. Onbetrouwbaarder, want simplistischer eksegeet dan
Gide is nauwelijks uit te denken ; bij hem geen spraak, zooals bij
Renan, « de solliciter doucement les textes », hij grijpt ze eenvoudig
bij de keel, en uit zijn klemmende greep geraken ze eerst los, wanneer ze tekstueel spreken naar zijn mond. Het pleidooi kulmineert
echter in de bewering (7) , dat de dwang dien men op zijn zinnen
uitoefent, allicht door... God zelf niet gewild is : « j'en vi ps alors a
douter si Dieu même exigeait de telles contraintes ; s'il n'était pas
impie de regimber sans cesse, et si ce n'était pas contre Lui. »
(6) Geciteerd door Erich Rauch, « Zum Freundschaftsproblem im Leben
und Werk André Gides », Jena, '33, blz. 30. In Duitschland blijkt Gide zeer bekend vooral om dit.... Freundschaftsproblem !
(7) Ook deze klinkt niet nieuw : van Prévost, over Rousseau, tot Sand is ze
bijna niet van de romantische lucht : God wordt de medeplichtige van hun dwaling. Ern. Seillière bouwt daarop zijn a mysticisme naturiste ».
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(blz. 287) . Het dualisme vleesch-geest diende in elk geval opgelost :
het viel natuurlijk uit ten gunste van het vleesch. Zoo trad harmonie (?) (lees : versteendheid) in zijn leven ; de onrust had uitgediend. Hij wist nu stellig dat er zijn natuurlijke neigingen niet te
weigeren viel ; meteen stond zijn leven open voor -de schandelijkste
tegennatuurlijke afdwalingen van het paganisme. Hoe looft hij dan
ook de Grieken « qui agissaient tout nettement selon le conseil de
leur pente (Divers, blz. 90) ». Wij weten tot welke afgrondelijke
diepten, deze een uitweg was... Hij die zoo gevat spreekt over tucht
in de... kunst : « l'art est toujours le résultat d'une contrainte, ii meurt
de liberté (Morceaux choisis, blz. 63) », wil maar niet inzien, dat
eenzelfde tucht ook de hoogste kunst, de levenskunst, te beheerschen
dient.
En de perversiteit, die eens, na een schandig proces, Oscar Wilde
in 't gevang bracht, verzekerde den apostel der homoseksualiteit een
wereldberuchtheid !
Tal van essays (8) werden zijn werk gewijd, ook van katholieke zijde ; daar munten vooral uit : Charles Du Bos, Dialogue avec
André Gide ('29) , René Schwob, Le vrai drame d'André Gide ('32),
Henri Massis, Jugements, II ('24), Victor Poucel, S. J., l'Esprit
d'André Gide ('29) ; André Gide door Emile Gouiran ('34) is waardeloos. Men deelt het leed der eerste twee essayisten, beiden bekeerlingen, en oud-vrienden van Gide, waar zij Gide aan Claude]
hooren meedeelen « je me suis complètement désintéressé de mon áme
et de son salut .» ; men begrijpt niet, hoe daar, met het oog op « Si le
grain ne meurt », kan gewaagd van une « indéniable grandeur d'intention » (Du Bos, 267) . Juist die meening is uit den booze ; terecht
wijst dan ook Massis op het demonisch opzet bij Gide « une áme
af f reusement lucide dont tout l'art s'applique a corrompre» (blz. 21) .
Om dergelijke kategorische uitspraken heeft men Massis aangevallen ;
alleen reeds om den titel « Jugements » viel men hem lastig. Meteen
vertoonde zich duidelijk een kenmerkend tekort van de hedendaagsche kritiek over 't algemeen : zij is er niet meer om te oordeelen —
en ijeroordeelen ligt zeker in haar snaren niet ! -- alleen maar om
vast te stellen en te aanvaarden wat is... niets anders ! Ging de
schrijver rechtzinnig te werk ? --= « La sincérité envers soi-même »
ik ook het eenig litterair kriterium geworden ! René Schwob be.
(8) Een uitvoerige bio- en bibliografie verstrekt de katholieke essayist Louis
Chaigne, in zijn « Vies et CEuvres d'Ecrivains » (Parijs, z. d., blz. 102 en vlg.).
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steedde 348 blz. aan het z.g. Gidiaansch drama : het mislukte pogen
— het berust immers uitsluitend op een doorzichtige « piperie de
mots ! » — om te bewijzen, dat hij, Gide, gelijk heeft met te handelen zooals hij handelt, vermits het hem volkomen vrij staat, in alles
uitsluitend zijn instinkt te raadplegen en te volgen. Om den waren
Gide te kenschetsen zouden een paar bladzijden volstaan. Van
jongs af, was Gide, die religieuse leiding alleen kende onder den
vorm van protestantsch puritanisme, en wien dus ook het sakramenteel leven vreemd bleef, zat en ziek van Gods geboden. Ermee
lag trouwens zijn vroeg ontloken zinnelijkheid dadelijk overhoop ;
deze wenschte hij, in geen geval, prijs te geven ; hij zou dan uitzien
naar argumenten om zijn verzet tegen allen moreelen dwang van
buiten te rechtvaardigen ; deze waren niet ver te zoeken ; hij smeedde ze uit de radikale negatie van alle bestaande levenswaarden ; hij
deed de proef van dit immoralisme ; bevond dat hij er in berusten
kon, en besloot : dus, heb ik gelijk... Es ist eine alte Geschichte...
't is de geschiedenis van zoovele jongelingen, wie het aan zedelijken
moed ontbrak om zich te ontworstelen aan het Nessus-pak der zinnelijkheid, en het dan, achteraf, met hollen omhaal van lofuitingen
prijzen als een feestrok ! Land in zongelaai van de driften, waarvan
men moedwillig den stroom der genade afwendde : hoe zou het anders dan verkorsten en verdorren ?
Pater Poucel heet Gide « l'esprit le plus hostile qui soit a nos
Ames de chrétien » ; de vrijzinnige Alibert getuigt dat deze « metaphysicien de l'épiderme » (een rake typeering !) met zijn boek « Les
nourritures terrestres » het meest bijgedragen heeft tot « la démora
lisation d'une époque et d'une generation. - En marge d'A. G.,
blz. 50. »
Een zekere jeugd zoekt vanzelf in de litteratuur de « niet-konformisten » op ; zij vergooide weleer haar geloof aan het historisch...
romannetje, « Vie de Jesus .», van Renan. Thans echter is zij op gekruider kost gesteld ; de ethiek trekt haar meer aan dan het dogma ;
is nu eenmaal de kristelijke moraal prijsgegeven, dan gaat meteen
de heele geloofsleer over boord ! Zij spreekt dus bij voorkeur den
nietzscheaan Gide aan, die, naar hij zelf beweert, bij Freud (al betitelt hij hem ook ergens : « cet imbecile de génie ». Divers, bl. 27)
leerde af te leggen « certaine fausse et gênante pudeur (ib. 26) ».
Geen mededeeling kon haar sympathieker stemmen. Beantwoordt hij
trouwens haar oproep niet in den fascineerenden stijl (al ging de
glinsterende nuanceering met de jaren aan het tanen !) en van een
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Renan, en van een Barrès, en van een Anatole France : « le plus
propice a quêter la connivence du lecteur (Schwob) ? » Inderdaad,
Gide is een groot woordkunstenaar. Wie hem lezen, kunnen helaas
voorwenden, dat zij dit alleen maar doen « omdat het zoo mooi geschreven is »...
Aan het kommunistisch regiem brengt Gide, wij hoorden het
reeds, graag enkele kunstwerken ten offer ; omwille van ons kristelijk ideaal, dat het laatste woord spreken zal -- het woord van het
Eeuwig leven, het « Instans Immobile », waarvan ,Gide's instantaneisme » de grijnzende karikatuur is, — negeeren we praktisch de heele
Gidiaansche schriftuur.
Ook te onzent, wordt Gide gelezen, en sticht er ontzettend
kwaad. Hij blijkt al te zeer onbekend bij wie er tegen doelmatig
waarschuwen konden, -- daarom dit opstel.
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Naar de moderne Staatsinrichting
IyIARSILILIS VAN PADUA (t ca 1342)
door J. A. VAN HOUTTE
Docent aan de R. K. Handelshoogeschool te Leuven

Onder de talrijke verschijnselen die de natuur van den mensch
teweegbrengt, is het staatsfenomeen zonder twijfel een der meest opmerkenswaardige : de mensch is een maatschappelijk wezen ; onder
de menschenmaatschappijen treffen wij op de eerste plaats den Staat
aan : het geheel der vormen waarin het openbaar leven van een
volksgemeenschap plaatsgrijpt.
Iedere volksgemeenschap leeft in verschillende voorwaarden, men
onderscheide ze naar den tijd of naar de ruimte. De staat der Middeleeuwen is niet deze van de klassieke periode of van onzen tijd ; de
Fransche staat is niet dezelfde als de Romeinsche of de Duitsche.
Hoe zou het anders kunnen ? De individuën die de maatschappij
vormen verschillen van elkander ; hoe zou de 'maatschappij zelf niet
verschillen van andere opeenvolgende of nevenliggende. En het
spreekt vanzelf dat deze verschillen vooral uitkomen in de oplossing
die gegeven wordt aan de problemen die de staat op te lossen heeft.
Onder deze vraagstukken zijn er twee, o.i. de voornaamste, die ten
allen tijde de aandacht van de denkers geboeid hebben, en de opmerkzaamheid der staatslieden hebben getrokken : het probleem der
betrekkingen tusschen KERK EN STAAT, tusschen geestelijke en
wereldlijke macht, eenerzijds ; het vraagstuk van de MEEZEGGENSCHAP van den enkeling in het beleid der maatschappij anderzijds.
Deze zijn de twee voornaamste punten wier oplossingen aan de verschillende statsopvattingen hun bizonder kenmerk geven en dus hun
belang voor de studie der politieke philosophie.
Er zijn geen oogenblikken waarop de geschiedenis der menschelijke gedachten, en mede der denkbeelden over het wezen en de inrichting van den staat, een grooter interesse verdienen dan de perioden van overgang, waarin het menschelijke denken in een moeizame
ontwikkeling nieuwe vormen aanneemt. Zoo'n periode was ongetwij-
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feld het zgz. Herfsttij der Middeleeuwen. Vanaf rond 1300 kan men
een verschuiving waarnemen van de denkvormen der middeleeuwsche
orthodoxie der twee « Civitates », naar de humanistische emancipatie van den nationalen staat. Dit ontbindingsproces van de middeleeuwsche politieke idealen zullen wij hier nagaan : wij zullen achtereenvolgens de houding onderzoeken van de politieke denkers, en
inzonderheid van den meest vooraanstaanden onder hen, van
Marsilius van Padua, tegenover de twee vraagstukken die wij daareven omschreven hebben : Kerk en Staat — volksmeezeggenschap.
Welk standpunt nam de laat-middeleeuwsche staat aan tegenover
de Roomsche Kerk ? Op welke manier gelukte de Staat erin een afbeelding te zijn van de belangen van zijn individueele bestanddeelen?
Het antwoord op die twee vragen zal ons een omschrijving geven
van de politieke denkbeelden op het einde der Middeleeuwen.
KERK EN STAAT.
Zooals de mensch bestaat uit lichaam en ziel, zoo kan ook de
maatschappij op twee beginselen gegrondvest zijn : het geestelijke en
het stoffelijke. De geestelijke belangen zijn de zaak der Kerk, de
stoffelijke deze van den Staat. Er zijn echter zooveel zaken die tegelijk in beider invloedssfeer vallen dat er geen andere mogelijkheid
bestaat dan dat Kerk en Staat zouden samenwerken tot verwezenlijking van het groote doel, het welzijn der menschen, ofwel dat zij
tegen elkander een strijd op leven en dood voeren -- een oplossing
die wij in de jongste geschiedenis zoo vaak gehuldigd zien.
De Middeleeuwen, tijdperk waarin de godsdienstige gedachte
een onmetelijken invloed uitoefende op alle gebieden van 's menschen
denken en doen, hadden natuurlijk den weg van de vreedzame samenwerking verkozen. De kroning van Karel den Groote (Rome, 800)
had in dien zin de beteekenis van een verdrag. De nieuwe keizer van
het Westen, nam op zich de taak, te zorgen dat de wet Gods en de
christelijke orde overal in zijn rijk zouden geëerbiedigd worden. Van
zijnen kant gaf de Paus aan Karel den Groote het prestige van de
zalving door den plaatsvervanger van God op aarde. Inderdaad, Karel
aarzelde niet maatregelen te nemen om het kerkelijk leven tot een
hoogeren bloei op te voeren, of om de materieele inkomsten van de
Kerk te verzekeren, terwijl hem van den anderen kant het recht niet
betwist werd in de benoemingen van bisschoppen en abten de desiderata van den Staat te laten gelden. Een toestand die op den duur moest
tot conflicten leiden.
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De afhankelijkheid van de Kerk van de wereldlijke macht, niet
alleen wat haar onderhoud, maar tevens wat het toezicht van den
Staat op een zó45 specifiek geestelijke aangelegenheid als de bezetting
van de kerkelijke ambten betrof, moest een reactie uitlokken. Zij
kwam, met den Investituurtijd. In 1075 liet Gregorius VII een ongewone taal hooren : het moest uit zijn met de keizerlijke machtsusurpatie ; na vijftig jaar strijd kwam een oplossing. Bij het concordaat
van Worms (1122) werd de macht van den keizer beperkt tot het
bekleeden van de, voortaan door de kerkelijke overheden uitverkoren, waardedragers met de wereldlijke macht samenhangend met de
uitoefening van het gezag op de domeinen die hij van den Keizer in
leen hield.
Het concordaat van Worms beteekende een schitterende zegepraal voor het Pausdom. Op zijn beurt zou dit in het euvel vervallen,
en de Kerk in de aangelegenheden van den Staat mengen, met op het
zuiver politieke plan op te treden, en het staatkundig beleid van het
wereldlijk hoofd van de Christenheid tegen te werken. Vandaar een
nieuw conflict, dat der Welfen en Gibellijnen, (1159-1250) dat met
een nieuwe zegepraal van het Pausdom eindigde, zoodat het Keizerschap zelfs momenteel van het wereldtooneel verdween, ( het Interregnum, 1250-1273). En nu, na deze nieuwe zegepraal kende de
Pauselijke macht geen paal noch perk meer. Het was niet genoeg
meer dat zij zich in het Keizerrijk trachtte te doen gelden : zij wilde
zich ook in de inmiddels opgegroeide en ontvoogde naties van het
Westen doorzetten ; in Frankrijk, in Engeland enz. In Frankrijk
echter zou haar de groote slag toegebracht worden : de strafexpeditie
van Willem de Nogaret naar Anagni (1303) beteekende het einde
van de Wereldheerschappij der Pauzen. Met Bonifacius VIII verdween voor langen tijd de invloed der Kerk in stoffelijke aangelegenheden.
Tot daar de feiten. Een korte verwijzing ernaar was noodig om
het kader te herinneren, waarin de politieke denkbeelden zich zullen
invoegen.
Het is inderdaad gemakkelijk zich voor te stellen dat zoon diep
grijpende gebeurtenissen een totale ommekeer zou teweegbrengen in
de Westersche staatsleer. Zooals de staatkunde een nieuwen koers
insloeg, zoo moest ook een nieuwe periode inzetten in de geschiedenis
der staatkundige denkbeelden. Het ideaal der « Respublica christiana »
waaraan zich de staatsphilosophie vanaf St. Augustinus' « De Civitate
Dei », tot aan Dante's « De Monarchia » had vastgeklampt, was voor-
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goed verijdeld. De gebeurtenissen hadden voldoende bewezen dat de
gedachte van een evenwicht, een gelijkberechtiging tusschen Kerk en
Staat een zeer bezwaarlijk, zooniet onmogelijk te bereiken droombeeld
was. Het evenwicht tusschen de twee machten van de Respublica
christiana was reddeloos verbroken ; natuurlijkerwijze moest voortaan
de nadruk gelegd worden op een van beide princiepen : het kerkelijke
of het wereldlijke. Aldus kwam het dat in de late middeleeuwen twee
scholen tegen elkander kwamen te staan : een theokratische, een
caesaropapistische. De eerste hield het voor de Kerk, en hield de
suprematie van de geestelijke macht over de wereldlijke staan ; de
tweede hield !Pt voor den Staat, en wilde de kerken -- want zelfs het
primaat van den Paus werd practisch afgeschaft ten voordeele van de
landskerken -- onderwerpen aan de staatsmacht. Twee stellingen dus
waartusschen de strijd hevig moest woeden.
Het spreekt vanzelf dat de verschillende nationale staten van
het Westen de voorkeur zouden geven aan de laïcisten. Was daar
geen prachtige gelegenheid om alle machtsovertredingen te verrechtvaardigen ? En zoo zien wij vanaf de XIIIe eeuw alle Westersche
vorsten door een kring van legisten omringd, die altijd bereid staan
om de pen op te nemen tegen de « papisten » ter verdediging der
rechten van het koningschap.
De geniaalste voorstaander van de vorstelijke rechten was een
raadsman van Keizer Lodewijk van Beieren, Marsilius van Padua
(? - ca. 1342) . Eigenlijk was hij geen legist, want zijn juridische vorming was vrij onvolmaakt ; iets anders was hij en namelijk een
verwoede anticlericaal. Niet omdat hij door de Kerk was gegriefd
geworden ; integendeel hij genoot — zonder wijdingen te hebben
ontvangen -- een paar rijkbegiftigde prebenden aan de kerk van
Padua ; anticlericaal was Marsilius zooals alle andere raadslieden
van leeke vorsten het waren. Maar met zijn werk, den « Defensor
Pacis » dien hij in 1324 opstelde om den genadesteek te geven aan
de gehate theoriën van de pauselijke staatsleer, luidt waarlijk een
nieuwe tijd in in de geschiedenis der Westersche staatsleer. Een ontleding van zijn theoriën zal ons een diep inzicht geven in de denkbeelden van de laatmiddeleeuwsche staatsfilosofen.
Voor Marsilius is de Staat een volmaakte maatschappij, een gemeenschap welke den mensch toelaat de bevrediging van zijn sociale
instincten te vinden. Waarom moet men dan nog te voorschijn komen
met een andere maatschappij, met name de Kerk, die hoogstens zou
kunnen een deel van de taak van den Staat vervullen en wier bestaan
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toch noodlottig tot zeer schadelijke conflicten leidt ? In een maatschappij moet er een gezag zijn, en kan er maar één zijn ; een tweede moet
noodzakelijk aan het eerste onderworpen zijn. Welk zal dit gezag
zijn ? Natuurlijk het wereldlijke, want voor Marsilius is het gezag
van de Kerk onvolmaakt : de Kerk heeft immers geen macht om haar
wetten te doen naleven. Onze staatsdenker ziet dagelijks hoe de geestelijkheid beroep doet op de staatsmacht, b.v. voor de Inquisitie, en
hij is diep verontwaardigd. Hij kan niet begrijpen hoe de Staat moet
zorgen voor het uitvoeren van wetten die hij niet zelf gemaakt heeft.
Neen, dat kan niet ! Het besluit ligt voor het grijpen : de Kerk is
geen volmaakte maatschappij : alleen de Staat is dat, en alleen aan
den Staat komt het toe te regeeren. Alles is staatszaak.
En Marsilius gaat op zoek naar mistoestanden, en vindt er veel :
tijdens verschillende eeuwen van zwakheid was een groot aantal soevereiniteitsrechten aan den Staat ontsnapt en bij de Kerk, die haar
macht beter had staande gehouden, terecht gekomen. Vooreerst moet
het Staatsgezag hersteld worden over al degenen die het staatsgebied
bewonen. -- Men weet hoe, door de zg. Immuniteit, de Kerk van de
gewone rechtsmacht en belastingen ontslagen was. -- Dat moet voorgoed uit zijn : de staatswetten moeten door iedereen onderhouden
worden ; overtredingen ervan hooren thuis voor het staatsgerecht.
Wat komt men voor den dag met kerkelijke rechtbanken ? Het is toch
te gek, zegt Marsilius, dat een beroep --- want alleen dat is voor hem
het priesterschap -- eigen rechtbanken bezit. Waarom er ook geen instellen voor geneesheeren of voor bouwmeesters ? Het mag ook niet
gezegd dat er een verschil zou gemaakt worden in de uitspraak of in
de toepassing van de vonnissen. Wie misdaan heeft, moet boeten ; en
dat hij priester weze of leek, dat verandert niets aan het misdrijf of
aan de straf. En eindelijk beweert de geestelijkheid vrij van belastingen te zijn. Kan het onrechtvaardiger, roept Marsilius uit ! Wie de
bescherming van de staatsmacht geniet, moet ze natuurlijk helpen onderhouden. Dat is voor hem zonneklaar.
Aldus heeft Marsilus het territoriaal karakter van het staatsgezag
hersteld : de macht die de Kerk « ratione personae » uitoefende is vervallen verklaard. Nu komt het erop aan haar de bevoegdheid te ontnemen die zij zich « ratione materiae » toegeëigend heeft. Eerst en
vooral verkondigt Marsilus het beginsel dat de Staat als wetgever moet
optreden op het gebied van de zedeleer. Waarom ook niet ? De Staat
is er voor het welzijn van de burgers ; behoort hun zedelijke gedraging
niet tot hun streven naar welzijn ? Het is dus klaar dat de Staat in die
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aangelegenheid zijn woord moet te spreken hebben : zijn taak zal bestaan in het benoemen van bedienaars van den eeredienst, en van onderwijzers in den godsdienst, niets minder ; de aanstelling van de
geestelijkheid wordt eenvoudig aan de burgerlijke overheid toegekend.
Daar nu de zedelijke vorming een overwegend aandeel had in het
toenmalig onderwijs, was er maar een stap te doen om geheel het onderwijs aan den Staat te onderwerpen ; dit recht — een revolutionnaire
nieuwigheid -- wordt uitgeoefend bij middel van het verleenen van
onderwijspatenten. Veel meer nog ! Marsilius eischt voor den Staat
een recht van toezicht op de heiligverklaringen. Al te dikwijls, zegt hij,
hebben de Pauzen van dit procédé gebruik gemaakt om voorstaanders
van hun dwalingen te verheerlijken, en dat moet men voortaan beletten.
Deze uiteenzetting van het politieke stelsel van Marsilius kan volstaan om aan te toonen hoe revolutionnair, hoe modern zijn denkbeel
den waren. Niets van wat bestond werd in vrede gelaten : alles moest
zich voegen naar zijn ideaal van alomvattende staatsheerschappij.
Kerk en Staat waren in dit stelsel geen autonome en gelijkberechtigde
machten meer : de Staat had de bovenhand, de Kerk moest hem dienen, evenals de adel, de burgerstand enz. hem moesten onderdanig
zijn en naar het algemeen burgerlijk — welzijn streven. De Kerk
behield een plaats onder de zon : ene plaats echter in de burgerlijke
maatschappij, niet meer er nevens. Trouwens in den Staat mocht de
Kerk onbetwistbaar een groote rol spelen ; alleen nochtans als raadgeefster, want een eigen wetgevende macht mocht zij niet meer bezitten. De Staat zou den kerkelijken ban niet uitspreken, geen ketters
vervolgen zonder het advies van de priesters. In het stelsel van Marsilius, en in de laatmiddeleeuwsche staatsleer over het algemeen, was
de Kerk geworden wat alle laïcistische sttlsels hebben getracht te verwezenlijken : een regeeringsorgaan ; de ideale Staat van het einde der
Middeleeuwen was een leekenstaat. Een stoutmoedige stelling, voorwaar, die ons reeds op haar eigen bewijst dat er iets veranderd was
in de opvattingen van den middeleeuwschen mensch, dat er een nieuwe periode aanbrak in de geschiedenis van de menschelijke gedachte
en in de geschiedenis kortweg. (1)
(1) De dwalingen van Marsilius, samen met die van lannes de Iandunb,
werden veroordeeld door Paus Johannes XXII in de Constitutie : a Licet iuxta
doctrinam » van 23 October 1327 welke o.m. de volgende stellingen a in strijd
met de H. Schriftuur, vijandig met het Geloof, kettersch » verklaart :
a Alle stoffelijke bezittingen van de Kerk staan onder de macht van den
Keizer die ze als de zijne mag aanzien.
» De H. Petrus had niet meer gezag dan de overige apostelen en was niet
hun hoofd. Christus gaf aan zijne Kerk geen hoofd, hij stelde geen stedehouders
aan.
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VOLKSSOEVEREINITEIT.
Inderdaad, niet alleen in de betrekkingen tusschen Kerk en Staat
en in de theoriën hieromtrent grepen diepzinnige veranderingen
plaats. De nieuwe wind, de hervormende gedachte drong overal door.
Ook op het gebied b.v. van de denkbeelden aangaande de volkssoevereiniteit, den struikelsteen van alle politieke regimes die er in den
loop der eeuwen bestaan hebben. Wij willen, in dti tweede deel van
deze bijdrage, eenige begrippen mededeelen, vooreerst over de concrete omstandigheden welke een verandering in de denkbeelden over
de verhouding van Volk en Staat tewegbrachten, vervolgens over den
inhoud van de laatmiddeleeuwsche theorieën dienaangande.
* * *

De maatschappij van de Hooge Middeleeuwen was ongeveer
zuiver agrair — de menschen woonden op groote domeinen waar zij
zooveel mogelijk al hun behoeften trachtten te voldoen, zoodat er
om zeggens geen spraak was van ruilen en handeldrijven. Vandaar
dat de menschen er geen belang aan hechtten muntwaarden te bezitten : wat konden zij ermede aanvangen ? Effenaf niets. Het gevolg
springt in het oog : er was geen andere rijkdom, grosso modo genomen, dan grondbezit, en daaraan alleen hechtte men waarde. De feodale maatschappij was geheel en al op het grondbezit gevestigd, het
kon ook niet anders.
» Het komt den Keizer toe den Paus te verbeteren, hem aan te stellen, af
te zetten, te straffen. »
De respectievelijke taak van Kerk en Staat, de rechten en de plichten van
beiden in de betrekkingen tusschen elkaar, werden bijzonder duidelijk uiteengezet door LEO XIII in zijne Encycliek « Immortale Dei » (1885). Ziehier het
grondbeginsel waarop alles steunt : « God heeft de zorg voor het menschelijk
geslacht verdeeld over twee machten, de kerkelijke en de burgerlijke. Beide zijn,
de belang
elk op haar eigen gebied, de hoogste .... Het kan gebeuren dat éénzelfde
feitelijk, ofschoon niet in hetzelfde opzicht, behoort tot de bevoegdheid en de
rechtsmacht van beide. De Goddelijke Voorzienigheid, die beide tot stand deed
komen, moet dan ook die twee gebieden in een nauwkeurige en ordelijke verhouding tot elkaar hebben gebracht....
» Om vast te stellen hoedanig dit verband is en hoe ver het reikt, kunnen
wij enkel letten op beider aard en rekening houden met de voortreffelijkheid en
de waarde der betrokken belangen, te weten : het eene gezag beoogt eerst en
vooral de zorg voor de tijdelijke goederen, terwijl het andere bestaat om; de
hemelsche en eeuwige te verschaffen. Alles wat dus in de menschelijke aangelegenheden, op. eene of andere wijze heilig is, alles wat het heil der zielen of den
dienst van God aanbelangt, hetzij uiteraard, hetzij om reden van het doel waartoe
ht wordt aangewend, valt gansch onder de macht en de bevoegdheid der Kerk.
Maar het overige — het komplex der burgerlijke en politieke belangen — is natuurlijk afhankelijk van het staatsgezag. »
Uit dit beginsel volgt voor de Kerk, b.v. het recht eigendommen te bezitten,
een noodzakelijke voorwaarde om zich van hare taak te kunnen kwijten ; verder
dat op de « immuniteiten » (vrijstellingen), vereischt opdat hare bedienaars tot
niets zouden verplicht worden dat met hunne roeping in strijd is.
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De feodale staat nu was essentieel hiërarchisch opgebouwd. Van
den koning naar de groote leenmannen, van de groote leenmannen
naar de kleine vasallen, van de grondheeren tot de bevolking van
hun domeinen bestond een hierarchie van verhoudingen welke het
kenmerk van dit staatswezen uitmaakten. Deze verhoudingen werden
vastgelegd in een concrete instelling : den feodalen raad. Zoo'n raad
bestond op de meest verschillende trappen van de feodale hiërarchie.
Nemen wij b.v. den koninklijken raad. Wie zetelde er in ? De groote
leenmannen. Natuurlijk was de grondslag van dit deelnemen aan
het bestuur -- inzoover er van bestuur mocht gesproken worden -de macht van deze leenmannen, met andere woorden hun grondbezit. Welnu, zoo ging het ook aan het hof dezer groote leenmannen
zelf, enzoovoorts. Altijd vormden alleen de grondbezitters de raad
van hun heerscher ; zij vormden de eenige band tusschen staat en
volk, tusschen de regeering en haar geadministreerden.
In de Me en XIIe eeuwen greep echter een feit plaats met ontzaglijke draagwijdte : de herleving der steden. Tengevolge van allerlei omstandigheden waarbij de achteruitgang der Sarazeensche heerschappij in de Middellandsche Zee, begon men, eerst in Italië en
vandaar uit in geheel de Westersche Christenheid, opnieuw aan regelmatig handelsverkeer te doen : daartoe waren trefpunten, markten
noodig, en daardoor herleefden de steden.
Deze evolutie moest noodzakelijk een hervorming in de politieke
denkbeelden teweegbrengen. Wij weten dat de stadsbewoning in de
meeste gevallen, om niet te zeggen in alle, de vrijlating uit alle
banden van hoorigheid enz., meebracht. « Stadslucht maakt vrij », zoo
klonk de geijkte formule. Dat beteekende dus essentieel het lossen
van den hand tusschen stadsbewoners en hun voormalige grondheeren. Daarmede echter geraakten de burgers der nieuwe steden los
uit het verband van de feodale maatschappij en meteen van den
feodalen staat. Anderzijds echter bracht de winstgevende handel hen
weldra tot hoogera rijkdom zoodat vanaf de XIIIe eeuw het fortuin
van sommige burgers van de steden, een fortuin uit roerenden eigendom ditmaal, de vergelijking kon doorstaan met de onroerende bezittingen van de feodale grondheeren.
Het evenwicht was dus verbroken en noodzakelijkerwijze moest
men ernaar streven deze nieuwe elementen in de staatsorde in te
lasschen. Dat was het werk van de politieke denkers voornamelijk
van de XIVe eeuw.
* * *

NAAR DE MODERNE STAATSINRICHTING

51

Komen wij vooreerst terug tot onzen Marsilius. Ook op dat
gebied verkondigt hij totaal nieuwe opvattingen welke men niet onder
de pen van een Middeleeuwer verwacht.
Deze nieuwe rijken uit de middeleeuwsche steden sproten voort
uit het volk, dat vroeger onder het feodale régime niets te maken
had met het staatsbeleid. Om hen in de nieuwgedroomde orde in te
voegen vindt Marsilius niets beters dan de stoute theorie van de
volkssoevereiniteit uit te roepen. De wet kan alleen komen uit het volk,
zegt hij, dat is dus uit de algemeenheid of althans het beste deel der
burgers ; zij alleen heeft de moreele kracht om de uitvoering van een
wet door te zetten en desnoods af te dwingen.
Het is echter een feit dat de meeste `menschen geen bevoegdheid
hebben om die volkssoevereiniteit uit te oefenen : en daarmee gaat
Marsilius zijn eigen beginselen aan het afbreken. Wat kennen kinderen of vrouwen van het staatsbeleid ? Wat kunnen werklieden en
handwerkers in zoo'n verheven zaken beslissen ? Wat hebben vreemdelingen daarmede te maken ? Dat gaat niet ! Al deze menschen moeten dus praktisch van de uitoefening van hun gezag afgehouden worden. Het gezag van het volk moet overgedragen worden op wijze en
bedreven menschen, die dan een zeker controle zullen uitoefenen op
de daden van den heerscher, die het eigenlijke gezag in handen heeft
en uitoefent.
Hiermede hebben wij de twee princiepen die aan den grond liggen van de laat-middeleeuwsche staatsopvatting inzake uitoefening
der macht : volkssoevereiniteit, overdracht van de regeering op een
heerscher met zeer vèrgaande maar gecontroleerde macht. De leer
moest verder uitgewerkt worden. Welk zou het doelmatig middel zijn
om deze beide princiepen met elkander overeen te brengen ? Men
dacht dit middel te vinden in het standenprinciep.
Reeds in de XIIIe eeuw was het standenbewustzijn zeer diep
doorgedrongen. In ontelbare verhandelingen verdeelde men de maatschappij in drie « status », drie « standen » : de « oratoren » — degenen die bidden, de priesters, — de « bellatores » — degenen die strijden, de edelen -- de « laboratores » -- degenen die werken, de burgers, boeren en ambachtslui. Iedere stand bezat zijn eigen rechtsstatuut en de toenmalige sociologen vatten iederen stand op als een
eng-omschreven eenheid, die in de maatschappij een welbepaalde taak
te vervullen had. Volgens den algemeen verbreiden middeleeuwschen
denkvorm dacht men deze drie standen als gehiërarchiseerd uit, door
hun bedieningen of door hun geboorte. De clerici bekleedden de eerste
plaats, daar hun bezigheid de meest eerbiedwaardige was ; de edelen
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kwamen op de tweede plaats, gevolgd door de burgers, boeren enz.
Er was geen beginsel dat in de middeleeuwsche begrippen zoozeer was
ingeleefd als het standenprinciep.
Geen enkele andere denkvorm nu omvatte alle klassen van de
maatschappij. Het was dan ook begrijpelijk dat men erop beroep deed
om de invoeging van de nieuwste klas in het politieke leven te bereiken. Temeer daar de gedachte aan de degelijkheid van privileges, door
geboorte verkregen -- een overblijfsel van de oud-germaansche ordening -- meer en meer aan het kwijnen was, en anderzijds de christelijke gedachte van algemeene gelijkheid en broederlijkheid meer en
meer de gemoederen doordrong.
Er was dus geen beletsel tot samenwerking van de oude met de
nieuwe klassen. Die samenwerking zou er komen bij middel van de
standen-beginselen. De laat-middeleeuwsche staatsleer was er in
gelukt het nagestreefde doel, de integratie van een nieuwe volksklas in een vernieuwde orde door te voeren. Deze vernieuwde orde
was gevestigd op standenregeling, was een standenstaat. En door het
beginsel van volkssoevereiniteit — wat ook in den jongsten tijd niet
hetzelfde beteekent als volksheerschappij -- was deze maatschappij
een volksche staat, een staatswezen gevestigd op de levendige krachten van het hoogste gezag in de leekenmaatschappij, het volk. Anderzijds, al was de vertegenwoordiging van het volk niet algemeen, al
waren zekere volksklassen van het staatsbeleid uitgesloten,— hebben
wij niet gezien hoe de werklieden en boeren door Marsilius van het
politiek tooneel weggeschamoteerd werden ? -- toch was er één belangrijke stap gewaagd met de politieke denkbeelden van de Westersche Christenheid : het oud-germaansch begrip van de geboorte als
grond van politieke meezeggenschap had plaats gemaakt voor een
meer modern : dit van het bezit voortspruitend uit eigen werkzaamheid. Zonder veel revolutionnair gedoe was men aldus een stap nader
gekomen bij de verwezenlijking van die volkssoevereiniteit : de afstamming kon men niet verwerven ; de burgerschap wèl, en namelijk
door eigen werkzaamheid. Ook in dien zin dus was de laat-middeleeuwsche standenstaat meer volksch ` dan de staatsvormen die hem
waren voorafgegaan.
* * *

De « nieuwe » opvattingen, hier uiteengezet, toonen ons duidelijk aan welk een grondige ommekeer in de politieke gedachten had
plaatsgegrepen. De verhouding tusschen Kerk en Staat had zich diep
gewijzigd. De geestelijke macht werd voortaan door de politieke denkers aanzien als hoogstens de gelijke, dikwijls zelfs het werktuig van
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de wereldlijke. De heerschappij van de geboortestanden had in hun
geest plaats gemaakt voor een ideale regeering met volkssoevereiniteit, waarin ten minste een deel van dit ideaal zou verwezenlijkt worden door de controle van veel breedere volkslagen.
Het zal wel niet van belang ontbloot zijn even op de beteekenis
van deze hernieuwing van de Westersche staatsleer in te gaan.
Deze XIVe eeuwsche denkbeelden beteekenen ongetwijfeld de
dageraad van een nieuwen tijd. Om zich daarvan te overtuigen volstaat het even na te gaan wanneer de denkbeelden, die door Marsilius
van Padua en andere van zijn tijdgenooten 'zoo stoutmoedig verkondigd werden, hun volle verwezenlijking hebben genoten.
Vooreerst wat Kerk en Staat betreft, Het streven van de laatmiddeleeuwsche denkers was er blijkbaar op gericht van de Kerk een
regeeringsorgaan te maken, m.a.w. een staatskerk. Het stelsel van de
staatskerken •- met een paar voorloopers omstreeks 1400 --- zette
zich voorgoed door met de « moderne » XVIe eeuwsche en nog latere
geloofsbewegingen : Anglicanisme, Lutheranisme, Calvinisme, Galli
canismc, Febronianisme.
Ook wat de volkssoevereiniteit betreft. Hier zelfs moest men nog
langer wachten om de laat-middeleeuwsche denkbeelden te zien ontwikkelen. Dit zou pas in de XVIIIe eeuw volop gebeuren terwijl de
verwezenlijking van het stelsel zich eerst in de Fransche Revolutie
doorzette.
Het ligt in de natuur der zaken dat de geest de stoffelijke gebeurtenissen vooruitloopt. Vooraleer iets geschiedt is gewoonlijk langen
tijd voorop het plan daarvan in den geest uitgewerkt. Zoo ging het
ook met de politieke denkbeelden van het einde der Middeleeuwen.
Terwijl de massa nog volop middeleeuwsch was, kondigde het streven
van een klein aantal denkers aan dat de Westersche wereld op den
drempel van een nieuwen tijd stond. Eerst in dien nieuwen tijd zouden
hun denkbeelden voorgoed uitgewerkt worden. (1)
(1) Literatuur over de laat-middeleeuwsche politieke gedachten : R. W. en
A. J. Carlyle, A history of medueval political theory in the West, Edimburg-Londen, 1903-1928, 5 din. ; C. H. Mc Dwain, The growth of political thought in the
West from the Greeks to the end of the middle ages, Londen 1932 ; A. Passerin
d'Entrèves, Appunti di storia delle dottrine politiche. La f iloso fia politica meduevale, Turijn 1934 ; en dezelfde, Rileggendo it a Defensor
ensor Pacis » (in de Bivista
storica italiana, jaargang 1934, afl. 1) ; G. de Lagarde, La naissance de l'esprit
laique au déclin du moyen dge. 11. Marsile de Padoue ou le premier théoricien de
1'état laique, Saint-Paul-Trois-Châteaux (Dróme) en Weenen (1934) ; W. Schwer,
Stand and Standeordnung im Weltbild des Mittelalters. Die geistes- and gesellschaftlichen
tlichen Grundlagen der berufstdndischen
stdndischen Idee (Public. van de Gdrres-Gesellschaf t), Paderhorn, 1934.
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Eldetisme
door Dr. J. DONCEEL, S. j

Als ik een enkele maal den Onze-Lieve-Vrouwe toren van Ant-V
werpen heb gezien, kan ik hem mij later « voorstellen .», -- « In den
geest » zie ik hem dan weer voor mij oprijzen in zijn sierlijke gestalte
en waken over de kleine huisjes aan zijn voet. Ik heb, zegt men in
de psychologische taal, een « beeld », een « voorstelling » van den
toren. Naar gelang de omstandigheden zal deze voorstelling min
of meer levendig en nauwkeurig zijn. Buiten pathologische gevallen
heeft ze echter nooit de levendigheid, de klaarheid der waarneming
zelf. Maar op deze heeft ze voor dat ze van de aanwezigheid van het
object geheel onafhankelijk is. Die voorstelling is een vorm, de
meest vergeestelijkste, minst aanschouwelijke, minst sensorieele vorm
van het geheugen.
Er bestaan nog andere vormen van het geheugen. Op het witte
tafelkleed ligt een sinaasappel. Ik bekijk hem strak gedurende een
halve minuut. Dan wend ik mijn blik op het tafelkleed. Na eenige
seconden zie ik daar een mooie blauwe plek verschijnen van de
grootte van den sinaasappel. Ik heb namelijk van de vrucht een
« negatief nabeeld ». Negatief, omdat het niet de kleur bezit van het
waargenomen object, maar de complementaire kleur ervan, d.w.z. de
kleur die met de oorspronkelijke vermengd, wit zou vormen. Op een
homogeen grijs papier ligt voor mij op de tafel, een rood kruis op
een groen vierkant. ik fixeer het middenpunt van het kruis gedurende
20-30 seconden, en neem dan kruis en vierkant weg. Op het grijze
papier zie ik nu een groen kruis op een rood vierkant. Ander voorbeeld
van « negatief nabeeld ». Ziehier dus een tweede vorm van het geheugen : het sensorieel geheugen, zooals men het wel eens noemt.
Het beeld, dat ik nu zie, is veel levendiger, veel werkelijker, minder
vergeestelijkt dan een voorstelling. Maar het verdwijnt reeds na korten tijd (ongeveer één minuut) en veronderstelt altijd een onmiddellijk
voorafgaande waarneming.
Onzen sinaasappel moesten we strak bekijken, ons rood kruis op
groen vierkant fixeeren. Om namelijk een negatief nabeeld te verwek-
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ken moeten de oogen gedurende eenige seconden het voorwerp onbeweeglijk bekijken. Is die voorwaarde niet vervuld, dan ziet men
heelemaal niets, of ontstaat ten hoogste een vaag begin van nabeeld
dat weldra verdwijnt. Zoo gaat het bij een gewoon persoon. Niet
echter zoo bij een « eidetieker ». Die mag zijn oogen naar alle richtingen over het voorwerp doen glijden, toch komt het nabeeld klaar en
duidelijk. En bij hem is het niet negatief, maar positief, d.w.z. verschijnt het met de kleur van het bekeken object. En dat is nog maar
een begin ; veel verder gaat de eidetische aanleg nog. Onze gewone
nabeelden geven alleen kleurenmassa's weer : rood kruis op groen
vierkant. Schrijf echter op het kruis met gele letters b. v. een naam
of een cijfer. Ofwel ziet ge daar in het nabeeld heelemaal niets van,
ofwel zeer vaag enkele blauwachtige lijnen waaruit geen naam of
cijfer meer te halen is. Bijzonderheden of détails gaan dus in de nabeelden verloren. Hier hebben we nu een « eidetieker ». Vóór hem
op een scherm staat een beeld met talrijke détails. Hij bekijkt het naar
alle richtingen gedurende eenige seconden ; men neemt het beeld weg.
En nu ziet hij het, op het scherm, klaar en duidelijk, met alle bijzonderheden, opnieuw verschijnen. En dit niet voor eenige seconden, maar
voor minuten, voor uren. Heeft hij zijn oogen van het scherm afgewend en is het beeld verdwenen, dan zal het dikwijls volstaan het
scherm opnieuw te bekijken om daar ook weer het beeld te zien oprijzen. Waar wij dus ten hoogste een vage, niet aanschouwelijke, aan
détails arme voorstelling zouden hebben, heeft de eidetieker als het
ware een op het scherm geprojicieerde kleurenphotographie van het
bekeken object.
De proefleider gaat nu over dit « eidetische beeld » allerlei vragen stellen. Op den korten tijd, dien de proefpersoon heeft gekregen
om het object te bekijken, is het haar onmogelijk geweest al de détails
op te merken en in te prenten. Over die détails nu wordt ze ondervraagd. Echte eidetiekers doorstaan die proef met verrassende zekerheid.
Professor Riekel, (1) van Braunschweig, geeft ons het stenographisch opgenomen verslag van een door hem verrichte proef met een
eidetisch aangelegden knaap van 10 jaar. Men toont hem gedurende
9 seconden een prentje dat hij niet kende. Het prentje is weggenomen
en de knaap zegt dat hij het nog duidelijk blijft voortzien vóór zich, op
het scherm. Ziehier nu eenige staaltjes van de gestelde vragen en van
de antwoorden.
(1) Das Sinnengedáchtnis and seine Erloreschung, in « Einfuhrung in die
neuere Psychologiee » uitgegeven door E. Saupe, Osterwieck, 1931.
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Vr. : « Hoeveel vensters heeft het huis waar de mannen voorbijtrekken ? « -- Antw. : « Zes. Vijf langs den rechterkant, en een van
voren. »
Vr. : « Welk verschil is er tusschen het venster aan den voorkant en die aan de rechterzijde » — Antw. : « Het eerste is gesloten
met groene luiken ».
Vr. : « Hoeveel melkkannen staan er op de kar ? » — Antw. :
« Vijf ».
Vr. : « Ziet gij boven de deur, waarin een vrouw staat, een uithangbord ? » -- Antw. : « ja, er staat een dier op ».
« Neen, zegt de proefleider, dat bord bedoel ik niet » — en de
kleine jongen : « Oh, ja, daar is ook nog een ander bord. juist boven
de deur ».
Vr. : « Wat staat daar op »? -- Antw. : « Dat is moeilijk om
lezen... toch (hij leest) : Nummer, dan komt een drie en dan een acht
en dan een negen. »
Vr. : « Hoe is nummer geschreven ? » — Antw. : « Groote N en
kleine o, met twee streepjes daaronder. »
Vr. : « Nu het andere uithangbord ; wat staat daarop ? » —
Antw. : « Kathi Pantscher, melkhandel. Daarna komt er een koe. »
Vr. : « Is Kathi Pantscher met hetzelfde geschrift geschreven als
«melkhandel» ? » -- Antw. : « Neen, de bovenste rij is in drukschrift
geschreven. »
Vr. : « En de onderste ? » -- Antw. : « In Latijnsche letters. »
(Drukschrift en Latijnsche letters moeten het verschil aanduiden tusschen de Duitsche en onze gewone letter).
Vr. : « In welke richting kijkt de koe ? » -- Antw. : « Naar
links. »
Vr. : « Welke kleur heeft het dier ? » — Antw. : « Geel en wit. »
En zoo gaat het voort : gedurende 5 %2 minuten worden allerlei
vragen gesteld waarop het kind met verrassende zekerheid antwoordt,
een aantal bijzonderheden worden opgediept die het kind op 9 seconden tijds onmogelijk heeft kunnen inprenten. — Na een half uur
wordt, zonder dat het knaapje het beeld heeft mogen terugzien, gevraagd of hij het beeld terug voor zich kan opwekken, indien hij op
het scherm kijkt. ja, luidt het antwoord. Daarop volgen weer een
reeks vragen, die alle nauwkeurig worden beantwoord. Nog een uur
later wordt bij 25 % der vragen geantwoord : « dat zie ik niet duidelijk meer » of « dat is niet klaar », of ook « dat is verdwenen ».
Dezelfde psycholoog deed voor de verzamelde leden der « Psy-
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chologische Woche » in Barmen een nog verrassender proef. Hij stelde
daar twee knapen voor van ongeveer twaalf jaar, met uitgesproken
eidetischen aanleg. Zij konden met een photographische nauwkeurigheid deelen van een landkaart inprenten. Een vreemde aanblik was
het voor alle aanwezigen, als de twee knapen, van het grijze projectiescherm, nooit gehoorde namen van verre streken aflazen, die zij, door
hun aardrijkskunde-onderricht niet konden kennen (wat trouwens hun
aanwezige leeraar bevestigde). En nog beter spreekt voor de objectiviteit van die beelden het feit dat zij bij elk der afgelezen namen den
aard van de letterteekens, en de richting in dewelke de bedoelde naam
was geschreven, konden aanduiden.
Deze voorbeelden zullen, beter dan een moeilijk te geven definitie, doen begrijpen wat bedoeld wordt met « eidetische beelden »
(« Anschauungsbilder » zeggen de Duitsche psychologen) .
Die beelden werden voor het eerst -- maar ook meer toevallig —
bestudeerd door Urbantsitsch. Hij beschouwde ze echter als iets
ongewoons, als een psychologisch « curiosum », een grensgeval. Sommige uitlatingen van Goethe over zijn eigen voorstellingen, die vroeger deden denken aan een zeer utigesproken en rijk visueel vermogen,
legt men tegenwoordig ook veel gemakkelijker uit door aan te nemen
dat Goethe eidetisch was aangelegd. Men had dus sommige feiten.
Maar daar ze in geen enkele theorie pasten, werden ze verwaarloosd.
Degene die dit verschijnsel het eerst grondig heeft bestudeerd is
Erich Jaensch. Geholpen door zijn leerlingen van het psychologisch
Instituut der Universiteit van Marburg, onderwierp hij de eidetische
beelden aan een nauwkeurig onderzoek, zocht hij in welke omstandigheden, met welk procent die beelden ontstonden. Talrijke en verras
sende uitslagen leverden die uitgebreide onderzoekingen op. En daar
Jaensch en zijn medewerkers het niet lieten bij het nasporen van feiten, maar op de gevonden « Tatsachen » stoute hypothesen en breedopgevatte theorieën bouwden, kreeg de Marburgsche psychologie een
rijk en levendig uitzicht. Al werden veel harer beweringen in twijfel
getrokken, toch zal het de moeite loonen die rijke feiten- en theorieënproductie eens even te doorloopen.

De eidetische beelden komen vooral voor in het gebied der gezichtsgewaarwordingen. Men heeft echter ook tactiele en auditieve
a Anschaungsbilder » gevonden, de eerste even talrijk als, de andere
tien maal zeldzamer dan de optische., Volgens sommige Duitsche on-
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derzoekingen komen optische eidetische beelden bij jeugdige proefpersonen in een groot procent gevallen voor. In Marburg vond men
er 40 %, wat ook, voor zoo ver de huidige onderzoekingen het laten
uitmaken, het procent van Midden-Europa schijnt te zijn. Het getal
der eidetiekers loopt nochtans zeer ver uiteen volgens de verschillende
streken, en we zullen over die onregelmatige verdeeling nog een
woordje moeten zeggen.
De uitgesproken eidetische aanleg is dus in vele gevallen te vinden. Een algemeen psychologisch kenmerk van de jeugdige persoon
mag hij nochtans niet genoemd worden. Ten minste niet als men hem
neemt in zijn volle ontwikkeling. Want de Marburger psychologen
beweren dat bij bijna al de knapen en meisjes van een zekeren ouderdom men tenminste zekere rudimenten, een begin van dien eidetischen
aanleg kan vinden. Om die sporen op te zoeken zijn verschillende methoden uitgewerkt geworden. Eenige woorden over de eenvoudigste
dier methoden
Wij hebben reeds gezien dat het representatieve voorstellingsbeeld, het eidetische beeld en het sensorieele nabeeld ééne reeks vormen, waarvan de deelen geleidelijk in mekaar overgaan, zoo dat het
eidetisch beeld soms dichter bij de voorstelling, soms echter dichter bij
het nabeeld staat. Daar nu echter de eideteiker dit bijzonders heeft, dat
bij hem tusschen voorstelling en nabeeld zich het eidetische beeld komt
plaatsen, kan men zich afvragen of die tusschenterm de twee uiterste
leden der reeks niet beinvloeden gaat. De vraag stelt zich nl. of de
nabeelden en de voorstellingen van den eidetieker niet zullen verschillen van die van den niet-eidetieker.
Men is dat eerst gaan onderzoeken op de nabeelden, die, juist
omdat ze lichamelijker zijn dan de voorstellingen, gemakkelijker onderzocht kunnen worden. Men gebruikte daartoe de wet van Emmert.
Als men nl. een nabeeld op een scherm projecteert en men dit scherm
ondertusschen van den proefpersoon verwijdert, ziet deze het nabeeld
regelmatig grooter worden. Die proef kan ieder gemakkelijk voor zich
maken. Men bekijkt b.v. gedurende een halve minuut strak een stuk
rood papier op grijzen achtergrond, verwijdert dan het rood papier
en fixeert de achtergrond. Weldra verschijnt daar een groen vierkant
van dezelfde grootte als het roode vierkant. Richt men dan zijn blik
op de grijze wand, die b,v. 8 maal verder ligt dan de achtergrond, zoo
ziet men daar een groene plek die ook 8 maal grooter is dan degene
die men eerst zag op het papier. Dat is de wet van Emmert, volgens
dewelke de lineaire grootte van het nabeeld vermeerdert in strenge
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evenredigheid met het verwijderen der projectie-oppervlakte. Met een
passer kan men dat aangroeien van het nabeeld zeer nauwkeurig bepalen.
Nu stelde Jaensch vast dat deze wet niet geldt voor de eidetiekers.
Volgens zijne onderzoekingen is de wet van Emmert slechts waar
voor de personen die geen eidetische beelden hebben ; bij eidetiekers
zijn de nabeelden gewoonlijk kleiner dan de wet het verlangt. De
graad der afwijking hangt af van den aard der eidetische beelden en
verschilt dus van persoon tot persoon. Bij personen bij wien slechts
een begin van eidetischen aanleg bestaat, is de afwijking gewoonlijk
zeer gering, maar toch kan men ze vaststellen omdat de gebruikte methode zoo'n groote nauwkeurigheid mogelijk maakt.
Die merkwaardige afwijking legt men uit door te zeggen dat in
de nabeelden der eidetiekers een voorstellingsmoment optreedt dat het
met den afstand aangroeien van het nabeeld tegenwerkt. De voorstelling zelf groeit immers niet aan met de verwijdering van het projectievlak. Omgekeerd heeft men dan ook kunnen vaststellen dat de voorstellingen dierzelfde individuën een nabeeldmoment bezaten, waardoor
hunne afmetingen met verwijderd projectievlak vermeerderen.
Uit deze en dergelijke onderzoekingen meenen nu Jaensch c. s. te
mogen besluiten dat de eidetische aanleg regelmatig voorkomt bij
iedereen in een bepaald stadium zijner ontwikkeling, dat men hier niet
te doen heeft met iets buitengewoons, maar met een regelmatig verschijnsel in den loop der ontwikkeling.
Volgens Jaensch en andere psychologen zou de eidetische aanleg
nauw verwant zijn met sommige lichamelijke eigenschappen, in 't bijzonder met het spel der klieren met inwendige afscheiding. Walter
Jaensch, een geneesheer, de broer van Erich Jaensch, den Marburger
psycholoog, heeft nu een zeer groot aantal eidetiekers onderzocht met
betrekking tot hunne psychophysische constitutie en vond dat de uitgesproken eidetiekers konden worden gegroepeerd in twee tamelijk verschillende groepen die hij noemde : het B.-type en het T-type.
Het B-type vertoont een verminderd beeld van de Basedowziekte,
die te wijten is aan overmatige werkzaamheid der schildklier. Het
T-type daarentegen doet denken aan een andere ziekte : de latente
Tetanie, die veroorzaakt wordt door een onregelmatig werken van de
bij schildklieren. Men vindt trouwens ook individuën waar de eigenschappen der twee groepen vermengd verschijnen en die men daarom
het B-T-type noemt.
Die twee typen onderscheiden zich ook zeer licht door uiterlijke
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kenteekenen. De T-typen hebben gewoonlijk een droeve gelaatsuitdrukking. Uitgesproken typen van dit soort lijden gemakkelijk aan
depressie en aan dwangvoorstellingen. Het type is daarenboven gekarakteriseerd door een groote prikkelbaarheid der peripherie, bijzonder der motorische zenuwen onder den invloed van mechanische en
galvanische oorzaken.
Heel verschillend daarvan zijnde uitwendige kenteekenen van
het B-type. Bij hen is men vooral getroffen door den glans der oogen
en door een zekere opgeruimdheid van de gelaatsuitdrukking. Zij onderscheiden zich ook nog door een groote levendigheid der huidreflexen (bleek, rood worden) en der verwante oogreflexen.
Het ware B-type ondervindt de eidetische beelden als iets dat tot
zijn persoon behoort, terwijl ze het T-type aandoen als iets vreemds,
als iets van buiten opgedrongen. De eidetische beelden van het T-type
zijn meestal star en worden zeer lang gezien, zij staan dikwijls zeer
dicht bij de nabeelden. Om ze te verwekken is bijna altijd een objectief beeld vereischt. Het B-type integendeel kan de beelden gemakkelijk doen ontstaan, alleen reeds door opzettelijk aan een object te denken. Zij kunnen verder nog wijzigingen aanbrengen in de zoo verwekte beelden. Zoo verstaat men licht dat de vertegenwoordigers van
het B-type in hunne beelden een bron van genot vinden terwijl het
T-type ze dikwijls aanvoelt als iets onaangenaams, waarvan hij zou
willen bevrijd worden.
Riekel geeft een merkwaardig voorbeeld van zulke veranderingen
welke een jonge eidetieker, die hij in 't openbaar onderzocht voor
een vergadering van de « Arbeitsgemeinschaft fur Padagogik in Kassel » ,op zijne aanwijzingen in zijn eidetisch beeld aanbracht. De eide
tieker (een knaap van pas 6 jaren, uitgesproken B-type) maakt
zich eerst een eidetisch beeld van een veelkleurig prentje dat hij tevoren nooit gezien had. Het objectieve beeld wordt dan zoo geplaatst
dat de toeschouwers het gemakkelijk kunnen zien. Nu vertelt de knaap
hier en daar door vragen aangemoedigd -- wat hij op zijn beeld
bemerkt, nl. een burcht, een spoorweg, een huurrijtuig, een schip met
verschillende personen, die ieder afzonderlijk nauwkeurig worden b eschreven, een vrachtschip, een brug, enz. De proefleider noodigt den
knaap nu uit den trein, die hij in zijn eidetisch beeld ziet, op de sporen
verder te schuiven. Dat gaat best, en op de vragen van den proefleider
antwoordt de knaap zeer nauwkeurig waar nu de locomotief en waar
de laatse wagen van den trein staan op het beeld. De lengte, die zoo
op de kaart wordt verkregen, wordt dan gemeten en vergeleken met
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de werkelijke lengte op het oorspronkelijke beeld en men ziet dat beiden zeer precies overeen komen.
Volgen dan nog allerlei vragen en antwoorden. Zoo b.v. : Vr. :
« Ziet gij twee menschen op de brug ? » -- Antw. : « Ja. »
Vr. : « Wat voor menschen zijn dat ? » -- Antw. : « Een man
en een vrouw. »
Komen dan eenige vragen over kleeding ,onderlinge positie, waarop het antwoord altijd goed past met de werkelijkheid.
Dan doet de knaap den man en de vrouw op den wensch van den
proefleider op den berg stijgen. Na eenigen tijd staand ze boven op den
berg bij den burcht. Men stelt den knaap een aantal vragen die moeten dienen om zijn aandacht af te leiden. Alle vragen worden met ijver
beantwoord. Eindelijk komt dan de vraag : « Ziet gij iemand op de
brug staan ? »
Antw. : « Neen. »
Vr. : « Maar daar stonden vroeger toch een man en een vrouw »,
Antw. : « Die zie ik er nu niet meer. »
Vr. : « Ziet ge ze dan elders staan ? » -- Antw. : « Neen -- (na
een tijdje) : Ze staan voor den burcht. »
Volgens deze proeven zouden dus sommige van die eidetiekers
onder den invloed van den wil wijzigingen in hun beeld kunnen aanbrengen. Die wijzigingen zijn trouwens niet allen even gemakkelijk,
en sommige zijn zelfs heelemaal onmogelijk. Zoo krijgt de kleine jongen den trein niet boven op den berg ; zoo is het hem moeilijker zware
schepen dan lichte wagens te doen bewegen. Die feiten zijn alleszins
zeer merkwaardig. Maar toch ontstaat hier gemakkelijk een twijfel en
vraagt men zich bijna natuurlijk af of er hier niet veel suggestie in 't
spel is. Riekel zelf voelt dit trouwens aan en daarom is het goed hier
zijn nota over te schrijven : « Ich begreife es vollkommen, wenn der
Leser dieser Blatter, der derartige Experimente noch nie erlebt hat,
dieser von mir beschriebenen Demonstration — die ich iiberall, wo ich
gleiche Vortrage zu halten hatte, mit einem mir oft ganz unbekannten
Material an Versuchspersonen in áhnlicher Weise wiederholen konnte
-- sehr skeptisch gegenubersteht. » (1)
De ontdekking van den eidetischen aanleg is niet alleen een interessant feit op zichzelf : ze laat verder ook toe een zeker aantal verschijnselen, die tot hiertoe niet of moeilijk door de psychologie konden
worden uitgelegd, op een bevredigende manier te verklaren. We zullen er hier twee voorbeelden van geven, en dan ook nog toonen hoe
(1) I.c. blz. 63.
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Jaensch op den grondslag van zijn eidetische onderzoekingen een veelbelovende karakterkunde tracht op te bouwen.
Het eerste phenomeen, dat Jaensch door de eidetische beelden
meent te kunnen uitleggen, beter dan men het tot hiertoe op een andere manier heeft kunnen doen, is wat men in de psychologische taal
noemt : de phenomenale grootte-constantie.
Wat bedoelen we daarmee ? Als een object, dat ik bekijk, zich
van mij verwijdert, wordt ook z'n beeld op mijn netvlies kleiner. Daar
nu onze waarneming van dit netvliesbeeld afhangt, zouden we verwachten dat de schijnbare of phenomenale grootte (de grootte zooals
wij ze waarnemen) van dit object zou verminderen, en wel in evenredigheid met het kleiner worden van ons netvliesbeeld. Zoo gaat het
echter in feite niet. Als ik een potlood eerst op 50 cm. van mijn oogen
houd, en het daarna twee maal verder plaats, op den afstand van 1 m.,
dan is het netvliesbeeld van dit potlood tweemaal kleiner geworden
(in lineaire grootte) . Niemand zal nochtans den indruk hebben dat
het potlood er nu twee maal kleiner uitziet. Als we aan de deur van
een 5 meter lange kamer iemand zien binnen treden die naar ons toe
komt zullen we niet den indruk hebben dat die persoon, als hij op
1 m. van ons staat, er 5 maal grooter uitziet, al is de lineaire grootte
van het netvliesbeeld vijf maal grooter geworden. De schijnbare grootte van de objecten, die we goed kennen, bezit een zekere constantie,
verandert veel minder dan de vermindering van het netvliesbeeld het
zou doen verwachten.
Dit feit is sinds lang gekend, en dikwijls reeds heeft men beproef cl
het te verklaren. Hemholtz b. v. meent dat hier geheugen- en ervaringsfactoren aan 't werk zijn, die de waarneming beïnvloeden en
constanter maken. Dat mag men nu echter niet verstaan alsof het door
ervaring « kennen » van de werkelijke grootte der objecten het « zien »
van hunne phenomenale grootte zou beïnvloeden. Hoe immers kan een
louter begrip (de « kennis » van de werkelijke grootte) de waarneming op zulk een aanschouwelijke manier wijzigen ?
De uitleg, die de Marburger school voorstelt om dit verschijnsel
te verklaren, schijnt hier veel aannemelijker te zijn. Indien de waarneming zuiver-objectief was, zich schikte naar het netvliesbeeld, zou
het object er kleiner moeten uitzien. Maar de waarneming wordt beInvloed door den eidetischen aanleg, door sporen van eidetische beel
den, zelfs bij menschen bij wie men nooit echte eidetische beelden heeft
kunnen • vaststellen. De eidetische beelden immers, zooals we het reeds
gezegd hebben, worden grooter naar gelang het projectievlak, waarop
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ze worden gezien. meer verwijderd is. Uit de versmelting van de met
den afstand kleiner wordende waarneming en het met den afstand
grooter wordend eidetisch beeld ontstaat de waarneming zooals ze in
feite bestaat ; de objecten schijnen kleiner te worden met den afstand,
maar aanzienlijk minder dan men het zou verwachten.
Die hypothese wordt gestaafd door sommige proeven die de Marc
burger psychologen gedaan hebben met eidetisch aangelegde knapen.
Vóór zoo'n knaap staan twee grijze schermen, allebei een meter
van hem verwijderd. Op scherm A heeft men een gekleurd vierkant
aangebracht. Op scherm B staat niets. De knaap bekijkt eenige seconden het gekleurde vierkant, wendt dan den blik op scherm B en ziet
er het eidetisch beeld van het vierkant verschijnen. Men verwijdert nu
scherm B en brengt het op een afstand van 3 m. van den knaap. Het
eidetische beeld is grooter geworden en de afmetingen ervan worden
gemeten. Men brengt nu ook scherm A met het gekleurde vierkant
op een afstand van 3 m., en vraagt aan de jeugdige proefpersoon
daarop zijn eidetisch beeld te projicieeren. Men heeft kunnen vaststellen dat in dit geval uit de versmelting van eidetisch beeld en waargenomen vierkant een nieuw vierkant ontstaat dat kleiner is dan het
eidetische beeld maar grooter dan het objectieve vierkant.
Deze alleszins merkwaardige proeve zou nu een uitleg geven van
de phenomenale grootte-constantie. Op dezelfde manier als in het beschreven experiment zou zich in den loop der ontwikkeling, en namelijk in het stadium van den eidetischen aanleg, bij iedereen die eigenaardigheid van de phenomenale grootte-constantie vastleggen. Juist
zooals in deze proeven het waargenomen vierkant een versmeltingsproduct was van het eidetisch beeld en het objectieve vierkant, zoo
zou ook de phenomenale grootte der objecten halverwege staan tusschen hun objectieve grootte en de afmetingen van hun eidetisch beeld.
Een ander gebied, waarin de eidetische verschijnselen een goede
verklaring schijnen te kunnen leveren, is dat van het « inzicht » bij
sommige hooger ontwikkelde dieren. Iedereen kent de beroemde onderzoekingen die de Berlijner psycholoog Wolfgang Kohler op Teneriffa gedurende de oorlogsjaren heeft ingesteld om het « verstand »
der chimpansees te bestudeeren. Het volsta hier in eenige woorden de
voornaamste feiten wat op te frisschen : (2)
De proefdieren van Kaler leefden in het proefstation in een midden dat zooveel mogelijk was gecopiëerd op hun natuurlijk milieu en
<2) Cfr. de twee artikels van P. E. Huffer, S. J. « De anthropaden van
Teneriffa » in Studiën Juni-Juli 1929, resp. blz. 437-456 en 32-43.
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de problemen die men hun voorlegde strookten goed met hun natuurlijke levensomstandigheden en instincten. In 't algemeen moeten die
dieren, die in hongerigen toestand zijn ,tot hun voedsel geraken dat niet
onmiddellijk bereikbaar is. Ze moeten dus zelf op een omweg tot hun
doel komen ofwel het doel langs een omweg (in de ruimste beteekenis
van het woord) tot zich trekken. Eenige voorbeelden zullen dit duide
lijk maken : De chimpansee is opgesloten in een ruime, door een hek
afgesloten, kooi. Vóór het hek en buiten het bereik van het dier ligt
een banaan. Binnen het bereik van het dier ligt een stok waarmede hij
ze naar zich toe kan trekken. Het hongerige dier doet eerst heel wat
nuttelooze pogingen om de vrucht rechtstreeks te vatten ; na minder of
meer tijd slaagden echter alle proefdieren er in den stok te gebruiken
om de vrucht naar zich toe te schuiven. Eén voorwaarde echter moest
hier altijd vervuld worden : de situatie moest overzichtelijk zijn, de
stok moest door de dieren waargenomen worden tegelijkertijd als de
vrucht. Was dat het geval niet, dan leerden ze ook den stok niet gebruiken.
Een ander probleem : nu hangt de banaan hoog aan het plafond.
Onmogelijk langs traliën en wand naar omhoog te klauteren. Maar in
de kooi staat een kist. Het dier doet eenige sprongen naar de vrucht ;
tevergeefs, ze hangt te hoog. Als het daarna toevallig achter de kist
komt te staan met de oogen naar de banaan, geeft het haar een korten
stoot in de richting van de vrucht, maar vindt nochtans de oplossing
niet. Nu wordt de banaan vervangen door een stuk sinaasappel -- de
grootste lekkernij voor een chimpansee -- en waarlijk, eenigen tijd
daarna staat de aap weer voor de kist, neemt ze plots op, draagt ze
onder het doel, springt er op en bemachtigt zijn prooi. Bij de volgende
proeven heeft hij de oplossing weer vergeten en vindt ze niet terug
voor 19 dagen. Van af dat moment weet hij ze regelmatig te gebruiken.
Nog moeilijker worden de problemen : de vrucht wordt hooger
gehangen ; één kist volstaat niet meer om er aan te kunnen, maar er
staan twee kisten in de ruimte. Na eenige nuttelooze pogingen vindt
het verstandigste dier hier weer de goede oplossing : de twee kisten
worden op mekaar geplaatst (trouwens op een onbeholpen manier) en
van het toppunt van die wankele constructie tracht het nu de vrucht te
bemachtigen. De tweede maal echter slaagt het dier er niet meer in de
goede oplossing te vinden, en moet, om ze terug te vinden, door den
proefleider verschillende malen geholpen worden. Evenzoo gaat het
voor de andere dieren die het probleem meester werden. Eenige slaagden er nooit in, zelfs als ze werden geholpen.
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De verwonderlijkste praestatie is wel die met de twee stokken.
Een banaan ligt buiten de kooi, te ver om rechtstreeks te worden gegrepen, te ver zelfs om met een enkelen stok naar binnen te worden
geschoven. In de kooi liggen twee stokken die in mekaar passen zooals de deelen eener vischlijn. Het dier probeert eerst tevergeefs met
een der twee stokken de vrucht te bereiken. Daarna schuift het een der
stokken zoo ver mogelijk naar de banaan en duwt hem dan met den
anderen nog verder, slaagt er zoo in de vrucht te raken, zonder dat
het mogelijk is ze naar de kooi te schuiven. Na vele vergeefsche pogingen van dien aard geeft de aap het op en begint te spelen met de
stokken, steekt ze zoo ook toevallig in mekaar en... loopt naar het hek
en haalt met den aldus verlengden stok de vrucht naar zich toe.
Dit zijn maar eenige staaltjes van de talrijke proeven die Ka ler
deed op zijn anthropoïden. Aan de wetenschappelijke waarde van die
berichten, twijfelt niemand, maar de conclusies, die Kóhler trekt uit zijn
onderzoekingen, zijn verre van de algemeene instemming te vinden.
Kóhler zelf meent namelijk uit zijn ervaringen te mogen besluiten dat

de chimpansees een begin van verstandelijk inzicht bezitten : in de
voornoemde gevallen doorschouwen ze den samenhang der dingen, de
relatie van middel en doel en toonen alzoo dat ze begaafd zijn met
een -- al is het nog zoo rudimentair -- verstand.
Alle psychologen nemen die conclusie niet aan. Maar ze moeten
dan een anderen uitleg geven voor die wel eenigszins vreemd aandoende praestaties van de 'menschapen. Het weze hier genoeg aan te
toonen hoe Jaensch met zijn eidetische beelden er in slaagt die wondere feiten op een zeer aannemelijke wijze te verklaren.
Daartoe is het noodig nog eenige zijner proefnemingen te vernoemen. Jaensch heeft immers ook kunnen bewijzen dat de eidetische
beelden een invloed hebben, niet alleen op waarneming en voorstelling
maar ook op de handeling. Twee voorwerpen : een wandelstok met
ronde kruk en een appel, worden voor de proefpersoon gelegd. Ze
moeten er een « Anschauungsbild » van vormen. Als ze daarmee klaar
zijn worden appel en stok verwijderd, en men vraagt nu aan de proefpersonen in zich een hevig verlangen naar den appel op te wekken.
Dan gebeurde het bij 10 van de 14 subjecten dat, ofwel de appel naar
de stok rolde, zoo dat hij binnen de kruk bleef liggen, ofwel de stok
zich voortbewoog naar den appel. Hetzelfde gebeurde als de stok vervangen werd door een touw : deze ging zich, in het eidetische beeld,
met een lus o4n den appel leggen. Die proeven gelukten echter alleen
als de twee voorwerpen tegelijkertijd in het gezichtsveld lagen.
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Jaensch meent nu dat de oplossingen bij de chimpansees ook bij
middel van zulke eidetische beelden werden gevonden. Het dier moet
eerst de twee voorwerpen te zamen hebben gezien en vormt er eidetische beelden van. In die beelden ontstaat nu, onder den drang van
een hevig verlangen, een beweging van middel en doel naar mekaar
toe. De oplossing speelde zich eerst als spontaan af in de eidetische
beelden en werd daarna door den aap ook werkelijk verwezenlijkt. En
Jaensch bevestigt zijn hypothese door te wijzen naar zeer karakteristieke détails. De oplossing komt eerst optisch tot stand, de methode, die de aap zal gebruiken, zal dus de optisch beste zijn, ook al is
die praktisch heelemaal onuitvoerbaar. Zoo beproefden de chimpan
sees, bij het opeenstapelen der kisten, altijd weer de tweede kist met
den kant op de eerste te plaatsen, omdat in deze diagonale stelling der
kist de oplossing er optisch beter uitzag. Ofwel trachtten ze de kist
als het ware tegen den muur te plakken zonder den minsten steun ;
dit was ook weer een optisch gunstige oplossing. Die feiten zijn gemakkelijk te verstaan en te verklaren indien men den uitleg van Jaensch
aanvaardt.
***

Ten slotte willen we er nog even op wijzen hoe Jaensch door zijn
onderzoekingen gekomen is tot het opstellen van een breed opgevatte
karakterkunde, of liever typologie. Hij verdeelt de menschelijke individuën in twee hoofdklassen : de « geïntegreerden » en de « gedesintegreerden ». Het hoofdbegrip is hier dus « integratie » en tot dit
begrip is hij juist gekomen door het beschouwen der eidetiekers.
Integratie is immers voor hem het innig samenwerken, het mekaar
doordringen der verschillende psychische functies. Bij de eidetieker
heeft men een typisch voorbeeld van dat samenwerken van twee psychische functies : de voorstelling n.l. en de waarneming. Bij de nieteidetiekers bestaat er tusschen deze twee functies een klaar onderscheid ; de voorstellingen der eidetiekers daarentegen zijn zoo aanschouwelijk, zoo rijk aan details, zoo goed in de ruimte gelocaliseerd
dat ze erg gaan gelijken op een waarneming. De twee functies doordringen mekaar en werken in innig verband. Dat is een voorbeeld van
integratie. Het is echter niet alleen tusschen voorstelling en waarneming dat dit samenwerken mogelijk is. Men kan het ook aantreffen
tusschen al de andere psychische functies. Zoo zijn er menschen bij
wie gevoel en verstand meestal samenwerken zoodat elke gedachte,
zoodra ze verschijnt, gevoelsgetint is, terwijl bij anderen weer de gedachte opkomt zonder inmenging van het gevoel. Zij bij wie de ver-
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schillende functies samenwerken noemt Jaensch geïntegreerden, terwijl de menschen, bij wie de functies onafhankelijk staan tegenover
mekaar, door hem gedesintegreerden worden genoemd. Bij de sterk
geïntegreerden is er zelfs een doordringing der physische functies door
psychische elementen : zoo zal hun blik gewoonlijk levendig en spre
kend zijn, hun gebarenspel vol psychischen inhoud.
In de integratie zelf onderscheidt Jaensch verschillende onderverdeelingen die hij verder beschrijft. Zoo komt hij tot een zeker aantal menschelijke typen die nog verder kunnen en moeten gespecificeerd
worden, en die, volgens Jaensch, het begin zijn van een wetenschappelijke indeeling der menschelijke karaktertypen op het model der
andere indeelingen in de natuurwetenschap (b.v. indeeling der dieren,
planten) .
***

Men ziet het : de psychologie van de Marburgsche school is rijk
en veelzijdig. Vele feiten werden vastgesteld, wetenschappelijke onderzoekingen werden ondernomen. Maar ook de hypothesen en de
theoriën blijven niet ten achter, en men krijgt soms wel eens den indruk dat ze nog al op wankelen bodem staan. Ook heeft Jaensch heel
wat tegenkanting ondervonden en zijn er nog altijd die twijfelen aan
de degelijkheid van al zijne bevindingen.
Laten we, om te eindigen, twee der hoofdmoeilijkheden noemen
die worden opgeworpen tegen het meest oorspronkelijk deel van zijn
werk : zijn onderzoekingen over het eidetis'me.
De eerste moeilijkheid is het groot verschil in de procentgevallen.
Zooals we reeds gezegd hebben vond men in Marburg bij de jonge
proefpersonen van onder de 15 jaar 40 % eidetiekers. In andere Duitsche steden vond men ongeveer dezelfde getallen. Sommige plaatsen
maken daar echter een uitzondering op : zoo vond men b,v. in Heidelberg veel minder gevallen. Professor Quercy (2) heeft met een leerling van Jaensch naar eidetiekers gezocht in Parijs en in Rennes en
vindt op 200 kinderen maar één twijfelachtig geval. Dezelfde leerling
van Jaensch doet dezelfde onderzoekingen in Montpellier met Professor Cramaussel (3) en vindt een procent van 10 a 12 %. En zoo zijn
de plaatselijke verschillen zeer aanzienlijk. Hoe is dat uit te leggen ?
Zeer eenvoudig, antwoorden ons de Marburger psychologen. Volgens
(2) P. Quercy. Recherches sur l'eidétisme. Journal de Psychologie, Juillet
1926, pp. 702-722.
(3) E. Cramaussel -- Images eidétiques. Journal de Psychologie, Décembre
1926, pp. 1003-1010.
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hen, en dit punt schijnt wel vast te staan, hangt het al of niet aanwezig
zijn en de ontwikkeling van den eidetischen aanleg innig samen met
het spel der klieren met inwendige afscheiding. Deze nu, zoo redeneeren zij voort, toonen groote geographische verschillen. De schildklier
wordt in Duitschland b.v. geleidelijk zwaarder naarmate men gaat van
den Noorderkant naar de Alpen. Anderzijds weet men ook met zekerheid dat sommige ziekten met endocriene oorzaak (het kropgezwel bv.)
zeer veel worden gevonden in bepaalde streken, terwijl ze in andere
weinig of niet voorkomen.
Een andere opwerping : Jaensch werkt altijd met kinderen, om de
reden dat de eidetische aanleg bij volwassenen zeer zeldzaam is. Is
het dan niet te vreezen dat de schoone uitslagen die hij heeft verkregen alleen te wijten zijn aan suggestie ? Kinderen die men behendig
ondervraagt zullen immers alles zeggen wat men wil. Tegen die
opwerking heeft jaensch zich altijd moeten verdedigen. Hij antwoordt beslist dat er hier van suggestie geen spraak is. Zijn
jeugdige proefpersonen zouden beter dan vele volwassenen weten dat
men een visueele voorstelling niet « ziet » ; zij zouden een klaar onderscheid maken tusschen waarneming, nabeeld, voorstelling en eidetisch beeld ; ze zouden in den loop der proefnemingen in het laboratorium meer belangstelling, meer aandacht, meer spontaniteit aan den
dag leggen dan in de klas.
Maar dit volstaat niet om de opwerping af te weren. Jaensch
duidt ook de voorzichtigheidsmaatregels aan die hij heeft gebruikt om
suggestie te vermijden : aan het kind niet zeggen wat men van hem
wil, niets vertellen van de techniek en het doel der proefnemingen of
van hunne uitslagen, zoo weinig mogelijk vragen stellen en deze dan
zoo eenvoudig en zoo weinig suggestief mogelijk, de waarneming onderzoeken eerst nadat men de eidetische beelden heeft nagegaan, enz.
Zoo meent Jaensch stellig te mogen bevestigen dat hij alle gevaar van
suggestie zoo veel mogelijk heeft geweerd.
Toch blijft hier een groote voorzichtigheid noodig. Met professor
Roels mogen we schrijven : « de meeste criteria (die Jaensch aangeeft
voor zijn eidetische beelden) kunnen de toets der kritiek niet doorstaan ; naar alle waarschijnlijkheid moeten de eidetische beelden in
heel veel gevallen tot nabeelden of buitengewoon scherpe, levendige
voorstellingen worden teruggebracht. Daarmede is natuurlijk niet ontkend, dat eidetische beelden voorkomen, zelfs niet dat zij frequent
voorkomen. Maar betwijfeld ±nag worden of zij het psychonoom karakter bezitten en die fundamenteele beteekenis voor de ontwikkeling
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van het voorstellings- en denkleven, welke Jaensch en de Marburgerschool hun toeschrijven ». Die voorzichtige taal zal door de meeste
psychologen beaamd worden. De eidetische beelden bestaan, maar ze
hebben niet die groote beteekenis die Jaensch hun toeschrijft.
Toch was het interessant eens even kennis te maken met die
nieuwe psychologische richting, die in Duitschland veel ophef maakt en
ten onzent nog weinig gekend is.
*

4

*

Bijzonderste werken die werden geraadpleegd :
Fróbes J. -- Lehrbuch der experimentellen Psychologie, I. — Freiburg i.Br., 1923.
Quercy P. -- Les eidétiques -- Journal de Psychologie, Novembre
1925, pp. 801-812.
Jaensch E. -- Grundformen menschlichen Seins -- Berlin, 1929.
Meyerson I. -- Les Images — dans « Dumas G., Nouveau Traité de
Psychologie », II. Paris, 1932.
Roels F. -- Handboek der Psychologie II. -- Utrecht, 1932.
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Jazz - muziek
door J. VERVOORT.

't Is nu twintig jaar geleden dat voor het eerst te Chicago en te
New-Orleans de muziek gehoord werd, die men « jazz » noemt. Begroet' bij zijn verschijning — 1915 -- als barbaarsche negermuziek,
demoraliseerend en zenuwtergend, « tegenvergif tegen de verschrikkingen van het front », heeft sindsdien de jazz zich ontwikkeld en bevestigd tot een eigen genre. Hij is in de leer geweest bij Debussy en
het Fransche impressionisme, dagelijks heeft hij zijn techniek met
nieuwe vondsten verbeterd ; Huxley ergerde zich reeds over de juistheid, waarmede de jazz tot zelfs de meest abjecte gevoelens van den
mensch uitdrukt. Milhaud heeft vol eerbied over den jazz geschreven,
Strawinsky en Honegger gebruiken jazz-motieven, Ravel, Auric, Hindemith hebben fox-trots voor symphonisch orkest getoondicht. Niet
alleen in de nachthuizen en in de music-halls, ook in de concertzalen
en in de opera hoort men jazz. Het wordt moeilijk over muziek te
lezen of te schrijven zonder den jazz te ontmoeten.
Jazz, jazz-band.
Er zijn verschillende soorten jazz. « Straight jazz » wordt gecomponeerd als gewone muziek en in partituren opgesteld, « hot jazz »
wordt geïmproviseerd door de uitvoerders op het oogenblik der uitvoering zelf. De artistieke jazz voelt niets dan afkeer voor den commercieelen jazz van Payne en Hylton, de prostitutie hunner kunst.
Kenners merken zeer wel aan rhythme, melodie en samenspel of een
bepaald stuk het werk is van blanken, negers of kleurlingen. Twee
kenmerken nochtans zijn op ieder dezer soorten even toepasselijk :
het overwicht van het rhythme en het bijzondere der techniek. De uitdrukkingen « rag-time » en « jazz », alhoewel meestal als synoniem
gebruikt, kunnen tot onderscheid van ieder dezer kenmerken afzonderlijk aangewend worden. In dit geval beteekent « rag-time » een
fel gesyncopeerd rhythme; met «jazz» bedoelt men eer een bijzondere
wijze van orchestratie, waarbij de breeknoten tot zelfs in de harmonie
bewaard blijven.
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Een jazz-orkest is samengesteld uit twee reeksen instrumenten
deze, die bestemd zijn voor het rhythme, en andere, die dienen voor de
melodie. Het rhythme wordt aangegeven bij middel van percussieinstrumenten zooals de guitaar, de banjo en de contra-bas ; de 'melodie
wordt uitgevoerd door de saxophoon, de trompet en de klarinet. Beide
afdeelingen treden autonoom en wel gescheiden op ; inwendig zijn
ieder voor zich gesloten en vormen omzeggens maar één instrument
met verschillende tonaliteit. Bij straight wordt één zin in deelen van
enkele maten door de verschillende instrumenten uitgevoerd ; bij hot
ontwikkelen ieder der instrumenten afzonderlijk en om beurt het motief, om ten slotte 'met een solo voor trompet besloten te worden. De
viool, de spil van het gewone symphonisch orkest, is vervangen door
de saxophoon ; het geluid, verwekt door dit instrument, gelijkt op de
stem van den mensch, maar bezit een eigen metaalklank. Naar goedvinden kan de uitvoerder aan zijn tuig kwakende en blatende geluiden
ontlokken ; de glijdende overgang van noot tot noot, evenals bij banjo
en guitaar, is voor een geoefend uitvoerder vrij gemakkelijk. Het
klankgehalte laat toe bekende geluiden na te bootsen en comische
effecten te verwekken ; hiertoe beschikt de jazz-band tevens over een
groote verscheidenheid van trommels, xylophoons, flexatoons en bijzondere toestellen. De piano wordt bespeeld als een banjo, de banjo
bootst de harp na, de viool en de klarinet trillen en glijden. Ook de
trompet en de trombone worden onverwacht zangerig ; het gebruik
der sourdines verschaft de blaasinstrumenten een rijkdom en lenigheid van klank, die ze vroeger niet bezaten.
Aan het jazz-ensemble verwijt men al te eenzijdig te zijn samengesteld ; de eigenschappen der hoofd-instrumenten zijn tevens zoo beperkt, dat alleen een begrensde reeks gevoelens en stemmingen kan
uitgedrukt worden. Sinds lang zou ook het groot publiek dit opgemerkt hebben, ware het niet geweest om wille van het rhythme ; de
jazz is een feest van rhythme ; alleen het rhythme gelukt erin tot zelfs
de meest commercieele straight van de eentonigheid te redden. Bijzondere melding dient tevens gemaakt van de toewijding en vaardigheid der uitvoerders. « Wie ooit met een goeden jazz-band gewerkt
heeft, zal aangenaam verrast geweest zijn door een ijver, een toewijding, een werklust, die men in vele concert- en theaterorkesten te
vergeefs zoekt. Een goed jazz-speler beheerscht volkomen drie tot vier
instrumenten, hij speelt van buiten, hij is gewoon aan een soort samenspel, waarbij ieder enkeling aan het klankbeeld van het geheel
medewerkt. Vooral echter kan hij improviseeren, hij beoefent een
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vrijen, ongebonden vorm van muziekmaken, waarbij de uitvoerder in
breedsten zin productieven arbeid biedt. » (Kurt Weill, « Notiz zum
jazz », « Anbruch », Marz 1929) .
Negermuziek.
De jazz is oorspronkelijk negermuziek. Hot jazz is uitsluitend
het werk van negers en kleurlingen ; pogingen om « blanke » hot tc
scheppen mislukten totaal. Ook de straight vindt zijn oorsprong in de
negermuziek, niet alleen doordat zijn eerste uitvoerders negers waren,
die een eigen techniek met zich brachten, maar ook, omdat Irving Berlin
en de eerste jazz-componisten bij de « negro-spirituals » een voorname
bron van ingeving vonden.
De Europeesche muziek, zooals we haar meestal kennen, is enkel
denkbaar in een geest van verfijning ; ze is opgesteld door gevoelsmenschen met hooge beschaving, ze wordt opgevoerd in een bijzonder
midden voor een select publiek ; haar doel is den begaafden enkeling
te ontrukken aan de natuur, aan het gewone, aan het stoffelijke, door
hem op te voeren in een hoogere sfeer. De kunst der negers echter, de
plastische kunsten zoowel als de muziek, blijft innig verbonden met
de bezigheden van het dagelijksch leven ; haar bestaan dankt ze aan
den arbeid, den dans, het gebed. Veel meer dan de kunst der blanken
bezit ze een sociaal karakter ; ze is minder kunstmatig, ze is ruw en
laag bij den grond, ze is naïef en spontaan. Aesthetisch minderwaar
dig, weinig gegroeid en ontwikkeld sinds haar ontstaan, bestemd voor
menschen met geringe beschaving, bezit ze het voordeel één te zijn
met het leven zelf.
Een eerste kenmerk der primitieve negermuziek, zooals ze thans
in Afrika nog bestaat, is het overwicht van het rhythme. Wanneer het
sociaal gevoel de negers er toe aanspoort bij middel van zang in hun
arbeid evenmaat van handeling te brengen, wanneer ze gezamenlijk
roeien en zingen om in de maat te blijven, wanneer de muziek dienen
moet om den dans te begeleiden, steeds is het rhythme hoofdzaak.
« Im Anfang war der Rhythmus ». Het rhythme is voor den musicus
het indeelen van den tijd en het breken der stilte ; op zichzelf en niet
gepaard met nootverschil is het geen muziek ; theoretisch heeft men
zelfs muziek uitgedacht, bestaande uit één accord, waaraan alle rhythme
ontbreekt. Nochtans is het rhythme in de volledige muziek een element
van beteekenis ; aan de muziek der vorige eeuw mag verweten worden
het rhythme al . te zeer verwaarloosd te hebben
Een tweede kenmerk der primitieve negermuziek is het aanvaar
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den van het geluid als dusdanig. In de Europeesche muziek, sommige
modernen uitgezonderd, wordt het geluid steeds veredeld tot klank en
de klank steeds ingeschakeld in een melodie ; voor den neger is het
geluid in zichzelf een bron van voldoening. Wanneer een blanke een
instrument bespeelt, wil hij weliswaar aan dit instrument klanken
ontlokken, maar enkel in zooverre ze dienstig zijn voor de uitvoering
eener melodie, die zijn gevoelens uitdrukt ; de opeenvolging der klanken is hoofdzaak, de klank is bijzaak. Bij den neger is het juist andersom ; de klank, ontdaan van ieder melodisch verband, is voor hem
een voorwerp tot verrukking ; evenals een kind een kristal keert en
wentelt om er kleuren in te zien, die niets voorstellen, zoo ook speelt
de neger met geluid zonder inhoud. Hij speelt zooals de vogel zingt,
hoog of laag, stil of luid, gedempt of scherp ; het wijsje, wanneer het
bestaat, is bijzaak.
Hetzelfde dient gezegd voor het harmonische. Het beschaafde
oor eischt dat klanken, die te zamen uitgevoerd worden, harmonisch
bij elkander passen ; een accoord wordt enkel aanvaard wanneer het
streelend en aangenaam is. Zulks is niet het verlangen van den neger;
alle samentreffen van toonhoogten, de hardste dissonant zoowel als
het meest volmaakt accoord, is hem even welkom ; de dissonant geniet
zelfs de voorkeur. In zekeren zin is deze opvatting der harmonie een
toepassing van het overwicht van het rhythme; rhythme is expressief
slechts voor intense gevoelens wanneer het schokkend en stootend is,
gesyncopeerd ; alleen de dissonant bereikt een zelfde effect in het
harmonische ; wat de breeknoot is voor het rhythme, is de dissonant
voor de harmonie.
Bij deze liefde voor geluid en rhythme paart de neger een bijzonderen aanleg voor percussie- en blaasinstrumenten. Het getokkel
van snaren, het rhythmisch slaan op de trom, tot zelfs het geklap in de
handen zijn innig verbonden met het wezen van den dans ; wie ooit
het Koloniaal Museum van Tervueren bezocht, weet, dat de negers,
wat percussie betreft, een groote ontwikkeling en verscheidenheid bereikt hebben. Hetzelfde geldt voor de blaasinstrumenten ; door de
physische structuur van zijn mond is de neger bijzonder aangelegd tot
het bespelen dezer tuigen. Ook zijn stem is iets heel bijzonders ;voor
een blanke is het onmogelijk den zang van den zwarte na te bootsen.
Het verblijf in Amerika heeft deze tendenzen in een bijzondere
richting doorgedreven ; het resultaat verschilt naarmate de neger verblijft op het vasteland, in het Zuiden of op de Antillen. Missionneering
bracht den neger in aanraking met het protestantsche choraal ; opge-
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nomen en verwerkt in het zwarte gemoed, gezonden en herzongen bij
den arbeid der plantages, gaf het aanleiding tot het ontstaan van den
negro-spiritual. In de helft der XIXe eeuw leerde de neger de blaasinstrumenten der blanken kennen ; vooral de verschillende soorten
saxophoon trokken zijn aandacht, omdat deze best op de stem van den
mensch gelijken. Weldra doen de « Minstrels » hun intrede ; in bonte
kleederdracht begeleiden ze met even bonte muziek de pantomines in
het Variété ; ze zijn de voorloopers tot den jazz. Wanneer thans nog
de Amerikaansche kunstmuziek op den dool is en, aarzelend tusschen
vreemde invloeden, zoekt naar de bevestiging van haar eigen karakter, bezit, bij het begin van den oorlog reeds, de neger een eigen
kunst.
Hot jazz.
Alle jazz, zoowel hot als straight, bevat een deel improvisatie ;
wanneer bij straight echter de improvisatie enkel toegelaten is in beperkte mate en voorbehouden blijft aan de `meest begaafde uitvoerders, is bij hot improvisatie de hoofdzaak. Een minimum aan thema,
hetwelk ieder gewoon deuntje kan zijn, bindt de hot-spelers aan elkander ; voor het overige is iedereen vrij en gaat zijn eigen weg. De
tegenstelling hot-straight gaat dus buitengewoon ver ; straight wordt
opgesteld als gewone muziek, hot is improvisatie ; straight is de vrucht
van de inspiratie van één mensch, hot ontstaat uit collectieve inspiratie
en collectieven roes ; bij hot domineert het rhythme over de melodie in
meerdere mate dan bij straight ; straight bezit, wegens de eenheid van
inspiratie, volmaakt samenspel ; bij hot is het samenspel minder formeel waar te nemen, maar, in zooverre het bestaat, oprechter en meer
spontaan.
Het verschil tusschen hot en straight is aanzienlijker dan het
verschil tusschen straight en gewone orchestrale muziek, zoo groot
zelfs, dat sommigen er tegen op zien den straight « jazz » te noemen.
Welk onderscheid inderdaad bestaat er naar den grond tusschen een
compositie voor jazz en een andere, bestemd voor symphonisch orkest ? De instrumenten verschillen, de muziek is bezield met een anderen geest, maar een waarlijk dieptref f end onderscheid is er niet.
Of een toondichter nu ook een fox-trot opstelt voor jazz-band, of een
wals voor gewoon orkest, in beide gevallen bestaat er een compositie,
zorgvuldig uitgewerkt door een enkeling, en door de spelers noot voor
noot naar zijn inzicht uitgevoerd. In tegenstelling hiermede is de hotjazz, niets anders zijnde dan improvisatie, zooveel als de commedia
dell'arte der muziek en een totaal verschillend ding.

JAll-MUZIEK

75

De hot jazz wordt gekenmerkt door zijn « swing ». Hiermede
bedoelt men, in de eerste plaats, een bijzondere warmte en volheid van
klank, die men nergens elders aantreft ; de hot-speler goochelt met
geluid, klank maakt hem dronken. In de tweede plaats, en dit vooral
is gewichtig, doelt de uitdrukking « swing » (in 't Fransch «élan») op
de vurigheid en oprechtheid waarmede het stuk wordt uitgevoerd. De
swing hangt af, vooreerst, van de meesterschap waarmede de uitvoerder tot zelfs de meest verborgen eigenschappen van zijn instrument uitbaat, vervolgens, van de vaardigheid waarmede hij het thema
bij iedere herhaling herschept en nieuwe bezieling bijbrengt. Ziehier
hoe Georges Hilaire in prachtige taal het spel van Louis Armstrong,
den grootsten aller hot-spelers, beschrijft :
« Etait-ce bien une trompette ? Cette sonorité juvénile et pulmor
naire, ce bavardage clair comme l'enfance, chaud comme l'ivresse ?
Notes glissées, notes piquées, notes rentrées, notes tenues, traits plan
f onnant a une hauteur vertigineuse, descente en vrille, chute hélicoïdale, arrêts au frein, longue mélopée ourlée de rire et d'anxiété. Cette
trompette vivait, respirait, éclatait, gambadait, se trainait de douleur,
raillait, menacait, suppliait, plaisantait. Insolente, elle voletait en co
peaux sonores autour d'une méprisable mélodie judéo-luthérienne, la
frólant, la narguant, l'évitant, pour bien lui démontrer qu'elle était
tout au plus un prétexte, à peine une occasion. Puis, tout a coup, elle
fondait sur elle, épousant la ligne mélodique, vitreuse et mécanique, la
tonifiant, l'illuminant d'harmoniques, comme le soleil enrichit de vibrations lumineuies une nature morte. Le cou gonflé, les yeux fermés,
Armstrong jouait West end blues, Light like this, Saint Louis Blues,
No, Song of the Islands, Knocking a jug, Star dust. Il improvisait,
délirant ou placide, plaisant ou sévère, féroce ou tendre. Et cette improvisation était faite de rigueur et de liberté, de discipline et d'anarchie, de désir et de regret, de verve et de silence, de contrainte et
d'évasion... Et Armstrong joua Lawd, you made the night too long.
Seigneur, vous faites couler les rivières ! Vous faites fleurir les fleurs !
Mais, Seigneur, vous faites la nuit trop longue ! C'était un étrange
spiritual ou la trompette accablée d'humilité, brisée de détresse, se
cramponnait vers la fin dans un sursaut héroïque à un extra-ordinaire
contre r ré d'espérance... »
De hot jazz is een natuurlijke kunst, die men enkel bezitten kan
uit zichzelf en niet kan aangeworven door oefening en studie ; in
tegenstelling met de klassieke muziek, die transcendentaal is, noemt
Parnassié hem de immanentie der muziek zelf. Zonder twijfel heeft de
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aestheticus gelijk wanneer hij zegt, dat de hot jazz in princiep niet
anders dan minderwaardig kan zijn, vergeleken `met de klassieke muziek ; harmonie, orde en evenwicht, zuiverheid van bouw en lijn, ook
al dient hun opvatting van tijd tot tijd hernieuwd, blijven voor een
beschaafd oor steeds de grootste bekoring uitoefenen; bij hot ontbreken
deze eigenschappen grootelijks, zoo niet totaal. En toch bezit de hot
een charme, die niet te loochenen valt ; hoe komt het, dat deze muziek
ons zoo treft ? Geen vreugde ter wereld kan vergeleken worden met
deze van den kunstenaar op het oogenblik der inspiratie ; in één ondeelbaar oogenblik doorschouwt hij de diepte van het nog te scheppen
werk, de geest beroert de wateren. Artistiek genot is zelden meer dan
de schaduw dier oorspronkelijke vreugde ; een kunstwerk is den
medemensch min of meer nabij, naarmate deze den kunstenaar min of
meer nabij is, naarmate de kunstenaar zich min of meer volmaakt uitdrukt, naarmate de uitvoerder of vertolker den kunstenaar min of
meer begrijpt. Bij hot zijn wij, de toehoorders, rechtstreeksch getuige
van het dubbele proces van ingeving en schepping ; in onze aanwe
zigheid ontmoeten zich geest en stof, ingeving en uitvoering ; de verschillende elementen der muziek, natuurlijk uit de uitvoerders ontstaan, versmelten zich spontaan tot één geheel. De schoonheid van
een stuk hot is niet zoo diep en volmaakt als deze der klassieke muziek, maar, daar we er deelachtig aan worden uit eerste hand, spreekt
ze tot ons in oneindig meerdere mate.
Straight jazz.
De grens tusschen artistieke en commercieele straight is moeilijk
om vastleggen. Zulks volgt uit de Amerikaansche mentaliteit, waardoor
het onmogelijk wordt de productie in te deelen naar het inzicht van
den toondichter; wat muzikaal verdienstelijk is wordt, naar zijn meening, ook goed betaald ; succes (geld) is een criterium van kunstwaarde. Artistiek bedoeld zijn zonder twijfel de jazz-composities voor
de concertzaal bestemd, zooals de Rhapsody in Blue en het Concerto in
F van Gershwin, de Drie Amerikaansche stukken van Eastwood Lane, de Jazz-studiën van E. Berlingame Hill, enz. Wat echter het
lichtere genre aangaat moet ieder stuk afzonderlijk beoordeeld worden, vooraleer in eene of andere afdeeling ondergebracht te worden.
Hot jazz is authentiek, straight is namaak en surrogaat ; gelegen
op het kruispunt van neger- en blanke muziek is hij enkel een naklank
van den oorspronkelijken jazz. Deze verwantschap nochtans volstaat
opdat de straight, zoolang hij pretentieloos blijft en ontsnapt aan de
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wetten der massaproductie, boeien zou door zijn jeugd en natuurlijke
frischheid. Al biedt hij niets aan hart of hoofd, zijn rhythme brengt
alle zenuwen aan het trillen en noodigt uit tot den dans ; de orchestratie is persoonlijk en bewaart haar eigen karakter ; na Ach du lieber
Augustin en Sous les ponts de Paris moet Hallelujah wel zijn voorgekomen als een wonder. De jazz kent succes ; de eerste jaren na den
oorlog immers zijn gekenmerkt door hun jacht naar plezier, in Amerika
begint de « prosperity ». Doch met het succes komt ook de exploitatie
in het groot ; klassieke muziek wordt voor jazz-instrumenten herwerkt, broodcomponisten produceeren simili-jazz ; weldra wordt de
jazz een nijverheid.
De commercieele straight, veel meer dan gelijk welk andere jazz,
is typisch voor den tijd waarin hij ontstaat. Vorm, : techniek en virtuositeit, een doorloopend uitbaten van het zonderling klankgehalte en
nabootsend vermogen der instrumenten ; inhoud : vooze sentimentaliteit naast opgeschroefde vroolijkheid. Deze muziek laat een eindindruk
van oppervlakkigheid, mechanisatie en standàrdisatie ; ook de zangers
dragen hiertoe bij, want hun orgaan en voordracht zijn aan zulke training en eenvormigheid onderworpen, dat men 'imeenen zou te luisteren
naar den zang van roboten ; nadat de saxophoon gekozen werd om
zijn gelijkenis met de menschelijke stem, wordt de menschelijke stem
geschoold naar de saxophoon ! Het spectactulair gedeelte der vertoon
Hing wordt verzorgd door den dirigent ; geen oogenblik staat hij stil ;
hij staat daar niet zoozeer voor de uitvoerders dan wel voor het publiek. Ook de leden van den band leveren mimisch spel; wanneer ze
hun solo of stukje solo uitvoeren staan ze recht in het schijnsel der
reflectoren. Aldous Huxley heeft met huivering en ontzetting in
« Brave New World » de verdere ontwikkeling dezer jazz-muziek
voorspeld ; hoe de saxophoon een sexophoon wordt en met zijn geblaat alleen nog 'maar de meest banale gevoelens uitdrukt ; hoe de
menschelijke stem met haar onpersoonlijk falsetto schijnt voort te
komen van een mechaniek. De commercieele straight, deze die we
meestal hooren in hotels en dancings, is de grootste vijand van den
jazz.
De Amerikaansche kunstmuziek bezit geene traditie. Dit tekort
trachten sommigen aan te vullen door aan te leunen bij de grooten der
Europeesche muziek ; vroeger golden als voorbeeld de Duitsche en
Russische romantici, thans zijn het de Fransche Impressionisten en
Strawinsky. Anderen, terecht vreezend aldus hun Amerikaansche persoonlijkheid te verliezen, zijn voorstander van het nationalisme in de
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muziek. Rasverschil verwijdert hen van den waren jazz, den hot ;
nochtans is de jazz het eenige specifiek-Amerikaansche dat als uitgangspunt dienen kan. De kunstjazz is tot nog toe grootelijks een
mislukking ; men beschikt wel over een nieuwe techniek, maar slaagt
er niet altijd in inhoud en gegeven er bij aan te passen ; de inhoud
moet trouwens aan den vorm voorafgaan. Sommige composities geven
den indruk dat weldra de nieuwe strekking versmelten zal met de
hoofdstroomingen der Europeesche muziek ; een stuk zooals de Grand
Canyon Suite van Grofé, hoe knap ook, is ten slotte niet meer dan
beschrijvend impressionisme voor jazz-instrumenten. Wat evenwel de
operette en de dansmuziek aangaat is voor den eerlijken straight het
succes volkomen ; hier ontstond een volksche muziek die voor de
Amerikaansche natie teekenend is. Mogelijk zal hier de Amerikaansche
muziek van morgen het punt vinden vanwaar ze vertrekken kan, en
zullen negro-spirituals, coon-songs en blues de grondstof zijn tot een
nieuwe kunst.
Actualiteit.
Niemand denkt eraan den invloed van den jazz op de ontspanningsmuziek te loochenen ; door den dans en de operette van het onbeduidende te redden is de jazz geworden tot een volksmuziek met
internationale verspreiding. Cultureel heeft men het recht misschien
dit verschijnsel te betreuren : we zijn geen negers, en, wat we ook
zijn, zeker geen Amerikanen ; muzikaal echter mag er niet aan getwijfeld, dat deze invloed een vooruitgang daarstelt.
Het menuet, de gavotte, de pavane, voorbehouden aan het Hof
en den adel, bezitten in zichzelf een waardigheid en gratie, waarvan
we den weerklank hooren in de muziek die hen begeleidt. De polka,
de wals echter beteekenen de democratie in den dans ; iedereen danst,
meest vanal de burger ; weldra wordt de dansmuziek, op enkele uitzonderingen na, onuitstaanbaar van banale zoetheid en dom fatsoen.
De jazz, met zijn nieuwheid van rhythme en zijn schokkende spontaneïteit, heeft den dans nieuwe jeugd bezorgd. « Avec le fox-trot, le
charleston et le yale, la musique de danse a reconquis une originalité.
Tel charleston, comme le Yiddisher Charleston de Rose et de Fisher
tire sa valeur de son étroite parenté avec les chansons populaires hébraïques. Tel foxtrot n'est en principe qu'une polka do pt le troisième
temps porie un vigoureux accent rythmique : or ii y a plus d'esprit, de
gaieté narquoise et d'adresse musicale dans Blues Skies d'Irving Berlin
que dans tel bibelot « délicieux » de Grieg ». (A. Cceuroy, « Panorama
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de la Musique Contemporaine », 1928, p. 197) . Langs den dans om
beinvloedt de jazz musci-hall en operette ; sinds Youman en Gershwin
is hij er de onbetwistbare meester van.
Vele modernen (Pierné, Satie, Milhaud) vinden in de musichall de inspiratie tot hun ballet-muziek ; aldus dringt de jazz door in
de moderne choregraphische muziek ; La Création du Monde, van
Milhaud, is een neger-ballet. De moderne muziek heeft tevens talrijke
technische vondsten der jazz-componisten uitgebaat, het gebruik van
nieuwe instrumenten, de uitbreiding van het register der blaasinstrumenten, de volledige inschakeling der menschelijke stem in de orches-'
trale muziek of een totaal nieuwe aanwending ervan ; een ander punt
van aansluiting is het gedurfde van rhythme en harmonie. « Fur den
ernsthaften europaischen Musiker konnte is nie in Frage kommen, die
amerikanische Tanzmusik immitieren oder sogar « veredeln » zu wollen. Unverkennbar is es aber, dasz an der rhythmischen, harmonischen
und formalen Auflockerung, die wir heute erreicht haben, und vor
allem an der standig wachsender Eirif achheit und Verstndlichkeit
unserer Musik der jazz einen wesentlichen Anteil hatte. » (Kurt Weill,
« Notiz zum jazz ») . De actualiteit van den jazz echter wordt eerst
voor goed begrijpelijk, wanneer men den ommekeer in het moderne
muziekleven nagaat.
De moderne muziek wil zijn zuiver, absoluut en objectief ; evenals
de schilderkunst sinds Picasso tracht ze haar terrein af te bakenen en
den invloed van nevenkunsten te weren. De romantische muziek der
vorige eeuw beschrijft, ontleedt, verhaalt ; de toondichter gebruikt de
muziek als een taal, waarmede hij zijn persoonlijke gevoelens en in
drukken mededeelt ; de , muziek is genietbaar slechts door een waas
van philosophie, psychologie en letterkunde, men luistert er naar
« met het hoofd in de handen ». Debussy en het impressionisme brengen in den grond geen verandering ; het waas verfraait, wordt luchtiger en diaphaan, maar blijft. De moderne muziek echter sinds Stra
winsky is uitsluitend een architectuur van geluid en een spel van geluidsvormen ; ze bezit geen inhoud aan passie of emotie ; ze richt
zich niet zoozeer tot het gevoel dan wel tot de ooren en het verstand.
Zoowel naar wezen als naar vorm biedt de moderne muziek groote
verscheidenheid ; Strawinsky, Schoenberg, Honegger, Milhaud, Hindemith, om alleen maar de grootsten te noemen, gaan ieder hun eigen
weg ; polytonale en atonale muziek, de eene reactionnair en aansluitend bij de klassieken, de andere brutaal den cyclus der muziekevolutie
bij haar eerste begin weer aanvattend, staan principieel tegenover el-
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kander als water en vuur. Gemeenschappelijke karaktertrekken echter
zijn : sonoriteit, de liefde der zuivere timbres, rhythme en dynamiek :
·een hervatten der muziekontwikkeling op verschillende punten, die
steeds gelegen zijn v66r het oogenblik dat vreemde kunsten het wezen
der muziek aantastten. Bij dezen terugkeer is een voorbeeld, dat obsedeerend terugkeert en het kruispunt is waar aIle nieuwe wegen zich
snijden : dit voorbeeld is de jazz.
De jazz brengt op zichzelf geen nieuwheid, maar herinnert aan
oerelementen die bij de eeuwenlange beschaving en verwazing der muziek vergeten werden. Waar we in de muziek niets anders hoorden
dan slierten welluidende noten, harmonisch in elkander gevlochten.
heeft de jazz ons de waarheid in herinnering gebracht dat de muziek
vooraleer iets anders te zijn, een constructie is van geluid. De jazz
heeft nieuwe instrumenten en timbres gezocht en gevonden: aan de
hand van dit voorbeeld heeft de moderne muziek verdere exploratietochten gehouden in het weergevonden paradijs van het zuivere geluid. De bruiteurs (Varese, Russolo, Antheil) gebruiken een menigte
trommels en slagwerk, percussie~instrumenten van allerlei soort, elec~
trische schellen met verschillenden toonaard, electromotoren met bij~
zonder gegons, sirenen, metalen platen of nieuw ontworpen toestellen; Honegger laat ons luisteren naar de stem van den storm, het hart
der locomotieven,het gerucht eener nooit~zwijgende wereld; Molotoff
voert ons in tot bij de industrieele triomfen van Sovjet~Rusland, Ma~
gnetogorsk, Dniepostroi ... De jazz, na eeuwen van zoet~wiegende muziek, heeft opnieuw den polsslag van het rhythme bijgebracht: rhythme
is secondair maar noodzakelijk; zoo thans de moderne componist
zich aan rhythme te buiten gaat is dit de onvermijdelijke reactie op een
langdurige verwaarloozing. Voor alles echter, na een muziekleven van
verfijnde artisticiteit, hermetisch verwijderd van yolk en leven, is de
jazz geslaagd waar Satie met zijn sarcasme, waar Schoenberg en Hin~
demith met hun celebrale cacaphonie mislukt zijn. AIleen een brutale
doorbraak kan het de individueele zoekers mogelijk maken totaal met
het voorgaande te breken en de muziek op nieuwe ban en te leiden.
Welnu, een wilde is doorgedrongen in het vergulde salon, zijn woest
geroffel en getoet heeft het waas van halve tonen verscheurd, we
luisteren niet meer met het hoofd inde handen. De jazz, ook al zou
hij de muziek op geene andere wijze beiinvloed hebben, zou aIleen
door dit inbeuken der deuren een onschatbaren dienst bewezen heb~
ben. Aan onze magen, door zoete spijzen al te zeer bedorven, heeft
hij. ontsproten uit het leven zelf. den smaak herschonken van het
bittel'e zout del' aal'de.
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Het Italiaansch - Abessinische conflikt
door Dr. Edw. DE SCHAEPDRYVER.

Het is nu de derde maal in de geschiedenis dat Abessinië Europa
tot strijdlust verleidt. De eerste maal was het ten tijde van de Groote
Ontdekkingen en van de verovering van Constantinopel door de Turken (1453) . De Portugeesche koningen die zich toen als de eerste
verdedigers van de Christenheid tegen de nieuwe indringers hadden
opgeworpen, zochten in contact te komen met den mysterieuzen
« priester Jan », waarvan verteld werd, dat hij in Ethiopië aan het
hoofd stond van een machtigen, christen staat. Met zijne medewerking
hoopte men de Turken in den rug te kunnen aanvallen. Van die medewerking kwam echter niet veel te recht : een verbond PortugalAbessinië in 1515 gesloten en de deelname van 450 Portugeesche
krijgslieden aan den strijd van den Negus tegen den Sultan van Zeila,
Mohammed Grajn, waarin deze laatste overwonnen en gedood werd.
(1517). Later kwamen Portugal en Abessinië, om godsdienstige redenen voornamelijk, op zeer vijandigen voet tegenover elkander te
staan.
Een tweede maal mocht Abessinië zich in de belangstelling van
Europa verheugen ; in de tweede helft der vorige eeuw, onder de regeering van keizer Johannes en vooral onder die van Menelik II.
Afrika was toen voor de Europeesche koloniale politiek het « land
van belofte ». Voornamelijk Engeland en Frankrijk bemoeiden zich
met de verkaveling van het « Zwarte land » en eischten het leeuwenaandeel voor zich op. Het kwam tusschen beide tot ernstige verwikkelingen, ja soms dreigde openlijke oorlog. De hoofdrichting van hun
respectievelijke penetratie in Afrika verried daarbij duidelijk hunnen
wil om elkanders plannen te dwarsboomen. Terwijl Engeland van uit
Egypte en weldra ook van uit de Kaapkolonie zijn veroveringen in
Zuid- en Noordelijke richting zocht uit te breiden, trachtte Frankrijk
van uit het Westen (het Congo-gebied) en van uit het Oosten (Obok
en Somaliland) zijn bezittingen dwars over het vasteland aaneen te
rijgen. Zoo kwam het bijna tot een gewapende botsing te Fasjoda
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(Marchand) en... zoo werden de Italianen door de Engelschen uitgenoodigd om, aan de kust der Roode Zee en van den Indischen
Oceaan, in de onmiddellijke nabijheid van Abessinië, een koloniaal rijk
te stichten, wat op een verzwakking van den Franschen invloed aldaar
moest uitloopen. Het ging zelfs zoo ver, dat Engeland, door een reeks
overeenkomsten (1891-1894) het grootste deel van Abessinië en de
aanpalende streken aan Rome ter verovering overliet. Zoo namen de
Italianen bezit van Erythrea (1888) en van een gedeelte van de kust
der Somali's, het jaar daarop. Van een verder doordringen in het
hoogland van Abessinië moesten zij echter afzien. Een eerste maal
werden zij teruggeslagen door Negus Johannes in den slag van Dogali (1888) ; zij leden een tweede nederlaag te Adoea op 1 Maart
1896, onder de regeering van Menelik II. Daarmee was hun strijdlust
bekoeld. Op 26 November 1896 werd te Addis Abeba de vrede gesloten, waarbij Italië verklaarde zich met het bezit van Erythrea en
Somaliland tevreden te stellen. De door Engeland onderteekende protokollen van 1891 en 1894 werden in het archief van Buitenlandsche
Zaken te Rome zorgvuldig opgeborgen, tot betere tijden. Intusschen
zagen de Italianen met spijt hoe de betrekkingen tusschen Engeland
en Frankrijk aldoor vriendelijker werden, en hoe Menelik zich bij
voorkeur tot de Franschen wendde om de moderne techniek in zijn
land binnen te loodsen. Zoo werd de spoorverbinding Addis AbebaDzjiboeti aan Fransch kapitaal en aan Fransche ingenieurs toevertrouwd. Te midden van al die teleurstellingen werd aan de Italianen
toch nog een troost bezorgd : in 1906 kwam het tot een overeenkomst
tusschen Italië, Frankrijk en Engeland, waarbij zij de integriteit van
Abessinië's grondgebied plechtig erkenden, maar tevens een regeling
troffen voor een gezamenlijke economische penetratie in dit land.
Menelik schipperde echter zoo behendig tusschen de verscheidene belangen van zijn drie gevaarlijke beschermers door, dat die economische
penetratie nooit tot politieke voogdijschap oversloeg. Voor de zooveelste maal sloot het geheimzinnige land zich op in de eenzaamheid van
zijn rimboe's en steppen, tot het op onze dagen, wellicht tegen wil en
dank, weer voor het voetlicht kwam.
***

Wij leven beslist in een wonderen tijd. Het Abessinisch-Italiaansche conflict levert daarvan een nieuw en sprekend bewijs. Iedereen
praat erover en met klem ; iedereen houdt er zijn opinie op na : zoowel
de man uit de straat als de best geschoolde diplomaat. Die opinie's
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zijn door den band even beslist als eenvoudig, zoowel waar het gaat
over de bedoelingen van Mussolini, als over het karakter van Haillie
Selassi, over de hoedanigheden van het Abessinische volk of de oorlogskansen van de Italiaansche legers. En toch is dat alles nog zoo
omhuld met mysterie ! Abessinisch-Italiaansch conflict : drie woorden,
drie raadsels ! Daar hebben wij vooreerst Abessinië. Een land dat zoo
weinigen kennen, al hebben zij nog wel een reportage boek erover
gelezen of een documentaire film gezien. Wat ons over dit land verteld wordt door de zeldzame reizigers, die er verblijf hielden, is niet
van dien aard dat het ons doet begrijpen, hoe een man als Mussolini
zijn prestige en zijn bestaan er voor in de weegschaal wil leggen. Op
een uitgestrektheid van ongeveer vier maal de oppervlakte van Engeland, heeft de natuur zich als het ware beijverd om het den reiziger
zoo onaangenaam mogelijk te maken. Daar hebben wij vooreerst het
relief van den bodem. Van zoodra men de kust van Erythrea of van
Somali-land verlaat, maakt men kennis met dorre woestijnen, zooals
de Dankali-woestijn, of met steil-opschietende bergen, waarvan de
toppen zich vaak tot boven de 2000 meter verheffen (de berg Sovoïra
gaat boven de 3000 m. uit) en met dichte bosschen begroeid zijn.
Langs de binnenzijde van die bergen ligt het Ethiopische hoogland,
waarin de rivieren diepe dalen hebben gegraven, terwijl andere bergketens het in alle richtingen doorkruisen. Die bergketens zelve hebben
een bizonderen vorm en geven daardoor aan het landschap een
gansch eigenaardig uitzicht. Het zijn de « ambas », tafelbergen, grillig
van uitsnee en met een hoogte, afwisselend van 1000 tot 2400 m., met
hier en daar uitspringende naalden van 4000 tot boven de 4500 m.
Zoo bereikt de Ras Dajan een hoogte van 4.620 m. Langs het Z.-O.
sluit het Ethiopische hoogland zich aan, door een reeks vulkanische
bergen, bij het Centraal Massief der Afrikaansche groote meren. Die
afwisseling in het relief brengt ook verscheidenheid in het klimaat.
Over het algemeen kan men er drie klimaatstypen onderscheiden. Het
Kolla-type met overvloedige regens wanneer de N.-Oosterwinden de
vochtige lucht van de zee uit naar het land drijven ; men treft het aan
in de lagere streken (tot op een hoogte van circa 1.800 m.) . Deze
streken zijn dan ook gekenmerkt door een tropisch-weelderigen plantengroei. De Voina-dega is het heerschende klimaat in de hoogere gebieden tot op ongeveer 2.400 m. Daar is de regen niet zoo overvloedig,
maar de hitte ook niet zoo ondragelijk. De flora komt vrijwel met die
van de Middellandsche Zee-landen overeen. Olijfboomen, wijngaarden,
maïsplantages, koffie- (1) en tabakplanten vinden er een geschikt mi(1) De Mokka-koffie is uit Abessinië afkomstig.
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lieu. Nog hooger op treffen wij dan ten laatste het dega-klimaat, dat
in meer dan een opzicht aan het Alpijnsche klimaat doet denken en
voor den veeteelt zeer geschikt is. De nachten zijn er tamelijk koud.
Ondanks die verscheidenheid heeft het Abessinische klimaat een zeer
slechten naam en terecht. Schroeiende hitte en droogte heerschen in
de meeste streken en gedurende het grootste . gedeelte van het jaar.
Zelfs de overvloedige neerslag in het regenseizoen, gedurende onze
zomerperiode, komt het land maar weinig te goede. De reden daarvan
is dat de berghellingen het water bij stroomen afvoeren naar de talrijke meren of naar het Nijldal. Daarbij komt nog, dat de inboorlingen
er vaak zeer primitieve landbouwmethodes op nahouden en door het
eenvoudig opbranden van bosschen in de bemesting van hun grond
voorzien. Komen er dan stortvlagen, dan wordt ook de teelaarde met
het neerstroomende water afgevoerd.
Van bevaarbare rivieren is er om zeggens geen sprake in Ethiopië.
Alleen de Baro, een bijrivier van de Sobat, geeft tezamen met deze
laatste, vaartgelegenheid in het Z.-W. uithoekje van het land. Hoe
gering van beteekenis dit ook zij, Engeland maakt er gebruik van om
zooveel mogelijk den nog onaanzienlijken uitvoer van Abessinië naar
Soedan af te leiden. Hier dient gewezen op de groote beteekenis van
het Tana-meer en den daaruit ontspringenden Blauwen Nijl, niet voor
Abessinië, maar voor Egypte en Britsch-Soedan. De Blauwe Nijl toch
veroorzaakt in het regenseizoen de overstroomingen in het Nijldal en
geeft aan Soedan en aan Egypte zijn vruchtbaarheid. Het is dan ook
best te begrijnen dat Groot-Brittannië niet zal dulden, dat beide wateren in handen vallen van een mogelijken machtigen tegenstander.
Voor het verkeer te lande beschikt men over enkele zeldzame
autowegen die natuurlijk maar heel vaag aan onze autostraden herinneren. Zeer primitieve bruggen maken elken overtocht van een rivier
tot een waagstuk voor onze moderne vervoermiddelen. Aan die moderne vervoermiddelen hebben de inlanders ook maar weinig behoefte.
Te voet of te paard trekken ze dwars over de steppe of volgen ze de
kronkelingen van de boschwegeltjes.
De eenige spoorweg van het land klimt moeizaam van de Fransche
havenstad Dzjiboeti op naar de hoofdstad Addis Abeba : een 783 km.
lange tocht waarvan nagenoeg 700 km. op Abessinisch grondgebied.
De reis duurt gewoonlijk een drietal dagen.
Van den Abessinischen ondergrond wordt verteld dat hij zeer rijk
is aan delfstoffen. Intusschen is hij nog zeer weinig gekend en dient
enkel als lokaas voor Europeesche of Amerikaansche ondernemingen.
***
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Of het Abessinische volk in zulkdanig geographisch kader tevreden kan leven, is een vraag waarop ik het antwoord schuldig
blijf. Een feit staat vast : de inlanders hebben tot nog toe maar weinig
gedaan om er verbeteringen aan te brengen. Zij zelf schijnen geen
hooge eischen voor hun levensstandaard te stellen, al willen zij toch
ook niet door de vreemdelingen als « wilden » worden aangesproken.
Zonder op die kwestie verder te willen ingaan : of de Abessiniërs al
dan niet tot de beschaafde volken moeten gerekend worden, de gustibus
non est disputandum, goesting is koop, dient er toch op gewezen te
worden, dat er in Abessinië niet één volk, maar een bonte mengeling
van volken en rassen aangetroffen wordt. Naast volkeren, die tot het
Semietische ras behooren, zooals de heerschersstam der Amharas, wonen er Hamietische stammen, verwant aan de Berbers uit het Atlasgebied en aan de Fellahs in Egypte, terwijl in het Z. en Z.-O.
het negrietische element de groote meerderheid der bevolking uitmaakt.
Voegt men daarbij nog de onvermijdelijke rassenvermenging, dan zal
men moeten toegeven dat Abessinië, voor den ethnoloog althans, een
« land van belofte » kan zijn. Of de sociale en economische belangen
van de bewoners en van het land daarmede gediend zijn ? Want die
verscheidenheid van rassen, gaat ook gepaard met rassen-oppositie
en rassen-verdrukking. De reeds genoemde Amharas, die het hoogland
van Abessinië bewonen, stellen zich aan als de echte heerschers over
het land. Men kan het hen trouwens aanzien dat zij tot de aristocratie
van het rijk behooren. Hun lichtbruine huidkleur, hun fijne wezenstrekken, hun rijzige gestalte. hun fiere, zelfbewuste houding doen hun
gezag veel duidelijker uitkomen dan de schitterendste uniform. Zij
bekleeden dan ook de hoogste posten in het land en houden de andere
volkeren onder de knie.
Na de Amharas zijn de Galla's de aanzienlijkste inwoners van
het land. Al behooren zij tot dezelfde volkengroep toch hebben zij hun
raseigenschappen niet zoo zuiver bewaard. Zij werden omstreeks 1860
door de Amharas onderworpen.
Naast die twee volkeren wonen daar nog : de Dankali's, een
strijdlustig en nog onbeschaafd herdersvolk aan de grens van Erythrea ; in het Zuiden der hoofdstad, de Goeragi's, die men echter in
alle steden aantreft als kruiers en lastendragers ; de Sjankala's, een
negervolk, met vooruitspringende tanden, dikke lippen en kroezelhaar
en die hoewel officieel vrije burgers, in werkelijkheid toch nog als
slaven worden behandeld. Een afzonderlijke vermelding verdienen de
Falascha's die Joodsch zijn van godsdienst, maar donkerbruin van
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kleur en... die zich niet met financies bezig houden. Het zijn meestal
ambachtslieden. Met de andere Joodsche gemeenschappen hebben zij
geen betrekkingen. Van taaleenheid is er natuurlijk geen sprake. Van
de circa 10.000.000 inwoners, spreken ongeveer 5.000.000 eene of
andere semietische taal. Tot die taalgroep behooren : het ge-ezs, de
oud-klassieke Ethiopische taal, die heden ten dage nog door geleerden
en door de Abessinische kerk gebruikt wordt ; — het tigrigna-dialect,
afgeleid van het ge-ezs en door ongeveer 500.000 christenen gesproken ; -- het tigre-dialect, in gebruik aan de kust ; — de amharische
taal, thans de officieele taal die de andere zoekt te verdringen en verder nog een paar minder verspreide dialecten. Het overige deel der
bevolking (ruim 5.000.000 inw.) spreekt talen die of tot de Hamietische
of tot de Soedaneesche talengroep behooren.
Welke godsdienstvormen de oude Ethiopiërs huldigden, in den
tijd dat zij hunne machtige heerschappij uitstrekten aan beide zijden
van de Roode zee, weten wij niet met zekerheid. Een hunner vorstinnen
was de beruchte koningin van Saba, Mekeda, die, bij koning Salomon
op bezoek, hem tot een zondig leven verlokte maar op hare beurt, door
hem tot het jodendom werd bekeerd. Uit hare betrekkingen met Salomon werd een zoon geboren : Menelik, van wien de overwinnaar van
Adoea, Menelik II een rechtstreeksche afstammeling beweerde te zijn
Onder Menelik I drong de Joodsche godsdienst in Ethiopië door en
veroverde er uitgestrekte gebieden. Van al die Joodsche bekeerlingen
zijn de Fallasja's de laatste levenden. In de IV eeuw veroverde het
Katholicisme gansch het noordelijk gedeelte van het land en verdrong
er het jodendom. De groote geloofsverkondigers waren er de HH.
Frumentius en Edeses, die heden ten dage nog als de landspatronerk.
worden vereerd. In de VII eeuw ging Ethiopië tot het Monophysisme
over, de ketterij die in den Zaligmaker maar ééne natuur : de goddelijke, erkent. Het Monophysisme is nu nog de officieele godsdienst van,
het land. De kerkelijke hierarchie staat onder het oppergezeg van een
aboena, een aartsbisschop die zelf ondergeschikt is aan den Koptischen
patriarch van Egypte. Tevergeefts hebben de Muselmannen gepoogd
Ethiopië voor hunne geloofsbelijdenis te winnen. Zij zijn er enkel in.
gelukt de randvolkeren gedeeltelijk over te halen. Ook de Goerage's.
zijn Muzelmannen. Talrijke stammen van het Zuiden blijven nog getrouw aan heidensche gebruiken. De Katholieke zending der Fransche
Capucijnen (Apostolisch Vicariaat der Galla's) , aan de grens van
Somaliland en der Lazaristen (Vicariaat van Abessinië), tellen tezamen amper 10.000 gedoopten.
***
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Uit al die bizonderheden mag blijken dat Abessinië zijn Araabschen spotnaam, Habesch, mengelmoes, wel eenigszins verdient. Te
meer daar de politieke organisatie de verscheidenheid en verwarring
nog vergroot. Hier viert de feodaliteit nog hoogtij, al spreekt men van
een keizerrijk en al draagt de vorst den titel van Negus Negesti, koning
der koningen. Haile Selassie is ongetwijfeld een man met vele hoedanigheden, waaronder stellig de wilskracht mag worden gerekend. Dit
belet echter niet, dat zijn gezag beperkt blijft door dat van de plaatselijke hertogen of goeverneurs, de ras, die allen over eigen leger beschikken en hun gewest door een tolmuur omgeven. Men bedenke hoe
voordeelig dit voor den handel met zijn ! Toch schijnen de laatste gebeurtenissen erop te wijzen, dat de negus een werkelijke suzereiniteit
over de lokale vorsten uitoefent. Zijn staande, goed gedrild en van
moderne wapens voorziene leger (askarie) , zijn behendige en toch
kranige houding tegenover het Italiaansche gevaar, de vastberadenheid, waarmede hij zijn tegenstrevers bekampte in den strijd voor de
kroon verklaren dit op voldoende wijze. Maar het nog diep ingewortelde regionalisme en de moeilijke betrekkingen met de verafgelegen
gewesten van zijn uitgestrekt land, maken het hem practisch onmogelijk
een gecentraliseerd staatsbestuur in te voeren.
De persoonlijkheid van Hailie Selassie, — de naam beteekent zoor
wat Kracht van de H. Drievuldigheid, — hoe besproken ook, is nog
met geheimenis omhuld. De nog jonge vorst — hij werd in 1892 geboren — heeft bij zijn omreis in Europa (1924) een besten indruk nagelaten ; een verstandig, breed-ontwikkeld mensch, met een open oog
voor de nooden van zijn volk en de ernstige begeerte om zijn land in
een modernen staat om te vormen. Vreemdelingen, die met hem in
nauwe betrekking kwamen, stellen hem voor als een man met zeer innemend voorkomen, voornaam en toch eenvoudig. Wel is hij gesloten
van karakter, de meeste zijner portretten laten dat ook vermoeden. Wat
er achter dat lichtbruine, met gitszwart haar en baard omkranst gelaat, wat er achter die donkere ernstige oogen, gedacht en gevoeld
wordt, dat, zal hijzelf niet licht verklappen. Zijn jeugd was zeer bewogen. Hoewel hij zoon was van den gevierden ras Makonen, den overwinnaar van Adoea, en kleinzoon van Menelik II, den Grooten, werd
hij van de troonsopvolging in 1908 uitgesloten wellicht door tusschenkomst van de keizerin Taïtoe, gemalin van Menelik. In zijn plaats werd
de nog jonge Lidj Jassoe, die voor de gelegenheid als zoon van een
der dochters van Menelik werd erkend, door dezen laatsten in 1908
tot troonopvolger uitgeroepen. Vier jaar daarna nam de negentienjarige
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troonopvolger het bewind in handen, terwijl de latere Hailie Selassi,
als ras Tafari, aan het hoofd van een der provincies werd gesteld.
Tegen den nieuwen keizer broeide weldra oppositie en opstand. Als
reden daarvoor wordt door de tegenpartij het grillige karakter van den
jongen heerscher aangegeven. Misschien hebben de naijver van Tafari
en zijn heerschzucht daarin een rol gespeeld. Onder den Wereldoorlog
nu stelden Lidj jassoe en zijn vader, ras Mikhael, zich aan de zijde
van Duitschland en Turkijë. De Entente- landen lieten zich niet onbetuigd en steunden een revolutie, door Tafari op touw gezet. jassou
werd overwonnen en van den troon vervallen verklaard ( September
1916) . Hij werd gevangen genomen, en als ontoerekenbaar in een ver
afgelegen domein, onder strenge bewaking opgesloten. Dit jaar nog is
hij onder omstandigheden, die wel altijd onbekend zullen blijven, gestorven.
Nadat Lidj Jassoe van den troon vervallen was verklaard, werd
de keizerlijke waardigheid aan een dochter van Menelik, prinses Zaoditoe (Judith) opgedragen. Haar neef, ras Tafari, zou haar als regent
ter zijde staan, in afwachting dat hij, volgens de wet van het land, in
1928 tot mede-keizer zou worden uitgeroepen. Had Zaoditoe, ook vóór°
deze laatste gebeurtenis, in 's lands bestuur maar weinig te zeggen,
later trok zij zich volledig uit het openbaar leven terug en liet de plaats,
voor haar neef vrij. Haar gemaal echter, de ras Goegsa, liet het zich
zoo niet wel gevallen, verzamelde in 1930 een leger en trok tegen
Tafari te velde. Er ontstond een veldslag, waarin Goegsa overwonnen,
en gedood werd. Men vertelt dat de dood van haar echtgenoot aan
het zieke hart van Zaoditoe den genadeslag toebracht. Zij stierf nog
dat zelfde jaar aan hartverlamming. Zoo kon dan Tafari, voortaan
Hailie Selassi, zijn politiek ongehinderd voortzetten. Het was er een
van voorzichtige hervorming in het binnenland en van besliste toenadering tot het buitenland. Met Europa had de Negus sedert den oorlog
gelukkige betrekkingen aangeknoopt. De Mogendheden hadden hem
zonder moeite erkend en zelfs in den Volkenbond opgenomen (1923).
Wel waren de gevaren voor vreemde indringing in zijn land nog:
steeds dreigend. Hailie Selassi was er wel van bewust. Het traktaat
tusschen Engeland en Italië in 1926 gesloten en waarbij de twee medecontractanten Ethopië in twee invloedsfeeren ten hunne voordeele indeelden, was voor hem geen geheim. Hij had er dan ook met klem
tegen geprotesteerd, gesteund als hij toen was door Frankrijk. Maar
dit incident sleepte geen verdere gevolgen na zich. Italië zocht zelfs:
toenadering en ter gelegenheid van de kroning van Hailie Selassie ira
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1928, sloot het met Ethiopië een vriendschappelijk arbitrageverdrag,
waarbij aan het Zwarte Rijk een vrijhaven te Issab werd toegestaan in
ruil voor de toelating om een autoweg van uit Erythrea naar Addis
Abeba aan te leggen. Op de kroningsfeesten te Addis Abeba liet Italië
zich door den hertog van Udine vertegenwoordigen. Ook de andere
mogendheden hadden hooge gezanten gestuurd : Engeland delegeerde
den hertog van Gloucester ; Frankrijk, maarschalk Franchet d'Esperey. Wel een duidelijk bewijs dat men, uiterlijk en officieel althans,
Abessinië niet alleen als een onafhankelijken Staat, maar ook als een
beschaafde natie wenschte te behandelen. Hailie Selassi zocht dien
gunstigen indruk in het buitenland nog te versterken, door o.a. in 1931,
op 16 juli, in het bijzijn van het Corps diplomatique, een Constitutie
uit te vaardigen, waarin het habeas corpus werd opgenomen, de ministerieele verantwoordelijkheid ingevoerd en een parlement opgericht. Dit parlement zou uit twee kamers bestaan : een Senaat, waarvan de leden door den Negus aangeduid worden ; een tweede Kamer,
waarvan de leden door de gewestelijke hoofden verkozen worden « in
afwachting dat het volk bekwaam zal zijn om die keuze op zich te nemen ». Belangrijk was ook de beslissing aangaande de slavernij die
officieel afgeschaft werd, al werd die afschaffing ook maar voor geleidelijke toepassing mogelijk geacht.
Den 3 November daaropvolgend opende Hailie Selassie het Parlement. Hiermede scheen Abessinië voor goed zijn sporen van beschaafden Staat te hebben verdiend. En nu komt Mussolini te verklaren, dat het onmogelijk door eigen kracht uit zijn barbaarschheid
kan opstaan, en dus, evenals andere koloniën op den beschavenden
invloed van Europa, lees van Italië, is aangewezen.
Hoe dit te verklaren ?

Het conflict.
Een onbenullig grensincident te Oeal Oeal, op Abessinisch
grondgebied dan nog, en waarbij enkele Askaris het leven verloren,
werd door Mussolini als voorwendsel gebruik voor zijn drastisch optreden. Hij bekloeg er zich heftig over, dat het er nooit rustig zou
toegaan aan de Abessinische grenzen, zoolang de onbeschaafde grensbewoners door een krachtig bestuur niet in toom werden gehouden.
Hij achtte het huidig Abessinisch goevernement daartoe niet in staat
en eischte voor Italië het recht op desnoods met wapengeweld, de noo
dige hervormingen in Addis Abeba op te dringen.
Hij zou om de veiligheid der eigen kolonies optreden. Feitelijk is
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voor Italië het bezit van Abessinië een middel om zijn industrie met
goedkoope grondstoffen te voorzien ; misschien ook wel om een deel
van zijn dichte bevolking nieuwe bestaansmogelijkheden te verschaffen.
Of is het veroveren van Abessinië maar een eerste stap op den weg
naar verdere expansie ? Het beeld van het oude Rome, heerschend over
de Middellandsche Zee-landen schijnt Mussolini voor den geest te
zweven. Wat Engeland en Frankrijk vroeger hebben gedaan, om niet
te spreken van Rusland, waarom zou hij het niet mogen wagen ? En
vermits de Wereld nu toch den weg van het materialismus wil opgaan,
den weg van zelfzucht en onvermijdelijken belangenstrijd, waarom zich
dan niet door machtsuitbreiding voorbereiden om dien strijd met de
beste kansen aan te binden ?
De wereld wacht met spanning de komende gebeurtenissen af.
Oorlog of geen oorlog ? Mij is het althans nog niet duidelijk of het
Abessinische-Italiaansch conflict als een voorspel van een nieuwe wereldtragedie moet worden opgevat of als een voorhang, waarachter
alleen maar een schacherij-comedie wordt afgespeeld.
1 October 1935.
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Naar deproletarisatie
door Dr. K. du BOI S , S. J.
De Heilige Vader maant aan tot « deproletarisatie » van den
arbeidersstand.
Onze twee christelijke Werkgeversorganisaties (1) hebben dien
wekroep beantwoord door, op het C o n g r es dat ze gelijktijdig belegden (29 en 30 Juni) , het vraagstuk te onderzoeken van « de sociale
actie der werkgevers en de deproletarisatie

».

De verslagen op het Congres der « Association » voorgehouden
zullen in boekvorm verschijnen ; wij hopen ze dan hier te kunnen bespreken.
Nu 'n paar grepen uit die van het A.C.V.W. (2)
In « De Evolutie van het Salariaat van de XIXe Eeuw tot op
onze Dagen », van den Heer J. VAN DE VIJVERE, treffen wij een
paar interessante bemerkingen aan.
De koopkracht van het dagloon van den textielarbeider steeg,
van 1891 tot 1928-29, met 39 t.h. ; tusschen December 1929 en Maart
1935 daalde het indexcijfer der kleinhandelsprijzen met 30 t.h., dat
der loonen met 27 t.h. « de koopkracht van het loon is dus gedurende
de krisis onaangetast gebleven en de georganiseerde arbeider, die aan
het werk is kunnen blijven heeft in zijn loon geen offers aan de krisis
moeten brengen.
» De arbeider, die niet aan het werk is kunnen blijven, heeft ook
steun en hulp gevonden in zijn vereenigingsleven ; de werkloosheidsverzekering heeft hem ten minste het noodige tot het leven verschaft. »
Tegenwoordig is de staatshulp van zulken omvang dat de uitkeering
« eerder openbaren onderstand is geworden, maar een onderstand, die
den arbeider niet meer in zijn eergevoel en zijn persoonlijke waardigheid kan krenken... De arbeidersstand heeft in deze nare tijden door
de ontwikkeling van zijn vereenigingsleven kunnen redden, wat er
menschelijk gesproken kon gered worden. »
(1) In de eerste aflevering (October 1934) van verleden jaargang hebben
wij uiteengezet hoe « de Christelijke Werkgeversorganisaties » nl. het « Algeineen Christelijk Verbond van Werkgevers » (A. C. V. W.) en de « Association
des Patrons et Ingenieurs Catholiques de Belgique » ingericht zijn.
(2) Wij treffen ze aan in het « Verslagboek », tevens het Juli-nummer van
hun orgaan : « Roomsch Katholieke Bedrijfsleiding ».
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Deze opmerkingen munten uit door kalme objectiviteit en door
warme belangstelling voor den arbeider wien niet benijd wordt dat hij
zich weerde en veel « redden » kon terwijl « de kapitaalbezitter volledig weerloos tegenover de krisis stond. »
Ze steken gunstig af bij de zoo talrijke onbezonnen aanvallen op
den werkloozensteun welke schier onvermijdelijk de vakvereenigingen
aanzetten tot star vasthouden, tot steunen hunner leden door alles
heen, ook wanneer dezen een zijdeurtje ontdekt hebben om aan 't werk
te ontkomen, om inkomsten te verbergen en toch te trekken.
De hier gesproken taal is integendeel van aard om de vereenigingen en de zoo talrijke eerlijke werkloozen aan te zetten tot het opsporen en uitroeien van alle misbruiken. Dan zal het mogelijk blijven
de waarlijk-behoeftigen te steunen en wel langs hunne vereenigingen.
M i s b r u i k en verwonderen ons niet : het spreekt immers
vanzelf dat bij ontslagingen vooral de minder werklustigen en nauwgezetten afgedankt worden en dezen, werkloos geworden, er niet door
verbeteren.
Maar mogen wij verwachten dat een organisatie de misbruiken
opspoort en aanklaagt wanneer ze met reden vreest dat, tot haar nadeel, hetgeen zij aan het licht brengt zal veralgemeend en overdreven
worden ?
De spreker schijnt niet alles in de inrichting van den werkloozensteun onverminderd goed te keuren ; zijne opmerkingen mogen evenwel niet ontstemmen omdat ze de medewerking der vakbonden geenszins afwijst. « Het huidige regiem der werkloozenondersteuning zal,
zegt hij ons, bij een verdere heroplaaiing van het zakenleven misschien
wel grondige veranderingen moeten ondergaan, opdat zekere bepalingen, passend op een uitgebreide werkloosheid, niet zouden in den
weg staan van het hernemen van den arbeid. Daartoe zullen de arbeidersvereenigingen, buiten alle politieke naijver en buiten alle klassengeest, met kracht moeten bijdragen met het inzicht op het algemeen
welzijn, dat zich ten slotte vereenzelvigt met den blijvenden welstand
van den arbeider zelf. »

« Deproletarisatie door het verwerven van onroerenden eigendom» door Lic. G. GRIMONPREZ, munt uit door zakelijkheid :
enkele princiepen worden vooropgesteld, daarna spreken de feiten : de
werking der Regeering en de patronale actie. Deze laatste mag niet.
onderschat : reeds rond 1859 werken patronale instellingen, hun
voornaamste doel is wel « bouwen om hun beste werkkrachten aan
de onderneming vast te hechten. Maar ze bouwen toch ». -- Die be-
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doeling, ofschoon niet geheel onbaatzuchtig was toch goed, tenzij de
banden te knellend waren, hetgeen mogelijk wel eens gebeurde...
Na 1889 (toen de Spaar- en Lij f rentekas gemachtigd werd in
gunstige voorwaarden voorschotten te doen) « hebben vele patroons
kredietmaatschappijen gesticht, anderen hebben zelf huizen gebouwd...
(o. m .) de Raffinaderijen van Thienen, die vooral door het verleenen
van hooge premies (tot 5.000 fr.) den aankoop van hun huis, voor de
arbeiders vergemakkelijkt hebben. Opvallend is het dat bijna allen het
systeem der gratis premies bij voorkeur toepassen ». -- Vóór 1914
beteekende 5.000 fr. ten naaste bij een huis gratis !
« Na de wet van 1919 bestaat de patronale actie vooral in het
onderschrijven van een deel van het kapitaal der plaatselijke bouwmaatschappijen, het oprichten van kredietmaatschappijen. In de bestaande maatschappijen vertegenwoordigt het totaal door de particuliere nijveraars onderschreven kapitaal tegenwoordig 57 millioen waarvan 25 gestort. »
Is de patronale actie o n v o l d o e n d e geweest ?
De spreker acht die bewering « op zijn minst voorbarig ».
De werkgevers, vooral de katholieke, zijn tusschengekomen :
« a) door leeningen aan hun personeel toe te staan tegen uiterst
voordeelige voorwaarden ;
» b) door zelf te bouwen voor hun personeel, zonder winstbejag,
met gemak van betaling van het huis ;
» c) door aankoop van huizen voor hun personeel, om die goedkoop te verhuren ;
» d) door borg te teekenen voor leeningen door hun personeel
aangegaan. »
Indien ze niet alles deden wat van hen verwacht werd, moeten
wij in aanmerking nemen dat :
« 1. de geest van den tijd en de toestand der economie niet gunstig
waren voor patronale véreenigingen ;
» 2. vooral in de Vlaamsche gewesten, het meerendeel der nijverheidsondernemingen in persoonlijken naam is en met veel moeite
tot stand kwam. »
Met een woord : veel werd gedaan ; ook de werkgevers hebben
veel gedaan.
En nochtans : er blijft nog veel te doen. Hier wordt een weinig
ontmoedigd gewezen op het grootendeels stilstaan van de werking en
op de moeilijkheden waar vele arbeidersgezinnen mee kampen. Gelukkig is sedertdien een en ander reeds in gunstigen zin veranderd.
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De openbare macht komt weer tusschen en de devaluatie is van
aard de moeilijkheden te verminderen waar de ontleeners mee te kampen hebben. Vooral de nog hooge rentevoet van het geld op lang termijn blijft een geweldige hinderpaal. , De Spaar- en Lijfrentekas eischt
nog 4 1/4 t. h., hetgeen zeker voordeelig is met den tegenwoordigen
« prijs » van het geld, maar men moet tot 3 t. h. komen om te kunnen
bouwen. Intusschen slorpt het huur geld een bovenmatig groot
deel van het inkomen van het arbeidersgezin op. Een onderzoek wees
uit dat, in West-Vlaanderen, de huishuur gemiddeld bedraagt :
« 29 t. h. van het inkomen voor een arbeider in de bouw- en textielnijverheid ;
» 25 t. h. van het inkomen voor een vlasbewerker te lande ;
» 35 t. h. van den steun voor een werklooze met 3 kinderen. »
Ter vergelijking : een onderzoek uit 1891 wees op een verhouding
van 13 a 17 t. h.
In « Verbetering inzake verwerving van grondeigendom » toont
Lic. C. A. VAN BAEL duidelijk de voordeelen aan van den « terugkeer naar den landbouw », van den volledigen terugkeer en van een
gedeeltelijken wanneer de fabrieksarbeider op den buiten gaat wonen
om daar een bescheiden grondeigendom te bewerken. Zijn verslag
brengt ons helaas tot het besluit dat hier de moeilijkheden overgroot
zijn.
« Het verwerven van roerend eigendom », door den Heer J.
DENOLF, laat ons toe te besluiten dat wij op dit gebied verder staan
dan velen het meenen : milliarden op de Spaar- en Lijfrentekas, zeer
hooge bedragen op de spaarinstellingen der socialistische en der christelijke arbeidersorganisaties, een overgroot aantal « volksverzekeringen ». De Staat heeft door toezichtsmaatregelen op beide gebieden ingegrepen, en terecht. Ook deze verslaggever breekt moedig met het
ekonomisch Liberalisme af !
Onze medewerker, de Heer R. GORIS handelde breedvoerig
over « Bedrijfsorganisatie en Deproletarisatie ». Wij volstaan met het
hier te vermelden : hij onderhield ons reeds daarover.
*

*

*

Verstandelijke en zedelijke deproletarisatie wordt onvermoeid en
met heerlijke uitslagen nagestreefd door onze moedige K. A. J. en
J . 0. C. Hun triomf van 25 Augustus heeft ons allen verrukt. Eén
week vroeger trok de Socialistische jeugd door de straten der hoofdstad. De wekroepen welke tot voorbereiding dier betooging van de
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Partij uitgingen laten ons toe het betrekkelijk belang van beide jeugdorganisaties te meten.
« Streven » handelde reeds over beide organisaties ; in No. 4 van
den eersten jaargang zetten wij hunne organisatie uiteen in het laatste
van den tweeden (Augustus 1935) onderhield P. Arts ons over het
« Arbeiderskamp voor werkloozen », te Dworp. Hij klaagt daar om
het uitblijven van staatshulp. Men weet dat deze hulp intusschen verleend werd en dat het voorbeeld door de K.A.J. gegeven reeds navolging uitlokte.

GODSDIENSTIGE KRONIEK

Godsdienstige Kronlek

Naar aantrekkelijker Godsdienstonderwijs
Het onderwijs in den godsdienst is het noodzakelijkste, de catechismus leert het ons ; maar 't catechismusonderwijs laat niet aan
allen bijzonder aangename indrukken over, aan velen misschien enkel
luttele en vage.
Wat gedaan ? Hoe 't aanleggen om het godsdienstonderwijs èn
nuttiger èn aantrekkelijker te maken ?
Om dit te onderzoeken, om tenminste een onderzoek er naar
voor te bereiden en tevens om belangstelling voor het vraagstuk te
verwekken, werd, met het Paaschverlof 1935, op het Theologaat der
PP. Jezuieten te Leuven, een in den vollen zin van 't woord « i n t e rr
nationale .» tentoonstelling voor godsdienstonderwijs ingericht.
Ze was in t e r n a ti o n a al doordat naar uitgevers uit talrijke
landen het verzoek ging hunne uitgaven te bezorgen en uit vele landen talrijke verzendingen toekwamen ;
doordat elke taal zijn stand had waar naast de eigen publicaties,
wandbeelden, photo's, graphieken aantoonden hoe daar het onderwijs ingericht is en welke vruchten het afwerpt ;
doordat bij iederen stand specialisten uit elk land stonden bereid
om . u, zoo ,noodig in eigen taal, en ook met een tikje nationale
trots, in te lichten over al hetgeen ten hunnent geschiedt ;
eindelijk door den veeltaligen « Catalogus » (1) op de tentoonstelling aangeboden. Hij « werd opgesteld als gids voor de katechetische tentoonsteling. Hij is echter ook bedoeld om na afloop van deze
tentoonstelling studie en informatie te vergemakkelijken. » De boeken
worden er gerangschikt per t a a 1 : Deutsch, English, Espanol, Francais, Italiano, Nederlandsch, met nog onderverdeelingen naar den
aard van het werk, en in eigen taal besproken.
De tentoonstelling laat duidelijk uitkomen hoe arm wij zijn aan
paedagogisch materiaal voor den catechist. Duitschland schijnt vooraan te staan, misschien wat wissenschaftlich voor de kleinen. Nederland is ook rijk en heeft de kleuter beter begrepen. In Italië hebben
(1) Tentoonstelling voor Godsdienstonderwijs, Catalogus — Theologisch
College van het Gezelschap van jezus, Leuven, 112 blz., 4,50 fr.
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de bepalingen van het Concordaat, bijzonder gunstig voor het godsdienstonderwijs, tot een krachtige en wel geslaagde poging aanleiding
gegeven.
Die cataloog is zeker leerrijk. In de recensies werd naar beknoptheid getreefd ; wel wat te veel. Meer dan twee regels is er een uitzondering, meer dan vier een zeldzame. En te dikwijls nul...
De bezoeker verlangde daarom wel eens meer ervan te weten,
door 't boek even te doorbladeren. Gebrek aan ruimte maakte 't hem
moeiljik, vooral indien hij zijne indrukken wilde neerschrjiven. Een
leeszaal met schrijftafeltjes ware welkom geweest.
Om bruikbaar te zijn buiten de tentoonstelling, moet deze cataloog uitgroeien tot een lijvig werk met uitvoeriger besprekingen, met
voor elk land eene inleiding die ons leert welke methodes er gebruikt
worden en met welken uitslag.
Alle middelen schijnen aanwezig te zijn om dit doel te bereiken:
het inleidend woord zegt wel « enkele uitgevers gaven geen gevolg aan
ons verzoek tot medewerking, zoodat hun uitgaven niet konden worden
opgenomen » ; maar deze uitgevers zullen dat vermanend zinnetje wel
begrijpen. Daardoor zal de verzameling spoedig voldoende representatief van 't geheel worden, en derhalve ook de cataloog.
En de zakelijke uitleg aan den bezoeker welwillend verstrekt is
het duidelijk bewijs dat de te verwerken stof om het tot zoo'n boek te
brengen aanwezig is.
Indien daarbij de tentoonstelling in ruimer lokalen met meer
werkgelegenheid de belangstellenden nog in de gelegenheid stelt met
kennis van zaken hun keuze te doen ; dan zal het doel bereikt worden
dat n.l. deze moeitevolle poging « iets zou bijdragen tot honger bloei
van het godsdienstonderwijs in ons land ».
Een bezoeker.

Een Katholieke Vlaamsche Bijbel
Eene handige goedkoope uitgave van den Bijbel, Oud en Nieuw
Verbond, onder vorm van een Totum, was, sedert geruimen tijd, het
verlangen van veel priesters en leeken in Vlaanderen.
Wij mogen hen thans het verheugend nieuws brengen dat, na
lange jaren wachtens, hun wensch zal worden verwezenlijkt door het
verschijnen bij de Firma Karel Beyaert, te Brugge, van een Nederlandsch Bijbeltotum. Met de verschijning wordt reeds dit najaar een
aanvang gemaakt.
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De geleerde scripturist Pater Dr. Laetus HIMMELDEICH der
Nederlandsche provincie der Minderbroeders, wier werkzaamheid in
de studie der gewijde wetenschappen zeer hoog wordt geschat, gelastte zich met de vertaling. Deze geschiedt uit den oorspronkelijken
tekst, dus resp. uit den Hebreeuwschen of Griekschen ; op plaatsen
waar deze duister lijkt, wordt de voorkeur aan de Vulgaat gegeven.
In de nota's wordt naar beknoptheid gestreefd, men beperkt er
zich bij het noodige om den gewijden te helpen verstaan.
De vertaler wordt bijgestaan door den Nederlandschen docent
P. Gorgonius VERBEEK O.F.M.
De bedoeling van dezen Bijbeltotum (dus vertaling van alle boeken van het Oude en Nieuwe Verbond) is aan de ontwikkelde katholieken een werk aan de hand te doen dat voor geestelijken en andere
gestudeerden, nuttig zal zijn tot betere kennis en begrijpen van Gods
woord.
Het werk is verdeeld in acht afleveringen die nagenoeg om de
twee maand zullen verschijnen. De eerste aflevering verschijnt nog dit
najaar en het geheele werk wordt volledig bij het einde van 1936.
Het geheele boek zal enkel 5 centimeter dik zijn, formaat klein
mediaan, op getint dundruk papier. De prijs werd voor inteekenaars
zoo laag mogelijk gesteld n.l, voor de acht afleveringen : 100 fr. franca
te huis. Deze prijs wordt verhoogd na het verschijnen van de eerste
aflevering.
Inteekeningen mogen gestuurd worden naar de Firma Karel
Beyaert te Brugge (Postcheck 40.177) ; ook naar de katholieke boekhandels van het land.
Binnenkort zal dus ook Vlaanderen, evenals reeds zoo lange jaren
Frankrijk, Engeland, Italië en Duitschland, haar Bijbeltotum bezitten.
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Letterkundige Kr o niek

Willem Kloos en het vijftigjarig jubileum
van De Nieuwe Gids (1885-1935)
door Em. JANSSEN, S. J.
Willem KLOOS, Letterkundige inzichten en vergezichten XIX, Nieuwere Literatuurgeschiedenis XXIV. — N. V.
Electrische drukkerij « Luctor et Emergo », Den Haag, 1934,
230 blz.
De Tachtiger-beweging was een vulkanische uitbarsting. De Hol-.
landsche kleinheid, gevoed met rationalisme en burgerlijke deugden,
waartegen de Fransche overheersching, Napoleon en zijn broeder,
Bilderdijk en Da Costa weinig hadden vermocht ; die, door Potgieter
bekampt, Potgieter en Huet ontgoocheld van hun land hadden afgekeerd... : ineens, bij den jongen Willem Kloos van pas over de twintig, scheen zij niet meer te bestaan... Als bij tooverslag, buiten en
boven de vaderlandsche schrijvers en traditie, openbaarden de oude
klassieken, de dichters der Renaissance en de Engelsche romantici hun
milden rijkdom ; en deze jonge man, die voor zijn universiteitsexamen
een duwtje behoefde (zie o.a. blz. 209-210) , schreef verzen en proza,
zoo romantisch-spontaan en toch zoo klassiek-evenwichtig... als kwam
hij van een ander werelddeel...
Wie zal, ten overstaan van tijd- en bentgenooten, de rol van
Willem Kloos precies aanduiden ? Ook bij anderen scheurde het stuwend individualisme den laatsten dijk ; ook elders werkte een trotsch
zelfbewustzijn, na jaren vervlakkende en verkleinende voegzaamheid,
vrij en grootsch... Maar wat hem, ook onder meer begaafden misschien,
tot algemeen erkenden leider verhief : het critisch evenwicht naast het
creatief geweld, de sterke ontvankelijkheid samen met het koel onderscheidend vernuft.
Helaas !... De leider zag niet dat de Tachtiger-beweging een begin was : aan het verdiept zelfbewustzijn zou een verdiept maatschappelijk en godsdienstig gevoel ontspruiten... Op de kentering der tijden
zag hij zich niet ; hij vermoedde niet de nieuwe werelden. In de Europeesche letterkunde was hij een nalooper : het romantisch individualisme, elders reeds voorbij, zou voor hem nooit voorbij gaan. Voor één
kostbaren schat had hij alles veil ; maar clién zelf had hij niet meer
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veil voor een nog kostbaarder. Op zijn éénen schitterenden edelsteen
staarde hij zich blind ; een halve eeuw lang kende hij geen anderen
dageraad... « L'homme absurde est celui qui ne change jamais » ; en
waar, vijftig jaar geleden, vernieuwing en toekomst lag, is nu alles
verdord en verstard... Een mummie van het individualisme : het beeld
lijkt baldadig ; beter kunnen wij den schrijver, zooals hij zich in onderhavig boek uitteekent, niet kenschetsen.

Het best heeft Willem Kloos er zijn literairen smaak bewaard :
bij zijn korte besprekingen valt het op hoe rustig en zeker de criticus
een gedicht of roman op zich laat inwerken, om deze dan, begrijpend,
schoonheid of maakwerk te vinden. Begrijpend ? Breed van begrip
blijkt hij niet ; want meer nog valt het op dat dat al de besproken
schrijvers tot één geslacht en één geest behooren — Tachtigers en hun
onmiddellijke navolgers (1) —, en dat de gezichtseinder beperkt is.
Want « vergezichten » blijven vér !... Luisteren naar het « metapsychische ». het « inwendig bewegen » involgen, het « dieper bewustzijn » uitspreken...: deze stelregel, hoe waar en kostbaar ook,
brengt toch, op verra na, het laatste « inzicht » in zichzelf niet ; nog
minder het laatste « vergezicht » op leven en wereld. Trotsch heeft
Kloos zich boven de godsdienstige, maatschappelijke, ethische behoeften en stroomingen verheven ; vol van de agnostische zelf-contemplatie
waardoor hij nooit nederig te dienen vermocht, weet hij niets anders
meer te vertellen dan hoe hij studeerde, De Nieuwe Gids stichtte, en,
nu nog, verzen schrijft... Volkomen gelijk aan dien « vieux gardien
des Tuileries », die, in een Fransche vaudeville van verleden eeuw,
niets anders moest zeggen dan, herhaaldelijk, het volgende : « Je vair
vous raconter de ma bataille. Nous étions en vue de Solferino. C'était
un soir... »
Als de stijl nog meeviel !... Hij is eenvoudig onleesbaar. Willem
Kloos verklaart wel dat hij, ook in zijn proza, altijd betrachtte « uiting
(te) geven aan de innerlijke levensstrooming... » (blz. 125) ; elders
verraadt hij zijn sufheid ! Sprekend over zijn literairhistorische mededeelingen...: « Ik zou waarschijnlijk nog weken lang zoo kunnen
doorschrijven » (blz. 154), zegt hij, maar dan zouden we haastig de
handen omhoog houden : « Kamerad ! Kamerad ! »
(1) De jongste, V. van Vriesland, is van 1892. — Ter gelegenheid van den
letterkundigen almanak Erts (1929), weet Willem Kloos alleen zichzelf, aan de
jongere dichters van Nederland, tot voorbeeld te stellen (blz. 110-126).
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De Tachtigers zjin taai : opeenvolgende golvingen verheffen en
verguizen hen. In 1905 was het de polemiek Over Woordkunst : het
ethisch beginsel van Van Eeden tegenover het aesthetische van Van
Deyssel en Kloos. In 1912 trad de jonge Drik Coster tegen Kloos op ;
terwijl, bij de Katholieken, Feber het opnam tegen Binnewiertz. In
1919, bij Kloos' zestigsten verjaardag, stelde Van Eeden de vraag :
« Verdiende Willem Kloos een nationale hulde ? » Nu verschijnen
breedvoerige studiën over hem (2) : niet allen zijn jonge bezieling,
maar ook zijn later conservatisme staan hemelhoog ! Onlangs werd hij,
samen met Lodewijk van Deyssel, tot Doctor honoris causa verheven
van de Amsterdamsche Universiteit ; en wellicht, leefde hij minder afgetrokken en onderhield hij meer betrekkingen met de Vlamingen...
wellicht bereidde men hem, te Brussel, bij het vijftigjarig bestaan van
De Nieuwe Gids, een gezelligen feestdisch en geestige toasten voor,
zooals dat o,m. met Boutens, Van Deyssel en Dirk Coster het geval is
geweest...
Stellig verdiende Kloos een nationale hulde, en den doctorstitel ;
en verdient hij een eventueele viering te Brussel : het belang der Tachtiger-beweging en de leiding die hij toen verstrekte worden moeilijk
onderschat... Maar verwonderd maken we kennis met de onverdroten
bewondering van Dr. K. H. de Raaf en van Max Kijzer : zij strijden
voor een verloren zaak ; en bedroefd leggen wij deze Letterkundige
Inzichten en Vergezichten ter zijde : zoo maakte het eclectisch individualisme de schitterendste begaafdheid machteloos en onvruchtbaar...

(2) Vooral die van Dr. K. H. de Raaf. Willem Kloos. De Mensch, de Dichter,
de Kriticus. Schuyt, Velsen, 1934 ; — en die van Max Kijzer. Willem Kloos, Zijn
Binnengedachten, A. Blitz, Amsterdam, 1934.

BOEKENNIEUWS

102

Boekennieuws
GODSDIENST
Dr. Friederich JURGENSMEISTER, Der Mystische Leib

Christi — Schi;ningh, Paderborn ; 4e uitg., 1934, 381 blz., broch.
6 RM., geb. 7,80 RM.
De litteratuur over het Corpus Mysticum, is, in Duitschland vooral, haast niet meer te overzien. En toch is het werk van Dr. J. het
eerste, en totnogtoe het eenige in zijn aard.
Schrijver is meester in de spekulative theologie, en daarbij specialist in de mystische theologie : een man van de praktijk, geestelijk
leidsman in het priesterseminarie van Paderborn.
Uit dit leven van studie, beschouwing en zieleleiding is dit werk
gegroeid. Het vond in alle milieus van Duitschland zeer groote bijval ;
dit bewi;st onder meer de vierde uitgave in één jaar. Dr. J. staat buiten
en boven alle scholen : hij staat in het leven.
« Aufbau des religiosen Lebens und Strebens aus dem Corpus Xi
Mysticum » — zoo luidt de ondertitel. Daarmee is duidelijk de opzet
van het werk omschreven ; en wat het aankondigt, dat brengt het ook.
Klaar, duidelijk, bevattelijk, « griindlich ».
Na een sobere uiteenzetting van de Corpus Mysticum-leer in het
H. Schrift en in de theologie, komt het tweede deel, het meest oorpronkelijke : het Corpus Myst. als Grondprinciep van de Ascetiek.
Grondprinciep der ascetiek in het algemeen, opgevat als opbouw
en groei uit Christus. — Grondprinciep der speciale ascetiek : eerst
als wording van het Corpus Myst. (a parte Dei, door Doop en Vormsel, a parte hominis, door geloof en hoop) — dan als groei van het
Corpus Myst. (in enkeling en gemeenschap ; hier komt de grondige
studie van de H. Eucharistie in verband met de leer) — eindelijk als
volle wasdom (vooral door de deugd van Liefde) .
In een aanhangsel wordt de H. Hart devotie, en de Heiligenvereering, in wezensverband met de centrale leer voorgesteld.
Een heerlijke synthese van escese en mystiek. Geen enkel wezenlijk deel blijft buiten het verband ; en toch wringt het nergens. Het
past op elkaar als ziel en lichaam. -- En men weet heusch niet wat
men meest apprecieeren moet : de hooge vlucht en de monumenteele
uitbouw van het geheel, of de scherpe duidelijkheid, en de gevatheid
van de kleinste toepassingen.
Een zeer rijke bron voor al wie met zieleleiding gelast is. Voor
alle theologen en priesters, een grandiose synthese. Voor de specialisten een breed en ruim terrein ter ontmoeting en verzoening.
Wij kregen in deze laatste jaren, op dit gebied, twee meesterwerken : E. MERSCH, « La Doctrine du Corps Mystique » en
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ZIMMERMAN, « Grundriss der Aszetik ». Jürgensmeier heeft de
twee tot een stralende synthese verwerkt. Mystiek en Ascetiek hebben
er veel bij gewonnen.
L. Arts, S. J.
Sir J. A. GLYNN, Matt Talbot, Le saint du chantier, vert. door
J. d'ARS. -- Desclée.De Brouwer, Brugge, 220 blz., 10 fr.
Deze Iersche arbeider begon met te drinken ; geen wonder zal
men zeggen, een Ier ! Maar de Ieren zijn diep-christelijk, ondanks
hun gebrek. En Matt bekeerde, deed boetvaardigheid, leidde midden
zijn zware arbeidersbedrijvigheid een innig gebedsleven.
Matt was radicaal in zijn gebeds- en boetvaardigheidsleven, wellicht soms te radicaal ent schijnt ons dat de schrijver te veel dat
radicale laat uitkomen en niet voldoende den m e n s c h in den heilige
beschrijft. Zooals hij ons voorgesteld wordt moeten wij hem eerder
bewonderen dan stipt navolgen.
Dr. K. du Bois, S. J.
RECHT
Dr. F. E. DE VISSCHERE, Het Belgische Belastingswezen en
zijn grondbeginselen ; een studie over zijn wording en ontwikkeling
sedert 1830 -- De Standaard-Boekhandel, Brussel, 1935, 331 blz.,
60 fr.
De « Economische Bibliotheek » biedt ons hier nogmaals een
zakelijke studie aan welke ons verder doet binnendringen in ons eigen
economisch en sociaal leven en tevens richtinggevend voor de toekomst is. Dit laatste is ze vooral in en door het eerste deel over « de
theorie der belastingen », waar aangetoond wordt aan welke vereischten op financieel, op economisch en op rechtvaardigheidsgebied
het geheel van de belastingen moet beantwoorden om daarna « de
verschillende belastingsoorten » te beschrijven en hunne voor- en nadeelen na te gaan. Dit deel is betrekkelijk kort (blz. 11-64) en moest
het blijven in het kader van het geheel. Maar de « man van de praktijk » -- hij is Secretaris van den Minister van Financiën geweest —
laat er duidelijk in uitkomen dat hij zijn voordeel wist te halen
uit zijne wijsgeerige studiën ; in zoover dat een uitwerking er van ons
welkom ware en zeker den... belastingbetaler ten goede zou komen.
Het vóór-oorlogsch tijdperk wordt heel kort behandeld (Tweede
Deel, blz. 65 - 110) ; « gelukkige jaren zonder gescheidenis » zal wellicht de schrijver ter eerrechtvaardiging opmerken en terecht. De naoorlogsche periode was immers financieel meer bewogen en daarbij
interessanter om haar schier roekeloos afbreken met die van vóór
1914.
Ook hier treffen wij de lofwaarde bekommernis aan om pr in-
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c i p i e e 1 te blijven ; ditmaal vooral door de hoofdzaak duidelijk te
laten uitkomen en nauwkeurig aan te geven van welken aard elke belasting is alsook welke beweegredenen tot het invoeren er van brachten. Bijzonder leerrijk is in dit opzicht het hoofdstuk over het « Belgische belastingswezen en de niet-fiscale doeleinden ».
Dr. K. du Bois, S. J.
Em. MALLIEN, De Persoonsvennootschap met beperkte verantwoordelijkheid — De Sikkel, Antwerpen, 1935, 18 fr.
Tijdens de laatste maanden heeft het positief recht van ons land
--- en niet het minst het handelsrecht — geweldige veranderingen ondergaan. De wet van 9 juli 1935 betreffende de personenvenootschappen met beperkte verantwoordelijkheid (ook wel « familievennootschappen » genaamd) brengt een nieuwen vorm van handelsvennootschap, naast diegenen welke ons wetboek van koophandel reeds vermeldt. De familievennootschap komt een leemte aanvullen in ons handelsrecht. Wel heeft zij aanknoopingspunten met bestaande instellingen. Haar kenmerk ligt echter in het samenkoppelen van elementen
die tot heden toe in ons recht niet werden bijeengebracht. Mits vervulling van sommige formaliteiten, bekomt de familievennootschap de
rechtspersoonlijkheid. Het aantal van haar leden is beperkt ; het zijn
personen die malkander goed kennen, meestal leden van een zelfde
familie. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van hun inbreng, hetgeen rechtstreeks indruischt tegen de regeling die voor de
vennootschappen onder gemeenschappelijken naam van toepassing is.
Wanneer men eenmaal lid is van een familievennootschap, zoo blijft
men het in princiep voor den duur van de vennootschap. De aandeelen worden inderdaad zeer moeilijk overgedragen.
Alles laat voorzien dat de familievenootschap een belangrijke toekomst te gemoet gaat. Het pastte dan ook dat het werk van den wetgever zou worden gecommentarieerd. De heer Mallien heeft deze taak
op voortreffelijke wijze vervuld. Hij heeft geput aan al de bronnen die
te zijner beschikking waren om de draagwijdte van ieder wetsartikel
zoo nauwkeurig mogelijk toe te lichten. In het vergelijkend recht heeft
hij natuurlijk een ruimen steun gevonden. Vele landen bezitten inder
daad sinds jaren een instelling die met onze familievennootschap kan
gelijk gesteld worden. Doch vooral de voorbereidende werken van de
wet werden door den schrijver flink onderzocht. Herhaaldelijk brengt
hij de oplossing van een moeilijkheid bij middel van aanhalingen uit
de parlementaire verslagen.
De logische indeeling en de duidelijkheid van het betoog maken
de hanteering van het boek uiterst gemakkelijk. Niet alleen aan juristen maar aan alwie, als handelaar of nijveraar, in voeling komt met
handelsvennootschappen, verdient het werk van den jeugdigen en vlijtigen schrij ver warm aanbevolen te worden.
R. Vandeputte.
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WIJSBEGEERTE.
J. ENGERT, Die Erschliessung des Seins, Eine Einf iihrung in
Erkenntnistheorie und Logik — Abt. 7. Die Philosophie... herausg.
Theod., Stenbuchel, P. Hanstein, Bonn, 1935.
Deze nieuwe aflevering van Steinbiichel's Philosophie (Zie
Streven, II, 2 Dec. 1934, bl. 135 v.) vormt een uitstekende Inleiding in
de Theorie van de Kennis en in de Logica.
Het alomvattend plan van den auteur is helder en eenvoudig. In
dit werk is er spraak van het wezen en van de manier van het Verstaan van het Zijn. (kap. I) : dit verstaan onderstelt natuurlijk het
Zijnsaspect van hetgene den mensch gegeven wordt » (kap. II). Wat
ons gegeven is, zegt terecht Prof. Engert is meer dan het Cartesiaan-'
sche denken, meer ook dan het bestaan zooals Heidegger het opvat :
in het denken van ons zelf vatten wij immers ons bestaan in verband
met al wat is binnen en buiten onzen bewustzijnsact : Niemand kan
dit loochenen en de critiek van de kennis kan slechts liggen in het
uiteen leggen zoowel van de verschillende aspecten van het gegeven
als van de wijzen waarop wij deze aspecten bereiken.
Vandaar de logische indeeling in twee deelen die het zijn en het
verstaan behandelen, respectievelijk van het bewustzijn zelf (kap. III)
en van hetgene buiten de bewustzijnsactiviteit ligt. (Kap. V) . Het
psychische openbaart ons in de ons gegeven werkelijkheid aspecten _
en vormen die slechts een ideëel bestaan bezitten : wezenheden en
wetten van mathematischen, logischen, axiologischen aard (kap. IV) .
Hetgene buiten het psychische ligt, bevat de stoffelijke buitenwereld,
bestudeerd o. m. door de physica, de scheikunde, de biologische wetenschappen (probleem van de natuurwetenschappelijke methoden) ;
de wereld van den geest beschouwd als individueel subject of als objectieve cultuur (probleem van de zoogenaamde Geistesweissenschaf r
ten) en ten slotte de wereld van de metaphysische werkelijkheid : natuur en geest, niet zooals zij ons verschijnen doch in zichzelf zijn,
zooals ze zijn.
Elke sfeer van het zijn onderzoekt de geleerde auteur van hetgnoseologisch standpunt (logische methode, beteekenis van de bevestigde waarheid, kritiek van de bereikte kennis) en uit het hooger oogpunt van het Seinsverstndnis. Vanzelfsprekend is het hem onmogelijk
de tallooze vragen, die hier opkomen te beantwoorden en zelfs te stellen. En toch is zijn werk een buitengewoon knappe prestatie. Naast de
verdiensten van openheid, eruditie, evenwichtigheid die de geheele
onderneming van D r Steinbiichel totnogtoe kenmerken, bezit het twee
voorname hoedanigheden : het laat den lezer toe de geheele massa van
de problemen in een logische ordening te overschouwen en naast ee n_
inwijding in de hedendaagsche (bijna uitsluitend echter Duitsche)
problematiek -- hetgene den lezer veel tijd, inspanning en... geld moet
sparen -- schenkt het hem tal van persoonlijke beschouwingen die de-
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vergelijking met de ontledingen van E. Rothacker en N. Hartmann
kunnen doorstaan. (Men leze vooral bl. 79 en volgende over de methoden, de theorieën en de waarheid van de Geisteswissenschaften ;
bl. 58 en volgende over het oud en het nieuw begrip van de wetenschap en de gevolgen voor de definitie van de waarheid ; bl. 66, de critische bemerkingen over N. Hartmann ; passim, de vergelijking tus
schen de categorieën van de levenslooze wereld en de categorieën van
de biologische orde. (Cfr. honger geciteerd nummer van Streven, over
VERIZEN RUFNER, bl. 138-139).
Zooals het werk van Prof. Engert opgseteld is, klaar en zakelijk,
goed op de hoogte van de hedendaagsche vraagstellingen en bekend
met de traditioneele wijsheid, levendig-persoonlijk doordacht en duidelijk geschreven, moet het allen die zich voor de theorie van de kennis, de methodologie en zelfs de algemeene cultuur interesseeren, de
grootste diensten bewijzen. Niet het minst zal zijn stipt wetenschappelijk karakter bijdragen tot den roem van het wijsgeerig denken in de
katholieke kringen.
Prof. Dr. E. De Bruyne.

LETTERKUNDE
F. BORDEWIJK,De laatste eer, N. V. Wereldbibliotheek,
Amsterdam, 1935, 179 blz. Teekeningen en bandontwerp van Jozef
Cantré.
De hooge hoed en de handschoenen op den omslag verklaren,
sprekend, den titel, en nog beter het eenig woord, op blz. 11 :
« Grafreden ». Een eerste grafrede lijkt ons het « Woord vooraf »,
waarbij, met cynisch-scherpe zeggingskracht in sterk-lenig proza, alle
idealisme wordt gekelderd.
Allerlei typen in allerlei betrekkingen zien we, tot in 't graf, met
onbeschaamden spot, bejegend. De twaalfde, op blz. 63, komt een zigeunerin aan de beurt die heerlijk kon viool spelen ; en, onmiddellijk
na haar, Cesar Franck. Wat verder staat de literatuur in het gedrang,
nog verder de schilderkunst, daarna de filmkunst ; met daartusschen,
af en toe, typen naar het eerste model, bij wie sterk gekruide anecdoten en vermetele beweringen te pas worden gebracht. Een spontaan
gegroeide verzameling, bont en verscheiden, met heel wat hoofdstukjes
die nauwelijks grafreden kunnen genoemd worden, maar zóó vinden
wij het nog best.
Borderwijk is een verbazend knap stylist, een meesterlijk satiricus,
een weelderig fantast ; maar ook in de ongunstige beteekenis van dat
woord... en vooral : hij heeft geen hart. Hij, de gewetensvolle kunstenaar met woorden en zinnen, kent, als een cineast, de suggestie van het
détail, de poezie van het zorgvuldig gekozen, geordend, belicht materiaal ; maar alles blijft hard en koud. De fantastische vinder van typen
en verwikkelingen overschrijdt telkens, cynisch, de maat. Hij durft
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denken ; maar zijn beweringen steunen alleen op eigen fantasie. En als
men den ernst zoekt onder die macabere narrenwijsheid...: een schamper veroordeelen van gevierde typen en gangbare meeningen ; een licht
verbitterd vooropstellen van eigen voorkeur en overtuiging, omdat die
nu eenmaal anders zijn dan de gewone.
Van geloof en eeuwigheidsbesef, geen spoor ; van liefde tot de
behoeftigen, een paar kleine aanduidingen ; van andere deugden of
waarheden, zoo goed als niets... Het werk van een schrijver die met
alle traditie en maatschappelijke plichten schijnt te hebben afgerekend;
een werk dan ook van bekrompen vormschoonheid en ijdelen inhoud ;
een pralende bloem... maar ze is vergiftigd !...
Em. Janssen, S. J.
Dirk RAFAELSZ. CAMPHUYSEN, Bloemlezing uit zijn gedichten, met Inleiding door Dr. J. C. VAN DER DOES -- J.Muusses, Purmerend, 1934, 104 blz.
Zouden de menschen van onzen tijd nog iets voelen voor de
vroom moraliseerende liederen van den preidikant Camphuysen? Waarschijnlijk niet ; en toch, na een rustige lezing van dit bundeltje, begrijpt men hoe ze, bij de tijdgenooten van den dichter, een meer dan
gewonen bijval mochten genieten.
De inleiding (34 blz.) teekent ons, heel precies, den vervolgden
predikant, den vromen dichter gelukkig in zijn lijden, den theoloog die
neigt naar het Socinianisme... Het duidelijk afgelijnd dogma, het gesloten kerkgenootschap stuitten Camphuysen tegen de borst : zuiver
leven, vrome onderwerping aan Gods wil, daadwerkelijke naastenliefde
verdienden, volgens hem, allen nadruk ; en de onverbiddelijke praedestinatie-leer van het Calvinisme leek hem « slordig », wellicht omdat
zij het zedelijk leven niet grondde.
Een zacht vrome prediker, buiten alle mystiek, met een restje van
de speelschheid en elegantie die zijn jeugd hadden gekenmerkt : zoo
zong de dichter Camphuysen zijn liederen voor het geloovige volk. Hij
bekoorde, hij onderrichtte, hij verhief de harten. En nu nog, trots verschil van tijd, land en godsdienstige opvatting, blijft in ons die teere
stem welluidend naruischen...
Naast de bekende Lust om ontbonden te zijn (blz. 85) en Ma ysche Morgenstond (blz. 95) ; naast vloeiende psalmberijmingen (Over
Psalm 125, b.v., op blz. 55) , willen we wijzen op het bewogene Vreugd
en Rouw in 't atsterven der Rechtvaardigen (blz. 65) , op het bijna
schalksche Niets Nieuws onder de Zonne (blz. 71), op het fijntjes
moraliseerende Spels mate (blz. 74). Het Gebed in tegenwoordig en
íoekomsteli jk Lijden (blz. 60) mogen we, het minst van alle, overslaan:
zoo gestemd leed en streed de godsdienstige dichter.
Nergens hooge poëzie ; maar poëzie haast overal, zacht en voedend.
Em. Janssen, S.J.
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Egbert EEWIJCK, Kunstzij, Roman -- Van Loghum, Slaterus U.
M., Arnhem, 1935, 467 blz.
« Elsum is een groot dorp. Groot omdat sinds een twintigtal jaren
de kunstzijdefabriek van de Gebroeders van Tiel er gevestigd is. Een
dorp, omdat er niets is, dan deze kunstzijdefabriek en alles wat er voor
en om de fabriek gekomen is. » (blz. 1).
Deze aanhef, die den titel verklaart, geeft meteen een voorbeeld
van den matten stijl en een voorsmaak van het secure detailwerk. Met
veel ervaring, met nog meer feitjes en bijzonderheden, stelt de schrijver een mozaïek samen van kleine leventjes : arbeidersgezinnen, meisjes en jongens. met de gewone intrigues van verkeeren en trouwen,
dronkenschap en tegenspoed, een ongeluk op de fabriek en een moord.
Tot voortreffelijke kunst is het niet gekomen. Te veel tafereelen,
te weelderig onbesnoeid, te weinig geordend en in gradatie gesteld.
Een min of meer amorph boek ; waarin de warme waardeering
weinig voor de menschen wel prettig aandoet, dat echter, in zijn
opzet en uitwerking, beperkt en banaal blijft. Beperkt en banaal... :
geen diepte, geen meesleepende begeestering ; de godsdienst geniet
waardeering, maar de zedelijkheid krijgt een paar duwtjes (b.v. blz.
424 en blz. 430). « Optimistisch naturalisme », kan deze strekking
heeten ; en zoo begrijpen we eenigszins dat, buiten Zola (blz. 82),
geen enkel schrijver ergens vernoemd wordt.
Zoo'n werk verdient noch warme aanbeveling, noch heftige afkeuring.
Em. Janssen, S.J.
Nikolaas GOGOL, Avonden op Dikanjka, vert. door G.
WRONSKY en J.MERTENS --- Boekengilde Die Poorte, Oude
God-Antwerpen, 204 blz.
Avonden op Dikanjka is het eerste beroemde werk van den Russischen schrijver die, pas twee-en-twintig jaar oud, met deze twee
bundels vertellingen voorgoed zijn naam vestigde. Avonden in de
buurtschap van Dikanjka, luidt de volledige titel ; en zij heeten geschreven te zijn door het bijën-boerken Roedii Panjko, die verhalen vertelt zooals ze, in de landelijke winteravonden bij de boeren van
Oekraïne, nadat er lekker gesmuld is, worden opgedischt.
Drie novellen (uit verscheidene) vinden we hier gebundeld. De
eerste De nacht voor Kerstmis stelt de laatste jacht van den duivel
voor, vóór jezus' geboorte ; maar de jager komt van een kale reis thuis.
De tweede De markt van Ssorots jints y, met haar rijke folklore en rake
typeeringen, kondigt den schrijver van « De Revisor » aan. De derde
eindelijk Wii, koning der aardgeesten, bracht me gedurig sommige
«Zeisels en Vertellingen » van priester Leroy te binnen ; maar zij deed
me ook veel meer griezelen... Het zijn meesterlijke brokken, echte fantasie voor lange winteravonden, vol van een zeer eigenaardigen Russischen geest : luimig, fantastisch en levenslustig, een tikje satirisch en
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een tikje weemoedig ; overal gezond, rijk, weldoend verpoozend. Verhalen voor gevormde menschen alleen ; maar dan ook voor allen.
De vertaling, hoewel genietbaar, bevat hier en daar een eigenaardige uitdrukking : « Zijn oogen puilden uit hun kasten » (blz. 113), bij
voorbeeld.
Em. Janssen, S.J.
Kunar SCHILD T , Johannes LINNANKOSKI, Arvid JAERNEFELDT, Uit het Land der duizend Meren, vertaald door Piet SCHEPENS. — Boekengilde Die Poorte, Oude God-Antwerpen. 213 blz.
Het land der duizend meren is Finland ; en gaarne laten we
ons verrassen door het frissche leven van de letterkunde aldaar. Drie
novellen of brokstukken van langere werken zien we ons aangeboden.
De thuiskomst (R. Schildt) vooreerst : een episode uit den strijd zonder genade tusschen de « Witten » en de « Rooden », in 1919 ; waarbij de moeder van een verdwaalden « Roode », lid van een « witte »
familie, haar zoon bezoekt, onderhoudt en verdedigt. Een tragische
geschiedenis, met iets van de oorlogsatmosfeer, met een aangrijpend
geteekend beeld der onwrikbaar minnende moeder. — Strijd om Heikkilá (J. Linnankoski) heet de tweede novelle : hoe een aloude hoeve, in
haar welvaart en voortbestaan, wordt aangerand en verdedigd. Het
thema doet aan Streuvels' Vlaschaard denken, meer nog aan Het nieuwe begin van Marie Koenen ; de uitwerkinig is geweldig, fantastisch en
dramatisch. -- Drie fragmenten volgen daarop van de novelle Kinturi
(A. Jarnefeldt) . Kinturi, een arme daglooner, leeft en sterft in groot
gebrek : het agrarisch socialisme, meent de schrijver ( een leerling van
Henri George en van Tolstoï) , zou de menschen van zijn slag gelukkig maken.
De drie stukken zijn voortreffelijk. Rijke observatie ligt ten gronde
aan een zware, degelijke kunst ; koel psychologisch in het eerste geval ; machtig en fantastisch in het tweede ; bij het derde speelsch humoristisch, ernstig propagandistisch, niet zonder weemoed.
Zoo'n boek is, bij ons, een meer dan gewone aanwinst ; de taal
kon rijker en zuiverder klinken.
Voor iedereen.
Em. Janssen, S.J.
Dr. Jan VAN GORP, Het Duitsche Proza sedert den Oorlog —
De Wetenschappelijke Bibliotheek ; Het Kompas, Mechelen, 1935,
256 blz., ing. 30 fr., geb. 38 fr.
De schrijver zegt ons in zijne inleiding wat hij ons geeft « de bedoeling van dit werkje is niet van streng-'wetenschappelijken, maar
veeleer van volks-paedagogischen aard. Voor den gewonen lezer wil
het een wegwijzer, voor den geschoolden lezer een eerste noodhulp
zijn voor verdere studie ».
« Voor verdere studie » is dit werk inderdaad om zijn rijken in-
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houd bijzonder geschikt : het schetst eerst kort — wellicht wat te kort
-- de voornaamste kenmerken van de hoofdstrekkingen welke zich
achtereenvolgens in den Duitschen roman afteekenen om daarna afzonderlijk over de schrijvers van elk dier strekkingen te handelen ; wederom heel kort.
En daarom krijgen we hier een nuttige inleiding, maar niet meer,
m.a.w. geen overzicht dat den lezer bevredigen zal die niet zelf tot het
ter hand nemen van tenminste een en ander uit die litteratuur wil
overgaan. Hem wordt op zoovele boom gin gewezen dat hij 't woud niet
overgaan.
Dr. K. du Bois, S.J.

GESCHIEDENIS
And. LTZKO, Lafayette, de ruiter op den regenboog. Naar het
Duitsch door N. VAN SUCHTELEN, 2 dln. Wereldbibliotheek,
Amsterdam, 1935.
Dit boek, gesproten uit een hartstochtlijke vereering voor den held
der vrijheidsgedachte, is geworden tot een haast episch aandoende
biographie van den man die een onverbeterlijk optimist was, die hardnekkig geloofde aan de mogelijkheid van een ideale democratie voor
zijn land, die elk nieuw regiem -- en hij heeft er 'n respektabel aantal
gekend — begroette als een dageraad, en die vooral trouw bleef en
eerlijk tegenover zichzelf en zijn overtuiging.
Dit tragische leven van den man die als knaap droomde van een
nieuwe gemeenschap en die als oude man van 70 jaar, trots alle desillusies, blééf gelooven aan de goedheid der menschén en bij iedere
gelegenheid nog in de bres sprong voor zijn ideaal, heeft in Latzko
een enthousiast biograaf gevonden met een diep begrip voor zijn hartstochtelijk pogen. Tooneel na tooneel schildert schrijver in een felle
flitsbelichting dien hopeloos hardnekkigen strijd om wat zijn held als
het hoogste volksgeluk aanzag. Dat die vereering schrijver meermalen
wat al te eenzijdig maakt is echter niet te ontkennen. Het valt te betwij felen of Lafayette's persoonlijkheid niet menschelijker en vooral
historisch juister zou uitkomen indien alwie en alwat in het minste
aan zijn streven durft weerstaan niet systematisch werd gekleineerd en
als laaghartig gebrandmerkt.
De vertaling is zeer knap.
G. De Wolf, S. J.
Fr. CORNELISSEN : Handel en Verkeer door de Eeuwen heen.
Boekhandel « Joos » 1935. 45 fr.
Schrijver heeft met de medewerking van Dr. Jos. Peeters en René
Pervé een volledige schets willen geven van handel en verkeer vanaf
de Voorhistorie tot en met de huidige crisis. Wij brengen gaarne
hulde aan de ruime kennis en taaien arbeid waarvan zoo'n boek ge-
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tuigt. Het is niet de eerste maal dat dit onderwerp in een Nederlandsch
handboek behandeld wordt. Wij bezitten immers het werk van J.
Kleijntjens en F. M. Gescher : Navigatie en Negotie. Ik moet zelfs
bekennen dat het mij meer voldoening geeft dan het werk van Corner
lissen. Wel heeft deze laatste zijn onderwerp breeder opgevat en ook
de geschiedenis van China en Indië afzonderlijk behandeld.
Maar het wil me voorkomen dat hij niet altijd weet een onderscheid
te maken tusschen feiten die wetenschappelijk vaststaan en gissingen,
waarvan de juistheid nog moet bewezen worden ; o. a. waar hij handelt over de oude geschiedenis van China en Indië, of over de persoonlijkheid van Mahomet, die wellicht altijd in het duister zal blijven.
Schrijver schijnt wel een voorliefde voor den Islam te koesteren. Mij
wel. Maar waarom zooveel blz. gewijd aan den invloed van de Islamietische volkeren, op gevaar af den indruk te verwekken, dat er in
dien tijd buiten de landen waar ze rechtstreeks invloed op uitoefenden, er geen druk handelsleven was ? Daarentegen wordt de
XIXe eeuw al te vlug in oogenschouw genomen. Over de Fransche
Revolutie bijna niets : enkele algemeene beschouwingen, die geen
inzicht geven op de verre gevolgen van de nieuwe principes. Andere,
ook voorname onderwerpen, zooals de Vereenigde Oost Indische
Compagnie, komen niet tot hun recht. Bij het behandelen van de geschiedenis der Hansa, schijnt schrijver het handelskantoor van Novgorod,,bij Leningrad, te verwarren met de groote marktplaats Nisjni
Novgorod, het huidige Maxim Gorki. Mag ik er op wijzen dat EI
Dorado niet : het Goudland beteekent maar de gouden man, een legende ontstaan bij de verovering van Colombië. Mesopotamië komt
van mesos en potamus ( niet potam) .
Over het algemeen wordt er met de schrijfwijze der eigennamen
nogal willekeurig omgesprongen en de taal is ook soms slordig. De
schrijvers hadden gelijk hun handboek met illustraties te willen aanvullen. Spijtig nochtans dat hun keuze niet suggestiever is geweest.
E. De Schaepdrijver.
E. LOUSSE, Beschavingsgeschiedenis van de Moderne Tijden.
-- Universitas, Leuven, 1935, XXIII - 320 blz., 45 fr.
De wet van 21 Mei 1929 op het programma der universitaire
examens legde, vanaf 1930, een leergang op in « de maatschappij en
instellingen », d.i. in de beschavingsgeschiedenis der Moderne Tijden.
Prof. Lousse, medewerker aan dit tijdschrift, aan de Katholieke Universiteit te Leuven met het doceeren van de nieuwe vakken gelast,
vatte aanstonds het plan op de nieuwe opvatting in een nieuw handboek vast te leggen. Aldus kwam het hier besproken boek tot stand.
Volgens Prof. Lousse kan men de geschiedenis van de Moderne
Tijden in twee perioden onderverdeelen, welke resp. van ca. 1453 a
1500 tot ca. 1648 en van ca. 1648 tot ca. 1789 loopen. Voor ieder van
die twee perioden worden achtereenvolgens de vijf aspecten besproken waaronder men de geschiedenis van een beschaving kan beschou-
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wen : instellingen, economie, cultuur, godsdienst en internationale
verhoudingen. Schrijver had kunnen twee methoden volgen . de encyclopaedische, waarbij het boek tot het opsommen van alleenstaande
detailverschijnselen zou uitgegroeid zijn, of de synthetische, waarbij
alleen typische beschavingsvormen en -uitingen behandeld werden.
Hij heeft de laatste verkozen, en het werk moest erdoor aan overzichtelijkheid winnen. Daar echter als inleiding van de twee (:lironologische gedeelten van het boek een schets van. Europa gege ren wordt,
resp. bij den aanvang van de moderne tijden en omstreeks het midden
v an de XVIIe eeuw, heeft de volledigheid er niet onder te lijden gehad.
Het boek van Prof. Lousse is de eerste poging om in het Nederlandsch taalgebied een synthetisch handboek van beschavingsgeschiedenis samen te stellen, en de poging mag volkomen geslaagd heeten.
Geen gebeurtenis of toestand, die op de moderne beschaving invloed
uitoefende is in de uiteenzetting verwaarloosd. Een bizondere verdienste ligt in de talrijke en goedgekozen literatuuropgaven die verdere studie mogelijk maken ; een andere in het namenregister (blz. 281310) dat een repertorium op het ontzaglijke feitenmateriaal uitmaakt.
Aldus wordt de « Beschavingsgeschiedenis » van Prof. Lousse een
raadplegingswerk dat evengoed buiten als binnen de academische kringen zal kunnen dienst bewijzen.
Drie kaarten werden aan het boek toegevoegd : Europa 14531648 en 1648-1789, en ontdekkingsreizen 1450-1789. Schrijver veroorlove ons hieraangaande een opmerking. De laatste dezer kaarten is
niet al te klaar ; in het bizonder lijkt ons het ontbreken van een legende
een vergissing. Maar dat is een detail, en verandert niets aan de
waarde van het boek van Prof. Lousse, dat een eerste-rangsbijdrage
mag heeten tot het totstandkomen van een eigen-Vlaamsche volkscultuur.
Prof. J. A. Van Houtte.
J. CHRISTELBACH, S. J. L'Allemand pour tous, Grammaire
syntaxe, exercices, Méthode nouvelle et complete. — Dessain, Luik,
1935, 424 blz., 20 fr.

Na lange jaren praktijk, geeft de leeraar in het Duitsch aan de
St. Ignatius' Handelshoogeschool, te Antwerpen, dit lijvig boek uit,
waarvan de ondertitel heel juist doel en strekking aanduidt.
Zijn werk, nieuw door de methode en bijzonder duidelijk wat
betreft de indeeling der stof en de typografische uitvoering, zal én
leeraar én leerling welkom zijn.
K. B.

S. M. K LUX », Drukk. Best. F. Van Bladel,
Nationalestraat, 109, Antwerpen
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Giovanni Papini
door Ellen RUSSE.'

In de laatste Septemberdagen van dit jaar werd Giovanni Papini
benoemd tot hoogleeraar in de Italiaansche letterkunde aan de universiteit van Bologna. Deze benoeming is veelzeggend en beteekent meer
dan een materieele en geestelijke erkenning voor hetgeen hij als schrijver gedurende vijf en dertig jaar gedaan heeft. 't Is een hooge onderscheiding. Immers de leerstoel in letterkunde aan de aloude Bologneesche Alma Mater heeft een traditie te handhaven ; hier toch is de zetel
die in vroegere jaren bekleed werd door Pascoli en door Carducci. En
thans, juist nu het herdenkingsjaar van Carducci's geboorte (1836)
wordt ingeluid door talrijke publicaties en redevoeringen, waaraan ook
Papini deelnam door een drietal redevoeringen, welke hij bundelde
onder den titel : GRANDEZZE DI CARDUCCI, wordt zijn benoeming bekend gemaakt.
't Is een mijlpaal. En bij het plaatsen van eiken mijlpaal in het
nmenschelijk leven past, het den blik te laten waren over de voorbij gegane jaren, past het de balans op te maken der verworven verdiensten,
-der geleden verliezen. Verliezen in het leven van den auteur Papini ?
Het zouden er vele zijn, indien men zijn vijanden moest gelooven,
vijanden,van hem en van zijn met zooveel moeite verworven katholiek
geloof. Maar die door de vijanden van het geloof gequalificeerde verliezen, blijken winsten te zijn, zielewinsten die zich honderdvoudig vermenigvuldigen naarmate de jaren voortschrijden .
Papini wordt in Januari vijf en vijftig jaar, de of f icieele erkenning
zijner letterkundige verdiensten heeft dus vrij laat plaats gevonden.
Doch als men de schrijversloopbaan nagaat van den mensch, die zichzelf gaarne « de Wildeman » noemt, wordt een en ander wel begrij-pelijk. De lotgevallen in zijn uiterlijk leven zijn weinig schokkend en
afwisselend geweest. Hij is Florentijn in hart en nieren, hij leeft in de
stad, die Dante heeft uitgestooten en verwijdert zich zelden ver van
dit middenpunt. Ook nu, na de benoeming te Bologna, blijft hij te Florence wonen. In de zomermaanden vertoeft hij in de Appenijnen, via'sij
Oen Alvernobtrg, waar Franciscus de wondeteekenen ontving, op een
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volslagen eenzame, haast onbereikbare plek en thans in de latere jaren,
na zijne bekeering, brengt hij gewoonlijk de Goede Week in Rome
door. Heel jong huwde hij zijn Giacinta, een voortreffelijke, lieve, intens geloovige vrouw uit de streek nabij den Alvernoberg. Zij schonk
hem twee dochters, die beiden gehuwd zijn en kinderen hebben. Behalve twee reizen naar Parijs, ging Papini nooit buiten de grenzen van
Italië. Uiterlijk dus een weinig bewogen, weinig afwisselend leven.
Doch innerlijk des te bewogener.
Met zijn geest en met zijn verstand dwaalde Papini langs gevaarlijke afgronden, waarin hij soms dreigde ten onder te gaan, afgronden vol van godloochening en bitteren spot. Zijn hoovaardigheid
deed hem opstijgen langs steile wanden van hoogmoed, waar hij gekneusd van omlaag stortte, juist wanneer hij meende de toppen te
hebben bereikt ; gebroken, als een afgeleefde -- un uomo finito — lag
hij dan kreunend op den harden bodem der ontgoocheling en zocht
tastend naar steun om weer te kunnen opstaan. Tot dat eindelijk de
genade hem trof en met milde zachte hand de gapende wonden hielp
genezen en den armen verdoolde voorthielp op het smalle, steenige
pad van zelfvervolmaking.
Laat ons, nu er dit jaar een mijlpaal geplaatst werd op den levensweg van Papini, de voorbije jaren overzien. Nog altijd is en blijft
het in 1912 geschreven boek UN UOMO PINITO (dat in de Nederlandsche vertaling, die pas in 1932 verscheen JEUGDSTORM genoemd werd, omdat het boek over een afgesloten periode handelde)
het werk, waardoor men Papini het best leert kennen. Afgezien nog
van de zeer bijzondere letterkundige kwaliteiten van het boek,
In Un Uomo finito vertelt hij over zijn jeugd, als eenzaam, stug
en onbegrepen kind. « ik ben nooit werkelijk kind geweest », bekent
hij hier, « ik ben opgegroeid als een vreemdeling in mijn omgeving.
Mijn vader was atheïst. Het doopsel ontving ik buiten zijn weten om,
de Kerk bleef mij vreemd, mijn jeugdjaren waren zonder Mis, zonder
preeken, maar evenmin kende ik -- zooals andere kinderen — ziel- of
geloof s--crisissen. »
Papini is geheel en al autodidact ; geld om te studeeren was er
niet, hij weet wat armoede is, de soort van armoede die bitter maakt,
omdat het hoognoodige voor studie en voor ontwikkeling niet kan
worden verkregen. Zijn eerste boeken vond hij op zolder in het ouder'lijk huis, weggeborgen in een kist. Het waren de boeken van zijn
vader, een wonderlijke mengeling : Voltaire, Garibaldi's mémoires, een
ontdekkingsreis naar de Noord-Pool, Carducci's Hymne aan Satan en.

GIOVANNI PAPINI

115

hetgeen den meesten indruk op hem maakte : « De Lof der Zotheid »
van Erasmus met de teekeningen van Holbein.
Op twaalfjarigen leeftijd hoort hij van een schoolkameraad, dat
er bibliotheken bestaan en dat Florence zulk een tempel der wetenschap
bezit, waar men voor niets boeken kan lezen. Hij gaat er heen, maar
wordt teruggezonden, al geeft hij zich uit voor dertien. Het volgend
jaar probeert hij 't opnieuw en slaagt erin binnen te komen, omdat hij,
groot zijnde, voor veertien kan doorgaan. Nu begint zijne onbeteugelde
studie. Hij leert een enclycopaedie kennen. Wat een weelde, een boek
te vinden dat hem over alles zal inlichten. Hij vraagt om meer encyclopaedieën, vergelijkt, bestudeert ze en komt tot de overtuiging, dat
hij zelf een encyclopaedie moet maken, maar dan een volmaakte, een
encyclopaedie der encyclopaedieën. En de veertienjarige jongen, die
geen andere opvoeding genoten heeft dan de lagere school, die geen
talen kent en niets weet dan wat hij door lezen en nog eens lezen vergaarde, zet zich tot het samenstellen van een encyclopaedie der encyclopaedieën. Moet hij hiervoor talen leeren, hij zal het doen. Na
eenige jaren van ingespannen arbeid is hij met zijn onbesuisden opzet
niet verder gekomen dan het woord Achilles. Hij ziet het wanhopige
van zijn onderneming in en laat ze varen. Dan werpt hij zich op de
studie der geschiedenis, om een volledige geschiedenis van alle volkeren en; tijdperken te schrijven, en bemerkt dan onder het werken dat
de cosmische wetenschappen hier noodzakelijk aan verbonden moeten
worden. Als uitgangspunt neemt hij de schepping van het heelal. Dit
leidt weer tot bijbelstudie en onder het lezen van het boek Genesis
valt het hem in, dat hij een verklaring wil schrijven van het Oude en
het Nieuwe Testament en tegelijk alle bestaande verklaringen wil verwerpen. Hiervoor is het noodig Hebreeuwsch te leeren : hij vangt er
mee aan. Verder dan het derde vers van Genesis kwam hij niet omdat
de exegese hem op zooveel zijpaden voerde, dat er niet doorheen te
komen viel. Toen probeerde hij eene vergelijkende studie over alle
letterkunden der wereld te schrijven : ook dit mislukte. Het eenige dat
eindelijk klaar kwam, was een geschiedenis der Oud-Spaansche letteren. Maar de jaren, die hij aldus had doorgebracht alleen, zoekende
en studeerende zonder resultaten te bereiken, hadden hem ontevreden
en bitter gemaakt, opstandig tegen de maatschappij en tegen God.
De eenige vreugde die deze onrustige, naar kennis dorstende hoogmoedige jongen had, de eenige kalmte die er in zijn gemoed gestort
werd, ontving hij uit de vrijgevige hand der schepping : zijn oog en
gemoed stonden open voor de schoonheid der natuur. Reeds toen hij
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als een zwijgend, mokkend kind zijn vader vergezelde op diens wandelingen Zondags buiten de poorten van Florence, leefde hij op in de
zachte schoone natuur van Toscane en kwam er een glans van geluk
op zijn stroef gezicht. De natuur is mede met de boeken mijn voornaamste opvoedster geweest, geeft hij toe. Voelde hij misschien instinctief, dat de natuur later de eerste wezen zou om balsem te strooien
op zijn diep geschokt gemoed, om hem de helpende hand te reiken na
zijn zwijmelenden val vanaf de hoogste tinnen van den hoogmoed ?
Al was hij eenzaam en gesloten, toch vond hij kameraden onder
de studenten van Florence en velen voelden zich getrokken tot den
uiterlijk stroeven, maar innerlijk brandenden jongeling ; spoedig zagen
zij in hem een leider, een gids. Bezield van hetzelfde ideaal, om een
nieuwe richting in te slaan, en om te breken met vrijwel al het bestaande in de Italiaansche literatuur en maatschappij, besloten zij een tijdschrift te stichten. Papini had het aangedurfd, om het standaardwerk
der romanliteratuur, Manzoni's « I Promessi Sposi », van begin tot
einde af te breken, dus moest hij redacteur worden van « LEONAR
DO ». Dat was in 1903.
In « LEONARDO » verschenen de studies over de philosophen,
die Papini bestudeerd had, toen hij zijn gigantisch werk wilde schrijven over de geschiedenis aller philosophieën, een der vele mislukte opzetten. De meeste van die tijdschrift-artikelen heeft hij verzameld en
later als boek uitgegeven. Zoo ontstond het boek «IL CREPUSCULO
DEI FILQSOFI ». Hierin wil hij afrekenen, zooals hij zelf zegt, met
de voornaamste philosophen der vorige eeuw. Het positieve, dat Papini
bereikt had met al zijn negatie en al zijn afbreken van bestaande philosophien, godsdiensten en kunsten, was een uitgesproken, een radicaal pragmatisme. In « LEONARDO » had hij zijn programma uiteengezet. Voor hem beteekende pragmatisme : het lenig maken van al
onze theoriën, van al onze beginselen en overtuigingen, terwijl we toch
rekening blijven houden met hun werktuigelijke waarde. In « IL CREPUSCULO » verklaart hij verder, dat pragmatisme voor hem inhoudt, behalve het elastisch maken van alle handelingen, het herscheppen van de wereld om ons heen, en niet een stil neerzitten om haar te
beschouwen. Hierin verschilt zijn opvatting van ander philosophieën,
wijl hij, al zoekende naar middelen om te handelen, feitelijk zoekt naar
machtsmiddelen. In den mensch ziet hij een schepper, veel meer nog
een god. We zullen aanstonds zien, tot welke duizelingwekkende
hoogten die theoriën hem zelf voerden. Eerst laten we enkele uitspraken volgen uit die schemering der philosophen, die de conclusies geven
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van zijn beschouwingen. Ze zijn natuurlijk afbrekend, zooals in die
jaren alles door hem werd afgebroken.
De studie over Hegel brengt hem tot de conclusie : « Hegel's philosophie is een prachtige toren, bewonderenswaardig, van een dwaze
schoonheid, opgebouwd uit een esthetiek van het onmogelijke. Zij is
opgetrokken uit niets, enkel uit woorden en toch lijkt zij den storm te
trotseeren in afwachting der eeuwigheid. Novalis droomde van een
dichtkunst, die niets te zeggen had : Hegel heeft, zonder meer, geheel
een philosophie samengesteld, die niets beteekent ». Van Schopenhauer
heet 't : « Men kan niet theoretiseeren over den wil, men kan hem
slechts beleven. Op dit thema heeft Schopenhauer zijn charmante
opéra comique gecomponeerd, licht, gracieus, speelsch, brillant, vol van
romances, cavatines en coupletten, maar ondanks al die nuances toch
altijd opéra comique blijvend, de groote opéra comique der Duitsche
philosophie. » En Kant wordt aldus samengevat : « Het machtige
bouwwerk van Koenigsberg, dat met zooveel zorg werd opgetrokken,
stortte ineen bij de eerste aanraking. Kant heeft een klein burgerlijk
systeem samengesteld, de bekrompenheid heeft de groote philisophie
gedood. Hij heeft gereglementeerd, geordend en geclassificeerd, hij
heeft zichzelf willen omringen met hekken en stootblokken om zich van
zijn vijandige broeders af te scheiden, maar heeft zoodende tenslotte
niets anders gemaakt dan een eenvoudige Baedeker ».
Dit zijn eenige staaltjes uit Papini's « Philosophen-schemering ».
Een 'parallel boek « Godenschemering », schreef hij niet, maar wel zou
men een dergelijk werk uit zijn toenmalige geschriften hebben kunnen
samenstellen, want de godsdienst werd even hard afgebroken als de
philosophie. Op dat gebied bracht hij de meest verwarde gedachten
naar voren en tallooze godslasteringen, al beweert hij dan altijd chris'ten te zijn geweest. In zekeren zin kan men die uitspraak wel verdedigen. Renato Pondi is die theorie ook toegedaan, wanneer hij in zijn
diepgaande Papini-biographie schrijft, na de bekeering in 1920 : « Er
was altijd een basis van geloof, het zaad van het nieuwe leven was
reeds in de kiem aanwezig en moet gezocht worden in de geweldige
hevigheid, waarmede hij Christus en Zijn leer bestreed. De strijd, dien
Papini gestreden heeft tegen God, was niets anders dan de strijd tegen
zichzelf. Het getoermenteerde « ik » verlangde bewust of onbewust
naar een hooger leven. Hij, de sterke, de zich sterk wanende, had een
enorme behoefte aan kracht ; hij, de geleerde, de wijze, had behoefte
aan wijsheid ; en eindelijk vond hij beiden in God, eindelijk erkende
hij zijn Meester. Maar voor hij tot die overtuiging kwam, die altijd
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diep binnen in hem gesluimerd had, moest hij zich buigen, zich vernederen, zich overgeven. En dat gedoogde zijn hoovaardigheid nog
niet ». Vandaar de verwardheden in zijn geest, de godslasteringen en
heiligschennissen.
We vinden er talrijke voorbeelden van in andere boeken, samengesteld uit de artikelen, die in « LA VOCE » en « LACERBA » verschenen, tijdschriften door Papini opgericht en geredigeerd tusschen
1907 en 1913. Een van die beschouwingen noemt hij « GESU PEGCATORE » ; hierin verdedigt hij de stelling, dat, wijl de Evangelisten
zwijgen over de dertig jaren van Jezus' bestaan voordat het openbaar
leven een aanvang nam, Jezus in die dertig jaar gezondigd heeft. Ware
er iets goeds gebeurd, de Evangelisten zouden er wel op « gepocht »
hebben. Aldus lastert de schrijver, die een tiental jaren later als eerherstel zijn « STORIA DI CHRISTO » schreef, Het zijn dan ook
dergelijke bladzijden die de rouwmoedige biecht doen begrijpen, welke
Papini sprak in de inleiding tot zijn boek over Christus : « Ik, die
Christus beleedigd heb als weinig anderen gedaan hebben, »
Zijn spitsvondigheden, zijn lust om zich met zijn brillant schrijverstalent te vermeien in paradoxale gedachten, deden hem de vertelling fantaseeren uit « PAROLE E SANGUE » (1912) , getiteld « IL
VERO CRISTIANO ». Deze « ware » christen is geobsedeerd door
de gedachte, dat, als hij goede werken verricht en dus als goed christen leeft, hij zeker zijn zal van zijn loon in den hemel. Dit wil hij
echter niet, want de zekerheid der belooning neemt de verdienste der
werken weg. Hij wil dus, omdat hij een « waar christen » is en als
zoodanig Christus' lijden tot voorbeeld moet nemen, zelf lijden en de
ergste vorm van lijden is : de hoop op hemelsche belooning wegnemen,
dus : zondigen. Maar ook weer als « waar christen » moet hij zondigen, zonder anderen onrecht aan te doen, en toch moet hij zorgen de
hel te verdienen. Het einde dezer paradoxale vertelling is, dat de
a ware christen » zich genoodzaakt ziet, om zelfmoord te plegen, daar
hij, voortlevende, telkens opwellingen van berouw krijgt en dus zijn
doel, de hel, niet zou kunnen bereiken.
« Esistono Cattolici ? Bestaan er wel Katholieken ? » vraagt Papini eenige jaren later in zijn « POLEMICHE RELIGIOSE » en uit
het antwoord blijkt zijn houding al veel veranderd te zijn ; er zijn wel
Katholieken, maar geen ware, geen echte Katholieken, geen Katholieken uit één stuk, die paraat staan om Christus te verdedigen, omdat
zij Hem in hun hart dragen, omdat zij leven binnen de Kerk in werkelijken en in geestelijken zin. Lauwheid heeft Papini nu eenmaal
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nooit kunnen verdragen. Die vraag « esistono cattolici ? » is hij altijd
in zich blijven ronddragen en hij geeft er thans niet een afbrekend,
maar een subliem daadwerkelijk antwoord op, dat we zullen leeren
kennen bij de beschouwing zijner tegenwoordige werken.
Inmiddels, al had Papini als schrijver succes en al zag hij een
groep van jongeren, die den leider in hem erkenden, toch bleef hij
eenzaam en ongetroost. Hoe kon het ook anders, hoe kon hij liefde
en erbarmen voelen, terwijl zijn hart steeds vervuld was van haat ?
Uit heel zijn toenmalig oeuvre spreekt haat, spreekt de afbrekende, regeerende vernielende geest : haat tegen de matschappij (hij was in
die dagen socialist), haat tegen elken vorm van gezag. Hij was geheel
en al de criticus van de « stroncatura », van « les éreintements », de
man die tot het uiterst geprikkeld wordt door alles wat hij aanschouwt
en er dan zijn haat over uitspuwt.
En toch, niettegenstaande zijn grenzelooze hoovaardigheid, had
hij soms enkele oogenblikken waarin hij zich bewust werd van eigen
kleinheid en onmacht. Een voorbeeld hiervan vinden we in den bundel
novellen getiteld: «IL PILOTA CIECO» (de blinde loods), vooral in
de verklaring van den titel in het zelf geschreven voorwoord. « Waarschijnlijk — zoo schrijft hij in die inleiding — trok de eigenaardigheid
van deze woordkoppeling mij aan, het bespottelijke om de beteekenis
van gids te verbinden met die van blindheid. Eerst langen tijd daarna,
toen ik onverwachts de twee woorden onder mijn naam terug zag, bemerkte ik, dat de keus niet bij toeval gedaan was, maar dat mijn
tweede ik, dat deel van mij dat mij beveelt, met voorbedachten rade,
deze twee woorden tezaam gevoegd had. Op deze grillige wijze wilde
het mij tot een bekentenis dwingen. Zoo is het gekomen, dat ik ontdekt heb zelf de blinde loods te zijn. Ik ben het sedert langen tijd geweest en ga voort — arme ongelukkige — het te zijn ». In groote oprechtheid bekent hij dan, hoe hij altijd zijn vrienden en vijanden aanvuurde, opwekte om het leven te leven, hun geest te doorzoeken, zich
een betere wereld te scheppen. Velen hadden naar hem geluisterd en
den gids in hem gezien, in dichte drommen kwamen zij toen om hem
heen staan en vroegen : waarheen ? waarheen wilt ge ons leiden ? naar
welke haven ? En hij... weet het niet. De loods bemerkt, dat hij blind
is ! Tastend, aarzelend in den nacht zijner blindheid, tracht hij zijn
levensschip terug te wenden naar de haven, die hij in ergernis verliet,
probeert een nieuwe haven te zoeken, totdat op eens de gedachte door
zijn brein flitst : « Misschien is de haven die ik zoek niet van deze
aarde. Ik kan naar de andere gaan. Wat kost de reis ? Een eenvoudig
iets : het leven ».
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Deze bekentenis is wel geheel in overeenstemming met hetgeen
Renato Fondi schreef, toen hij beweerde dat Papini diep in zijn binnenste een verlangen koesterde naar hooger leven en dat zijn strijd
tegen God feitelijk een strijd was tegen zichzelf. Maar voordat dit verlangen kon opbloeien, moest zijn hoogmoed gebroken worden. Hoe
dat geschiedde, vertelt hij zelf in de meest aangrijpende bladzijden van
zijn « Uomo finito ». Zijn pragmatisme immers had hem den mensch
doen zien als een schepper, als iemand aan God gelijk, en die gedachte vervulde hem langen tijd. Het was onder het lezen van levens der
Heiligen, dat zij zich ten volle ontwikkelde. Hij had zich verdiept in
de « Fioretti van St. Franciscus », de « Geestelijke Oefeningen » van
Ignatius en de « Belijdenissen » van Augustinus, omdat een mensch
als hij, die alles met zijn verstand wilde omvatten, zich natuurlijk
ook in die levens moest inwerken. Het drong tot hem door, dat Heiligen zeer groote menschen waren geweest. Ook Papini wilde toen
een heilige worden, een asceet en wonderdoener. Maar hoe deden de
heiligen wonderen ? God gaf hun er de macht toe. Maar dan was heilige-zijn niet het allerhoogste, neen : god-zijn, dat was het allergrootste ! En toen rijpte in zijn verwarden en hoovaardigen geest het plan
om een god te willen worden. In Amerika zou hij zijn nieuw credo gaan
verkondigen en zijn nieuwe wereldorde stichten. Alvorens naar dit
werelddeel als zegevierende god te trekken, wil hij zich in de eenzaamheid terugtrekken, om waarlijk god te worden. Van een ontzettende
tragiek is het nu volgend hoofdstuk uit Papini's leven. Hij beklom een
der hoogste bergen van de Appenifnen en strekte zich onder den hoogen blauwen hemel uit op den grond. Als een gekruisigde titaan lag
hij daar, de armen wijd uitgebreid, wachtend, roepend, smeekend om
het wonder, dat hem, den arme, zieke geestesverwarde, god zou maken.
Hij wachtte en wachtte, tot hij de krankzinnigheid voelde naderen,
die hem stap voor stap voortgedreven had bij de bestijging van dezen
berg van ongeëvenaarden hoogmoed.
Toen gebeurde het wonder, maar een heel ander wonder dan hij
zich had voorgesteld ; God kreeg medelijden met dien armen, dwazen,
nietigen mensch. In zijn goddelijk erbarmen joeg Hij het spookgedrocht der krankzinnigheid terug en Papini stond op. Gebroken, gebogen, vernederd daalde hij van den berg af, strompelde naar beneden
en kwam gekneusd en geknakt in de wereld terug. De opstanding was
begonnen ; een reactie zette in. Hij die zich altijd een genie gewaand
had, bekende nu aan zichzelf : « ik ben een dwaas » ; en met dieper
gebogen hoofd stamelt hij, die alles wilde doorgronden : « Ik weet
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niets. Ik ben niets, ik weet niets, ik kan niets. Ik ben een uitgeleefde.
Mijn oogen zijn door het jarenlange onafgebroken lezen bijna blind
geworden, mijn lichaam is verzwakt, mijn hersens zijn leeg, ik ben un
uomo finito »». Zijn vijanden, die hem om zijn kennis benijd hadden,
herhaalden die woorden met onverholen genoegen : Papini is een uitgeleefde !
Maar neen, hij is geen uitgeleefde. Langzamerhand begint hij het
zelf te voelen nadat de eerste terugslag voorbij is en het lichaam door
de rust begint aan te sterken, de oogen beter kunnen zien en de vernederde geest tot klaarder inzicht komt : « Neen ik ben geen uomo finito, de weg der genezing is ingeslagen, ik kan, ik wil iets van mijn
leven maken. Maar dan moet ik houvast hebben aan iets of iemand ».
Hij werpt zich op de knieën : « 0, hoor mij ! (tot wien roept hij ? hij
weet het zelf nog niet duidelijk) help mij ! Zend mij één gedachte, één
woord, één geloof aan iets, al is het maar nog zoo klein of nog zoo
nietig, als ik er mij maar aan kan vastklampen. Help mij, waar moet
ik heen ? » Het antwoord korrlt, langs een omweg naar het schijnt,
maar zijn gebed blijft niet onverhoord. De opstanding is begonnen, het
proces der bekeering voor goed ingezet.
In dat zich langzaam voltrekkend bekeeringsproces zijn behalve
de geesten van gestorven groote schrijvers en heiligen, zooals St.-Augustinus en St.-Ignatius, twee menschen uit Papini's onmiddellijke omgeving van overwegend belang geweest : Papini's echtgenoote, de nietintellectueele, maar daadwerkelijke katholieke geloovige en de aan zijn
wezen zeer verwante schrijver en vriend Domenico Giuliotti, zelf een
bekeerling. 't Was Giuliotti, die hem den brief schreef, welke later
gepubliceerd werd en opgenomen in het boek ORA DI BARABBA,
dat meerdere heftige uitingen bevat en vermaningen van den bekeerling aan zijn nog niet bekeerde vrienden. Hier volgen enkele fragmenten uit dien brief van Giuliotti :
« Jij zoekt den Christus, maar op welke wijze ? Luister naar mij I
Indien je een klein mensch waart, dan zou je als allen, die zich groot
wanen, aan letterkunde doen zonder meer. Indien je groot waart, ik
bedoel, indien je geestelijk herboren waart, zou je voelen, dat naast de
wijsheid der Kerk onze zoogenaamde kennis slechts hoovaardige domheid is, je zoudt den catechismus gaan leeren en God dienen. Middelmatig zijnde -- want alle niet-Katholieken zijn middelmatig — met het
verlangen in je om groot te zijn, zoek je en kunt niet vinden, want je
zoekt Christus buiten de Kerk, omdat je je inbeeldt, dat de Kerk een
gevangene van je zal maken. De knoop zit 'm hierin, dat je niet-Ka-
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tholiek zijnde het Christendom niet kunt begrijpen ; niet-Katholiek
zijnde, ben je ook niet nederig, en omdat je niet nederig bent, kun je
onmogelijk door de nauwe deur gaan, die voert naar het rijk der
hemelen, hetgeen je waarlijk groot zou maken. Het mea culpa moet
van je lippen klinken. Alleen in de vernedering schuilt de ware grootheid.
En Papini vernederde zich. Het antwoord op Giuliotti's brief,
was een monumentale daad : de uitgave van zijn STORIA DI CHRISTO. In de inleiding tot 'dit boek, dat groote opschudding verwekte en
in niet minder dan één en dertig talen werd overgezet, lezen we
« De samensteller van dit boek heeft jaren geleden in een ander
boek het treurige leven verhaald van iemand, die op zeker oogen
blik God wilde worden. Thans heeft hij in rijpheid van jaren
en ondervinding getracht het leven te beschrijven van een God,
die mensch wilde worden. Dezelfde schrijver doorleefde een tijd,
waarin hij zijn dwazen en onstandvastigen geest vrij liet ronddolen langs alle wegen van het ongerijmde en kwam daarbij
tot de ervaring dat de ontkenning van het transcendentale, het
zich losmaken van eiken eeredienst, ook van den profanen en wereldschen, tot noodzakelijk gevolg heeft : het tenslotte leiden tot het volledige en volmaakte atheïsme... In dienzelfden tijd van koortsijling en
hoogmoed, beleedigde hij, die dit schrijft, Christus, zooals slechts weinigen Hem voordien beleedigd hebben. Nauwelijks zes jaar later, als
aangedreven door een kracht, sterker dan hijzelf, begon hij op eenmaal dit boek over Christus, dat hem nu slechts een onvolmaakte uitboeting van schuld toe schijnt. » En doelend op den steen, geplaatst
in het Palazzo Vecchio te Florence, waardoor het volk der middeleeuwen Christus tot koning uitriep over de stad, eindigt Papini : « De
schrijver van dit boek is er trotsch op zich nog heden na vierhonderd
jaren van overweldiging, onderdaan en soldaat van Koning Christus
te kunnen bekennen. »
Zooals gezegd, het boek verwekte een groote opschudding, men
las het gretig, deels om te weten hoe deze vroegere godloochenaar,
thans vol begeestering over Gods Zoon schreef, deels om het nieuwe,
het vreemde van den vorm. Zulk een heftigheid in de verdediging van
het geloof en in den aanval tegen het ongeloof, was men niet gewend,
tenzij misschien bij Léon Bloy. Voor sommige lezers was 't stuitend.
Doch zij vergaten, dat de stroncatura criticus, die Papini eenmaal was,
onmogelijk plotseling veranderen kon in een zoetsappig, devotieus
schrijvertje. Te weinig heeft men — in Nederland althans --- toen in-
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gezien, dat Papini's Christus gelezen diende te worden, na vooraf
kennis te hebben genomen van tin Uomo finito. Dat Papini's autobiographie pas in 1932 in het Nederlandsch verscheen is mi. jammer
geweest, er is toen een verzuim hersteld geworden, doch een eerdere
vertaling ware zeer nuttig geweest.
Intusschen zag men uit naar nieuw werk van den bekeerling. Het
liet op zich wachten. Behalve enkele zeer schoone verzen in « PANE
E VINO ,» en gebundelde studies over heiligen en tijdgenooten
(Giuliotti), die men gedeeltelijk vinden kan in den Nederlandschen
bundel DE LADDER VAN JACOB, verscheen er geen werkelijk
beteekenisvol werk van den mensch, wiens ziel een zoo groote verandering had ondergaan. Een poging om samen met Giuliotti een
compilatie-werk te schrijven, de DIZIONARIO DEL OMO SALVATICO (het woordenboek van den Wildeman) , moet men als mislukt
beschouwen en werd dan ook na het eerste deel stop gezet.
Papini moest zich inleven in een gansch nieuwe geesteswereld,
zich een andere mentaliteit verwerven, zonder echter zijn eigen oorspronkelijke wezen te verloochenen. In den Wildenman moest de sen
sus catholicus tot volle bewustwording komen. En dit proces eischte
vele jaren, zooals ook het bekeeringsproces vele jaren geduurd had.
Van 1912-1920 de bekeering, bekroond door zijn boek over den
CHRISTUS, van 1920-1929 de bewustwording van zijn zoo moeizaam verworven geloof, bekroond door de verschijning van zijn
SINT AUGUSTINUS.
Zeker, het boek verscheen in het jaar der eeuw-herdenking, maar
dit is eerder een toeval, dan een opzettelijk iets ; om opportunistische
redenen schreef Papini dit boek waarlijk niet. Wederom is 't de inleiding, die ons den sleutel verschaft, « Mijn verhouding tot St. Augustinus » schreef hij er boven. Na eenige kenschetsende herinneringen uit zijn kinderjaren te hebben opgehaald, vervolgt Papini :
« Om de waarheid te zeggen leerde ik Sint Augustinus kennen
tijdens mijn rijpere jeugdjaren ; iemand die alles leest laat de beroemde
Belijdenissen niet terzijde liggen. Men begrijpt dat ik meer genoot
van de menschelijke dan van de geestelijke episodes, maar deze romantische verkenningstocht door eigen zieleleven en de brandende,
angstwekkende oprechtheid hielden mij geboeid. Ik kan gerust zeggen
dat voordat ik mij keerde tot den Christus, Sint Augustinus met Pascal de eenige christelijke schrijver was, dien ik las met een bewondering, die niet uitsluitend cerebraal was. En toen ik streed om los te
komen uit den kerker van den hoogmoed om vrij te kunnen ademen
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in de lucht van het absoluut Goddelijke, was Sint Augustinus mij een
groote hulp. Het scheen mij toe dat er een overeenkomst was tusschea
hem en mij : ook hij was een literator en minnaar van het woord, maar
tegelijk rusteloos zoeker te midden der philosophieën naar de waarheid ; bijna werd hij vastgehouden door het occultisme ; hij ook was
zinnelijk en zocht eer en roem. Ik leek op hem, begrijp me wel, in het
slechte, maar hoe dan ook,.ik leek op hem. En dat een mensch als hij,
die mij zoo na was in zwakte, er toch in geslaagd was herboren te
worden en zichzelf te verbeteren, zie, dat gaf mij moed. De overeenkomst, let wel, houdt hiermee op, want thans gelijk ik evenveel op
St. Augustinus als een gevleugelde mier kan lijken op een adelaar,
maar intusschen ben ik hem ontzaglijk veel verschuldigd : indien ;k
hem vroeger bewonderde als schrijver, nu houd ik van hem als een
kind van zijn vader, nu vereer ik hem zooals een christen een heilige
eert. »
Het boek is totaal afwijkend van het cliché der tegenwoordig
zoo geliefde Vie romancée. Wat den vorm betreft, geloof ik dat men het
't best vergelijken kan met een schilderij uit de quattro cento. Midden
in zeer groot en alles overheerschend de figuur van den heilige en
daaromheen in vele kleine tafereeltjes het relaas van het leven, met
alle gebeurtenissen en alle personen, die in het bestaan van den heilige
gedeeld hebben en betrokken waren. Vooral in de Sienneesche schilderschool der 15e eeuw treft men herhaaldelijk deze samenstelling
aan, die Papini thans toepaste in de letterkunde — en met een groot
succes. Zijn St. Augustinus is een der gaafste werken, die hij ooit
geschreven heeft.
STORIA DI CHRISTO, SANT AGOSTINO, welke heilige zou
Papini thans gaan behandelen ? Reeds gingen er gissingen op : Sint
Franciscus had in de mee p ing van het publiek de grootste kans, men
kende Papini's liefde voor het land van den Poverello, hij woont er
's zomers immers in de buurt van het klooster op La Verna. Maar hij
woont ook nabij Caprese, waar Michel Angelo hef levenslicht aanschouwde. Misschien een boek over dezen titaan ? Doch Papini, die
er van houdt plotselinge verrassingen te geven, stuurde op 't meest
onverwachte oogenblik, precies een jaar na de verschijning van zijn
Augustinus, dat ook weer wereldvermaard geworden boek de wereld
in : GOG. Geei1 heilige en geen kunstenaar, maar een karikatuur van
den modernen mensch, een persiflage op de hedendaagsehe beschaving:
de maatschappij met al haar wonden, haar excessen, haar schrijnend
leed en grenzelooze verwarring. GOG is eigenlijk geen mensch, hij
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is een .fictie, een symbool der verwarring inonzen tijd. o£schoon Papini hem een mensche!ijke gestalte gar en aan ons voorstelde als een
k.rankzi!Ilnig geworden schatrijk Amerikaan, die op rijperen lee£tijd
gekomen. zijn millioenen wilde besteden aan de bestudeeIing der
meest uiteenloopende geestesstroomingen en bewegingen van O!Ilzen
tijd. enkele der meest beroemde. leidende figuren wilde leeren kennen
en de alleIlnieuwste uitvindingen op wetenschappelijk en kunstgebid
wilde steunen. Zoo krijgen we de reeks interviews van Gog met
Shaw. Wells. Einstein. Freud. Ford. Knut Hamsun. Lenin en Ghandi ;
verder Gog's onderzoekingstocht door de Godenallee waar hij voor aUe
godsdiensten (behalve voor den christelijke ! ). een tempel tiet oprichten om op z'n gemak de diverse leeren te bestudeeren. zijn kennismaking met de ultra~modernste uitingen der kunst en de vlijmend scherpe
hekeling der goddelooze practijken en theorien om de overbevolking
tegen te gaan ~ dit alles vormt een hevigen aanval op onze beschaving.
Het boek is het brillantste van al Papini's werken en ondervond
eetn zeer grooten bijval: 't is na zijn CHRISTUS en UOMO FIN ITO
het meest vertaalde. maar het bracht sommige lezers op een dwaalspoor aangaande zijn eigen overtuiging en levensopvatting. GOG bevat een satyre t.n carkaturale teekeningen der maatschappij. maar het
gee£t geen oplossing, gem antwoord, op de gestelde problem en. Voor
Papini's vijanden was dit een welkome reden om te verkondigen. dat
hij weer « a£gevallen » was: de katholieken vroegen nu om een nieuwe
openlijke bevestiging van zijn geloo£. duidelijker en overtuigender
dan het vraagteekeu, waarmede de schri;ver zijn Gog liet eindigen.
« Is dit zoo vraagt Gog, de arme verdwaasde. wanneer hi; na
overal te hebben rondgezwalkt als millionnair,' eindelijk als simpel
arm'mensch zwerft door de bergen va!Il Toscane en een stuk schamel
brood krijgt van een eenvoudig kind, een meisje uitdie bergstreek :
Is dit soms het ware leven 7 En is dit soms het ware levensvoedsel7 :.
Het volgend hoek bracht dat overtuigend, onweerlegbaar antwoord over Papini's standvastigheid tm opzichte van zijn katholiek
geloof.Hij zegt 't onomwonden ook weer in de voorrede van zijn
DANTE VIVO. (DE LEVENDE DANTE) : « Dit beoogt te zijn
het levend hoek van een levend mensch over een mensch. die !Ila zijn
dood nooit heeft opgehouden te leven. 't Is eerst en vooral. het hoek
van een kunstenaar over een kunstenaar, van een katholiek over een
katholiek, van een Florentijn over eenFlorentijn ». En elders in de
voorrede licht hij zijn standpU!Ilt nog nader to.~ : « Om derhalve Dante
'1folkomen te begrijpen. is er een katholiek noodig. een kunstenaar en
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een Florentijn. Niet dat men Dante tot slechts deze drie eigenschappen
moet terugbrengen, maar het is, dunkt me, geen ijdele praat om te
beweren, dat het bezitten van alle drie deze kwaliteiten nuttig is voor
dengene, die zich met hem wil meten. Het is niet noodig voor een
zooloog om een wilde ezel te zijn of voor den astronoom om een
satelliet t e wezen, waar het hier gaat om uiterlijke dingen, maar hrvt
kan geen kwaad, voor den Dantist, om een weinig christelijk geloof
te bezitten, een weinig practische kennis van kunst en in Florence
geboren te zijn. Een katholiek : dat wil zeggen, iemand die nog werkelijk en levendig voelt, wat Dante voelde en geloofde. Een kunstenaar : dat wil zeggen, alleen een dichter, en veel beter dan de criticus,
kan doordringen in de ziel en het genie van een dichter. En tenslotte,
laat niemand er zich over verbazen : een Florentijn. De Florentijnen
van thans verschillen heel wat van die uit Dante's tijd, maar niet in
alle opzichten. Hoeze yr men Florence ook veranderd en onderste
boven gewor pen heeft, nog altijd is er ergens een hoekje te vinden
met den gr ur e a de sfeer der Danteske veertiende eeuw. Nog staat er
een steen of gebouw, welke Dante kan hebben gezien en een of ander
stralCje, dat weinig veranderd is sedert zijn tijd. Mijn overtuiging, dat
een Florentijn door zijn natuur en aard, ontvankelijker is dan eeni 1
ander, om Dante te begrijpen, is geen gril van een stadsgenoot, maar
de vrucht van overpeinzing en ervaring. »
Deze verklaring kan men gerust aanvaarden als de synthese van
Papini's eigen leven : katholiek, kunstenaar en florentijn. Florentiin
door de hartstochtelijke liefde voor zijn stad met het omliggend land
( een gezegde van Papini welke hij gaarne herhaalt is, dat het ware
Italië begint bij Pistoia en eindigt bij Orvieto !) Als men zijn boeken
en studies leest, merkt men op, hoe hij geen enkele gelegenheid laat
voorbijgaan, om waar 't maar mogelijk is het florentijnsch karakter
van de figuur te signaleeren en te onderstreepen, ik denk hier b.v. aan
de schets over Sint Philippus Neri, Florentijn, in DE LADDER VAN
JACOB. Kunstenaar : men kan hem dien titel moeilijk ontzeggen.
waar heel de wereld zijn kunstenaarschap heeft erkend. En katholiek... zijn vijftienjarige arbeid sedert de verschijning van DE CHRISTUS getuigt er van en daarbij zijn daden in het dagelijksch leven.
Wie zooals wij vele malen het voorrecht hadden met den mensch
Papini samen te zijn, hem te bezoeken in zijn woningen te Florence
en in de eenzaamheid der bergen, hem te vergezellen op zijn tochten
naar de franciscaansche kloosters van Quaracchi, Fiesole en La
Verna, waar hij steeds een welkome gast is, of om hem te zien in den
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omgang met zijn kinderen en kleinkinderen, weten hoe diep geworteld zijn geloof is, en hoe vol menschelijke goedheid zijn gemoed. En
ook dat dit niet alleen uit woorden blijkt. Hij is 't geweest, die in het
verlaten gehucht Bulciano, hoog in de bergen, voor de eenvoudige
herdersgezinnen naast zijn huis een kerkje liet bouwen, waar op alle
Zon- en Feestdagen een der paters van het La Verna-klooster de
H. Mis komt lezen ; hij liet een school bouwen voor de kinderen dier
herders, inplaats van de bestaande schuur zonder licht en lucht en
zorgde naast het geestelijke ook voor het materieele, door waterleiding en rioleering te laten aanleggen en electrisch licht. Levend als
een simpel mensch te midden dier simpelen, is hij hun weldoener geworden en door allen bemind.
En nu, wat mogen wij van hem verwachten, na het plaatsen van
den mijlpaal ? Wat is de hoogleeraar te Bologna voornemens te doen?
Toen we hem half October bezochten, troffen wij hem aan in uren
van zware beproeving. Door overmatigen arbeid, had hij zijn toch al
slechte, zeer zwakke oogen geforceerd en was gedoemd volslagen rust
te nemen, daar blindheid hem bedreigde. De laatste berichten zijn
echter gunstig en genezing is in 't vooruitzicht. Hij hoopt binnenkort
zijn werk te hervatten.
Eerstens de inaugurale rede te Bologna, met als onderwerp Michel
Angelo. Dan de voltooiing van zijn vrijwel gereed liggend boek over
de geschiedenis der italiaansche litteratuur. En daarna... ? Up dei
achtergrond van al Papini's werken en denken is er steeds de grootsche opzet van zijn ADAMO, een reusachtig werk, waar hij al zeker
tien jaar aan bezig is en dat de synthese zal wezen van heel zijn arbeid, zijn « summa », zooals Papini het wel eens schertsend pleegt te
noemen. Een geschiedenis der menschheid, een glorificatie van het
katholiek geloof, een samenvatting van alle tijden. Men ziet 't, in
wezen-is Papini nog steeds dezelfde ; de vijf en vijftigjarige tracht
met zijn encyclopaedische kennis na rijpe levenservaring, na onnoemelijken strijd en hevig geesteslijden, in geloof, in liefde en in hoop te
bereiken, datgene waar eens de hoogmoedige dertienjarige knaap van
droomde : een encyclopaedie der encyclopaedieën, maar nu... gelouterd
door een nederig geloof.
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De economische Politiek van
Nederland
door F. SCHRODER,
St.- Canisius-college, Nijmegen.
Na de groote economische opleving in 1928 en 1929 heeft de
wereld wel een pijnlijke en langdurige ontnuchtering gekregen. Alle
droomen van een ononderbroken welvaartstijd zijn lang voorbij, doordat een algemeene en scherpe daling in de groothandelsprijzen velen
ontijdig wakker heeft gemaakt. Wie het in de vette jaren had aangedurf d (en wie durft dat niet in zoo'n tijd ?) zijn onderneming kapitaal-intensief op- of uit te bouwen, ter wille van de massa-productie,
kwam weldra in moeilijkheden, toen door de verminderde omzet en de
geringere prijs de opbrengst danig afnam, maar het vastgelegde kapitaal onvermurwbaar zijn zelfde rente bleef eischen : de rentabiliteit
verdween uit het bedrijfsleven door de te hooge vaste lasten. Geen
wonder dat nu verlichting gezocht werd op elk terrein waar men die
vinden kon, en dus loonsverlaging na loonsverlaging volgde, waardoor
de koopkracht van het arbeidend gedeelte der bevolking sterk achteruit
liep. Indien hier nu maar een proportioneele daling in de kosten van
het levensonderhoud mee gepaard ging, dan zou alles nog te aanvaarden zijn geweest ; doch, hetzij de uitschakelingstendenz, in de keten
van tusschenpersonen van eerste grossier tot kleinwinkelier niet sterk
genoeg was, hetzij ieder van die tusschenpersonen een al te groote
winstmarge moest behouden om reden van eigen vaste lasten : de
kleinhandelsprijzen daalden niet proportioneel.
Door de verminderde inkomens verminderde natuurlijk ook de opbrepgst van de inkomstenbelasting ; door de in waarde zeer sterk gekrompen wereldhandel, nog bijgestaan door allerlei overheidsmaatregelen tot steun van eigen bedrijven en afwering van buitenlandsch fabrikaat, daalde de invoer en daarmee de opbrengst der invoerrechten ;
kortom, ook de schatkist kwam in nood, en trachtte dit van den eenen
kant te verhelpen door opcenten, met het gevolg, dat de koopkracht
van de bevolking nog meer afnam, van den anderen kant door salarisof subsidiekortingen, waardoor ook het niet direct in het- stoffelijk
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productieproces werkzame gedeelte van de bevolking de gevolgen van
de crisis kreeg te ondervinden, en de economische welvaart aldus werd
aangetast over de geheele linie.
•
Waar nu de inkomens zijn gedaald of althans dreigen binnenkort
te zullen dalen tot een bestaansminimum, daar dringt het probleem zich
van zelf op, om een middel te vinden, dat ons veroorlooft op menschwaardige wijze in ons levensonderhoud te blijven voorzien. Vóór heel
het nationale vermogen is ingeteerd moet de koopkracht van de bevolking weer in overeenstemming zijn gebracht met het prijsniveau, moet
dus de koopkracht toegenomen of het prijsniveau gedaald zijn. Maar
aan een toename van inkomens valt uiteraard voorloopig niet te denken ; immers, wie den weg, dien we hierboven aflegden bij het opsporen van de oorzaak in de daling ervan, terug wil gaan, komt tenslotte
bij het punt, waar we de loonsverlaging voort zagen vloeien uit het gebrek aan rentabiliteit in het bedrijfsleven ten gevolge van de te hooge
vaste lasten. Die lasten nu zouden op andere wijze verlicht moeten
worden dan door loonsverlaging, dus ofwel door een direct ingrijpen
van de overheid in de privaatrechtelijke verhouding van debiteuren en
crediteuren, of wel door een stijging van het prijsniveau. De eerste
maatregel zou op den duur loonsverlaging misschien niet meer noodig
maken, maar het gewenschte resultaat, evenredigheid van inkomens en
kosten van levensonderhoud, zou ook dan slechts bereikt worden als
het prijsniveau daalde. En het tweede zou de bestaande wanverhouding nog meer accentueeren.
Het eenige dus waaraan te denken valt is : daling van het prijsniveau. En dit te meer, nu bovendien Nederlands niveau ver uitstaat
boven het buitenlandsche, waar de gedepreciëerde valuta geen noemenswaardige prijsstijging met zich bracht. Men bedenke van welk
kapitaal belang de daardoor zoo bemoeilijkte export is voor het welzijn
van heel het volk. Nederland toch kan in feite onmogelijk in eigen
noodzakelijke behoeften voorzien : o.a. moet het katoen, hout en ertsen
van elders betrekken en dus betalen. Maar de internationale handel
betaalt, althans zeker in tijden, waarin men met plotselinge storingen
rekening moet houden, met goederen, en daarmee is de noodzaak van
export voor Nederland gegeven en tevens het belang daarvan in het
kader van het algemeen welzijn. Zoo komt het, dat het bedrijfsleven
zich hier gericht heeft op uitvoer van producten (1) . Doch uitvoer uit
(1) Voor de mate waarin, en het verbluffend snelle tempo waarop die
oriëntatie, vooral wat betreft de industriëele bedrijvigheid, geschiedde, zie
Prof. Dr. C. A. Verrijn Stuart. De economische structuur van ons volk. De Economist, September 1935, blz. 615vv.
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Nederland wil zeggen : invoer in het buitenland, en daarmee blijkt het
Nederlandsch bedrijfsleven terstond in groote mate afhankelijk van
het buitenlandsch prijsniveau. Ons landje is te onbelangrijk, om zich de
weelde van een eigen niveau te kunnen veroorloven !
Evenwel : er blijft een moeilijkheid. Want een prijsdaling zooals
hierboven werd gevraagd, zal de rentabiliteit van alle bedrijven, die
hun afzet op de binnenlandsche markt moeten vinden, totaal verwoesten, met het gevolg, dat een nieuwe loonsdaling inzet, die alle pogingen
om overeenstemming te bereiken in koopkracht en prijsniveau zal verijdelen. Om dit te voorkomen moet mét de prijsdaling een verlichting in
vaste lasten gepaard gaan, zoodat elk plan, dat in den bestaanden toestand verbetering wil brengen, ook daarmede rekening moet houden.
Het is niet : of de vaste lasten of de prijzen aantasten, maar : prijsdaling, en dientengevolge ó6k verlichting van lasten.
*

*

*

Hier ligt nu in zijn algemeenheid het doel, waarvan de noodzakelijke nadere preciseering wel tot uitdrukking komen zal bij de uiteenzetting van de verschillende voorgestelde wegen, waar we nu onze
aandacht aan zullen wijden.
Daar is vooreerst het meest voor de hand liggende, dat de overheid ingrijpt, de prijzen dicteert en de vaste lasten regelt, door b. v.
vast te leggen, dat een voor een bepaalde datum opgenomen hypotheek
van f. 80.000,— geheel wordt afgelost met een bedrag van slechts
f. 50.000,—, en indien er continuatie plaats heeft, slechts rente wordt
vergoed over f. 50.000,—. Daarbij behooren dan voorzieningen getroffen te worden, waardoor de slachtoffers-crediteuren, die op eenmaal
een aanzienlijke bres in hun vorderingen zien geschoten, óp hun beurt
beschermd worden tegen de aanspraken van hun schuldeischers, en
zoo voort, aldus, dat de uitwerking van deze overheidsmaatregel over
zoo velen mogelijk verdeeld, en de pijn grootendeels verdoofd wordt.
Eenvoudig zal het intusschen niet zijn, daar er toch nog zoo iets bestaat als een prijzenverbondenheid, waardoor het raken aan één enkele
prijs een nooit vermoede uitwerking zal blijken te hebben op het geheele prijzenstelsel. Wie zulk een maatregel treffen kan, moet wel degelijk bezitten « de onpartijdigheid van den heilige en de greep van
het genie » (2) ;' te meer daar aan dit plan essentiëel ten grondslag
ligt, dat het ingrijpen over de geheele linie gelijktijdig moet geschieden
(2) Prof. H. A. Kaag. Economische Politiek. Maandschrift Economie, Oc,
:tober 1935, blz. 7.
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en dus geen ervaring door experimenten op bepaalde terreinen kan
worden opgedaan.
Begrijpelijkerwijze ontmoet dit z.g. « plan~Briining ». dat door
verschillende katholieken wordt voorgestaan. grooten tegenstand, voor,;.
eerst van den kant dergenen, die de dupe zullen worden: de crediteu~
ren; vervolgens van hen. die van een overheidsbemoeiing in de pri~
vaatrechtelijke credietverhoudingen niet willen hooren, alsmede van
hen, die vreezen, dat daardoor de basis zelf van het credietwezen
wordt aangetast, omdat door dit precedent voortaan niemand meet
zeker zal zijn, of zijn zoete spaarcentjes op een kwade dag niet eens
een aderlating zuIlen moeten ondergaan, met het gevolg, dat geld op
langen termijn weI zeer duur zal worden. Tenslotte ook van hen, die
weI in geval van uiterste nood er mee accoord zouden gaan, maar
voorloopig de noodzakeIijkheid van een dergelijke dictatoriale geste
(en de kans van slag en !) niet inzien, waar andere mogelijkheden
openstaari.
De heer Trip heeft in diverse jaarverslagen van de Nederlandsche
Bank een andere weg gewezen. Dit « plan~Trip », eigenlijk het eenige,
dat op de naam van « consequente deflatie » aanspraak kan maken, is
een principieele doorvoering van de moderne economische prijsleer.
welke we daarom heel kort even onder het oog moeten zien.
Was men weleer in de meening, en verkeert menig ondernemer
heden ten dage nog in de illusie, dat de prijs van zijn product afhan~
kelijk is van zijn kosten aan de productie besteed, en dus te voorschijn
komt uit zijn kostprijsberekening : de moderne theorie leert, dat de
prijs ten slotte gedicteerd wordt door den afnemer, den kooper van het
product. Immers niemand produceert met een ander doeleinde, dan om
zijn product te verkoopen ; maar of hem dat gelukt, hangt af van de
omstandigheid, dat er menschen moeten zijn, die zijn product willen
hebben ; en of zijn productie loonend is, hangt af van den prijs, die zij
ervoor willen geven. Blijken zij er niet voor over te hebben, wat hij er
aan ten koste heeft gelegd, dan blijft hij met zijn product zitten zonder
abet te vinden, ofwel hij wordt gedwongen beneden den kostprijs te
verkoopen. Niet zonder reden wordt v66r het oprichten van een nieuwe
onderneming een uitgebreide marktanalyse verricht en is het vinden
van geschikte afzet het groote probleem van een bestaande onderne,;.
mingo Slechts hij die produceert wat absoluut noodzakelijk is voor 's
mensch en bestaan en· daarbij het monopolie van afzet bezit, kan bin~
nen de grenzen van zijn monopolie den prijs dicteeren : aIle anderen,
en dat zijn ze practisch allemaal, moeten zich schikken naar de eischen
van den consument.
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Volgens deze theorie zal dus het prijsniveau te bewerken zijn.
door er den consument invloed op uit te laten oefenen. Het middel
daartoe is gelegen in een nog verder gaande vermindering van aIle in~
komens, groote loon~ en salariskorting dus, waardoor het onmogelijk
wordt zich tegen de huidige prijzen staande te houden. Een huiseige~
naar toch moge nog zooveel verlichting krijgen in hypotheekrente en
andere vaste lasten, de huishuur zal daarmee niet dalen. Slechts dan
zaldit het geval zijn. als de huurder niet meer kim betalen en de eige~
naar tevens vreezen moet, in geval hij de huur opzegt, met een leeg
huis te zullen ac~terblijven. Deze huiseigenaar door de verminderde
opbrengst zelf insolvent geworden, zal moeten gaan praten met zijn
schuldeischers en verlichting van vorderingen zien te verkrijgen, enz ...
Is op deze wijze eenmaal een lager niveau bereikt, dan begint het
spelletje weer opnieuw: weer loonsverlaging en salariskorting, daling
van huishuur. hypotheekrente. enz. totdat het prijsniveau de gewensch~
te hoogte heeft bereikt, waarmee dan tevens de marge tusschen groot~
en kleinhandelsprijzen aanzienlijk vermindert. Een gevolg daarvan zal
aanvankelijk zijn een toename van de werkloosheid ; maar eenmaal het
proces geeindigd. dan is door de vermindering der vaste lasten de ba~
sis gelegd voor een nieuwe opleving, waardoor de groothandelsprijzen
weer gaan stijgen, hooger loon mogelijk wordt en nieuwe arbeids~
krachten in het productieproces worden te werk gesteld.

Ofschoon langs dezen weg veel te bereiken zou zijn, durven de
meesten de consequenties er niet van aan : het proces is dan ook zeer
pijnlijk en van zeer langen duur ; een streven naar toenemende werk~
loosheid en massale executies is er niet van te scheiden. Toch zal dit
de eenige mogelijke weg zijn om uit het moeras te geraken, als men'
tenminste de muntcorrectie verwerpt en het z.g. plan~Briining onui~
voerbaar acht. Met de hulp van de pers tracht men veelal luchtigjes
over deze noodzaak van te kiezen : Of plan~Briinung, Of plan~ Trip. Of
muntcorrectie, heen te stapp en, door ontwerpen en betoogen van in~
dustrialisatie, constructieve welvaartspolitiek en vrijer ruilverkeer aan
het publiek voor te houden ; het zijn slechts doekjes voor het bloeden :
zi; zullen bij een eventueele uitvoering het land nog sneller verarmen.
of dwingen tot prijsgeven van de munt. Immers industrialisatie zal
eerder tot prijsstijging dan tot prijsdaling voeren, en daardoor hier en
claar misschien de rentabiliteit herstellen, maar de bestaande wanver~
houding tusschen binnen~ en buitenlandsch prijsniveau wordt er nog

ECONOMISCHE POLITIEK VAN NEDERLAND

133

mee vergroot ; diezelfde disproportie zou bij vrijer internationaal ruilverkeer ons bedrijfsleven vernietigen : 't is mij dan ook ten eenen male
een raadsel hoe de minister-president Dr. H. Colijn als de weg uit'de
crisis kan aanduiden « herstel van een vrijer ruilverkeer » (3) en
daarbij muntcorrectie als volkomen ondoelmatig afwijzen. Al zouden
alle invoerrechten overal ter wereld worden weggenomen, dan nog zou
een Nederlandsch product op de buitenlandsche markt nauwelijks afzet
vinden wegens zijn abnormaal hooge prijzen, en aldus machteloos staan
tegenover de ongetwijfeld onmatige invasie van vreemd fabrikaat op
de binnenlandsche markt. Slechts dan mag Nederland zijn hooge invoerrechten en het dwaze contingenteeringenstelsel verlaten, als zijn
prijsniveau tot op het wereldniveau is gedaald ; zoolang dat niet gebeurd is, klopt het aan doovemansooren, wanneer het er bij andere
landen op aandringt toegelaten te worden tot de markt. (4)

Het zal den lezer misschien opgevallen zijn, dat in het voorafgaande de monetaire politiek nauwelijks werd vermeld ; de reden daarvan is gelegen in de omstandigheid, dat Nederlands moeilijkheden van
zuiver economischen aard zijn en niet voortvloeien uit gebreken van het
munt-, crediet- of bankwezen, zooals dat wel in Engeland (September
1931) , Amerika (April 1933) en België (Maart 1935) het geval was.
Een analyse van die economische moeilijkheden voerde ons dan ook
tot het opsporen van de economische oorzaken ervan, en bracht ons
tenslotte ertoe de economische middelen aan te wijzen, die dienen kunnen tot verbetering van den economischen toestand. Vóór we
ons dus op monetair terrein begeven, zal het nuttig zijn, even na te
gaan welke band het economische met het monetaire gebied verbindt,
om dezen overgang te rechtvaardigen.
Het geldwezen ontstond als een middel om den individueelen ruil
te vergemakkelijken. Door de steeds toenemende arbeidsverdeeling in
de maatschappij van de laatste 150 jaar won de functie van den ruil,
en daarmee dus die van het geld, in groote mate aan belangrijkheid ;
oorspronkelijk slechts een ondergeschikt middel in het economisch
(3) Dr. H. Colijn. De weg naar en uit de crisis. Stemmen des tijds, 1935,
n° 9 en 10. Crisisnummer, blz. 208.
(4) Om de zuivelindustrie te redden heeft men zelfs reeds moeten grijpen
naar het bedenkelijke dumpingsysteem, waardoor de Nederlandsche consument
ongeveer het dubbele betaalt van de Engelsche consument van Nederlandsche
natuurboter. Bij vrij ruilverkeer kan dit systeem natuurlijk geen stand houden.
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leven, werd het, vooral in de 20e eeuw, tot dé economische macht bij
uitstek. Tevens is het hanteeren van deze economische macht uitgegroeid tot een eigen functie (die van de banken) , welke zich ten doel
stelt haar te behouden en te versterken. Hierdoor ondervond de band
met het economisch leven een aanzienlijke wijziging, met niet gering
gevaar, dat de economische politiek in dienst zou komen te staan van
de monetaire. Verblijdend is het daarom, dat reeds hier en daar stemmen opgaan, die overheidstoezicht op de banken wenschen (5) , iets
wat in deze omstandigheden zonder twijfel gemotiveerd mag heeten,
ook al zou er in de werkwijze der banken niets le laken zijn ; de verantwoordelijkheid toch voor het ondergeschikt houden van het monetaire aan het economische kan niet zonder meer gegeven worden aan
een instelling, die van nature is gericht op het behouden en versterken
der economische macht van het geldwezen. Intusschen : hoe de feitelijke verhouding ook moge zijn, welke beteekenis het geld ook moge
hebben, nooit kan geldbezit identiek worden met het algemeen welzijn,
maar steeds zal het, in welken vorm of functie dan ook daaraan dienstig moeten zijn.
De basis nu, waarop een geldstelsel berust, is de objectieve ruilwaarde van de munteenheid. Deze ruilwaarde werd en wordt practisch nog bijna in alle landen uitgedrukt in edel metaal, m. n. in goud,
flat wegens vele eigenschappen, waaronder ook de « waardevastheid >>,
de voorkeur van de meesten verkreeg. Door dat uitdrukken in goud
wordt dan de z. g. pariteit van de munteenheid der verschillende Landen vastgelegd, waardoor een nagenoeg vaste koers tot stand komt.
Zoo bezit de wereldhandel practisch een rekeningseenheid en kan nu
regelmatig functioneeren ; storingen in valuta zijn oorzaak van strubbelingen in den internationalen goederenhandel. De monetaire kwestie
is dus in haar wezen een internationale kwestie, en moet derhalve in
internationaal verband worden beoordeeld.
Nederland staat voor het feit, hoe het dit ook moge appreciëeren,
dat zoo goed als alle landen tot devaluatie hunner muntwaarde zijn
overgegaan. Men lette er wel op, dat daardoor de onderlinge handelsrelaties voortdurend in verwarring geraakten, daar het prijsniveau in
de landen met gedeprecieerde valuta niet evenredig steeg. Die verwarring had voorkomen kunnen worden, indien zij allen tegelijk muntcorrectie hadden toegepast. Met dat al blijft echter het feit staan, dat
het verschil tusschen binnen- en buitenlandsch prijsniveau een gevolg is
van de depreciatie van het buitenlandsch betaalmiddel. Dit verschil
(5) 0. a. Dikaios in « De Tijd ».
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nu maakt dat de buitenlandsche exporteur als het ware een exportpremie kreeg, zonder eenige tegenprestatie van zijn kant : de invoerproducten doen in Nederland een abnormaal lagen prijs en dreigen de
binnenlandsche markt te ontwrichten. In dit licht gezien is de devaluatie van de Nederlandsche muntwaarde geen middel in den internationalen concurrentiestrijd, maar slechts een opruiming van een onrechtvaardige hindernis, een tenietdoen van de ongemotiveerde exportpremie van den buitenlandschen producent en teruggeven aan den binnenlandschen hetgeen hem wederrechtelijk ontnomen werd. Gelijkheid van
prijsniveau door een allerpijnlijkst proces van aanpassing te willen bereiken, waar het verschil niet voortkwam uit een snellere aanpassing
van het buitenland, mag wel haast onaanvaardbaar heeten. Moge niet
in dezen de woorden van Prof. Diepenhorst van toepassing zijn, dat
Nederland « te zeer onder de bekoring was gekomen van het beeld, dat
het tot het bittere einde toe bij de platgeschoten muren de vrijhandelsvaan (lees : de gouden standaard) moedig omhoog heeft gehouden.
Zulk een heroïsch en krijgshaftig beeld is min gelukkig voor een houding van lijdelijke weerloosheid. Die houding van weerloosheid is min
gelukkig voor _ een land, dat voor zijn economisch bestaan een verwoe
den strijd te voeren heeft » (6) .
Alleen aldus of op dergelijke wijze bezien zou devaluatie o, i. te
rechtvaardigen zijn : als herstel dus van wat onrechtmatig geschiedde.
Slechts zoo is een juiste weerlegging mogelijk van de opwerping, dat
sommigen er door benadeeld zouden worden : dat nadeel is eigenlijk
geen nadeel, maar slechts een onttrekken van een voordeel, dat hen niet
toekomt, daar het niet ontstond uit een productieve prestatie hunnerzijds, maar door de toevallige depreciatie van buitenlandsche valuta.
Geringer in waarde, maar toch nog voldoende krachtig, is het argument, dat er voor hen niet méér nadeel uit voort zal vloeien, dan het
geval zou zijn, indien andere maatregelen werden toegepast (planBruning of plan-Trip) ; zelfs dient naar dit argument verwezen te worden in die gevallen, waarin iemand, die niet bevoordeeld werd door
de devaluatie in het buitenland, nu toch eenig nadeel krijgt te ondervinden.
Men meene echter niet, dat devaluatie de redding zal brengen !
Slechts een hinderpaal, n.l. het verschil in binnen- en buitenlandsch
prijsniveau verdwijnt, en de mogelijkheid ontstaat, dat bij een eventueele opleving van de wereldeconomie Nederland er de hem toeko
(6) Prof. Mr. P. A. Diepenhorst. Crisis en Handelspolitiek. Stemmen des
Tijds, t.a.p. blz. 432v.
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mende functie in kan behouden. Zooals echter boven werd uiteengezet,
kwam de noodzakelijkheid der prijsdaling niet alleen voort uit dat niveauverschil, maar ook uit de wanverhouding tusschen koopkracht en
kosten van levensonderhoud. Waarschijnlijk zal door devaluatie ook
hierin wel eenige verbetering komen, daar zij indirect haar invloed kan
doen gelden tot in de bedrijven, die niet op export zijn gericht. Stijging van inkomen moet dan den druk der vaste lasten minder zwaa r
maken, maar aan een welvaartspeil als voorheen valt niet meer te
denken. Waar voor velen, niet het minst voor de overheidshuishouding,
de verplichtingen nog steeds aan den goeden tijd herinneren, daar zal
een groote versobering en bezuiniging, kortom « consequente deflatie »,
« aanpassing », of hoe men het noemen wil, op het program moeten
blijven staan.
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De middeleenwsche Standenstaat
door E. LOUSSE,
Professor aan de Hoogeschool te Leuven.

De huidige politieke kentering wekt in vele kringen een levendige
belangstelling voor de wetenschappelijke navorschingen over de middeleeuwsche corporatieve inrichting en den laatmiddeleeuwschen standenstaat. Sommige schrijvers bekijken deze problemen bij voorkeur
van sociaal-economische zijde en specialiseeren zich in de beschrijving
der oude gilden en ambachten ; andere leggen den nadruk op de daarmee verbonden juridische en politieke kwesties. In dit bescheid trachten
wij een schets te geven van alle corporatieve instellingen in het raam
van den standenstaat, die in de staatsgemeenschappen van het christelijk Europa bij het einde van de Middeleeuwen, ofschoon met plaatselijke afwijkingen van bijkomenden aard, toch overal op den grondslag
derzelfde beginselen gevestigd werd. Aan de hand van de uitslagen
van zooveel bestaande monografieën stellen wij een algemeene synthese voor, waarin het essentieele van de standenrechtelijke staatsregen
ling in het licht gesteld wordt. Zoo hopen wij eenigen dienst te bewijzen aan de historici, die het terrein van de in ons land nog zoo weinig
ontwikkelde standenstudie ontginnen, aan de leeraren in algemeene en
vaderlandsche geschiedenis, die het probleem van den standenstaat
maar al te vaak onbesproken laten en rechtstreeks overgaan van het
feodalisme naar de onbeperkte monarchie, ten slotte ook aan alle ontwikkelde lezers, die het neo-corporatisme van onze dagen met het corporatisme uit het verleden wenschen te vergelijken.
De laatmiddeleeuwsche standenstaat is een staat waarin de opperste macht verdeeld wordt onder den vorst en de met een publiekrechtelijke structuur bekleede standen. De inrichting er van berust op een
drievoudige hiërarchie, n.l. een territoriale, een bestuurlijke en een politieke. Derhalve kan hij ook van een drievoudig standpunt uit beschouwd en bestudeerd worden : als territoor of teritoriaalstaat (der
Tekst van een les gegeven op den Vliebergh-Leergang te Leuven, op 21
Augustus 1935.
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Territorialstaat), als bestuurslichaam of ambtenarenstaat (der Beamtenstaat), als sociale en staatkundige inrichting, als een standenstaat
(der Stándestaat) in engeren zin. Wij wenschen hem in dit drievoudig
opzicht nader te bepalen. Natuurlijk hechten wij minder belang aan
zijn eerste twee aspecten, niet slechts omdat het territoor en de bestuurlijke hiërarchie slechts het raam uitmaakten voor de wording van
het standenwezen dat ons toch vooral interesseert, maar ook omdat de
territoriaalstaat en de ambtenarenstaat van het einde der Middeleeuwen
reeds meer onderzocht en ontleed werden in verband met de toenemende centralisatie. Wij wijden breedvoeriger uit over het standenwezen
en de standenvertegenwoordiging en, om de beschrijving van het ontwikkelingsproces duidelijker te maken, onderlijnen wij voor ieder punt
de tegenstelling tusschen de feodale organisatie der XIe-XIIe eeuw en
de corporatieve of standenrechtelijke opvattingen der XIIIe, XIVe,
XVe en XVIe eeuw. Wij eindigen met een paar besluiten, waardoor
ht ontstaan, de bloei en het verval van het middeleeuwsch corporatisme in betrekking worden gesteld met gekende feiten uit de algemeene
geschiedenis.
De territoriaalstaat der late Middeleeuwen was in den regel samengesteld uit een aantal vereenigde heerlijkheden en vorstendommen,
die in het feudaal tijdvak van elkaar gescheiden waren. Economisch,
sociaal, militair en politiek was de cel van het feodalisme de heerlijkheid (la seigjneurie). De heerlijkheid was een min of meer uitgestrekt
domein gelegen in het bezit en de macht van een heer, d.w.z. van een
persoon die er eigendomsrechten en tegelijkertijd ook souvereiniteitsrechten over bezat. Zij strekte zich uit over één enkel dorp, over een
Merovingischen pagus, soms over een Carolingisch comitatus. De heer
was niet slechts eigenaar van zijn landgoed ; hij was tevens een heerscher, een soort vorst. Zijn macht, samengesteld uit het dominium en
de potestas, was in beginsel onbeperkt, althans tegenover zijn minderen, d.w.z. tegenover de menschen die zijn landgoed bewoonden, en
tegenover zijn gelijken, d.w.z. tegenover de heeren van denzelf den rang
in de feudale hiërarchie. Tegenover zijn meerderen, in de eerste plaats
tegenover den meerdere aan wien hij onmiddellijk ondergeschikt was,
n.l. zijn suzerein, bevond hij zich in een toestand van afhankelijkheid.
juridisch was de heerlijkheid als een leen (feodum, Pief) opgericht : zij
heette door den suzerein, die er het alturn dominium over bewaarde,
aan den vazal geschonken te zijn in ruil voor bepaalde diensten door
de feudale overeenkomst (le contrat féodal) of de plaatselijke gewoonte omschreven. Het leenroerig verband was persoonlijk en zakelijk,
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personeel en reëel : het werd gesmeed tusschen de personen van de in
de overeenkomst betrokken partijen en tevens tusschen de aan de partijen behoorende goederen. Het was echter steeds louter individueel :
van man tot man, en nooit van een man tot een groep ; het feudalisme
was een tijdperk van scherp individualisme.
De meeste ondergeschikte heerlijkheden bleven onveranderd
voortbestaan totdat, onder den invloed van de Aufklärung, van de
Fransche Omwenteling en van het liberalisme der XIXe eeuw, alle
overblijfselen van het feudaal stelsel afgeschaft werden ; andere ontwikkelden zich reeds in de Middeleeuwen tot territoriaalstaten. Een
heer trachtte zijn macht boven die van zijn gelijken te doen gelden,
terwijl hij aan den anderen kant zijn eigen verplichtingen tegenover
zijn suzerein eenzijdig van de hand wees. Door oorlog en annexatie,
door huwelijk en erfenis, door aankoop of in pand neming, door alle
mogelijke middelen maakte hij zich meester van heerlijkheden die hem
aanvankelijk niet toebehoorden of die hij als leenen afgestaan had : hij
verschoof aldus de grenzen van zijn domein. Bovendien stelde hij in de
plaats van de aldus onderworpen of heelemaal onteigende geslachten,
zijn eigen potestas. Hij vormde • geleidelijk een vrij groot territoor, een
territoriaalstaat. Soms vielen de grenzen van dezen staat samen met
die van een oud Carolingisch comitatus, dat in het feudaal tijdperk
afgebrokkeld was ; in andere gevallen werd het nieuw vorstendom
samengesteld uit een aantal naast elkander gestelde heerlijkheden ; het
werd een zgn. gecentraliseerd koninkrijk, wanneer een vorst wiens
voorvaderen een koningstitel uit den oud-Germaanschen tijd hadden
weten te bewaren en voort te zetten, de gebieden van enkele voorname
vazallen met zijn domein vereenigde ; in een later tijdstip der historische ontwikkeling kon de territoriaalstaat zelfs onder den vorm van
een statenbond bestaan, of onder een anderen vorm die met een statenbond verwant was. In alle gevallen golden echter dezelfde principes :
territoriale eenmaking en vervanging van de individueele feudale
rechtsverbanden tusschen suzerein en vazallen door de potestas van
een landsheer, rechtstreeks op de gemeenschap van alle onderdanen
uitgeoefend.
Administratief werd de territoriaalstaat als een ambtenarenstaat
ingericht : de landsheer beheerde zijn territoor met behulp van geschoolde, door hem benoemde, bezoldigde en tegenover hem verantwoordelijke ambtenaren. Het tot stand komen en de ontwikkeling van
de bestuurlijke hiërarchie was een niet te vermijden gevolg van de
uitbreiding van het territoor. In een feudale heerlijkheid kon de be-
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stuurlijke inrichting werkelijk tot een minimum beperkt blijven ; dit
leverde toen even weinig bezwaren op, als heden ten dage in de nog
bestaande landelijke grootdomeinen. Economische uitbating, politiek beleid, rechtspraak, ja, zelfs defensie, alle zorgen werden in laatste instantie door den heer zelf gedragen. De medewerkers van den heer
werden gegroepeerd in raden, naar den stand van de ondergeschikten
met het waarnemen van wier belangen zij zich moesten inlaten : een of
meer schepenbanken, voorgezeten door plaatsvervangers van den heer
(villici) deden recht heerschen en spraken vonnissen uit, overeenkomstig de bepalingen van een ongeschreven gewoonte, ten behoeve van
de vrije cijnsmannen en van de lijfeigenen ; eventueel zat de heer zelf
een feudale curia voor, samengesteld uit zijn vazallen, waarvan de
handelingen, uitspraken en besluiten beheerscht werden door de voorschriften van het feudaal recht. Er bestonden dus slechts een feudale
en een domaniale inrichting ; er moest geen plaats worden ingeruimd
voor een naar de reëele bevoegdheden gespecialiseerde bestuurlijke
hiërarchie, omdat er, behalve de uitbating van het domein, haast geen
bestuurlijke zaken voorkwamen.
Naarmate echter meer heerlijkheden in één hand vereenigd werden, verdwenen een aantal smalre heeren ; daardoor en ook door het
stijgen van het peil van cultuur en beschaving werden de zorgen van
de landsheerlijke regeering met de jaren zwaarder. De verdwenen
heeren werden vervangen door geschoolde, verantwoordelijke, aan een
strengere tucht onderworpen en gehiërarchiseerde ambtenaren ; aan 'het
hoofd van de hiërarchie werden hoe langs zoo meer bijzondere raden
opgericht. De oude curia samengesteld uit edelen en prelaten bleef
naast den landsheer voortbestaan, echter meer als een herinnering aan
vervlogen tijden en als een steeds kostelijker en luisterrijker sieraad,
dan als een schakel in de verdeeling der bestuurlijke werkzaamheden :
de curia werd la cour, in de moderne beteekenis van het woord. De
voornaamste, ofschoon niet altijd de hoogst geplaatste, medewerker
van den vorst was de kanselier, wiens bevoegdheid, n.l. de bewaring
van 's vorsten zegel, steeds belangrijker werd naarmate het domaniale
verdrongen werd door het administratieve. De vorstelijke raden kregen
elk een bijzonder gebied. Men onderscheidde haast overal ten minste
drie raden, t.w. een politieleen raad, later grooten raad of raad van
state geheeten, een rechterlijken raad of hoogex gerechtshof, en een
raad van financiën of rekenkamer ; allen werden samengesteld uit legisten ontsproten uit den derden stand. Voor dezelfde legisten waren
ook de talrijke posten in het ambtenarencorps voorbehouden. En de
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tweevoudige hiërarchie van territoriën, ter eenre, van staatsambtenaren
en staatslichamen, ter andere zijde, vormde het raam waarin de politieke inrichting van den standenstaat, n.l. het standenwezen en de
standenvertegenwoordiging, ingelijst werd.
Onder staatkundig opzicht werden de ingezetenen van een aldus
georganiseerd grondgebied in corporaties en standen gegroepeerd ;
thans zinspelen wij op de scherpste tegenstelling tusschen den feudalen
staat en den standenstaat. De feudale staatsregeling was immers, zoor
als reeds gezegd, een sterke uiting van individualisme op sociaal en
politiek gebied ; daarentegen werd de groepsgedachte op juridischen
grondslag nergens zoover gedreven als in het laatmiddeleeuwsch standenrechtelijk stelsel. In den feudalen staat kende men alleen individueele rechtssubjecten en individueele rechtsbetrekkingen. De suzerein
kende ieder vazal persoonlijk en sloot met ieder in het bijzonder een
zgn. feudale overeenkomst, dewelke door Prof. O. Hintze ein Statuskontrakt genoemd wordt, d.w.z. een contract waarbij niet slechts wederzijdsche verbintenissen aangegaan werden, doch ook het rechtsstatuut van den vazal op een aantal aan hem verleende persoonlijke privilegiën gevestigd werd. Dergelijke overeenkomsten werden mutatis
mutandis insgelijks door den heer met elk van zijn vrije cijnsmannen
en met sommige lijfeigenen gesloten. Andere rechtspersonen kende de
heer heelemaal niet, o.a. de immunisten, of bezitters van domeinen die
in rechterlijk, financieel en militair opzicht van elk ingrijpen van den
heer gevrijwaard heetten, en de bezitters van allodia, d.w.z. van domeinen die heelemaal buiten de feudale inrichting waren gebleven en
nooit als leenen werden ingericht. Ieder soort ingezetenen was aan een
bijzonder recht onderworpen, n.l. de vazallen aan het feudaal recht in
engeren zin, de cijnsmannen en de lijfeigenen aan de landelijke gewoonten, schier alle immunisten aan het kerkelijk recht, de bezitters
van allodia aan wat er van het oude gemeenrecht nog overbleef ; ingevolge de territoriale werking van het gewoonterecht, werden op de
vreemdelingen dezelfde bepalingen toegepast als op de staatsburgers.
In den standenstaat werden de individuën gegroepeerd in corporaties en standen, naar de functie die zij in de gemeenschap vervulden,
naar hun particuliere belangen op economisch gebied en naar hun privaatrechtelijk statuut. Onder sociaal opzicht onderscheidde men, op
een trouwens louter traditioneele wijze, de oratores of leden van den
Lehrstand, n,l. de leden van de geestelijkheid, de bellatores of leden
van den Wehrstand, n.l. de ridders, de vazallen, de leden van de oude
nobil tas en de ministerialen, de laboratores of leden van den Náhr-
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stand, onderverdeeld in leeke bezitters van allodia, vrije cijnsmannen
en lijfeigenen. Na de heropleving van een groot handelsverkeer ontstonden nieuwe schakeeringen, als gevolg van de vervanging der landbouweconomie door de stadseconomie : de hooge geestelijken en de
edelen werden voortaan beschouwd als de klassen der eigenaars van
geprivilegieerde landelijke domeinen; de cijnsmannen en de lijfeigenen,
alle plattelandsbewoners, bleven ofschoon in een ondergeschikte positie insgelijks aan de ouderwetsche landbouweconomie verknocht en
maakten thans een zgn. boerenstand uit ; de koophandelaars en neringdoenden oefenden hun bedrijf bij voorkeur in de steden uit. De geestelijken, de edelen en de vrije plattelandsbewoners bewaarden hun
rechtsstatuut principieel ongewijzigd ; vele lijfeigenen werden ontvoogd en in den vrijen boerenstand opgenomen ; ten behoeve van de
poorters, burgers of stedelingen werd een nieuw recht ontworpen, t.w.
het stadsrecht, op de basis van de oude ongeschreven plaatselijke gewoonten en van de keuren door den heer aan de steden verleend. In
de samenleving kwamen er dus vier verschillende soorten menschen
in aanmerking voor den verderen opbouw van de corporatieve staatsregeling.
Boven de individueele voorrechten der leden van de geestelijkheid, den adel, de stadsburgerij en den vrijen boerenstand, werden
collectieve voorrechten voor corporaties en standen gevestigd. Niet
alle groepen, niet alle vereenigingen werden tot den rang van corporaties (corpora, rechtslichamen) verheven, doch alleen degene die een
bijzonder statuut op juridisch gebied kregen : bij de geestelijkheid, de
abdijen, de commandeurschappen der militaire orden, de universiteiten
en sommige kapittels ; bij de edelen in sommige landen, de leenen en
heerlijkheden zelf ; bij de burgers, de steden, de vrijheden en de gilden
van ambachten ; bij de boeren in sommige gevallen, de plattelandscommunitates. Het statuut van ieder corporatie werd bepaald door
handvesten, charters, keuren, naar inhoud en vorm afgeleid van het
feudaal contract : wederzijdsche overeenkomsten gesloten tusschen den
landsheer en de vertegenwoordigers van het corps, waarin de voorrechten — o.a. de immuniteit in financieel opzicht — en de verplichtingen van het corps — o.a, het stemmen van beden of toelagen op
aanvraag van den landsheer — vastgelegd werden. De corporaties
derzelfde soort in één territoor gevestigd groepeerden zich op hun
beurt in standen (status, ordines, ordres, états) en kregen een publiekrechtelijke structuur, beschreven in zgn. standskeuren, d,w. nieuwe
uitbreidingen van het feudaal contract. In de standskeuren, evenals in
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de gewone corpskeuren, werden opgenomen de beide beginselen van
de fiscale immuniteit, als een gemeenschappelijk voorrecht van den
stand zelf, en van het stemmen der beden, als een dienst dien de stand
als dusdanig ten bate van den vorst moest presteeren. Corporaties en
standen waren dus bevoorrechte lichamen in het raam van den standenstaat.
De landsheer nu trachtte de standen onderdanig te maken, met
het doel zijn macht over geheel het land te verstevigen. In verhouding
tot geheel de bevolking van een territoor, maakten de politiek bevoorrechte standen slechts een minderheid uit. De lij (eigen, de niet-be
zittende geestelijken, als b.v. de leden der Bedelorden, andere individueele rechtspersonen nog waren immers altijd van de politieke hiërarchie uitgesloten, zelfs in de eenige landen waar de vier standen met
staatkundige voorrechten bekleed werden ; in de meeste gevallen waren
er echter slechts drie geprivilegieerde standen, n.l, de geestelijkheid,
de adel en de burgerij ; in de meeste protestantsch geworden streken
viel na de Reformatie de geestelijkheid af, zoodat er daar slechts twee
standen overbleven ; uitzonderlijk bezaten alléén de burgers der steden
een medezeggingsrecht in het staatsbeleid. Overal toch stelde die minderheid, hoe gering ook, zich tegenover den vorst aan als de vertegenwoordiging van geheel de volksgemeenschap, van geheel het land, van
het gemeen land, en zij wist den vorst te dwingen tot het verleenen van
landcharters, waarin het dualisme van verplichtingen en voorrechten
alweer te voorschijn kwam. Aan den anderen kant wilde de heer het
land, dat hij reeds territoriaal en administratief onder handen had, ook
onder staatkundig opzicht volkomen ondergeschikt maken. Deze tweestrijd eindigde met een compromis : de heer riep een bestendige vertegenwoordiging der bevoorrechte standen, een permanent standencollege, bijeen, waarvan de macht kwam te berusten op de dualistische
charters aan individuën, corporaties, standen en land verleend.
Het tot stand komen van een permanent standencollege stelde een
mijlpaal in de historische ontwikkeling van den standenstaat. In tegenstelling met de territoriale en de bestuurlijke hiërarchie, werd de
staatkundige inrichting niet door een autoritair ingrijpen en een onbetwistbare zegepraal van den vorst gekroond, maar door een dualistische verhouding tusschen de twee voornaamste staatsmachten. In
gewone omstandigheden werkten vorst en standen samen bij het uitvaardigen van alle gewichtige besluiten omtrent de regeling van de
staatsaangelegenheden, en zij hielden elkaar in evenwicht door de
uitoefening van hun respectieve medezeggenschap. Beide streefden
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echter niet altijd naar hetzelfde doel : nu eens werd het evenwicht ten
voordeele van den vorst, dan weer ten voordeele van de standen, verbroken. Practisch bleef de potestas van den landsheer binnen de perken, die door de standenvertegenwoordiging ter aanleiding van de
stemming der gevraagde beden werden gesteld ; de standen en het
land daarentegell bc vaarden de voorrechten die de vorst hen door
gebruik noch misbruik van zijn potestas kon ontnemen. Was de vorst
zwak, behoeftig, minderjarig, moest de erfopvolging buiten de rechtstreeksche lijn geschieden, telkens grepen de standen in om nieuwe
voorrechten af te persen ; kon de vorst echter op eigen krachten voort
zoodat hij de subsidies van zijn onderdanen voorloopig missen kon,
dan riep hij de vertegenwoordigers van de standen liever niet bijeen
en hij streefde naar absolutisme.
De standenrechtelijke of corporatieve staatsregeling met de hierbij beschreven dualistische verhouding der machten bestond in alle
christelijke staten van Europa bij het einde der Middeleeuwen en het
begin der Moderne Tijden. De politieke geschiedenis der Middeleeuwen na het verval van het Karolingisch rijk kan dus naar het volgend
schema worden ingedeeld : het tijdperk van het feodalisme en, vervolgens, het tijdperk van den standenstaat, althans voor al hetgeen
Zuid-, West- en Midden-Europa betreft ; in het Oosten, waar men
eigenlijk geen feodalisme kende, volgde de standenstaat -- waarvan
de inrichting trouwens van de meer ontwikkelde streken van het Westen nagebootst werd — onmiddellijk de periode der primitieve stammeninrichting. Gedurende de Nieuwere Tijden werd het dualisme der
machten overal opgelost, echter niet overal in hetzelfde tempo, noch op
dezelfde wijze. In de meeste landen -- Spanje en Frankrijk zijn daar
sprekende voorbeelden van -- verschoof de vorst stelselmatig de ba
kens van zijn potestas, totdat de standen hun voornaamste politieke
voorrechten verloren hadden en zijn macht onbeperkt, absoluut kon
heeten : zoo ontstond het stelsel der onbeperkte monarchie. In enkele
uitzonderlijke gevallen, als in Zwitserland ten tijde van Calvijn, in de
Vereenigde Provinciën door toedoen van Oldenbarnevelt, in Engeland
Onder leiding van Olivier Cromwell, gaven de standen hun getrouwheid
aan het monarchaal beginsel op en zij stichtten een oligarchische republiek. In Engeland, na de Roemrijke Revolutie van 1688, werd de middeleeuwsche standenstaat door een reeks hervormingen geleidelijk vervormd tot een constitutioneel-parlementaire monarchie, een regime dat
de Philosofen der XVIIIe eeuw een ideaal noemden en dat de liberale
staatslieden der XIXe eeuw, naar het voorbeeld van de Fransche revolutionnairen, overal trachtten in te voeren.
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JAPANSCHE EN EUROPEESCHE OPVATTINGEN
door Dr. K. du BOIS, S. J.

Zeventig millioen,
Eén door volksaard,
als één gezin onder één stamhoofd vereend,
steunende op een traditie van vijf en twintig eeuwen,
economisch en militair machtig uitgerust,
prolifiek,
op een overbevolkt grondgebied,
Dat is Japan ; dat in het Oosten dreigt.
Meermalen onderging het vreemde invloeden ; greep dan gretig
naar dat nieuwe, verrijkte zich er van, niet zonder eenige tijdelijke verstrooiïng van het nationaal-eigene ; maar deze was enkel van korten
duur : de aangeboren volksaard drong telkens weer machtig naar
voren, niet vernietigend maar louterend en aanpassend : het volk trad
zichzelf gelijk maar sterker uit de krisis.
Zoo gebeurde het voor eeuwen, toen Japan China's invloed onderging ; zoo schijnt het nu wederom te gebeuren, dank aan de
Kódó-beweging, nadat de invloed van het Westen zich liet gelden,
niet zonder eenige tijdelijke verduistering vain het volkseigene.
Hoe die continuïteit uitleggen, dat verrijken uit vreemde elementen zonder op te houden zichzelf te blijven ?
Uit de opvatting van den Japanees nopens de staatsinrichting en
het staatsgezag, zijn land eigen.
Zoo meenen zij en zoo wordt ons bevestigd door een kenner die
de diepere grondslagen der Kódó-beweging onderzocht, Johannes
KRAUS, S. J, Professor in de ekonomie aan de Sofia-Universiteit, te
Tokio. (1)
Wij willen hier de gezagsopvatting en 4nrichting onderzoeken,
(1) Zijn collega en onze medewerker J. EYLENBOSCH, S.J., Professor in
talen aan dezelfde Hoogeschool -- en tijdelijk in België — wees ons op het
belang dier beweging, op hare beteekenis en op den grooten bijval dien zij in
Japan geniet. Hetgeen wij hier over Japan meedeelen danken wij aan hem.
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door de Kódó-beweging voorgestaan, om ze
onzer Westersche opvattingen.

te vergelijken met enkele

I. --- J APAN.
HET KADER.
Om de Kádó-beweging te begrijpen moet men zich minstens eenigszins rekenschap geven van het kader waarin ze plaats grijpt. Daarom hierover eerst enkele bijzonderheden.
iek volk, merkten wij op. De snelle
70 millioen inwoners, een prolifiek
aangroei der bevolking dagteekent van voor betrekkelijk korten tijd,
n.l. een zestigtal jaren ; ze was anderhalve eeuw nagenoeg onveranderd gebleven, rond de 30 millioen. Tegenwoordig telt men ongeveer
68 millioen inwoners in het eigenlijke Japan en 97 in het gansche
Rijk. (2)
Een overbevolkt grondgebied. De oppervlakte van het eigenlijke
japan bedraagt 382.000 vierkante Kilometers zoo dat wij er ruim 170
inwoners per vierk. Km. tellen ; maar het land is bergachtig, zoodanig
dat per bebouwbaren vierk. Km. ongeveer 1.000 inwoners aangetroffen
worden ; niettemin maakt de landbouwbevolking nog 48 t,h. van het
geheel uit. De ondergrond is arm aan delfstoffen. Uit dat alles blijkt
overduidelijk hoe prangend voor Japan het vraagstuk is naar de bestaansmogelijkheid van zijne toenemende bevolking.

(2) Enkele statistische gegevens mogen Japan's demographische ontwikke.
ling nader toelichten :
Het gansche Rijk in 1930
64.500.000 inwoners
Eigenlijk Japan
20.260.000 inwoners
Korea
4.680.000 inwoners
Formosa
285.000 inwoners
Sachaline
1.290.000 inwoners
Kwantung
70.000 inwoners
Stillen-Oceaan-eil.
(mandaat)
Per 10.000 inwoners telde men
1874 tot 1883
1884 tot 1893
1894 tot 1903
1904 tot 1913
1930
1933

1872
1882
1892
1903
1913
1920
1930

Eigenlijk Japan
33.100.000
36.700.00
41.100.000
46.700.000
53.400.000
56.000.000
64.500.000

in het eigenlijke Japan, in de jaren :
: 183 sterfgevallen 252 geboorten
: 210 sterfgevallen 280 geboorten
: 205 sterfgevallen 312 geboorten
: 205 sterfgevallen 325 geboorten
: 182 sterfgevallen 324 geboorten
: 178 sterfgevallen 315 geboorten

inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
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Ekonomisch machtig uitgerust. Eenieder weet voldoende hoe Japan zijn voordeel wist te halen uit de nieuwste uitvindingen op ekonomisch gebied (3) ;
en militair : vooral de laatste jaren werden noch moeite noch
kosten gespaard om leger en vloot te ontwikkelen ; het budget voor
1933 voorzag, op een totale uitgave van 2.309 millioen Yen, 210 millioen of 9 % voor leger en vloot, in 1935 op 2.161 millioen, 1.021 milliven voor datzelfde doel of 47 %,
Staatsinrichting.
Japan is een erfelijk Keizerrijk ; de Keizer is van goddelijken
oorsprong --- waarover verder.
Van 1603 tot 1867 werd hij feitelijk uit het staatsbestuur gehouden door een, eveneens erfelijken, Jhogum die theoretisch al zijne
macht van den goddelijken vorst ontving.
In 1867 werd die Jhogum tot aftreden gedwongen en zag Japan
uit naar een moderner staatsinrichting, welke zou overeenkomen met
die van de landen uit het Westen, waar men nu mee in betrekking
kwam. Naar Japaneezen beweren, was zelfs de beweegreden tot de
hervorming geweest die betrekkingen te vergemakkelijken en niet hetgeen bij ons tot volksvertegenwoordiging had gebracht.
Onderzoekingen werden in Europa ingesteld, verschillende gedeeltelijke en voorloopige hervormingen ingevoerd en, op 11 Februari
1889, kreeg het land de grondwet welke nu nog in voege is.
Ze werd door den Keizer geschonken, de « Inleiding » zegt het
uitdrukkelijk. De vorst wil « de geestelijke en verstandelijke hoedanigheden van zijne welbeminde onderdanen ontwikkelen... ; hij hoopt de
welvaart van den staat te zullen behouden, in samenwerking met zijn
volk en met diens steun ; daarom vaardigt hij deze grondwet uit ; ze
moet duidelijk maken welke beginselen hemzelf zullen leiden en tot
richtsnoer dienen aan zijne opvolgers, aan zijne onderdanen en aan
hunne nakomelingen, voor altijd. »
De Keizer deelt de wetgevende macht met de « Teikoku » die uit
twee kamers bestaat :
1. de « Kizoku-in », samengesteld uit de prinsen van den bloede ;
zekere edellieden ; leden door den Keizer voor 7 jaar aangesteld (in
1925 respectievelijk 20, 195 en 120) ; verder uit 4 vertegenwoordigers
van de Academie der wetenschappen en uit 66 afgevaardigden uit en
door de meest belasten gekozen ;
(3) Zie daarover : A. BLOCK,

In het Verre Oosten, in «Streven», Juni 1935.
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2. de « Shugi-in », waarvan de leden door rechtstreeksche,
gelijke en geheime verkiezingen voor vier jaar aangesteld worden,
tot 1925 door belastingkiezers, sedertdien door algemeen mannenstemrecht. Deze Kamer kan vóór de 4 jaar door den Keizer ontbonden worden. Ze telt ongeveer 450 leden. Beide Kamers bezitten
theoretisch een gelijke macht maar de invloed der gekozen Kamer is
feitelijk overwegend. Interpellatierecht bestaat niet ; de Kamers mogen
evenwel aan de ministers vragen stellen en bij onbevredigend antwoord
bij den Keizer een klacht indienen. De ministers moeten dus feitelijk
op een meerderheid, vooral op eene in de gekozen Kamer, kunnen
steunen om aan het bewind te blijven.
Het verordeningsrecht van den vorst is vrij uitgebreid : noodverordeningen kunnen buiten den zittijd van de Kamers worden getroffen ; « de Keizer treft de besluiten vereischt voor de uitvoering der
wetten, het behoud van den vrede en van de openbare orde en tot
hooger welzijn zijner onderdanen. Maar geen enkel besluit mag tegen
de bestaande wetten ingaan » (art. 9) . « De Keizer regelt de inrichting van het leger, hij bepaalt het contingent van leger en vloot ».
(art. 10) ; « het verklaren van den oorlog, het sluiten van den vrede,
bet sluiten van verdragen, komen Hem toe » (art. 12) .
De uitvoerende macht berust geheel bij den Keizer die bijgestaan
wordt door een Naikaku of ministerraad waarvan de leden tegenover
hem verantwoordelijk zijn en een Sumitsu of Privaten Raad bestaande
uit 26 leden, welke hij naar goeddunken bijeenroept. Die Raad heeft
een zeer grooten invloed, vooral waar het gaat om het uitleggen van
de grondwet.
De partijen bestaan veeleer uit de aanhangers van bepaalde vooraanstaande persoonlijkheden dan uit voorstanders van beginselpro,
gramma s.

DE KODO-BEWEGING.
Tot voor enkele jaren scheen dat vrij gematigd parlementair regiem te bevredigen ; godsdienstige eerbied voor den Keizer en voor
's lands tradities verhinderde te geweldige uitingen van de volkssouvereiniteit en enkele vooraanstaanden wisten een zeer grooten invloed
op het bestuur van het land en in de politiek uit te oefenen.
Maar toen kwam, evenals in vele andere landen, reactie op tegen
het regiem vooral van uit militaire middens. De Kódó-beweging ontstond — dat is, naar de beteekenis van dat woord, de beweging van
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« den Weg der Keizerlijke Voorzaten » -- welke zich principieel tegen
het regiem verklaarde, De « Nippon Cultural Federation » nam op
zich de opvattingen, door die beweging verkondigd, te verspreiden en
het buitenland er gunstig voor te stemmen. Om dat laatste doel te bereiken geeft zij een driemaandelijksch tijdschrift uit : « Cultural Nippon », in Westersche talen (Duitsch, Engelsch, Fransch) gesteld.
De oorsprong van het staatsgezag.
De Heer Chikao Fujisawa, Bestuurder van de « Nippon Cultural
Federation », (welke zich ook « Vijfde Internationale » noemt) , hoofdredakteur van « Cultural Nippon » en lid van het gouvernementeel
« Research Institute of National Culture » heeft ons, in een reeks
artikels in zijne revue, de Japansche staatsopvatting uiteengezet -- wij
mogen ze de Japansche noemen omdat ze de aldaar algemeen gangbare is. De groote meerderheid der bevolking aanvaardt ze met volle
overtuiging en wie er geen vrede mee kan nemen verzwijgt het... uit
voorzichtigheid of loopt eene veroordeeling op.
Over de opvatting van den Staat zijn vooral twee artikels uit het
Maartnummer 1934 belangrijk, n.l. « The Reassertion of Japanese
State Philosophy » met de opmerking : « A nation-wide spiritual movement which now sways the whole nation, makes strongly for the
creation of a new social and political order and the accomplishment
of its principal task is urgently contemplated : the consummation of the
ideal of Kódó politics » en « Les traits caractéristiques de la Philosophie de l'Etat Japonais ».
Tegen parlementarisme en partijpolitiek.
«Kódó » is principieel tegen onze Westersche opvatting van
het parlementarisme, welke zijne uiting vindt itt het Engelsch « liberal
principle that king reigns but not governs » -- en eveneens tegen den
kapitalistischen en den communistischen geest : « the Japanese spirit
should be encouraged to counteract not only Marxistic communism
but also capitalistic liberalism ». Wij bespreken in ons artikel dien afkeer niet. Het zal echter duidelijk blijken dat Kódó's opvattingen
principieel tegen een en ander zijn.
De partijpolitiek, uit het Westen afkomstig, heeft de nauwe solidariteit onder alle leden van het Japansche volk, de waarborg van zijn
zichzelf blijven ondanks krisis, zoeken te ondermijnen ; voor geldmagnaten baande zij den weg tot eigen weelderigen levenswandel, terwijl
nijpende nood de volksmassa teisterde. Deze mistoestanden waren de
aanleiding tot een revolutionnaire Marxistische beweging.
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Men mag niet aanvaarden dat een partij, welke de meerderheid
in het parlement bekwam, aan den Keizer een gouvernement opdringt
dat zich rechtstreeks en uitsluitend tegenover dat Parlement verantwoordelijk acht ; het Parlement is geen middel om door wederzijdsche
toegevingen conflicten tusschen vorst en volk, of gouvernement en
volk, te vereffenen, Het Parlement mag er in Japan zijn maar enkel
als het politiek organisme dat doeltreffend den vorst bijstaat in het
uitoefenen van zijn kódórbestuur. Voorlichting, ja, die moet er voor
den vorst zijn, maar geen overdragen van de macht. Die hoort hem
steeds rechtens toe !

Welzijn voor allen.
Het volk moet ware vrijheid genieten, aan elkeen een passende
vrije bedrijvigheid, overeenkomende met elkeens socialen toestand en
persoonlijke bekwaamheid ; al hetgeen die orde stoort weze verhinderd ! Dus geen communistische diktatuur welke de bourgeoisie uitsluit en het persoonlijk initiatief teniet doet ; en evenmin Fascisme
zooals in _.Italië en Duitschland, waardoor één partij de dictatoriale
macht bekomt, onverschillig of ze goed dan slecht heerscht.
Aan elkeen ook het noodige, de middelen om zich een passend
bestaan te kunnen verzekeren, want anders kan van de massa geen
beoefening der deugd verwacht.
Door een Keizer van goddelijken oorsprong.
Parlementarisme en partijpolitiek naar Westersch voorbeeld hebben dat welzijn voor allen niet gebracht en tevens Japan's tradities
bedreigd. Terugkeer naar de Japansche traditie over het staatsgezag
zal dat gewenschte welzijn bewerken.
In Europa bracht het absoluut gezag der vorsten dwingelandij en
daarom heeft het Westen er mee afgebroken. « La Révolution Francaise a donné le coup de grace a l'idée de l'autorité absolue du monarque en faisant sa déclaration retentissante de « la liberté, l'égalité,
la fraternité ».
Maar nu wordt men « accablé par un phénomène général déconcertant d'anarchie et de désintégration, issu fatalement de l'excès de
l'application du principe de la liberté » en zoekt men naar een nieuw
politiek en sociaal evenwicht waarin « le principe de liberté et le principe de l'autorité sauraient se réconcilier run avec l'autre. »
Welnu in Japan moet naar dat evenwicht niet gezocht, het is er.
Omdat de vorst van goddelijken oorsprong is. Fujisawa zet het
ons breedvoerig uiteen, vooral in zijn Fransch artikel. En, zooals wij
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reeds opmerkten, beantwoordt zijne mythologische uitleg aan het algemeen geloof of tenminste aan den uitleg van het gezag in Japan algemeen voorgehouden.
Ziehier de hoofdzaak : « Ce qui a déterminé Ia nationalité japonaise a son origine, c'était avant tout l'Edit Divin de la Grande Déesse
du Soleil, énoncé lors de la descente de son Petit-Fils en ce pays ».
De godin beval aan haar kleinzoon : « va, mon Petit-Fils Divin, et
gouverne par le principe de la vertu », dan zal de Keizerlijke troon
eeuwig zijn.
De kleinzoon is mensch en derhalve sterfelijk, maar tevens god,
en blijft het natuurlijk na zijn dood -- het Shintoïsme, de eigenlijk
oorspronkelijke en voornaamste godsdienst der Japaneezen -- thans
staatsgodsdienst, -- houdt den dienst der dooden in groote eer, dien
van de dooden van het gezin, van het dorp en eindelijk van het Keizerlijk Huis omdat de eerste Keizer de gemeenschappelijke stamvader van
allen is.
- De Keizer stelt zich, door een godsdienstige daad, « en communion spirituelle directe avec ses ancétres-dieux », teneinde zijn hart te
ontdoen van « toutes impuretés mentaler telles que l'égoïsme et la
mauvaise passion » welke dikwijls zijn « lumière primordiale » konnen
benevelen. In dat leeggemaakt hart stort dan de godin « son profond
amour et sa bienfaisance sans bornes ».
Waarom dan een parlement instellen, zelfs een louter raadgevend?
Japan's mythologie zelf zette daartoe aan : toen de Godin Zon
haren kleinzoon naar de aarde wilde sturen, riep ze 8 millioen goden
bijeen om hun raad in te winnen : « and sounded their views and opinions as to her grand scheme ». Keizer Meiji « a restauré fidèlement
cette tradition nationale » toen hij de dwingelandij der Shogun's omverwierp. Ook hij wilde zich bij het bestuur van het land wijzen raad
verzekeren omdat zijn doel was te « gouverner avec la parfaite connaissance de ce que le coeur du peuple soupire » en geenszins « gouverner
en s'arrogeant la propriété ». Maar dan moet het Parlement « servir
a assister l'Empereur dans la poursuite de son gouvernement éclairé »
en mag het zijne plaats niet innemen. De eindbeslissing komt steeds
den Keizer toe. (4)
(4) Laat ons ter aanvulling d e besluiten van ,den schrijver aanhalen :
uit zijn artikel volgen twee «conséquences» waar hij dan nog een «principe»
bij voegt.
Première conséquence :
La théorie démocratique moderne tend a considérer le Parlement comme 1e
centre du gouvernement et tout parti politique occupant une majorité au sein
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HET « WAAROM » DER KODO-BEWEGING

Ik ken geen enkele studie welke « eine Analyse des Ursachenkomplexes versuchte, der der Kódóbewegung zugrundeliegt », zegt
ons Pater J. KRAUS in het begin van zijn artikel « Einige Ideal- und
aktoren der Kódóbewegung », in « Cultural Nippon » van Maart
Realfaktoren
en in dat van juni 1934.
De literatuur over het Fascisme en die over het Bolschewisme
wijzen ons vooral op « wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhdltnissen », maar die « Realfaktoren », hoe noodig ook om eene beweging te kunnen begrijpen, zeggen ons toch niet waarom de reactie
tegen uiterlijke omstandigheden zich in een bepaalde richting ontwikkelde ; om die te kunnen uitleggen moeten wij tot het « Innenwelt »
doordringen, tot het meest eigene van het volk.
Daarom schetst hij eerst de « Realfaktoren die der Kódó-beroer
gung zugrundeliegen », om vervolgens een diepgaand onderzoek naar
de « Ideal f aktoren » ervan in te stellen.
De uiterlijke omstandigheden.
Hij herleidt ze tot drie : in het land zelf reactie tegen politiekdemocratische en communistische opvattingen ; tegenover het buitenland verweer nu de wereld zich van Japan afkeert om reden van zijn
du Parlement comme muni du pouvoir légitime de former son cabinet indépendamment de la volonté du Souverain (le roi règne mais ne gouverne pas). Mais
cette idée ne doit jamais prévaloir au Japon, car l'autorité de l'Empereur demeure inviolable et intégrale (l'Empereur règne et gouverner en même temps).
Seconde consequence :
Quoi qu'il en soit, la théorie fasciste ou soviétique que ne se fait aucun
scrupule en répudiant tout régime basé sur la consultation générale par (sic.)
le peuple n'en est pas moins injustifiable au point de vue japonais, parce que
cette théorie n'est qu'une révélation flagrante de l'esprit de Ushihaku qui n'a
rien de commun avec celui du gouvernement de Shirasu, poursuivi par l'Empereur
jusqu'à présent. C'est ainsi que la vertu de «l'invariable milieu», tant préconisée
par les sages orientaux, se trouve admirablement cristalisée dans le gouvernement
éclairé de l'Empereur japonais.
Le principe de l'in f aillibilité de la perpetuation de l'Etat japonais :
Enfin it faut prendre en considération le troisième point de l'Edit Divin de
la Déesse du Soleil : « la Dynastie Impériale du Japon durera dune fawn aussi
perpétuelle et solide que le Ciel et la Terre». Or cela se volt aisément par le fait
qu'une combinaison harmonieuse du principe de l'autorité et du principe de la
liberté aura nécessairement pour résultat la création du fondement de l'Etat,
capable de résister a toutes les épreuves du temps. D'ailleurs, on n'en saurait
concevoir un autre système politique plus solide et plus rassurant.
Autrement dit, la conception du progrès y est très heureusement alliée à
la conception de la stabilité qui empêchera le progrès a s'égarer dans la direction destructrice.
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optreden in Manchurijën ; sociaal-economische reactie tegen het kapitalisme dat de maatschappelijke structuur van het land bedreigt. (5)
Hierover slechts enkele bijzonderheden uit de opmerkingen van
den schrijver.
Tot aan den wereldoorlog hielden verschillende omstandigheden
het binnendringen der politiek-democratische opvattingen tegen, eronder en onmiddellijk er na integendeel « feierte der Liberalismus
grosse Triumphe und wurde er hineingetragen in die breizen Massen ».
Maar reactie volgde weldra, de grievende internationale bejegening
kort na het sluiten van den vrede, was een eerste aanleiding er toe :
Japan moest afzien van het verhoopt binnendringen in Azië's vasteland. De laatste jaren kwamen hierbij « der vielleicht unorganisierte
aber mehr oder weniger in geschlossener Front gef iihrte Wirtschaftskampf gegen Japans billige Exportwaren ». De « Missstande und
Skandale in den einzelnen Parteien » wakkerden ze nog sterker aan.
Toen de anti-Japansche politiek van China de Japansche belangen in Manchurijë bedreigde, kwamen militaire elementen in beweging. Het land verliet den Volkenbond welke « die Lage im Osten
nicht gerade geschickt gehandhabt hat ». De natie sloot zich in die
dagen steeds nauwer bij den Troon aan ; een Keizerlijk Manifest
bevestigde haar nog in die vaderlandsche stemming.
Socialisme en Communisme breidden zich na den wereldoorlog
sterk uit ; talrijke hoogstudenten dweepten met Marx. De Regeering
trof strenge maatregelen maar zonder bevredigende uitslagen ; tot eindelijk, in Mei 1932, militairen en burgers samenspannen, hetgeen een
geweldige staking uitlokte. De oogen gingen nu voor goed open en
sedertdien nam de communistische werking sterk af. Maar ze smeult
nog onder de asch en kan opnieuw oplaaien « wenn die iiblen Verhaltnisse der kapitalistischen Systems nicht beseitigt werden ».
De volksziel.
Hoe de « Idealfaktoren »

nagaan ? Uit

de

geschiedenis : « in der

(5) Ziehier hoe hij zelf het eerste deel zijner uiteenzetting samenvat :
1) Innerpolitische Gegenkrfte gegen das Eindringen demokratisierender liberaler Einfliisse and Mobilisierung nationaler Energien gegen zersetzende
kommunistische Strbmungen ;
2) Aussenpolitische Antriebe, die aus dem Aufstiege Japans zur Grossmachtstellung erwuchsen and einen defensieven Charakter annahmen unter dem
Drucke der seit dem Mandschureivorstoss erfolgten politischen Isolierung Japans ;
3) Gesellschaftlich-wirtschaftliche Reaktion gegen das Vordringen des Kapitalismus, der die traditionelle Gesellschaftsstruktur untergraben and die Bil
-dungerGslchaftienvrlshat.
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Gestaltung der Geschichte tritt das geistige Relief einer Nation hervor ».
Drie belangrijke keerpunten doen zich in Japan's geschiedenis
voor : in de VIIe eeuw, in de XIIe en eindelijk in de XIXe, met het
herstel der keizerlijke macht (1-867).
Hetgeen toen plaats greep toont duidelijk aan dat telkens de
macht van den Keizer stevig gevestigd bleek en de keizersgezindheid
( der Kaizeridee) stijgende was, het land tevens open stond voor invloeden van buiten -- in de VIIe eeuw voor het chineesch recht en
voor het Buddhisme -- ; evenwel zoo dat wezensvreemde elementen
toch geweerd werden of geleidelijk ophielden zich te laten gelden
terwijl het overige in wezen en bloed der Japansche kultuur overging.
Het tegenovergestelde deed zich voor telkens de invloed van den
Keizer op het staatsbestuur verminderde.
Wat gebeurde er met de laatste omwenteling ? De Shogun's hadden den Keizer geheel afgezonderd maar daardoor het geloof aan de
goddelijke waardigheid van het keizerdom versterkt. De Mito-school
kwam op voor de rechten van den- Keizer en zegevierde : de laatste
der Shogun's zag af van zijne macht en zijn titel ten voordeele van den
troon. De strijd tegen hem werd gevoerd onder de leuze : « Hoog de
Troon ! Weg met de Barbaren ! » Maar toen de keizerlijke macht
hersteld was, week de gespannen afkeer voor den vreemde en klonk
het « Opent het land ! ». De keizerlijke macht eens hersteld, was
assimilatie van hetgeen het buitenland aanbracht wederom mogelijk.
Voorzeker, ook andere invloeden hebben tot herstel der keizerlijke
macht bijgedragen ; het staat evenwel geschiedkundig vast dat de ingeboren trouw aan het keizerlijk huis een gewichtige rol gespeeld heeft.
Hoe uitleggen dat die gehechtheid, in tegenstelling met de Chineesche keizersopvatting en die van den koning-uit-Gods-genade uit
Europa, zoo bestendig blijft bij het gansche volk en zulke stuwkracht
bezit ? Omdat zij romantisch-mystiek door het Shintoïsme gevestigd
is ; hetwelk ras- en bloedgemeenschap met den Keizer, afstamming van
dezelfde voorvaderen in de spheer van het absolute en het goddelijke
overbracht. Het Shintoïsme overbrugde den afgrond tusschen heerscher en onderdanen door de leer der gemeenschappelijke afstamming.
Beslui t

Zoolang de mystiek-buitenlogische opvattingen, het Oosten eigen,
gemeengoed zullen blijven van de Japansche ziel en de structuur van de
Japansche familie geen wezensveranderingen ondergaat, kan dit bui-
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ten-rationeel element van den Shinto zijn invloed laten gelden. Maar
indien het persoonsbewustzijn naar voren treedt en het familiaal en
communaal voelen verdringt ; indien daarbij het Westelijk rationalisme het gebied van de techniek en het bedrijfsleven overschreidt om
zich uit te strekken tot het maatschappelijk, ja zelfs tot het familieleven ; dan zullen zich problemen stellen die moeten rationeel opgelost
worden, die een nieuwe assimilisatie zullen noodzakelijk maken. De
toekomst zal ons leeren of in dat geval het Shintoïsme belemmerend
dan wel bevorderend zal werken.
Het Kokutaïprinciep, dat het wezen van het Kódó uitmaakt, en
het keizersprinciep op den voorgrond stelt, vindt zijn grondslag en
zijn stuwkracht tevens in de feitelijke bloed- en rassegemeenschap
van het Japansche volk en in de gezins- en staatsopvatting waartoe
het kwam. (6)

(6) Dat eindbesluit luidt : ' Meiner Meinung nach ist Kokutaïprinzip, das,
wie ich annehme, das Wesen der Kódó ausmacht and in der bewussten Pflege des
Kaisergedankens gipfelt, nicht notwendig an dieses oder jene religiose oder
ethische System gebunden, sondern hat eine ihm eigen Auffassung and Lebenskraft, die in der Bluts- and Rassengemeinschaft des Japanischen Volkes ihren
realen and in der - gesamten Japanischen National- and Familienkultur ihren
geistigen Grund hat. 2,
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Het Racisme in Rusland
(1848-1878)
door Prof. Dr. E. DE SCHAEPDRIJVER.

In een paar bijdragen (Streven, Ile Jaargang, April-Juni 1935)
over « De Geschiedkundige Rol van het Racisme », werd uiteengezet
welke beteekenis aan het woord Racisme gegeven wordt. Het is
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, streeft naar : het vereenigen in éénen Staat van al de
menschen van eenzelfde ras.
Tevens werd aangetoond hoe die theorie, in de eerste helft der
XIXe eeuw in de Duitsche landen ontstond, als gevolg van kultureele
en politieke stroomingen ; hoe ze verder doordrong bij de Slaven en de
Hongaren der Donau-monarchie ; hoe ze daar de revolutionnaire bewegingen van 1848 en 1849 heeft bezield, revolutionnaire bewegingen,
die door de gewapende tusschenkomst van Czaar Nicolaas I, onderdrukt werden.
Rusland neemt de leiding. (1)
Het gewapend optreden van Czaar Nicolaas I (2) in Oostenrijk(1) Plaatsgebrek dwingt ons van een gedetailleerde bronnen-aanduiding af
te zien. Wij verwijzen hier enkel naar die werken, die voor den lezer van het
grootste nut kunnen zijn : J.-N. Danzas, Itinéraire religieux de la conscience
russe (Collection Istina), Editions du Cerf, juvisy. Deze meesterlijke studie over
de evolutie van het godsdienstig gevoel in Rusland verscheen ook in het tijdschrift : La Vie Intellectuelle. -- Boris Nolde, L'Ancien Régime et la Révolution
cusses (Collection Armand Collin), Paris 1928. Nolde was vóór de Bolsjewistische
Staatsgreep professor aan de Rechtsfaculteit der Hoogeschool van Petrograd.
Zijn boek is een uitstekende uiteenzetting van de sociale en politieke toestanden
en gebeurtenissen in het oude Czarenrijk en van de wijze waarop zij de
Revolutie hebben voorbereid. — Emile Bourgeois, Manuel historique de politique
étrangère, 4 vol. Paris Bélin 1919-1926. — Dr Waldemar Gurian, Het Bolsjewisme, Nederlandsche bewerking van Mr. H. J. A. Van Son, Standaard-Boekhandel,
1932.
(2) L. Strakhovsky, L'Empereur Nicolas Ier et ?'Esprit national russe. Louvain, Librairie Universitaire 1928, geeft nieuwe inzichten in het leven en in de
politiek van Czaar Nicolaas I.
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Hongarije (1849) bracht hem op het voorplan van de politieke belangstelling in Europa. De conservatieve middens huldigden hem als de
onbaatzuchtige voorvechter der wereldorde tegen de revolutie. Hongaren en Polen verketterdem hem, als de dwingeland, die er op uit was
elke vrijheidsbeweging te onderdrukken. Ook in de liberale kringen
uit andere landen deelde men die meening, al moest men erkennen, dat
hij zich toch grootmoedig getoond had door alle annexatie, in ruil voor
zijn optreden te versmaden. Wel was het optreden van Rusland niet
zoo onbaatzuchtig als op het eerste gezicht kon blijken. Met de orde
in de Donau-monarchie te onderdrukken, had het toch ook in eigen
land, de onafhankelijkheidsbeweging in Polen stopgezet. Maar toch
gaf men toe dat de Czaar van de toenmalige verzwakking van Oostenrijk en van de verplichtingen die het tegenover hem had. voor imperialistische doeleinden geen gebruik had gemaakt. Dat viel des te meer
op, daar, bij de Slavische volkeren in Centraal Europa, zich een tendenz openbaarde tot aansluiting bij Rusland, het groote Zusterland. (3)
Hoe Nicolaas de kans niet gegrepen had om, tenminste een gedeelte
van de Slavische gewesten der Donau-monarchie bij zijn rijk in te
lijven, begrepen allerminst de Racisten.
Maar de Czaar wilde toen van geen politiek racisme hooren. Wat
hem vooral bekommerde was het verstevigen van de orde en de eenheid in eigen land. Daarvoor waren rust en orde in Europa onontbeerlijk. Alle revolutionnaire bewegingen in andere landen, en voornamelijk in de aangrenzende, konden zoo gemakkelijk een nadeeligen weerslag hebben op den vrede in Rusland zelf. Orde en eenheid, door een
krachtig gezag gewaarborgd, dat was zijn leuze. Zijn Slavische volkeren wilde hij wel nader tot elkander brengen, maar door éénvormige russificatie ; de noodige sociale en politieke hervormingen mochten gerust doorgevoerd worden, maar onder zijn dictatoriaal gezag.
Met wantrouwen volgde hij de ontwikkeling van het Panslavisme (4)
bij de Tsjechen, Kroaten, Slovenen en Serviërs, omdat het niet
alleen naar ras-eenheid streefde, maar ook de liberaal-revolutionnaire
denkbeelden van dien tijd was toegedaan. Hij hield die Slavische
.(< broeders » dan ook liefst buiten zijn grenzen. In plaats van zijn
macht uit te breiden, zouden zij haar wellicht ondermijnen door het
onderdanige Russische volk met hun vooruitstrevende ideeën te besmetten.
(3) Cfr Streven, April 1935 (n° 4) blz. 380 en vlg.
(4) Kultureele en politieke beweging voor de vereeniging van de Slavische
volkeren in éénen Staat.
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Dit belette geenszins den Czaar zijn goedkeuring te verleenen aan
de pogingen aangewend om kultureele toenadering tusschen de Slaven
te vergemakkelijken. Safarik, Gaï, Hanka (5) moedigde hij aan door
geschenken ; jonge Russische philologen liet hij de Slavische talen le
Praag studeeren ; Pogodine, professor in de geschiedenis aan de
Hoogeschool te Moskou, kreeg verlof om in betrekking met Kollar (6)
te treden en diens plannen voor intellectueele toenadering onder de Slaven, aan zijn studenten aan te bevelen. Maar voor een politiek Panslavisme was Nicolaas niet te vinden. Ook, toen in 1847 te Kiew in
Oekranië een geheim genootschap ontdekt werd, dat van Rusland den
Bondstaat van al de Slavische volkeren wilde maken, trad de Staatspolitie met groote gestrengheid op. Het genootschap mocht niet langer bestaan en de leiders liepen zware straffen op. De dichter Chevtchenko werd voor lange jaren naar de kazerne gestuurd, de geschiedschrijver Kostomarov, werd geïnterneerd en de romanschrijver Koelich
kreeg verbod voortaan nog te publiceeren. Het Russiche Panslavisme
moest binnen de grenzen van een zuiver kultureele beweging blijven. (7)
Dat Panslavisme was intusschen tot een machtige beweging uitgegroeid, een uitgroei waaraan de Duitsche wijsgeeren en philologen
en geschiedschrijvers wel hadden medegeholpen, maar toch voornamelijk aan specifiek Russische toestanden was toe te schrijven. Het eigenaardige in het Russische racisme ligt hierin dat het van meet af aan
een godsdienstig karakter droeg, of tenminste dat het sterk beïnvloed
werd door de godsdienstige stroomingen uit die dagen.
Ontstaan van het kultureel Panslavisme in Rusland.

Geen wonder trouwens, als wij bedenken hoe sedert eeuwen de
Orthodoxe kerk een overwegende rol in de geschiedenis van Rusland
had gespeeld. Meer dan elders was daar de godsdienst vergroeid met
(5) Safarik, geschiedschrijver en philoloog, bezorgde ons een eerste uitgave
van de Slovaksche volksliederen en was voorstander van een algemeene Slavische
taal (1795-1861). -- Gal, een Kroaat, ijverde voor toenadering van de Zuid-Slavische volkeren tot elkander ; trachtte het dialect van Raguse (het huidige Doebrovnik) als algemeene taal in Yoego- of Zuid-Slavië te verspreiden (1809-1871).
-- Hanka maakte in Bohemen opgang met zijne « ontdekking » van oud-Tjechische gedichten, die later apocrief bleken te zijn.
(6) Kollar (1794-1852), de dichter der Tsjechische renaissance, schrijver
van Slawa Dcera, de Dochter van Slava, een sonnettenbundel, waarin hij de
verdrukking van zijn stamgenooten bezingt.
(7) Cfr Georges Weill, L'Eveil des Nationalités et le Mouvement libéral
(1815-1848) (Peuples et Civilisations, tome XV) Paris, Félix Alcan 1930.
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het leven der natie. Niet dat de Orthodoxe kerk er zich erg om bekommerd had aan geest en hart een vaste leiding te geven op den weg
naar de Waarheid en naar het Goede. Integendeel men verwijt haar
terecht, dat zij zich om het vastleggen van dogma en moraal niet veel
moeite had getroost : dat de groote levensvraagstukken bij haar geen
voldoende oplossing vonden en de concrete levensgevallen geen pracr
tische gedragslijn. Maar het kunstgevoel van het volk had zij opgewekt en gevoed met hare decoratieve liturgie ; het nationaal bewustzijn had zij wakker geschud en opgedreven toen zij de leiding op zich
nam van den strijd tegen den vreemden indringer, Tartaar, Pool of
Litauer, en aan dien strijd de exaltatie van een kruistocht bijzette ; aan
den intensen drang van de volksziel naar buitensporige uitingen van
vroomheid, schonk zij voldoening door het strenge, vaak abnormale
ascetisme (8) harer kloosterlingen ; op het lage zedelijk peil van dat
volk, keek zij evenwel haast onverschillig toe ; en vooral had zij, op
heel bijzondere wijze het gevoel van superioriteit bij het Russische volk
ontwikkeld. Dat gevoel van superioriteit treffen wij ook bij andere, ja
bij nagenoeg alle beschaafde volkeren aan. Van nationaal bewustzijn
gaat men zoo licht over tot een misprijzend neerzien op andere naties.
Maar in Rusland werd dat gevoel van superioriteit door de Kerk zelve
gewijd en door haar in godsdienstige gronden geankerd. In zijn godsdienst zag de moejik de hoogste uiting van het Christendom ; hij alleen
was getrouw gebleven aan het oorspronkelijke ideaal van den Zaligmaker. Na en in vervanging van het decadente en ontrouwe Rome, van
Constantinopel, eens de Wereldstad en nu door de Turken bezet, had
Moskou, het heilige Moskwa, de taak op zich te nemen van al de
Christene volkeren om zich heen te scharen. En daar, volgens de opvattingen der Russen, het godsdienstige en nationale leven onafscheid
baar met elkander waren verbonden, kreeg hun geloofsimperialisme, als
,
ik het zoo noemen mag, ook een politiek karakter.
Nu weet ik wel, dat Peter de Groote en zijn opvolgers in de
XVIIIe eeuw, den invloed van.de Kerk hebben ondermijnd. Zij waren
de rationalistische ideeën van Voltaire en van de Encyclopedisten toegedaan. Waarschijnlijk wenschten zij niets liever dan den godsdienst
(8) Men denke hier slechts aan de Startzy (meervoud van Staretz) en aan
de Yourodivye. De eersten waren kloosterlingen, die zich in het klooster zelf van
de communiteit afzonderden, om in de eenzaamheid nog strenger te kunnen leven ; de Yourodivye, « gekken om Christus », waren rondreizende pelgrims, die
uitsluitend van aalmoezen leefden, gewillig hoon en spot verdroegen, maar het
recht hadden overal en altijd onbewimpeld de waarheid te zeggen. Zelfs
Iwan de Verschrikkelijke liet zich van de Yourodivye alles gezeggen.
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volledig uit te schakelen. Maar de politiek van Russische wereldheerschappij was ook de hunne en zij hebben ze gediend even hartstochtelijk als de Orthodoxe kerk, al was het met geheel andere middelen.
Heeft Peter de Groote zijn land opengezet voor de Westersche ideeën
en uitvindingen, dan was het enkel en alleen, om Rusland in staat te
stellen het Westen op eigen terrein te kunnen overvleugelen, zooals
heden ten dage het Bolsjewistisch Rusland de kapitalistische buitenwereld op eigen terrein van industrialisatie en grootscheepsche ondernemingen zoekt voorbij te streven.
Intusschen waren de politieke gebeurtenissen in de XVIIIe eeuw
van dien aard, dat zij de Russen in hun grootheidswaan versterkten.
Het is een aaneenschakeling van zegevierende veldtochten en annexaties der naburige gewesten. Beurtelings worden de Zweden, de Polen,
de Oekraniërs en de Turken overwonnen. Zij veroveren daarbij :
Finland, de Baltische Randstaten, (9) Litauen, een groot deel van
Polen zelf, Oekranië, Podolië en de kuststreek aan de Zwarte Zee,
van den Dnjester af tot aan den Koebanstroom. De XIXe eeuw zette
al spoedig de zegevierende reeks voort : in 1812 ontnam men aan Turkije Bessarabië en in 1829 kwamen de Roemeensche vorstendommen
Moldavië en Walachije (l0) onder Russisch protectoraat. Hiermede
was men al een heel eind gevorderd op den weg naar Constantinopel.
De droom van de Orthodoxe kerk, eens als erfgenaam van de Oostersche kerk aan den Bosporus te heerschen, scheen zijn verwezenlijking nabij.
Zoo stond Rusland dan, na den val van Napoleon evenals vroeger, in het teeken van het imperialisme, en dat imperialisme werd opnieuw door godsdienstige Brij f veeren bezield. Die godsdienstige renaissance, na de rationalistische politiek der Czaren in de vorige eeuw,
moet ons niet verwonderen. Deze politiek was er wel in gelukt van
de Orthodoxe kerk een gedwee werktuig te maken van den Staat ; zij
was er ook in gelukt 's lands bestuur e te laïciseeren. Zij had daarbij
de rationalistische denkbeelden, uit Frankrijk voornamelijk geïmporteerd, in de Russische intellectueele kringen verspreid. Maar het geloof was bij de volksmassa onwankelbaar gebleven, en ook de adel
onderging er den invloed van, omdat hij in contact met de landelijke
bevolking bleef. Meer dan één Barine stelde zich als Volteriaan in de
(9) In 1721 werden Estland en Livland aan Zweden ontnomen.
(10) Moldavië en Walachije maakten tot aan den Wereldoorlog het koninkrijk Roemenië uit.
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salonkringen van Petersburg of Moskou aan, om dan, zoodra teruggekeerd op zijn landelijke domeinen, door de specifiek Russische atmosfeer van volksvroomheid aangegrepen te worden en te gelooven
zooals zijn voorouders het deden en ook zijn moejiks.
Het waren daarbij niet enkel Fransche, rationalistische ideeën, die
den toon aangaven. Vooral na de inlijving van de Baltische Randstaten,
met hun hoogere cultuur, sterk onder den invloed van de Duitsche
gedachtenwereld, drongen ook Duitsche denkbeelden in de Russische
hoogere kringen binnen. En die denkbeelden waren piëtistitsch getint. (11) De werken van Jung Stilling en Eckartshausen, en van
Boehme, Swendenberg en Saint-Martin werden geliefkoosde lectuur.
Skovoroda (1722-1794), de baanbreker voor de Russische philosophie
en een van de meest invloedrijke denkers der XVIIIe eeuw in Rusland, was een discipel van Christian Wolff.
Toen nu de' Fransche Revolutie zich ontpopte als een onmiddellijke bedreiging voor orde en rust in de andere landen, als het gevaar
voor Europa, ook voor Rusland, verloren de anti godsdienstige ideeën
die zij voorstond hoe langer hoe meer van hunne bekoring. Zij werden
beslist antipathiek, toen Napoleon tegen de Russen te velde trok en
hun de vernederende nederlagen van Austerlitz en Eylau toebracht.
Intusschen waren de hoogere kringen te Petersburg in contact gekomen met émigré's : menschen met vaak hooge ontwikkeling en diep
geloof ; voornaam in hun voorkomen en aangenaam in den omgang.
Godsdienstige-wijsgeerige onderwerpen werden geliefkoosde thema's
voor de salongesprekken. Joseph de Maistre (12) was een gevierde
gast en de Russische high li fee zond bij voorkeur haar kinderen naar de
colleges der Jezuieten. (13)
Toch kwam die godsdienstige heropleving het Katholicisme niet
ten goede, Enkele geïsoleerde, zij het dan nog ophefmakende bekeert
ringen, daarbij bleef het. Kon het ook anders met de nationale exaltatie
na de overwinning op Napoleon ? Hoe zou een vreemde godsdienst
nog een aantrekkingskracht uitoefenen op een volk, dat zich definitief
(11) Cfr W. Marhholz, Der deutsche Pietismus, 1921. Wilhelm Scherer u.
Oskar Walzel, Geschichte der deutschen Literature Verlag Otto Eichler, Leipzig.
(12) de Maistre was toen gezant van den koning van Sardinië te St-Petersburg.
(13) Katharina II verbood de afkondiging in Rusland van de breve « Do.
minus ac Redemptor noster », waarbij Paus Clemens XIV, op 21 Juli 1773 de
orde der Jezuieten ophief. Zoo bleven de Jezuieten in Rusland voortbestaan.

162

HET RACISME IN RUSLAND

geroepen gevoelde om een leidende rol in de wereld te spelen ? Bewezen de feiten niet overduidelijk de superioriteit van de Orthodoxie op
de andere vormen van het Christendom ? Het Katholicisme had zijn lot
verbonden met dat der Latijnsche naties en die naties lagen gebroken
of kwijnden weg. Het Protestantisme viel uiteen in hopelooze verdeeldheid. Alleen de Orthodoxe kerk toonde haar onverzwakte leefbaarheid
door machtiger dan ooit uit den Wereldstrijd op te staan. En daarom
juist was zij er minder dan ooit op gesteld zich door andere kerken op
eigen gebied te laten verdringen. Integendeel het oogenblik scheen
voor haar aangebroken, om de nog afgescheidene christene gemeenten
naar Moskou over te halen.
Men begrijpt allicht dat zoo'n godsdienstige mentaliteit opperbest
passen moest in het kader van een racistische beweging en ze niet weinig bevorderde. Dat viel des te gemakkelijker daar ook andere invloeden in dezelfde richting stuwden. Daar had men vooreerst het aanstekelijke voorbeeld van het Duitsche racisme, weldra overgenomen door
de Slavische volkeren der Donau-monarchie. Ook in Rusland wekte
het al spoedig tot navolging. Zoo sticht Pogodine, in 1837, naar het
voorbeeld van de Tsjechen, een historische bibliotheek en een museum
voor Slavische oudheidkunde te Moskou. Twee jaar nadien opent Bodjainski in dezelfde stad een cursus van Slavische philologie. De Maatschappij voor de studie van de Russiche geschiedenis en oudheidkunde
met hare vertakkingen in de voornaamste steden van het land, deed
wat het Museum te Praag en het Joanneum te Zagreb in de Donaumonarchie aan het doen waren : de archeologie ten dienste stellen van
de racistische idealen en het Panslavisme in het Czarenrijk leiden,
steunen en concentreeren. De leiders ervan waren zich hun doel wel
bewust. Verklaarde Pypine, de geschiedschrijver der Slavische literatuur, niet : « Het Panslavisme is een archeologische vondst. Wij
eischen niet de vereeniging van een volk of van een natie, maar van
een ras. »
Ook de Duitsche wijsbegeerte, zoo invloedrijk in Rusland, in de
jaren van Schelling en Hegel, werd als een machtige bondgenoot dankbaar gebruikt. Haar grootsche synthese van de wereldgeschiedenis —
waarbij met de concrete gebeurtenissen niet al te schroomvallig rekening
werd gehouden en aan verbeelding en gemoed overvloedig den kost
gegeven -- begeesterde de intellectueelen. De Universeele Geest, zich
uitend in het verloop der gebeurtenissen ; dat verloop zelf, zich ontvouwend langs thesis en antithesis om naar een meer volmaakte syn- -
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these, volgens de eeuwige wetten der levensdialektiek ; het opstijgen
van het menschdom van het primitieve individualisme naar den machtigen Staat, dat alles klonk wel erg vreemd en geheimzinnig, maar het
overstemde toch met een machtige harmonie, de wanklanken die uit het
politieke en sociale leven ten tijde van de Fransche Revolutie en van
Napoleon waren opgestegen. In het licht van die nieuwe theorieën
meende men de diepe beteekenis te hebben gevonden van 's menschen
bestaan en de algemeene richting, waarin het zich bewoog. In de politieke en godsdienstige gevolgen die men er uit afleidde, vonden de
Russen den gewenschten wijsgeerigen grondslag voor hun Panslavisme.
Dat Panslavisme werd nu als een normale uitgroei in het nationaal verleden verankerd. Op zijne beurt werd dat verleden geadeld
tot een hoofdbestanddeel in de Wereldevolutie. Zoo het heden
en de toekomst zich toch, volgens bepaalde wetten, uit het verleden ontwikkelden, dan mocht Rusland met vertrouwen de toekomst
te gemoet gaan. Men had slechts op den vroeger ingeslagen weg voort
te gaan : het Byzanti jnsche politiek ideaal : de vereeniging van het
Oosten in een machtigen Staat ; het Orthodoxe godsdienstige droombeeld : de vereeniging van alle ware Christene volkeren om Moskou,
twee facetten van éénzelfde idee, die aan de geschiedenis van Rusland
éénheid en grootheid gaf en het Land in de richting van een heerlijke
toekomst voortbewoog. In de dialectische evolutie waarvan Hegel sprak,
was het duidelijk dat de Orthodoxe wereld, met Rusland als hoof dbe
standdeel, de hoogere synthese vertegenwoordigde, het element van
vooruitgang op de Latijnsche wereld en de Protestantsche. De theorie
van het uitverkorene volk, welke de Duitsche wijsgeer had verkondigd,
vond hare toepassing, niet op de Germaansche, maar wel op de Slavische volkeren.
Niet alle Russen nochtans trokken dezelfde besluiten uit de lessen
van het verleden en uit de Westersche theorieën. Daar had men vooreerst Tsaadeev, een officier, die aan de campagne in Frankrijk
(1814 en 1815) had deelgenomen. In Frankrijk was hij getuige geweest van het herstel van het Katholicisme. Daar had hij geconstateerd hoe het Westen in vele opzichten Rusland nog ver vooruit was.
Zijn conclusie luidde : die superioriteit heeft het Westen te danken
aan de groote Katholieke gedachte. Over al áe nationale particularismen heen, heeft zij de Europeesche kultuur bezield. Door dat universeele karakter wint zij het op de Orthodoxe gedachte, die zich door een
bepaald nationalisme aan banden heeft laten leggen. Onder den invloed
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van Schelling's theorieën, verklaarde hij, dat alleen groote ideeën de
wereldgeschiedenis beheerschen en bezielen en dat alleen de Katholieke idee de toekomst voor zich had. Tsjaadeev publiceerde zijn opinies in een Moskouer tijdschrift (1836) . Zijn optreden baarde alom
ergernis en oppositie. Hij zelf werd spoedig onschadelijk gemaakt :
men verklaarde hem krankzinnig en dwong hem tot vernederende
schuldbelijdenis.
Uit de reactie echter tegen zijn zienswijze, groeide in Rusland de
liberaal-revolutionnair getinte beweging der Westerlingen. Zij ook geloofden in de superioriteit van hun land en van hun volk, zooals de
Panslavisten. Zij ook ondergingen den invloed van de Duitsche wijsbegeerte. Doch ten deele slechts. De socialistische denkbeelden, in Frankrijk door een Saint-Simon, later door Fourier en Proudhon, in hun
werken verkondigd, oefenden op hen een groote aantrekkingskracht
uit. Zoodanig, dat men wel eens de Westerlingen voorstelde als een
van meet af aan socialistisch-revolutionnaire partij. In werkelijkheid
echter trof men bij hen allerhande politieke schakeeringen aan : van
de helroode bij een Herzen en weldra bij een Bakounine, tot het lichtblauwe van de gematigde liberalen. Bij al die verscheidenheid nochtans kwamen zij hierin overeen : dat de Wereldrevolutie niet op de
wording van een machtige orthodoxe gemeenschap der Slavische volkeren aanstuurde, maar op de vorming van een nieuwere, vrije menschheid. Doch ook volgens hen kwam aan Rusland in die evolutie een leidende rol toe. Want het had op de andere landen van Europa het voordeel, vrij te zijn gebleven van den duisteren, remmenden invloed der Katholieke kerk. Onbevangen ging het de toekomst tegemoet op den weg
door Peter den Groote aangeduid. Hij toch was de voorman naar wien
het moderniseerende Rusland diende op te zien. Hiermede echter verloochenden de Westerlingen de oude traditie van hun land en kwamen
lij in oppositie met de Slavophielen of Panslavisten. Voor deze laatsten was die oppositie eerder een spoorslag dan een belemmering. Zij
gaf aan hunne beweging een vasteren vorm en zette er meer kracht bij.
Overigens legden de Westerlingen nog groote omzichtigheid aan den
dag, want de politie van den Czaar hield een wakend oog op hen
gericht.
Zoo had zich dan in Rusland, door toedoen der Slavophielen,
een kultureel Panslavistische beweging ontwikkeld. Mocht die beweging zich nog niet op politiek terrein wagen, dan was het alleen maar
tuit vrees voor Nicolaas I.
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Naar een Politiek Panslavisme : de Oostersche kwestie (1825-1856).
Zooals wij bij den aanvang van dit geschiedkundig overzicht lieten opmerken, was de Czaar voornamelijk om de binnenlandsche toer
standen bekommerd. Wat hem echter niet belette ook in het buitenland
een krachtdadige politiek te voeren. Want ook hij voelde met zijn volk
mede den drang naar expansie. Doch hij gaf er een andere richting
aan. Het conservatieve Oostenrijk liet hij liefst onverzwakt. Maar de
Balkans en Constantinopel leken hem het gewenschte terrein, waarop
de Russische macht zichzelve kon toetsen. Uitbreiding zoeken naar het
Zuiden toe met Constantinopel als hoofddoel : eens daar, dan werd
Rusland in het Oosten de onbetwiste en onoverwinnelijke grootmacht;
dan werd het gezag van Engeland in den Levant en in Indië onherstelbaar gebroken en stond Azië wijd open voor den Russischen invloed.
Onmiddellijk na zijn troonsbestijging (1825) gaf Nicolaas op
ondubbelzinnige wijze zijn inzicht te kennen, met de besluitelooze
Balkan-politiek van zijn broeder Alexander I te breken. Voortaan zouden Turkije en de Mogendheden gevoelen hoe Rusland voor zijn belangen in de Balkans krachtdadig kon optreden. Met die nieuwe politiek van Nicolaas I moet men rekening houden, wil men de latere ontwikkeling van het Panslavisme begrijpen. Daarom geven wij er een
korte uiteenzetting van.
Sedert 1821 waren de Grieken in opstand tegen de Turksche
dwingelandij, en nog had Europa er niet toe kunnen besluiten doortastend in te grijpen. Intusschen geraakten de opstandelingen hoe langer
hoe meer in het nauw door het optreden van Ibrahim, zoon van Mehemed Ali, p a sja van Egypte en vazal van den Sultan, Mamoed II. Toen
nam Nicolaas I het initiatief van de interventie. Om Engeland op zijne
hand te krijgen, sloot hij vooraf de overeenkomst van 4 Maart 1826,
waarbij de Balkans in twee invloedsfeeren werden ingedeeld: Engeland
kreeg voor zijn part Griekenland, maar liet Rusland vrij in Roemenië en
Servië. Enkele dagen nadien overhandigde de Russische gezant aan de
Porte een ultimatum: Servië en Roemenië zouden binnen de zes weken
onafhankelijk verklaard worden. In schijn gaf Mamoed toe ; in werkelijkheid deed hij zooals vroeger. Oorlog was onvermijdelijk. Om Rusland niet alleen te laten optreden, stuurden Frankrijk en Engeland hun
oorlogsvloot in de Turksche wateren. Den 20 October 1827 vernietigde
zij de Turksche vloot bij Navarino. Ibrahim moest Morea ontruimen.
Russische legers drongen de Balkans binnen en veroverden Adrianopel.
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Tot het uiterste gedreven erkende Mamoed de onafhankelijkheid van
Griekenland, schonk aan Moldavië en Walachije autonomie en gaf
aan Servië een nationalen vorst (tractaat van Adrianopel, 1829) .
Op die eerste overwinning voor Rusland volgde weldra een tweede. In 1831 was het tusschen Mamoed II en zijn heerschzuchtigen
vazal, Mehemed Ali, tot een gewapend conflict gekomen. Ibrahim, opperbevelhebber van het Egyptische leger, dringt Syrië binnen, neemt
St.-Jean d'Acre en Damascus in, bemachtigt de passen in het Taurusgebergte en na Anatolië te zijn doorgetrokken, brengt hij het laatste
Turksche leger de beslissende nederlaag van Konieh toe (1832).
Daardoor stond de weg naar Constantinopel voor de Egyptenaren
open. Ten einde raad deed de Sultan een beroep op de tusschenkomst
van de Europeesche Mogendheden. Onmiddellijk verklaarde Rusland
zich tot hulp bereid een escader kwam in den Bosporus voor anker
liggen en troepen ontscheepten op beide oevers. Het was de eerste maal
dat zoo iets gebeurde en men begrijpt de ontstemming in Engeland,
Frankrijk en Oostenrijk. Om een gewapend ingrijpen van de Mogendheden te voorkomen sloten Turkije en Egypte een haastigen vrede
en trok Rusland zijn troepen uit Turkije terug, echter niet zonder in
het geheim verdrag van Unkiar Skelessi (1833) van zijn beschermeling zeer voordeelige bepalingen te hebben afgedwongen. De voornaamste ervan kwamen hierop neder ; dat beide landen voor acht jaar
een verdedigingsalliantie aangingen. Werd Turkije aangevallen, zoo
mocht het op den steun van het Russische leger rekenen. In ruil daarvoor beloofde het de Dardanellen te sluiten voor de vijanden van zijn
bondgenoot. Hiermede had de Czaar zijn Balkanpolitiek goed ingezet.
Was de inzet goed, het doorzetten viel bepaald tegen. Daar zorgde
Engeland voor. Palmerston, toen aan de leiding van het Foreign Of'
Iice, eischte voor zijn land het hooge woord op in de Europeesche politiek. Lang genoeg, dacht hij, had Engeland zich op sleeptouw laten
nemen door de andere mogendheden. De tijd was nu gekomen om het
Buitenland te dwingen naar de stem van Groot-Brittannië te luisteren
en met zijne belangen rekening te houden. Hier stond niet alleen een
kwestie van prestige, van nationalen trots op het spel, maar ook een
noodwendigheid van economischen aard. De Britsche industrie, in
volle ontwikkeling, zocht naar afzetgebieden. Alleen een krachtdadige,
ontzagwekkende politiek kon haar die verzekeren. Palmerston zag duidelijk in waar de Russische bedrijvigheid in het Turksche Rijk op
aanstuurde en hij was er de man niet toe om zijn land uit de bevoorrechte positie in den Levant te laten verdringen. Zoo ging het onver-
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mijdelijk naar een botsing. Evenwel besefte de Engelsche minister
te goed de gevaren van dit conflict, om maar dadelijk al zijn kansen in
een open strijd te wagen. Eerst had hij steun gezocht bij Frankrijk en
Oostenrijk. Doch vruchteloos. Toen was hij op eigen hand te Constantinopel aan het intrigeeren gegaan en had er al spoedig den invloed
van Rusland ondermijnd. Hij bekwam er economische voordeelen,
kreeg toelating om Aden te bezetten (Januari 1839) en hitste den
Sultan, beschermelifig van den Czaar, op tegen zijn vazal Mehemed
Ali, een warme vriend van Frankrijk. De gewenschte oorlog brak uit
in 1 839. De Turken werden nogmaals verslagen te lande, terwijl hun
vloot naar den vijand overging. Mamoed II stierf, wellicht van verdriet, en liet het bewind over aan den 16-jarigen troonopvolger Abdul
Medjid (Juni 1839) . Voor Palmerston namen de gebeurtenissen een
gunstige wending. Want Frankrijk begon zich ook in het geval te interesseeren, uit sympathie voor Egypte en ook uit vrees voor Rusland.
Van die oppositie Frankrijk-Rusland maakte Engeland een dankbaar
gebruik. Het drong aan Egypte een voor Turkijë nog voordeeligen
vrede op; bekwam te Constantinopel de herziening van het tractaat van
Unkiar Skelessi. Rusland verloor daardoor de voornaamste voordeelen
die het in 1833 bekomen had. Voortaan stond Turkije onder toezicht
van het Europeesch consortium der Mogendheden. Czaar Nicolaas
begreep maar al te wel hoe Engeland hem om den tuin had geleid. Ook
hij was de man niet om zich bij een eerste mislukking neer te leggen.
Wel zag hij toen geen kans om zijn wil door te drijven tegen de oppositie der Mogendheden in. Hij zou dus maar wachten tot hem een
gunstige gelegenheid werd aangeboden om in de Balkans en te Constantinopel zijn slag andermaal te slaan. Die gelegenheid werd hem in
1850 gegeven.
Een eenvoudig geschil over bedevaartplaatsen in Palestina gaf
daartoe aanleiding. In 1740 had Turkije aan Frankrijk enkele bedevaartplaatsen toegewezen. In 1774 bekwam Rusland op zijne beurt
voor de Orthodoxen vrijen toegang tot de bedevaartplaatsen te Jerusalem. Deze laatsten hadden van de kerkvervolging gedurende de
Fransche Revolutie gebruik gemaakt om de Latijnen in Palestina te
verdringen. Zij behielden ongestoord hun bevoorrechte positie tot omstreeks 1850. Toen kwam verzet vanwege de Fransche Katholieken.
Het was een gevolg van de godsdienstige wedergeboorte in Frankrijk
na de omwenteling van 1848. Men denke hier slechts aan het optreden
van mannen zooals Lacordaire, Montalembert ; aan het ontstaan van
talrijke genootschappen voor liefdadigheid en geloofsverspreiding. De
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Katholieken vergenoegden zich niet met zich in . eigen land krachtig te
organiseeren, maar zochten ook in het buitenland, in de missiegebieden namelijk, den ouden invloed te herwinnen. Zoo eischten zij in
Palestina de vroeger verleende voorrechten op en protesteerden tegen
de privilegies aan de Grieksch-Orthodoxen verleend. Napoleon, die op
10 December 1848, tot President van de Fransche Republiek was verkozen, steunde de eischen der Katholieken met de hoop dat deze laatsten hem op hunne beurt zouden steunen in het uitvoeren van zijn politieke plannen. Met de Turksche regeering liep alles van een leien dak
de voorstellen van Frankrijk werden zonder moeite ingewilligd. Doch
weldra stiet men op den onwil van Rusland. Czaar Nicolaas, de officieele beschermheer van de Orthodoxen in Turkijë, trad onverzoenlijk
op voor de belangen van zijn geloofsgenooten. Hij oordeelde dat elke
toegevendheid in dit godsdienstig geschil een verzwakking van zijn
politieken invloed in Turkije voor gevolg zou hebben. Door de besluitelooze houding van de Porte nam het geschil al spoedig een gevaarlijke wending.
Inmiddels had Napoleon III zijn staatsgreep volbracht en zich
als keizer laten uitroepen. De onlusten die daarbij te Parijs en in andere steden waren uitgebroken, hoe spoedig zij ook onderdrukt werden, brachten wellicht Nicolaas in den waan, dat Frankrijk vooralsnog
niet in staat was een krachtdadige politiek in den Levant te voeren.
En zonder den steun van Frankrijk was Engeland weinig te duchten.
Zijn besluit stond dan ook vast : de kwestie der bedevaartplaatsen in
Palestina zou hij in zijn eigen voordeel ten volle uitbaten. Te Constantinopel sloegen zijn gezanten al dadelijk een hooghartigen toon aan.
Niet alleen moesten de voorrechten aan de Orthodoxen verleend integraal gehandhaafd blijven, maar ook aan Rusland het officieel protectoraat over al de Grieken in Turkije toegekend worden. Dit kwam
hierop neder : dat aan den Czaar het middel werd verleend om zich
ten allen tijde in de binnenlandsche aangelegenheden van het Ottomaansche rijk te mengen.
Opgehitst door den Britschen ambassadeur, Sir Strattford of Redclif f e, die hem ten stelligste den steun van zijn land toezegde, weigerde
de Sultan op de eischen van Rusland in te gaan. Het gevolg was
een oorlogsverklaring, de vernietiging van de Turksche vloot te Sinope
(30 November 1853) en de tusschenkomst van Frankrijk en Engeland
aan de zijde van den Sultan. Zoo onstond de Krim-oorlog.
Toen Nicolaas in Maart 1855 stierf, was alle hoop op overwinning voor Rusland zoo goed als verloren. Toch werden de krijgsver-

HET RACISME IN RUSLAND

169

richtingen doorgedreven tot einde Februari van het volgende jaar.
Eerst den 30 Maart 1856 werd de definitieve vrede te Parijs gesloten.
Liberale Hervormingen.
De nederlaag was voor de Russen een bittere teleurstelling. In
de liberale middens schreef men ze toe aan de sociale wantoestanden
en voornamelijk aan de corruptie der bureaucratie. Een heropleving van
Rusland zou dan maar eerst mogelijk zijn, wanneer men over een moderne, liberale staatsinrichting beschikte ten dienste van een vrije, ontwikkelde volksgemeenschap. In breede kringen werd de noodzakelijkheid ingezien een einde te stellen aan de eeuwenoude verknechting van
het boerenvolk. Door aan dit volk politieke rechten en de mogelijkheid van een zelfstandig bestaan te verzekeren, zou men het op een
hooger beschavingspeil brengen en het nationaal gevoel aankweeken.
Edellieden en zelfs hooggeplaatste ambtenaren, zooals Pogodine, Katkoff, prins Tsjerkassi, Lanskoï, de gebroeders Milioetine, Samarine,
deelden die zienswijze en wisten voor hunne denkbeelden Grootvorst
Konstantijn, oom van den nieuwen Czaar Alexander II en Grootvorstin Helena, zijn tante te winnen. Zelfs de Czaar voelde er sympathie
Voor.
De beweging leidde tot de emancipatie der lijfeigenen. Een oekase
in 1861 uitgevaardigd, schonk de vrijheid aan al de boeren in dienst
van de landheeren. Tevens kregen zij ook landbezit : een gedeelte van
den grond, die zij tot dan toe voor rekening van den eigenaar bewerkten, werd hun voor een onbepaald termijn in vruchtgebruik afgestaan. Daarvoor echter moesten zij schadevergoeding betalen. Wel
schoot de regeering die schadevergoeding aan de boeren voor, doch
deze laatsten moesten haar in jaarlijksche termijnen terugbetalen en
dan nog in klinkende munt. De onteigende gronden werden niet rechtstreeks aan de boeren uitgedeeld, maar aan de dorpsgemeenschap, de
mir, toevertrouwd, die dan verder zorgen moest voor de verdeeling
ervan. Om te beletten dat de beste perceelen in handen van dezelfde
bebouwers zouden blijven, schreef men een periodieke herverdeeling
der gronden voor. (14) Dit werkte glad verkeerd. De onontwikkelde,
slaafsche moe j iks deden niets om het land te verbeteren, daar het bij
een nieuwe regeling toch maar aan een ander zou toevallen. Ook waren
zij te arm om zich beter gereedschap aan te schaffen. Zoo bleven zij
voortwerken met de hakploeg, die de bouwkruin 1 1/2 duim diep open(14)Behalve in Oekranië, waar die herverdeeling niet was voorgeschreven.
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ritste. Bij onvoldoende bemesting mergelde dit bovenste laagje dan
ook spoedig uit, wat zich wreekte in een kleine opbrengst en dikwijls
in misoogst en hongersnood.
Al zeer spoedig bleken die emancipatiewetten niet te beantwoorden aan het doel waarvoor men ze bestemd had. Zij misnoegden én de
boeren, én de grondeigenaars. De eersten kloegen dat zij te weinig
grond hadden gekregen, de laatsten dat de schadevergoeding ontoereikend was en dat zij nu over de noodige werkkrachten niet meer beschikten om hun eigendom uit te baten. Op die eerste teleurstelling in
eigen land, volgde er een tweede, door de mislukking der toenaderingspolitiek tot Polen veroorzaakt.
Nadat de opstand van 1830 in dit land door de Russische legers
op bloedige wijze was onderdrukt geworden, zochten de Poolsche edellieden en grootgrondbezitters in nauw contact te treden met de massa
van het volk om gezamenlijk aan een revanche op Rusland te kunnen
arbeiden. Toen echter de Krimoorlg tegen Rusland uitviel, voelden
sommige Poolsche leiders die nederlaag aan als een kaakslag voor het
Slavische ras en helden naar een verzoening met Rusland over, naar
een ras-alliantie tegen het Westen. Alexander Wielopolski was hun
woordvoerder. Natuurlijk vond hij warmen steun bij den Czaar en de
Russische regeering. Ook de Slavophielen reikten hem de hand. Doch
het Poolsche volk weigerde op zijn voorstel in te gaan : de herinnering
aan het geledene leed bleef nog te levendig. Men schold Wielopolski
uit voor een verrader en zijn verzoeningspogingen hadden geen ander
uitwerksel dan een algemeenen Poolschen opstand in 1863 uit te lokken.
Die opstand in Polen, gepaard aan dé teleurstelling na de emancipatie-wetten dreven de hervormingspogingen in Rusland in een
gansch andere richting. De liberale theorieën werden verketterd, de
racistische gehuldigd. Milioetine viel in ongenade en Katkoff, hoofdredacteur van het Moskouer dagblad, trad op het voorplan. Katkoff
was van het Liberaal-Nationalisme naar het Panslavisme overgeloopen.
Met gloed en met onmiskenbaar talent verdedigde hij het nieuwe programma : de grootheid van Rusland en door Rusland van de Savische
wereld. De rechten van de volken hadden voor hem geen belang. als
zij voor de vorming van Groot-Rusland niet konden gebruikt worden.
Wat Piemont en Cavour voor Italië gedaan hadden, wat de Hohenzollern in Pruisen en hun kanselier Bismarck voor Duitschland betrachten, dat moest de Czaar en Rusland voor de Slavische wereld verwezenlijken: al de Slavische rasgenooten om Rusland in een stevigen
Staat vereenigen.
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Panslavisme als export-artikel.
Van dit oogenblik af begon de onmeedoogende onderdrukking
van den opstand in Polen en Litauen ; begon de Russificatie van de
allogene grensgebieden en nam Rusland een hooghartige houding aan
tegenover de Mogendheden, die het tot gematigdheid in Polen aanmaanden. Het Russische Panslavisme ging nog verder. Het trad offensief op en begon voor zijn denkbeelden in de aangrenzende landen
te ijveren. In de Donau-monarchie en in de Balkans werd het daartoe
een geschikt terrein aangeboden.
De Oostenrijksche regeering was er wel in 1849 in gelukt, met
de hulp van de Russische legers, de orde in het land te herstellen.
Doch de gemoederen tot bedaren brengen vermocht zij niet. Alleen
de ijzeren vuist van een Schwarzenberg hield de Hongaren en de Slaven in bedwang. Daar kwamen nog ernstige verwikkelingen met het
Buitenland den toestand verscherpen. In 1859 brak de ongelukkige
oorlog uit tegen Frankrijk en Italië. De nederlaag dwong keizer Frans
Jozef ertoe zijn niet-Germaansche volkeren met voorkomendheid te
behandelen. De politieke rechten die hij hen schonk, beantwoordden
eerst niet aan de verwachtingen van Slaven en Hongaren. Toen hij gehoor wilde geven aan hun verdere eischen, protesteerden de Pangermanisten. Hij besloot dan, ten einde raad, alles maar blauw blauw te laten:
het beste middel om de ontevredenheid te veralgemeenen. Van die ontevredenheid gaan de Russische Panslavisten gebruik maken om bij hun
Slavische broeders van de Donau-monarchie herrie te schoppen. Zij
deden het des te liever daar Oostenrijk zich bij het uitbreken van den
Krim-oorlog tegenover Rusland zeer ondankbaar had getoond. Had de
Oostenrijksche regeering toen niet herhaalde malen gepoogd zich aan
de zijde van Frankrijk en Engeland te scharen tegen het land dat haar
voor vijf jaar van den ondergang had gered ?
Zoo zien wij dan omstreeks 1865 tusschen Praag en Moskou,
drukke betrekkingen ontstaan. Met opvallende vriendelijkheid worden
de talrijke Russische afvaardigingen door de Tsjechen ontvangen. Zij
brachten voorstellen tot samenwerking mede en ook geschenken ;
steungelden van de Slavophiele partij, van Grootvorstin Helena en van
Grootvorst Constantijn. Op hunne beurt namen de Tsjechen officieel
deel aan de Slavische congressen te Moskou. In Galicië werden de
Roethenen op soortgelijke wiize bewerkt. Een Russische krant, de
Slovo van Lemberg, werd met dit doel uitgegeven. Te veeenen zelf
verscheen door toedoen van den Orthodoxen aalmoezenier der Rus-
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sische ambassade een panslavische krant, De Slavische Dageraad.
Tot in het Sint-Barbara seminarie, gelast met de opleiding der
Grieksch-Uniatische seminaristen, drong de propaganda door.
Ook in de Balkans lieten de Russen het in die dagen niet bij vurige wenschen. Hun doortastend optreden werd al spoedig met een
eerste succes beloond : het heropleven van het Bulgaarsch nationalisme.
In Bulgarije was het reeds in 1860 tot een godsdienstige breuk met
den Patriarch van Constantinopel gekomen, die van te groote toegevendheid jegens de Turken beschuldigd werd. De Bulgaarsche bisschop
Hilarion verklaarde de Bulgaarsche kerk op aanstoken van Rusland,
autocephaal. Zes jaar nadien braken zoo wat overal in het gebergte
onlusten uit, terwijl met Russische subsidies overal scholen en kerken
werden gebouwd en panslavistische propaganda-boeken verspreid. De
Czaar aarzelde niet een Russische zending van ingenieurs en officieren
naar Sofia te sturen onder de leiding van generaal Robrikof, om ginder niet alleen het land te ontginnen en in staat van verdediging te
stellen, maar ook om de sympathieën voor Rusland aan te wakkeren
of levendig te houden.
Soortgelijke actie werd ook in Servië ondernomen. Daar steunde
Rusland de pogingen van Milos Obrenovitsj om den Oostenrijksch gezinden Karageorgevitsj, die hem in 1842 de kroon had ontnomen, te
verdringen. Milos zette zijn actie in met een strijdprogramma tegen
Turkije. Hij eischte dat de Turksche bezetting de vesting te Belgrado
zou ontruimen; dat Servië als onafhankelijk koninkrijk werd erkend en
maakte aanspraak op annexaties in Macedonië en Bosnië. In Januari
riep het Servische volk hem tot Kniaz, vorst uit. Hij stierf echter kort
daarna en werd door zijn zoon Michaël opgevolgd. De nieuwe Kniaz
zette de energieke politiek van zijn vader voort. In 1862 bracht hij het
tot een gewapend conflict met de Turken. Hij stoorde zich niet aan
het optreden van de Mogendheden, gesteund als hij zich voelde door
Rusland. Zijn taaie volharding werd met succes bekroond. In Maart
1867 trok de Sultan zijn troepen uit Belgrado terug. Daarop viel
Michaël ten offer van de Karageorgevitsj. Zijn neef, de veertienjarige
Milan, volgde hem op. Hij kreeg van de Skoeptsjina (15) opdracht zich
in betrekking te stellen met de Russische panslavisten, om met hunne
hulp, gebiedsuitbreiding voor Servië te bekomen (1868).
Ook het achterlijke Montenegro werd niet vergeten. Prins Nicolaas, die in 1860 den troon beklom, was een vriend van Rusland, Aan(15) Wetgevende vergadering in Servië.

HET RACISME IN RUSLAND

173

B emoedigd door Moskou, ijverde hij voor de emanicpatie van de Slaven in Albanië en Herzegovina en voor de volledige onafhankelijkheid
van zijn eigen land. Op aandringen van de Engelschen, die den Russischen invloed in de Balkans vreesden, stuurde Constantinopel zijn
besten generaal, Omer pasja, tegen de Montenegrijnen af. Te vergeefs. De Turksche overwinningen konden de vrijheidsbeweging niet
stuiten. Het kleine volk voelde zich door Rusland gesteund en hield
den strijd vol tot Turkije toegaf. Den 3 Maart 1863 werd de onafhankelijkheid van Montenegro erkend.
De opstand der Christenen op het eiland Kreta tegen de Turken
( 1866) was voor de Balkanvolkeren een gelegenheid om hun rasgevoel
uiting te geven in onvergetelijke oorlogshymnen. In een van die liederen klonk het zoo suggestief : « Staat op, Valken, en tracht uw Slavischen naam op waardige wijze te dragen! Vooruit, Rus, Tsjeek, Serviër en Montenegrijn! Allen zijn kinderen van eenzelfde moeder, allen
zijn broeders door het bloed en het Geloof ! »
Zoo was Rusland er dan in gelukt voor de Panslavistische beweging in de Balkans een gunstige atmosfeer te scheppen. Ook daar kon
nu een Risorgimento, een Einheitskampf ingezet worden. Daartoe ontbrak het de Russen zelfs niet aan een Cavour of aan een Bismarck.
Generaal Ignatieff werd in 1864 als ambassadeur te Constantinopel
geaccrediteerd. Al spoedig verwierf hij grooten invloed op Turken en
Slaven. Overtuigd panslavist zou hij bij de eerste de beste gelegenheid
zijn droombeeld in een zegevierende werkelijkheid weten om te zetten.

Mislukking.
1) In Oostenrijk-Hongarije.

Het verloop der gebeurtenissen bracht voor de Russen den gewenschten uitslag niet. In de Donau-monarchie eerst en daarna ook in
de Balkans leed het Panslavisme schipbreuk.
In Oostenrijk-Hongarije werden zijn pogingen door de Magyaren
verijdeld. Zij toch hadden de Russische tusschenkomst in 1849 niet
vergeten. Hoezeer zij er ook op gesteld waren van de nederlaag van
Oostenrijk te Sadowa (1866) (16) gebruik te maken om zich van het
juk van Weenen te bevrijden, toch zouden zij geen gelegenheid laten
voorbijgaan om weerwraak te nemen op de Slaven. De man, die gebruik
gaat maken van de ontreddering van Oostenrijk na 1866 om voor
zijn land politieke voordeelen af te dwingen en er tevens voor zorgt
(16) In dien oorlog met Pruisen.
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dat de Slavische volkeren in bedwang gehouden blijven, is Frans
Deak. Met hem huldigt Hongarije een nieuwe politiek. Deak verloochent de radikaal anti-Habsburgsche actie van Kossuth, omdat zij steriel is gebleken. Daartegenover stelt hij de meening voorop dat Hongarijë zijn belangen nog het best kan dienen met toenadering tot Weenen te zoeken. Van die verzoening zal dan gebruik worden gemaakt
om langs vriendschappelijken weg de rechten van de Magyaren te
doen erkennen en om tevens met vereenigde Oostenrijksch-Hongaarsche krachten de Slaven te onderdrukken.
Keizer Frans jozef keurde de voorstellen van Deak goed. Zoo
werd het Dualisme in de Donau-monarchie ingevoerd. Het kwam hierop neder : Hongarije liet aan Oostenrijk de leiding over in alle aangelegenheden die niet een specifiek Hongaarsch karakter droegen. In
ruil daarvoor erkende Weenen de volledige autonomie van Budapesth,
door Hongarije tot onafhankelijk koninkrijk uit te roepen. Beide landen
vormden een persoonlijke unie ten voordeele van de Habsburgers, tevens keizers van Oostenrijk en koningen van Hongarije. De districten
met Slavische bevolking werden als wingewesten onder de beide contractanten verdeeld: Oostenrijk kreeg de Slavische provinciën ten Westen van de Leitha, Hongarije die ten Oosten ervan gelegen. Het Dualisme werd door de Constitutie van December 1867 in voege gebracht.
Op 8 juni van het volgende jaar riep de Hongaarsche Landdag Frans
Jozef tot koning van het land uit.
Voortaan staan de Tsjechen, de Moraviërs, de Slaven uit Galicië
onder den knellenden druk van Weenen. Wel mogen zij in den
Reichsrath vertegenwoordigd zijn, maar de kieswet is zoo opgesteld
dat zij er altijd in minderheid verkeeren tegenover de Duitsch-Oostenrijksche afgevaardigden. Zij moeten de Germaansche hegemonie erkennen : weerstand is vruchteloos. Dat ondervinden al aanstonds de
Tsjechen, wanneer zij ondanks het keizerlijk verbod, hun landdag te
Praag bijeenroepen. Met geweld wordt hij ontbonden. Nog slechter
gaat het voor de Slaven ten Oosten van de Leitha. Door de wet van
6 December 1868 wordt de Hongaarsche Landdag de centraal-wetgevende vergadering voor het gansche land. Aan de Kroaten, Sipvakken en Roemenen wordt een onbeduidende minderheid van zetels
voorbehouden.
2) In de Balkans.
Ook in de Balkans strandde het Panslavisme en dan nog vlak bij
het doel. Daarom juist werd die tweede nederlaag door de Slavophielen
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dieper aangevoeld dan de eerste in Oostenrijk-Hongarije, al hadden
zij zich ook niets te verwijten. Want generaal Ignatieff had zich met
den grootsten ijver van zijn taak gekweten. In alle gewesten had hij
zijn propaganda systematisch doorgevoerd, de opstand tegen Turkijë
voorbereid, natuurlijk in het voordeel van Rusland. Eindelijk had hij
zijn pogingen met een eerste succes bekroond gezien : in Juli 1875
brak de revolutie in Herzegovina uit, slaat weldra over op Bulgarijë
en later ook op Servië en Montenegro. De Turksche legers treden
met wreedheid op en winnen voor de opstandelingen de sympathie
van Europa. Te Constantinopel zelf breekt een paleis-revolutie uit
waardoor de sultan Moerad V door Abdoel Hamid vervangen werd.
Hoe gunstig de kansen ook stonden, Rusland aarzelde tusschenbeide te komen. Het vreesde voor een gezamenlijk optreden van Europa en was bekommerd om het steeds driester optreden van de Nihilisten in het binnenland. Om het risico van de onderneming tot een
minimum te herleiden werden onderhandelingen aangeknoopt met
Duitschland en Oostenrijk. Maar de onderhandelingen wilden niet
vlotten. Middelerwijl woedde de opstand in de Balkans maar immer
voort. De Slavophielen drongen met ongeduld op een tusschenkomst
aan en voor hun dreigende houding gaf de regeering eindelijk toe. Zij
wist trouwens dat zij op de welwillende neutraliteit van Duitschland
mocht rekenen op voorwaarde van aan Oostenrijk de vrije hand in
Bosnië en Herzegovina te laten. Den 24 April 1877 verklaarde St.-Petersburg aan Constantinopel den oorlog.
Stuitte de opmarsch der Russische troepen aanvankelijk op onvermoeden tegenstand, de einduitslag beantwoordde ten volle aan de verwachtingen. Einde 1878 legerden de overwinnaars voor de poorten
van Constantinopel. Het vredesverdrag van San Stefano (Maart 1878)
was voor Turkije een echt dictat. De Balkans waren aan de zegevierende Russen en Slaven (17) overgeleverd.
De overwinning bleek echter te groot om Europa en voornamelijk
Engeland ongemoeid te laten. Dit laatste dreigde met oorlog in geval
het tractaat van San Stefano toegepast werd. En ook Oostenrijk protesteerde, terwijl Duitschland een gereserveerde houding aannam. Ten
slotte werd Rusland verplicht deel te nemen aan een internationaal
Congres te Berlijn, waar de bepalingen van het vredesverdrag door
de vereenigde Mogendheden zouden herzien worden (Juni 1878) . Het
einde was dat de Czaar veel van de verkregen voordeelen moest prijs
x(17) Wij rekenen hier de Bulgaren onder de Slaven, al zijn zij wellicht van
Scytische afkomst, maar sterk geslaviseerd.
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geven en dat de Balkans aan den invloed van de Panslavisten onttrokken werden. Weldra zou de Drang nach Osten politiek van Oostenrijk en Duitschland er een Germaansche marka van maken,
In Rusland zelf had het congres van Berlijn ver reikende gevolgen. Vooreerst bracht het er de Westerlingen op het voorplan. Waarom nog verder de Slavophielen gevolgd op een weg die versperd lag ?
Een weg bleef open : de weg naar de volledige vrijmaking van het
Russische volk, In die richting was geen gevaar voor vernederingen
van het Buitenland. Daar kon men de superioriteit van het ras toonen
door dien weg af te leggen in een record tempo. Door revolutie dan ?
Waarom niet. Hoe langer hoe meer namen de extremistische tendenties aan invloed in de kringen der Westerlingen toe. Door hun toedoen
zou Rusland het klassieke land worden van de politieke moorden en
bommen-attentaten in afwachting dat het ten prooi zou vallen van het
Roode Schrikbewind.
En het tweede gevolg van het Congres van Berlijn was, dat voortaan in Azië compensaties gezocht werden voor de teleurstellingen in
Europa. Het Russische imperialisme veranderde van koers, luidde op
zijne beurt een Drang nach Osten politiek in, een politiek die het naar
Mandsjoerije voerde en naar den ongelukkigen oorlog met Japan
(1904-1905).
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De levende Kerk
door F. DE RAEDEMAEKER, S. J.
Het wetenschappelijk historisch onderzoek over de Kerk heeft
zich, in de laatste jaren, voornamelijk geconcentreerd rond de oorspronkelijkheid van hare zending en hare leering. Geleerden, die alles
beschouwen uit het standpunt van het absoluut evolutionisme, hebben
haar willen doen ontstaan uit voorafgaande religieuse gemeenschapsvormen, die door spontane ontwikkeling of liever door « evolutie »
de Kerk, met haar dogma, haar cultus en hare hierarchie, zouden
hebben voorbereid en noodzakelijkerwijze voortgebracht.
Die geleerden zijn dan op zoek gegaan naar de pre-christelijke
verschijnselen waaraan het Katholicisme bestaan en inhoud zou te danken hebben. Vele wegen werden ingeslagen, maar alle liepen tot nog
toe uit op blinde muren .
Sinds Reizenstein zijn standaardwerk Die Hellenistischen Religionen in het licht zond, had zich onder de meeste rationalistische of liberaal-protestantsche geleerden, eene « opinio communis » verspreid
volgens dewelke het Christendom een der vele vormen zou zijn van de
hellenistische mysterie-godsdiensten. De stichters van het Christendom, en vooral de H. Paulus, zouden in de ons overigens weinig bekende Grieksche en Oostersche geheime cultueele vereenigingen de
elementen gevonden hebben, waarmee zij den nieuwen godsdienst
vormden. Dezen zou dus alle oorspronkelijkheid moeten ontzegd worden ; en ver ervan dat Jezus van Nazareth een nieuwen en definitieven vorm van den godsdienst zou hebben geopenbaard, en eene geautoriseerde Kerk zou hebben gesticht, is het de primitieve Kerk zelf die
het dogmatisch beeld van den Verlosser heeft geschapen, naar het
model van de hellenistische heilgoden.
De eerste Christenen, zoo beweren ze, hadden een afkeer van de
:of f icieele verstarde godsdiensten van Jodendom en Heidendom ; zij konden zich anderzijds niet vergenoegen met de verschillende phi'osophieën, als het Stoïcisme, het Epicurisme, die voor enkelen den gods-
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dienst trachtten te vervangen. Zij vonden enkel bevrediging voor hun
religieus gemoed in de geheime cultueele vereeniging rond de ver
eering van een god, die noch den Olympos bewoonde, noch tot een philosophische abstractie herleid was geworden, maar door zijn leven en
sterven, zijn helle- en hemelvaart de inwendige onrust stillen kon en
het heil verzekeren, hier en aan de overzijde van het graf, aan al wie
zich met hem op mysterieuze wijze vereenigde.
Zoo immers zagen de eerste Christenen het doen door de heidenen, onder dewelke ze leefden. De eenen waren ingewijd in de oude
Grieksche mysteriën van Demeter en Persephonè, in het beroemde
heiligdom van Eleusis. Dezen doorliepen de verschillende graden van
inwijding, en vonden eene belofte van onsterfelijkheid in het bijwonen
van de geheimzinnige ceremoniën, waarin hun de hellevaart van Persephonè werd voorgesteld, en haar terugkeer tot het licht : dood en
verrijzenis ! (1)
Anderen namen hunne toevlucht tot Oostersche of Egyptische
goden, min of meer vereenzelvigd met vergoddelijkte Grieksche heroën. Osiris, later met Dionysos-Zagreus gelijkgesteld, bood hun de
fabel van een god wiens lijk aan stukken werd gereten door den boor
zen Set. Maar zijn zuster en gade Isis verzamelde zijn verstrooide
leden ; Anubis balsemde het lijk, en Osiris herleefde in de andere
wereld, waar hij rechter werd van de afgestorvenen. Uit Perzië had
de cultus van den zonnegod Mithra zich verspreid over alle landen
rond de Middellandsche zee, Mithra die den stier doodde, waarvan
het bloed den wijnstok en het koren deed ontkiemen, en die op een
zonnewagen de vereld verliet, welke hij had bevrucht. De mysten of
ingewijden werden besprenkeld met het bloed van een gevelden stier,
en zagen in dat bloedig doopsel een voorteeken van het eeuwig leven
dat hun beschoren was. Cybele en Attis, phrygische goden, vonden
ook hun aanhangers, alhoewel, of wellicht omdat hun cultus omwille
van ergerlijke tooneelen zelfs door het heidensche Rome langen tijd
verboden werd.
Midden in dien algemeenen opbloei van geheime secten, is het
Christendom geboren. De eerste Christenen, zoo zeggen de rationalis.ten, hadden van Jezus — in zoo verre deze invloed heeft uitgeoefend
op de eerste Christelijke groepeeringen -- enkel een soort zedelijk
ideaal van broederschap overgeërfd, samen met de verwachting van
een aanstaand wereldcataclysme en van de wederkomst van den Heer.
(1) Zie eene uitvoerige beschrijving in : Victor Magnien, Les Mystères
d'Eleusis.
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Een vage religieuse verwachting dus was de eenige band, die de eerste
Christelijke gemeenschap samenhield. Van een vaste leering of een
leergezag kon er geen sprake zijn.
Maar toen de verwachte komst van den zegevierenden Christus
achterwege bleef en de zelfbegoocheling niet langer duren kon, heb-S
ben de eerste Christenen eene andere basis gezocht voor hun geestelijk
samenleven. Ze hoefden niet ver te zoeken. Rondom hen woekerden
de cultueele gemeenschappen, die een stervenden en verrijzenden heilgod aanbaden ; en de oude gewaden afleggend hebben zij hunne mystieke broederschap gehelleniseerd en van Jezus den cultueelen god
gemaakt die, stervend en verrijzend als Adonis, Attis, Osiris en Persephonè en zoovele andere, de verzekering bracht van een eeuwig
leven en de bevrediging van hun religieus gemoed.
Johannes de Evangelist, die jezus vereenzelvigt met den Logos
van de Grieksche wijsbegeerte, Paulus die gewaagt van het « Plero
ma », en die de theorie uiteenzet van de psyché en het « pneuma »,
leveren het bewjis dat zeer vroeg reeds de Christenen zich hadden
omgevormd tot een mysteriën-gemeenschap, waarin heel het godsdienstig leven draaide rond die hellenistische voorstelling van halfgoden,
van ingewijden (pneumatici) en oningewijden (physici) .
Rond dien hellenistischen cultus van Christus als heilgod heeft
zich de katholieke Kerk gevormd, met hare verschillende graden van
inwijding, hare hiërarchie en haar dogma van den menschgeworden
zoon van God. Zoodat alle oorspronkelijkheid aan het katholiek Christendom moet ontzegd worden. Het leeft van eene kopij van de hellenistische mysteriën ,en is totaal vervreemd van den primitieven geest van
den profeet van Nazareth.
Die essentieele ombuiging van Christus' instelling, noemen de rationalistische theologen het evolutief beeld van de Kerk. Evolutie immers beteekent voor hen twee verscheidene en tegenovergestelde dingen. Eerst het noodzakelijk opeeenvolgen van de phenomenen : en zoo
is de katholieke Kerk voortgekomen uit het hellenistische syncretisme
ten tweede eene essentieele verandering, een radikaal verzetten van
de bakens : en zoo is het Katholicisme volkomen afgeweken van het
primitieve Christendom.
Het voornaamste verwijt, dat dit systeem treft, is het gebruik van
een onvrantwoord apriorisme en eene gebrekkige methode. Voor den
rationalist immers staat het a priori vast dat elk bovennatuurlijk ingrijpen van God, elke openbaring, tot de onmogelijkheden behoort.
Hij is dan wel verplicht, de natuurlijke ontwikkeling van de katholieke
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Kerk te bewijzen en haar tot voorbestaande elementen te herleiden :
die elementen zouden zijn, zooals we zagen, eenerzijds de ijdele verwachting van de terugkomst van Christus, en anderzijds de organi
satie van de bedrogen gemeenschap naar het voorbeeld van de hellenistische cultueele groepeeringen.
En wanneer nu deze aprioristische, schematische en onaanvaardbare opvatting door de rationalisten wordt getoetst aan de historische
oorkonden, dan bedienen ze zich van eene zeer gebrekkige methode.
De teksten worden uit den samenhang gerukt, misvormd en verwrongen, of onecht verklaard, om te bewijzen dat de eerste Christenen
maar één dogma aanvaardden : de parousie ; verder worden de
schaarsche teksten met brokken bijeengebracht, om het bestaan van een
vóór-christelijken godsdienst te schetsen. Daarbij wordt gelet noch op
de essentieele verschillen, noch op den zeer verschilenden ouderdom
dier teksten, noch op de ver van elkaar verwijderde afkomst ervan.
Het lijkt soms op een inlegwerk van woorden en zinsneden, die, uit
alle hoeken en kanten van de esoterische literatuur ineengepast, een
schijnbeeld geven van de katholieke leer en de katholieke instellingen.
Maar het verschilt van deze als een met ijzeren draden samengesnoerd
geraamte van een levend lichaam.
Dat al de beweringen en de vondsten van die rationalistische theologen daarom van allen grond ontbloot zijn zal niemand beweren. Dat
bij voorbeeld de eschatologische verwachting van de eerste Christenen,
ten minste bij sommige groepen ,strakker gespannen stond dan nu, kan
niet betwist worden ; evenimn dat de H. Paulus en de eerste Christelijke denkers een zekeren invloed van de hellenistische kultuur ondergingen. De wetenschappelijk bewezen overeenkomsten worden door
alle bevoegde katholieke theologen aanvaard, en het is onbetwistbaar
dat de rationalistische kritiek een zeker aantal bizonderheden uit de
primitieve Kerkgeschiedenis heeft in het licht gesteld en verklaard.
Al wat het rationalisme aan objectieve waarheid heeft gevonden,
hebben de jongste katholieke schrijvers opgenomen in hunne traditioneele synthese over het wezen en de ontwikkeling van de Kerk. En
zoo zien we in de laatste
apologetische en dogmatische werken, in ver,
band met de Kerk ee n begrip naar voren treden dat vroeger meestal
afwezig of slechts zeer matig belicht was.
Eene evolutie van de Kerk, in den zin der rationalisten, kunnen
we niet aanvaarden : zij is niet overeen te brengen met de geschied-!
kundige bronnen. Om al de bekende feiten, ook de pas ontdekte, te
verklaren is het én noodzakelijk én voldoende de Kerk op te vatten
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als een groeiend levend wezen. Een wezen nu, dat zich biologisch ontwikkelt, weet vooreerst zijne oorspronkelijkheid te vrijwaren door zelfverdediging, door het afscheiden van al de stoffen die zijne ontplooiing belemmeren. Maar het toont eveneens zijne biologische kracht door
de assimilatie in zijn eigen wezenheid van de elementen die het vindt
in de omgeving waarin het groeit. Een plant is des te krachtiger, des
te zelfstandiger, niet alleen naarmate zij krachtiger weerstand biedt
aan al wat haar groei belemmert, maar ook naargelang zij beter uit
de aarde en de lucht die haar omtringen de voedende elementen weet
af te zonderen en met haar substantie te versenigen. Ontleenen, in
dien zin, is niet ver-anderen, evolueeren, in den rationalistischen zin
van dit woord ; ontleenen is dan blijk geven van een krachtige zelfstandigheid en eene zegevierende oorspronkelijkheid.
Op dergelijke wijze heeft ook de Kerk ontleend : zij ontving van
Christus zelf har levensbeginsel, zij leefde van den aanvang af en leeft
nog steeds in en door Hem ; van Hemzelf ontving zij den ganschen
schat der Openbaring welke geheel voltrokken was met den dood van
den laatsten Apostel. Maar de Kerk vorderde geleidelijk en zij vordert nog steeds in de kennis van de heerlijkheden van dien schat. Wij
gelooven niet meer dan de eerste christenen maar onze kennis van vele
geloofswaarheden is bewuster en duidelijker dan de hunne terwijl geloofs- en genadeleven, b.v. in de liturgie, zich nu rijker en veelzijdiger
uiten dan bij den aanvang.
Voor dit alles putte de Kerk in den loop der eeuwen uit hetgeen
haar omringde, terwijl zij den schat der Openbaring vrijwaarde van
elke schending en ontaarding in de geloofsbelijdenis zelf en in de veelzijdige uitingen van het godsdienstig leven. Zij heeft zich steeds door
de eeuwen heen ontwikkeld,
In het licht van deze beschouwingen zouden wij eenige der laatste
werken over de Kerk willen onderzoeken. Voornamelijk vallen hier te
bespreken een paar apologetische boeken ; vervolgens enkele andere,
die het probleem van de verhouding tusschen Christianisme en Hellenisme meer bizonder in het licht stellen ; eindelijk diegene die de be,,
trekkingen tusschen Katholicisme en Germanendom behandelen.
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1, -- ALGEMEENE WERKEN
Ludwig KOESTERS, Die Kirche unseres Glaubens. -Freiburg, Herder, 1935, 264 blz., R.M. 6,—.
Peter LIPPERT, Die Kirche Chrisi.i.-- Freiburg, Herder,
1935, 294 blz.
Deze beide boeken van twee bekende Duitsche katholieke theologen zijn bedoeld als algemeene apologetische werken over de Kerk.
Kosters was de leermeester van den betreurden Pater H. Dieckmann,
waarvan we het uitgebreid klassieke werk bezitten : De Ecclesia, in
twee boekdeelen. In dit Duitsche werk volgt Kosters dezelfde methode
als zijn leerling. In korte hoofdstukken vat hij de laatste wetenschappelijke gegevens samen over al de problemen aangaande de Kerk. Haast
bij elke zin, soms bij elk woord wordt verwezen naar de « Belege und
Ergánzungen », samengebracht aan het einde van het boek, waar eene
buitengewoon rijke bibliographie wordt aangegeven.
Lippert geeft eene meer synthetische uiteenzetting : eene der best
geslaagde wellicht, die in de laatste jaren verschenen. Wat meestal
ontbreekt in dergelijke studiën, namelijk het logisch verband tusschen
de verschillende problemen, is hier in de hoogste mate aanwezig. De
schrijver gaat van de peripherie naar het centrum, van de uitwendige
verschijning der Kerk tot hare essentie. In het eerste gedeelte beschrijft
hij de Kerk als een historisch feit ; eerst hare algemeen zichtbare
kenmerken : algemeenheid, eenheid, assimilatievermogen, vormenrijkheid en heiligheid ; daarna de karakteristieken van hare ontwikkeling door de eeuwen heen. Op deze schets van de Kerk in hare uiterlijke verschijning, volgt eene studie over het begrip Kerk : « Cie ist
die hierarchisch aufgebaute Organistaion der Christglubigen unter
der Leitung des rómischen Papstes und der mit ihm vereinigten
Bischofe ». (bl. 87). Deze definitie wordt bewezen door het prachtig
hoofdstuk over de stichting der Kerk en door de bladzijden waarin het
gezagsprincipe van de Kerk onderzocht en historisch verantwoord
wordt.
Noch de uiterlijke verschijning noch de definitie van de Kerk
dringen door tot in haar diepste wezen. Om dit te kennen moeten wij
gelooven in het mysterie van de Kerk. Vandaar het derde deel
« Der Glaube an die Kirche ». De Kerk is het mystieke lichaam van
Christus ; alleen de innige bovennatuurlijke band, die ze beiden onafscheidbaar samenvoegt, verklaart volkomen het feit van de Kerk.
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Dit laatste gedeelte valt samen met het groote werk van Dr. Carl
Feckes : Das Mysterium der Heiligen Kirche, en handelt over dezelfde problemen.
Wat in het boek van Lippert opvalt, is de duidelijkheid in de
uiteenzetting, de vaste greep van het verstand op de feiten, het historisch doorzicht en de machtige synthese tusschen de blijvende eenheid van de Kerk en de verscheidenheid van hare uiterlijke kenmerken
door de eeuwen heen.

In dit laatste punt, dat ons in deze kroniek vooral aanbelangt,
nemen Misters en Lippert dezelfde houding aan. Zonder het probleem
in deze algemeene werken speciaal te behandelen, vatten ze beiden de
bezwaren samen tegen de rationalistische methode en stellingen aangaande het Christendom en het syncretisme. « Uit godsdienstgeschiedkundige feiten laat zich het Heilandbeeld van de Kerk niet afleiden. »
(Misters, bl. 32) . Nochtans erkennen ze de aanpassing van de Kerk
bij de tijdsstroomingen die ze doorleeft en doorworstelt. Zij zou in den
loop der eeuwen, voornamelijk vijf vormen hebben aangenomen, zonder daarom haar eeuwige en blijvende kern prijs te geven. In de primitieve Kerk werd, zeggen onze beide schrijvers, het accent gelegd op
den liefdeband, die de kleine en verdrukte christelijke gemeenschappen samenbracht. Eerst na de opkomst der ketterijen werd het gezags
beginsel beklemtoond. Na de overwinning van het Christendom, gedurende de Middeleeuwen, neemt de Kerk den vorm aan van den
Godsstaat, die de leiding neemt op wereldlijk zoowel als op geestelijk
gebied. Bij het losbreken van het individualisme in de zestiende eeuw
treedt het aspect van relilgieuze gezagskerk naar voren. Eindelijk, nu
het subjectivisme en het relativisme sinds de achttiende en negentiende
eeuw alle beginselvastheid ondermijnen, verschijnt de Kerk meer dan
ooit als de Kerk der objectiviteit, het huis der zekerheid. (Zie Misters,
bl. 145 en vlg. : Der Gestaltenwandel) .

Beide schrijvers schijnen dus de levenskracht van de Kerk vooral
te bepalen door haar weerstandsvermogen tegenover het ontbindend
midden, waarin ze hare oorspronkellijkheid gaaf houdt en verdedigt
door bepaalde zijden van haar wezen te versterken en te ontwikkelen.
Een andere vraag kan worden gesteld : heeft de Kerk hare zelfstandigheid weten te bewaren, niettegenstaande de noodzakelijke aanpassing
bij de voorwaarden haar door het sociaal en kultureel midden der volkeren aangeboden ? Een antwoord hierop wordt onder andere beproefd
in de volgende werken.

184

GODSDIENSTIGE KRONIEK

2. --- DE KERK EN DE GRIEKSCHE WERELD.

*Dr. A. M. BROUWER, Paulus de Apostel ; de mensch
en zijn tijd. — Zutphen, G.J.A. Ruys, 304 biz.
E. B. ALLO, Saint Paul, Première Epitre aux Corinthiens
-- Parijs, Gabalda, 516 blz. 100 fr.
B. ROMEYER, La Philosophic chrétienne jusqu'u Descartes. I. Des origines aux Alexandrins. -- Parijs, Bloud et
Gay, 188 blz.
*j. BOENI, Le problème de l'Eglise.--- Lausanne, Payot,
290 blz.
Dr. Brouwer, hoogleeraar te Utrecht, behoort tot de ethisch-orthodoxe zijde van het moderne protestantisme in Nederland. In dit
nieuwe boek handelt hij ex-professo over de verhouding van den persoon en de leer van Paulus tot het Hellenisme. Hij citeert uit de brieven van den Apostel de uitdrukkingen en de leerstellingen, die in verband kunnen gebracht worden met de literatuur der mysterie-godsdiensten. Daar deze brieven de eerste christelijke documenten zijn die
bewaard zijn gebleven, en meestal gericht zijn tot kerkelijke gemeenschappen die leefden als kleine kernen in de grootste heidensche steden, bepaalt practisch de houding van Paulus tot het hellenisme, de
houding van de Kerk zelf. Is Paulus onder de bekoring gekomen van
het mysterisme ? Heeft hij het primitieve Christendom er grondig door
omgevormd ? Of heeft hij met geniale kracht de nuttige elementen van
het hellenisme tot dienstbaarheid gedwongen, en ze geassimileerd in de
levende Kerk, zoodat het oorspronkelijke Evangelie onverminderd in
Paulus' brieven voortleeft, en in een graad van hoogere ontwikkeling
Tot dit laatste besluit is Dr. Brouwer gekomen. Zich akkoord verklarend met vele andere protestantsche geleerden -- Lohmeyer, de Zwaan,
Schweitzer, enz. -- (katholieke geleerden schijnen de meeste protestantsche schrijvers vrijwel onbekend) -- bevestigt hij dat Paulus enkele uiterlijke hellenistische elementen heeft ingeschakeld in zijne katholieke levensopvatting, en deze ermee heeft verrijkt. Tot die elementen behooren b. v. de Grieksche taal, natuurlijk ; sommige hellenistische
beelden (b. v. ontleend aan de sport) ; de stijl van de diatriben, en
sommige uitdrukkingen die algemeen-menschelijke religieuse denkbeelden dekken. Stelt men echter de vraag zoo : was Paulus een hel(l) De twee werken in deze kroniek met * aangeduid, zijn geschreven door
protestanten en vallen onder het gewoon voorbehoud.
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lenist ?, dan antwoordt Dr. Brouwer beslist : « ... daarentegen was
hij geen hellenist, maar sloot hij zich geheel aan het Israëlitisch-profetische en aan de oud-christelijke evangelieverkondiging aan wat betreft zijne prediking van God en Diens houding tot den mensch in
Christus door den Heiligen Geest, met het oog op het naderend wereldeinde, waarbij het gericht op 's menschen daden zal worden uitgesproken. De hiervoor gebruikte terminologie was in hoofdzaak Joodsch,
al was het niet mogelijk Grieksche uitdrukkingen te vermijden, die in
de heidensche godsdiensten een anderen inhoud hadden. Wij mogen
dien anderen inhoud niet aan Paulus toeschrijven, zoolang een redelijke zin van uit zijn Israëlitisch besef aan die uitdrukkingen is te verbinden. » (bl. 140-141 ). In deze laatste zinsnede wordt ons een gulden beginsel geboden voor de interpretatie van Paulus's brieven en van
al de christelijke oorkonden in het algemeen.
Buiten deze verhandeling over Paulus en het Hellenisme zal men
in dit boek nog interessante beschouwingen vinden over de persoonlijkheid van den Apostel. Deze wordt getoetst aan de natuurwetenschappelijke psychologie van Kretschmer, aan de structuurpsychologie
van Spranger en aan de functioneele psychologie van Heymans en
Wundt. Veel nieuws verneemt de lezer wel niet over het genie van
Paulus, dat alle analyse trotseert ; maar deze poging om die brandende
ziel met de moderne theorieën te benaderen is toch niet van belang
ontbloot.
Wetenschappelijker nog dan Brouwer wordt het probleem van de
verhouding van Paulus tot het Hellenisme behandeld door E. B. Allo
in zijne studie, uitgegeven in de vermaarde reeks « Etudes bibliques »,
over den eersten brief aan de Corinthiërs. Wanneer we dit boek merkwaardig noemen, dan is dit geen formule, maar een verdiende lof voor
den buitengewonen rijkdom van informatie en de beginselvastheid in
de bespreking die geen enkele bizonderheid in het duister, geen enkele
moeilijkheid onbesproken laat. En dat beteekent wat, waar het gaat
over een brief, die handelt over rede en geloof, christelijke en profane
wijsheid, over de instelling van de H. Eucharistie, de eschatologische
verwachtingen en zoovele andere voorname punten van de christelijke
openbaring. In dit boek vindt men den Franschen tekst van den Corinthiërbrief naast den oorspronkelijken Griekschen, en onder aan de
bladzijden een doorloopend commentaar. Negen inleidende hoofdstukken, eene uitgebreide bibliographie, achttien « excursus » en een
woord- en naamregister geven aan het werk een hoogstand wetenschappelijk karakter.
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Allo staat op hetzelfde standpunt als Brouwer : hij verdedigt de
oorspronkelijkheid van Paulus en de primitieve Kerk tegenover de hellenistische mysteriën. Maar zijn besluit steunt op een veel nauwkeuriger onderzoek toegespitst op dezen eenen brief. Hij aanvaardt dat « de
Grieksche omgeving sterk heeft ingewerkt op Paulus' stijl » (bl. 65),
en dat hij vele termen gemeen heeft met de stoïcijnen : wat is er natuurlijker dan dat religieuse schrijvers dezelfde termen gebruiken om
sommige zedelijke begrippen uit te drukken ? Maar Paulus legt in die
termen een heel anderen zin. Wanneer de stoïcijnen spreken over « geweten », « vrijheid », « regeeren » over de driften, dan leiden zij dit
alles af van de natuur van den mensch. De Apostel daarentegen herleidt heel zijne zedenleer tot de incorporatie van alle geloovigen in den
gestorven en verrezen Christus, dat wil zeggen tot een persoon en tot
een historisch bovennatuurlijk feit. (bl. 45). Daarin bestaat, onder dezelfde woorden en begrippen de oorspronkelijkheid van Paulus, van
het Evangelie en van de Kerk.
Verder vindt men dikwijls in de brieven van den Apostel woorden
als « psyché » (levensbeginsel),.« nous » (rede) , « pneuma » (geest) ,
die zouden laten vermoeden dat hij in de Grieksche wijsbegeerte de
bron heeft gezocht van zijne leerstellige uiteenzettingen. Daarbij komt
de tegenstelling pneumatici-psychici die men ook bij de Gnostieken
ontmoet. Maar na een grondig onderzoek van die Grieksche wijsgeer
rige termen blijkt dat de inhoud verschillend is. Overigens deze termen
ontmoet men ook in het Nieuwe Testament, en bij Paulus worden ze
zóó gebruikt, dat ze aansluiten bij de Joodsch-christelijke overlevering
eerder dan bij de Grieksche wijsheid. Wanneer Mattheus zegt dat
jezus naar de woestijn werd gedreven « door den geest » (pneuma :
hoofdstuk 4 v.1.) , dan hoeven we niet te denken aan de Grieksche trichotomie van Plato (lichaam, ziel, geest), daar op de eerste bladzijde
van de Genesis reeds te lezen staat dat de geest van God zweefde
over de wateren. Overigens niemand meer dan Paulus, die zooveel
Grieksche wijsgeerige termen schijnt te gebruiken, heeft nadruk gelegd
op het verschil tusschen de Grieksche wijsheid en de goddelijke wijsheid, die hij, in tegenstelling met de eerste, de dwaasheid noemt van
het Kruis. In de groote hellenistische steden waar men dagelijks de
rhetoren kon ontmoeten die over alles en nog wat disputeerden, wilde
Paulus, zegde hij zelf tot de Corintiërs, niets anders verkondigen dan
Jezus, en nog, den gekruisigden Jezus ».
Noch in zijne moraal, noch in zijne psychologie heeft Paulus de
eigenaardigheid en de zelfstandigheid van het Christendom prijsgege-
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ven, alhoewel hij, sprekend tot de Grieken, zich van door hen verstaanbare woorden bediende.
Wat de mysteriën betreft, die heeft Paulus verafschuwd als een
duivelendienst. Hij kan er wel sommige uitdrukkingen uit overgenomen
hebben, voor zooverre deze een algemeen-godsdienstig begrip of gevoel uitdrukten, maar voor geen enkel is het een bewezen feit.
Meer en meer komt men onder den indruk van dat wonder, dat
het bovennatuurlijk door Christus geopenbaard Christianisme, als een
verloren zaad in de wijde wereld van het Hellenisme, weerstand heeft
geboden, evenals vroeger het Hebreeuwsch monotheïsme midden in de
groote polytheïstische wereldculturen ; dat het ontkiemde en groeide
volgens zijn eigen wet, assimileerde al wat in de Hellenistische wereld
tot zijn eigen ontwikkeling kon bijdragen, en na het heidendom om
zoo te zeggen te hebben uitgehold, er de plaats van heeft ingenomen.
Die levenskracht van de jonge Kerk is het miraculeuse feit, dat door
geen evolutie te verklaren is.
Joseph Boni tracht het nochtans te doen in zijn karakteristiek
werk : Le Problème de l'Eglise. Karakteristiek omdat het alle argumenten samenbrengt, die tegen de oorspronkelijkheid en de getrouwheidaan-zich-zelf van de Kerk ooit werden aangebracht. De schrijver heeft
geen eigenlijk oorspronkelijk werk geleverd. Men kan gemakkelijk de
evolutie nagaan die langs Harnack, von Soden, Loisy, Guignebert —
om de voornaamste te noemen --- tot zijne synthese hebben geleid.
Hij zegt ons overigens zelf zonder omwegen welk apriorisme zijn onderzoek heeft geleid, dat zich uitstrekt van af den oorsprong van het
Christendom tot aan den H. Augustinus : « de evolutie-idee, zegt hij
op bl. 267, die elk gebied beheerscht, is ook van toepassing op het
Christianisme en op de Kerk ». En door evolutie is er geen levende
ontwikkeling te verstaan, geen zichzelf verdedigende en assimileerende ontplooiing van een levend wezen, maar essentieele veranderingen
die het oude vervangen door iets nieuws : « Het godsdienstig probleem
heeft zich omgevormd in een kerkelijk probleem. Deze metamorphose
heeft groote gevolgen : de Kerk verwijdert zich meer en meer van het
echt Christianisme » (bl. 271) . Iedereen zal hierin de thesis erkennen
van Ad. Harnack. Boni wil geen verschil zien tusschen den cultus van
Christus, gestorven en verrezen voor het heil van alle menschen, en den
cultus van de hellenistische mysteriën (bl. 91), en hij steunt voornamelijk op eene studie van C. Toussaint : La Gnose paulinienne. Deze
schrijver wordt maar door weinige geleerden vermeld, daar zijne methode van de «parallelen» sinds lang veroordeeld is. In 't algemeen, om
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de waarde van de beweringen van Boni te schatten, moet men naar de
bronnen terug ; want van eene analytische bewijsvoering is er geen
sprake : men zal hier enkel vinden eene samenvatting van de uiterst
linksche opinies op het gebied van Kerkgeschiedenis. Een onderlegd
lezer zal overigens op menige plaatsen op bevreemdende dingen stooten. Zoo weet iedereen dat de instelling der kerkelijke hiërarchie door
Irenaeus, rond 200, en door vele andere Kerkvaders van de derde eeuw
wordt afgeleid van de macht door Christus aan de apostelen gegeven.
Vandaar de « bisschopslijsten » die opgaan tot den apostel, stichter
van den zetel. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen door die oude schrijvers, dat het gezag van de toen zetelende bisschoppen rustte op de
apostolische opvolging (succesaio apostolica) . Dit is zeker een der
meest bekende feiten van de geschiedenis der primitieve Kerk. Welnu
Boni meent te kunnen redeneeres als volgt : « De zesde canon van het
Concilie van Nicaea voorziet dat volgens een oude gewoonte het gezag
van den Bisschop van Alexandrië... van de Kerk van Rome, enz...
moet gehandhaafd worden. Vermits, zegt Boni, het eerste Concilie
enkel spreekt van en oud gebruik, en niet van het apostolisch gezag,
schijn t het dat men zelfs in de kerkelijke kringen van de vierde eeuw,
nooit geloofd heeft dat de hiërarchie eene apostolische instelling was »
fbi. 120-121) . Zulk een voorbijzien van de meest duidelijke historische
getuigenissen zal het gezag van dit werk niet verhoogen.
Met het boek van B. Romeyer over la philosophie chrétienne
jusqu'à Descartes » komen we tot eene gezondere methode en een
persoonlijk onderzoek van de teksten en de feiten. In dit eerste deeltje,
dat gaat tot aan de Alexandrijnen, doorloopt de schrijver de Joodsche
literatuur, maar vooral de christelijke tot aan Irenaeus en Hyppolytus.
Door al deze schriften heen zoekt hij de wijsgeerige elementen : opvattingen omtrent God, de menschelijke ziel, de wereld, en hij onderzoekt in hoeverre de eerste christelijke schrijvers ze hebben ontleend
aan de heidensche wijsgeerige systemen. Dit overzicht brengt den
schrijver tot het besluit dat de christelijke openbaring van af het begin
het menschelijk denken heeft bevrucht, en het voorzien heeft van enkele rationeele begrippen die onmiddellijk met de openbaring samenhangen : het bestaan van den eenen persoonlijken God, de schepping,
het eeuwig leven, het onderscheid tusschen natuurllijke en bovennar
tuurlijke kennis, tusschen wijsbegeerte en ,openbaring. Niet de wijsbegeerte der Grieken heeft door evolutie de openbaring voortgebracht,
maar de openbaring heeft de Grieksche wijsbegeerte voor heel nieuwe
problemen gesteld. En indien de christelijke schrijvers van lieverlede

GODSDIENSTIGE KRONIEK

189

een heel philosophisch systeem gaan opbouwen, dan is dit voorzeker
wel te wijten aan den natuurlijken drang van het geloovend verstand,
« intellige ut credas », maar ook en misschien vooral aan de aanvallen
van de heidenen, de gnostieken, de ketters, die zich stelden op louter
naturalistisch terrein. De eerste christenen hebben nagedacht over de
christelijke boodschap ; ze hebben ze verdedigd -- getuige de apologeten van de tweede eeuw -- en hebben zoo de basis gelegd van de
theologie, die niets anders is als de bijdrage van het nadenkend verstand tot het dieper menschelijk besef van de openbaring. Wat Romeyer zegt, in zijn besluit, van Paulus en Johannes den apostel, kan
op allen worden toegepast : « Zonder eene (volledige) philosophie
noch theologie te hebben opgebouwd, hebben Paulus . en Johannes...
niet zonder een diep inzicht de kernen van de Boodschap doordacht :
de eene en de andere onafhankelijk van de heidensche omgeving »
(bl. 180). Niet zóó onafhankelijk nochtans, dat men in hunne schriften
de omgeving waarin ze leefden niet zou herkennen ; maar in dezen
hoogeren zin, dat al de Hellenistische elementen werden opgenomen
in eene hoogere synthese, die aan het heidendom niets te danken heeft.
alles aan Christus.
Hoe meer men doordringt in den zin der eerste christelijke teksten,
hoe duidelijker men hun levenden inhoud beseft. Er werden in die
tijden mooiere dingen geschreven, hoogere wijsgeerige bespiegelingen
ten beste gegeven, maar nergens vinden we zulk een ontwikkelingsvermogen als in de woorden die, door Christus uitgesproken, door de
apostelen werden opgeteekend, en die hun eigen weg gingen door de
Grieksche kultuur heen en stilaan hunnen onvermoeden rijkdom ontplooiden. Wij staan hier voor het geheim zelf van de Kerk, voor het
mirakel dat door Christus' wil tot stand kwam voor het heil der volkeren.
DE KERK EN DE GERMANEN.
Dr Joh. PINSK, Die Kirche Christi als Kirche der Volker
-- Paderborn, Bonifacius Druckerei, 1935, 56 bl. R.M. 1,20.
Karl ADAM, Jesus Christus and der Geist unserer Zeit.
-- Augsburg, Grabhern, 1935, 48 bl., R.M. 1,20.
De Kerk heeft in haren groei alle volkeren in zich opgenomen. En
telkens stelde zich voor haar de vraag, doe ze hare oorspronkelijke
Boodschap zou aanpassen aan de cultuur van die volkeren. Wij zagen
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wat ze in zich opnam van de Grieksche cultuur. Toen nu de Kerk later
in contact kwam met de Germanen, droeg zij reeds, in hare verschijning : taal, wetgeving, 1 iturgie, en andere uiterlijke vormen, het
zegel van de Grieksch-Romeinsche beschaving.
Dr. Pinsk stelt zich dan de vraag, welke de verhouding zal zijn
tusschen die christelijke gemeenschap, omkleed met die voor den Germaan vreemde vormen, en de eigenaardigheden van de volkeren van
het Noorden.
De schrijver heeft eene thesis opgebouwd om deze in Duitschland
zeer druk besproken vraag bevredigend op te lossen. Evenals het
Woord Gods, zoo schrijft hij, mensch is geworden door het aannemen
van het lichaam van een kind uit een bepaald volk, eveneens moest de
christelijke gemeenschap, het « Pneuma Christi », om op aarde haren
weg te gaan haren uiterlijken gezelschapsvorm ontleenen aan de natuur van een bepaald volk. In feite heeft de Voorzienigheid de
Grieksch-Romeinsche cultuur gekozen om een zichtbaren vorm te geven
aan de Kerk. En de schrijver noemt Grieksch-Romeinsch (naar den
vorm, niet naar den inhoud!) : den vorm van het offer, dat zou gelijken op het offer in de Grieksche mysteriën ; den vorm van de katholieke theologie, b. v. de beschouwingen over den Logos, en den
vorm van de kerkelijke tucht : de wijze waarop het monarchisch systeem, door Christus zelf gewild, uitgewerkt werd op het model der
verwezenlijking van het absoluut gezag door de Romeinen.
Men kan voorzeker smmige punten betwisten, maar het staat toch
vast dat vóór de bekeering der Germanen (4e-5e eeuw) de Kerk in
hare uiterlijke vormen vele sporen droeg van het Grieksch-Romeinsch
midden waarin ze was opgegroeid. Dr. Pinsk haalt er de volgens ons
overdreven gevolgtrekking uit, dat de Kerk met die vormen zoo innig
verbonden is -- door den wil van God -- als een wezen met zijne verschijning, of als de Godheid met den knaap van Nazareth.
Maar, zoo redeneert onze schrijver verder, de Germaan heeft
eene andere psychologische structuur dan de Grieksch-Latijnsche rassen. Zij is ons bekend door de oorspronkellijke Germaansche sagen :
de Ijslandsche liederen. De Germaan wordt gekenmerkt door zijne
« Eigenmachtigkeit ». Hij gedraagt zich als een vrij man, die zich zelf
door het leven heenslaat, en alle moeilijkheden en den dood zelf heroisch overwint. Hij strijdt tegen de goden eerder dan hunne gunsten
af te smeeken. Vandaar de oneenigheid bij de Germanen : zij leefden
steeds verdeeld en wilden van geen « koning » weten. Elk bleef zijn
meester. Zelfs na de bekeering, zullen zij in het Duitsche monikendom eerder de « trouw » zien dan de « gehoorzaamheid ».
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Welke zal dan de rol wezen van de Germaansche volkeren in den
schoot der Kerk, die ze opgenomen heeft, na zelf reeds de GriekschRomeinsche vormen te hebben aagenomen ? Hoe zal de Kerk zich nu
weer gaan aanpassen bij die nieuwe psyche die ze wil veroveren ? Volgens de thesis van Dr. Pinsk zal de Kerk, die het ordenende beginsel
heeft opgenomen van de Grieksche « ratio », van de Germanen overnemen het beginsel van beweging, vooruitgang en gedurige hervorming.
« Die Deutschen bilden das Moment der st ndigen Unruhe in der
Kirche ; sie sind das Volk der Reform » (bl. 43) . Het Germaansche
dynamisme zal de Kerk bewaren voor de verstarring, waarmee het beginsel van maat en orde haar bedreigt. De Germaan zal steeds in de
Kerk eene taak te vervallen hebben, die de Latijnen niet kunnen vermoeden, daar zijzelf behooren tot de cultuur, welke de Kerk heeft ontleend voor hare eerste verschijningsvormen.
Overigens de Germanen ontvangen van de Kerk in ruil de orde,
die hun onstuimig dynamisme breidelt en leidt tot vruchtbare activiteit.
Zoo ontstaat er tusschen Kerk en Germanendom eene wisselwerking
die beiden ten goede komt.
Maar het nieuwe heidendom in het Derde Rijk wil van geen katholieke Kerk meer weten. Het verklaart dat er eene onoverbrugbare
tegenstelling bestaat tusschen Christendom en Germanendom. De Kerk
zou zoodanig vastzitten in Grieksch-Romeinsche en Hebreeuwsche
voorstellingen dat ze niets gemeens meer zou hebben met de edele
Germaansche ziel. En het antigermaansche dat de Kerk onafscheidbaar
aankleeft, is het minderwardigheidscomplex dat hare wereldbeschouwing zou kenmerken. De katholieke leerstellingen van zonde, van verlossing, van deemoed, veronderstellen een val, eene onmacht, eene nederigheid die den Germaanschen « Stolz » absoluut weerstreeft. Op
deze opwerping onder duizend vormen altijd weer voorgedicht door
Rosenberg en zijne discipelen, antwoordt Karl Adam in zijne brochure:
I esus-Christus und der Geist unserer Zeit, die van de beste bladzijden
van den grooten Duitschen apologeet bevat. Hij toont in deze diep doordachte uiteenzetting aan, dat de Germaansche Stolz, mits in de grenzen
van het redelijke gehouden, gemakkelijk overeen te brengen is met de
Evangelische fierheid. Christus is niet de zachte weeke jongeling, die
op al te veel prntjes droomt ; Hij is een heldhaftige figuur, een strijder
die alles heeft getrotseerd, tot den dood toe, opdat het vuur, dat Hij
kwam brengen, branden zou. Onbewust misschien grijpt Karl Adam
terug naar de heldhaftige, ridderlijke figuur van Christus, zooals ze
oprijst in een van de oudste Germaansche schriften : de Heliand, een
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rniddeleeuwsch Saksisch lied... Van de zonde werden wij verlost door
het heroïsme van den Verlosser, en verlost warden is « innerlijk en
persoonlijk intreden in het verlossende heldendom van Christus, het
als leidende, determineerende kracht in het midden van onzen levenswil,
in ons persoonlijk bestaan vestigen, ons eigen klein leven met het
groote leven van de,rt Verlsser zoodanig versmelten, dat er nog maar
één leven is » N. 34). Daarom zijn de Christenen geene lage vleiers,
geen zwakkelingen ; en niemand bezat er ooit meer waren « Stolz »
dan de groote katholieke heiligen. En de schrijver citeert en ontwikkelt de mooie woorden van Paul Ernst : « Eene tot op de spits gedreven fierheid, eene fierheid waarin het om het hoogste gaat, om de
heldhaftige navolging van een heldhaftig leven en sterven, om de navolging van Christus, dat is het Christendom » (bl. 55) .
De moderne Duitsche katholieke apologeten staan voor eene moeilijke en gevaarvolle taak ; maar zij weten ze te vervullen met verbazenden durf en doorzicht. Zij schrijven niet over apologetica, zij praten
niet over oude problemen en feiten ; hunne apologetica is eene daadwerkelijke verdediging van de Kerk, waarvan het bestaansrecht onder
de Germanen wordt betwist. Meer dan waar ook vindt men in hunne
werken die gedachte verdedigd, dat de katholieke Kerk een levend
bovennatuurlijk organisme is, waarvan het assimilatievermogen alle
volkeren en rassen, zonder uitzondering wil opnemen in eene hoogere
eenheid zonder hunne nationale eigenaardigheden te schaden. De oude
Romeinen beweerden weliswaar, dat de Christenen geene goede
staatsburgers konden zijn ; de ultra-anglicanen, dat de katholieken
Engelschen van tweeden rang zijn ; de nieuwe Duitsche heidenen, dat
zij geen rasechte Germanen kunnen worden : zoo zien we steeds het
overdreven nationalisme het bovennatuurlijk en supra-nationaal karakter van de Kerk ontkennen, alsof zij niet tegenover de volkeren stond
als de zon tegenover de plantenwereld : deze doet alle planten gedijen,
elk volgens hare natuur. Wie die bovennatuurlijke eigenschap aan de
Kerk ontzegt, kan niets anders overhouden dan eene menschelijke gemeenschap die de andere — nationale — gemeenschappen in hun
groei en onbeperkt expansievermogen belemmert. Maar wie ze boven
alle volkeren verheft, zooals Christus het deed : « Gaat en onderwijst
alle volkeren », die zal ook hare universeele zending erkennen en haar
aanpassingsvermogen bij alle nationale eigenaardigheden. De Kerk is
-net haar wezen vastgeankerd noch in het Hellenisme, noch in het Ger
manisme. Onbeweeglijk in hare essentieelel grondlijnen, trouwe bewaakster van den haar toevertrouwden schat, bezit ze een bovenna-
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tuurlijk dynamisme, eene biololgische groeikracht, waardoor zij alle
volkeren meesleept, in haren vooruitgang steeds meevoerend de nuttige
elementen, die zij bij elk volk vond, en haar eeuwig onveranderlijk
wezen aanpassend bij al het nieuwe, dat de evolueerende schepping
haar biedt : preferens de thesauro suo nova et vetera.
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New-York Stock Exchange - Amerikaansche
zilverpolitiek en China
door I. NOLF, Wisselagent,
Lid van de Antwerpsche Effectenbeurs.
Dat de heropleving van het Amerikaansche bedrijfsleven op de
New-Yorksche Beurs haar weerslag heeft, behoeft geen betoog. De
totale beurswaarde van de op de Stock Exchange genoteerde aandeelen, die in April 1.1. circa 31 milliard Dollar bedroeg, werd in September 1.1. op 40 milliard Dollar geraamd. De cijfers voor de maanden
juli en Augustus 1935 waren respectievelijk 37 en 39 milliard Dollar.
Het lidmaatschap van de Stock Exchange dat kan verkregen worden
door aankoop van een « s e a t » is natuurlijk in dezelfde verhouding gestegen. Kon men in April 11 nog met $ 74.000 rondkomen, in October
1,1, moest men daarentegen $ 140,000 aanwenden.
De Securities and Exchange Commission heeft in December 1934
bepaald dat al de op de New-York Stock Exchange genoteerde effecten van buitenlandsche Staten en Maatschappijen moeten geregistreerd
worden. Dit brengt inzonderheid voor de betrokken maatschappijen de
verplichting mede alle gegevens omtrent den Raad van Beheer en
cijfers betreffende het zakenverloop mede te deelen. Op heden hebben
slechts twee Staten aan het verzoek van de S.E.C. beantwoord, namelijk Argentinië en Denemarken. Inmiddels is de termijn verstreken
waarop maatschappijen hunne effecten konden laten registreeren en
daar het meerendeel geweigerd heeft zich aan de-voorschriften van de
S.E.C. te onderwerpen, is de noteering van hunne effecten op de
New-York Stock Exchange op 1 November geschorst.
Onder meer zijn de Amerikaansche certificaten van aandeeles
Royal Dutch van de noteering geroyeerd, hetgeen in Europeesche
beurskringen groot opzien gebaard heeft.
De zilverpolitiek die door de Silver Purchase Act van Juni 1934is ingeluid en waarbij aan President Roosevelt machtiging verleend
wordt zilver aan te munten en zijne waarde in verhouding tot dewaarde van het goud te bepalen, is tot op heden in een gematigd tempo,
voortgezet. Het zilver dat toentertijd 43 cents per Amerikaansch ounce
troy (31,09815 gram) noteerde, zal geleidelijk tot $ 1,29 per oz. tr._

_

_
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opgevoerd worden. De zilverprijs die in April 1.1. reeds tot 71,11
cents per oz. tr. was gestegen, is inmiddels wederom gedaald op
A 65 3/8 cents ten gevolge van de daling van den zilverprijs op de
wereldmarkt en die als oorzaak de groote toevoer van zilver uit de
Aziatische landen had. Dit heeft eene tijdelijke verslapping in de
zilveraankoopen teweeggebracht. Echter zou, volgens eene verklaring
van den Heer BROWNELL, president van de American Smelting and
Refining Cy, de regeering volharden in hare zilverpolitiek, hetgeen
trouwens onlangs nog door den Secretaris van de Schatkist, den Heer
MORGENTHAU is bevestigd, en binnen vier jaar tot de wederinvoering van het bimetallisme moet leiden. Men weet dat het in de
bedoeling van de regeering ligt de bankbiljettencirculatie door 75 %
goud en 25 % zilver te garandeeren. Of dit programma zonder meer
zal kunnen ten uitvoer gebracht worden, daarover verkeert men nog
in het onzekere. De regeering schijnt trouwens eenige aarzeling te
vertoonen en niet goed te weten waar ze naartoe wil. Een en ander
heeft bij de parlementaire « silvermen » eenige misnoegdheid teweeg
gebracht.
*

*

*

De zilverhausse heeft natuurlijk haar weerslag gehad op het economische en financieele leven van de landen met zilveren standaard.
Voornamelijk in H o n g k o n g en in China waar de f aillisse
menten elkander opvolgen, de werkloosheid vergroot en de inkomsten
van den Staat besnoeid worden. Dit heeft als gevolg gehad de devaluatie 'van de Chineesche Dollar die op 3 November 1.1. officieel is
bekend gemaakt. Voortaan zullen enkel de bankbiljetten van de Centrale Bank van China, de Bank van China en de Verkeersbank wettelijke waarde bezitten. Andere als door deze uitgegeven bankbiljetten
zullen moeten geruild worden tegen bankbiljetten van de Centrale
Bank. Zilverschulden zullen mogen betaald worden in papierdollar.
Het zilvermetaal zal genationaliseerd worden en houders van metaal
zullen het tegen bankbiljetten moeten ruilen. De Centrale Bank van
China zal de Centrale Reservebank worden en na twee jaar het monopolie voor de uitgifte van bankbiljetten verkrijgen. De Chineesche
Dollarkoers zal waarschijnlijk gestabiliseerd worden tegen den sterlingkoers van 1 sh. 2 %2 pence, wat met ongeveer 9 fr. overeenkomt.
Er wordt beweerd dat de Chineesche regeering hare zilverreserves
tot den aankoop van een gedeelte van den overtolliger Amerikaanschen
goudstock zal aanwenden en later tot den gouden standaard overgaan.
Moest dit echter met overhaasting gebeuren dan zouden gelijktijdig
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uit diverse bronnen groote hoeveelheden zilver op de Londensche
markt aangeboden worden en aldus de Amerikaansche zilverpolitiek in
de war gestuurd worden, daar Amerika om de koersen te steunen
wederom als eenige kooper op de markt zou moeten optreden.
Wat de buitenlandsche banken in China betreft, zouden deze,
krachtens het privilegie van exteritorialiteit, hunne zilverreserves niet
tegen bankbiljetten moeten ruilen en daaromtrent met de Chineesche
Regeering overeenkomsten mogen sluiten. Het zilver zal waarschijnlijk
tegen eene door China als genoegdoening te betalen premie afgeleverd
worden.
De regeeringen van Noord China en Canton hebben zich
met de muntpolitiek van de Regeering van Nanking accoord verklaard,
hetgeen eenig opzien heeft gebaard daar Canton tot heden toe de
controle van de Centrale Regeering niet heeft willen erkennen. Wat
Noord China betreft, zal er moeten afgerekend worden met Japan,
omdat daardoor de Japansche plannen omtrent de vestiging van eene
autonome regeering in Noord China worden belemmerd. Volgens de
laatste berichten zou Japan dan ook aan Noord China het verbod
hebben opgelegd hare zilverreserves aan Nanking af te leveren. Inmiddels heeft nu ook Hongkong het embargo op het zilver gelegd en
mag men eene spoedige devaluatie van de Hongkongdollár verwachten.
De Chineesche monetaire maatregelen, die onder de leiding van
den Engelschen Raadgever voor Aziatische zaken, Sir Frederick
LEITH ROSS doorgevoerd werden, hebben in Japan eene anti-Britsehe beweging als gevolg gehad, inzonderheid als protest tegen eene
eventueele Engelsche leeningspolitiek in China, waartegen Japan zich
immer heeft verzet. Het gerucht heeft namelijk de ronde gedaan dat
Engeland eene Stabilisatieleening groot $ 49 millioen zou aangeboden
hebben tegen verleening door China aan Engeland van enkele economische voordeelen, onder meer het uitvoeren van een reorganisatieplan
van de Chineesche spoorwegen door eene investeering van $ 12 millioen Engelsch kapitaal. Dit heeft in Japan de vrees doen ontstaan dat
bare economische politiek in China daardoor zal worden tegengewerkt.
Uit Tokio wordt er inmiddels gemeld, dat Japan zou voorgesteld
hebben eerre door een Internationaal Comité gecontroleerde leening
groat £ 10.000.000 aan China te verstrekken. Dit bericht werd later

gelogenstraft omdat Japan geene Internationale Controle over China
wenscht.
Wat de zilverstock te S h a n iI a i betreft, wordt deze op $ 300
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millioen geschat en de biljettencirculatie die door de Centrale Bank
zal gegarandeerd worden beloopt op heden $ 500 millioen. Of de
nationalisatie van het zilver in het binnenland van een leien dakje zal
loopen is eene andere kwestie, daar de hausse van het zilvermetaal de
Chineesche bevolking tot oppotten van zilver heeft aangezet dat nu,
als gevolg van de nationaliseeringspolitiek van de regeering, tegen
bankbiljetten met dwangkoers zal moeten geruild worden.

In Londensche kringen hebben de Chineesche monetaire maatregelen aanvankelijk een vrijwel gunstigen indruk gemaakt. De Londensche beursnoteering voor Chineesche fondsen is met ettelijke percenten gestegen. Echter zijn, na de bekendmaking van de Japansche
bezwaren, de koersen wederom gedaald. De financieele bladen leggen
er den nadruk op dat de geheele wereld in het welgelukken van het
experiment geïnteresseerd is, omdat daardoor eene bevolking van 450
millioen zielen wederom zijne plaats onder de wereldproducenten en
consumenten zal innemen. De eerste gevolgen daarvan hebben zich
reeds vertoond onder den vorm van eene verscherpte concurrentie onder
de theeimporteurs.
Om nu tot de Amerikaansche toestanden terug te komen, mogen
we vaststellen dat er reeds eene relatieve stabiliteit tusschen Dollar en
Pond bestaat. Inzonderheid hebben in de laatste weken de Amerikaansche zilveraankoopen op de Londensche markt den Pondenkoers gesteund en aldus de Engelsche kapitaalvlucht als gevolg op de dreigende Engelsch-Italiaánsche moeilijkheden eenigzins gecompenseerd.
De rijzing van den Dollarkoers is daardoor gestuit en de Engelsche
aankoopen van Dollareffecten zijn zonder invloed op de Engelsche
valuta gebleven.
Wat de goudafvloeiing naar Amerika betreft, is deze niet uitsluitend te wijten aan Europeesche kapitaalvlucht. De aantrekkingskracht van het Amerikaansche bedrijfsleven heeft die goudafvloeiïng
in de hand gewerkt. Het gevaar voor eene goudinflatie is dan ook
dreigend geworden en de kans op Bene Internationale muntstabilisatie
tegengehouden, omdat sommige Europeesche munten, waaronder
deze van de goudblocklanden, wederom in gevaar komen. De groote
toevloed van betaalmiddelen leidt tot verruiming van crediet en het economische leven van Amerika wordt daardoor op de spits gedreven.
Mogelijk komt de vrees op dat deze betaalmiddelen kunnen teruggetrokken worden juist wanneer men er het meest behoefte aan heeft ;
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door die vrees kon de heropleving stopgezet worden. Dit zou dus een
terugkeer tot de crisis beteekenen.
De New-York Stock Exchange en de autoriteiten van de Federal
Reserve Board hebben reeds de middelen overwogen om de aankoop
van effecten door middel van speculatieve credieten en in 't algemeen
de credietverleening op effecten in te krimpen. De oplossing van het
vraagstuk wordt nog gecompliceerd door de « open market » politiek
van de Fed. Reserve Board die door aankoop van staatsfondsen credietuitbreiding in de hand werkt. De toestand is op het oogenblik
aldus, dat de Federal Reserve Banks bij de Schatkist over een bedrag
van bij de 7 milliard Dollar goud beschikken. De effectenportefeuille is,
ten gevolge van de open market politiek tot circa 2 3/ milliard Dollar
gestegen en daarentegen bedraagt de wisselportefeuille slechts een
14-tal millioen Dollar, zoodat het activa bijna uitsluitend door goud
en staatsfondsen is samengesteld. De daaruit voortvloeiende credietinflatie is in een gevaarlijk stadium getreden en men vraagt zich af
hoe deze inflatie wederom zal teruggebracht worden, daar deze effectenportefeuille, de huidige stand van de markt in aanmerking nemende
niet kan te gelde gemaakt worden. De beurskoersen die stilaan het
uitzicht van een « boom » vertoonen worden dan ook reeds in sommige
kringen als gevaarlijk aangezien en door de autoriteiten van de Federal Reserve System van dichtbij gevolgd om tegelegenertijd doelmatig
te kunnen ingrijpen.
November 1935.

Dit artikel werd samengesteld aan de hand van berichten verschenen in diverse
financiéele kranten die we dan ook hieronder gaarne opsommen :
Agence Economique et Financière.
Financial Times.
Echo de la Bourse.
Dagelijksche Beurscourant.
Echo du Soir.
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Crisis in Denemarken
door Lic. R. VAN OOTEGHEM.

Dezen laatsten tijd heeft men in onze dagbladen verschillende berichten uit Denemarken kunnen lezen, waarvan sommige zeer vreemd
klonken en die alle getuigden van den grooten onrust waarin dat land
verkeerde : opmarsch van de boeren naar Kopenhagen, valutastaking
van de boeren, ontbinding van het Folketing (Kamer van Volksvertegenwoordigers), omvorming van het Ministerie... Aan die politieke
beroeringen ligt een economische grondslag dien het ons interessant
schijnt hier even te schetsen omdat wij in den economischen toestand
van het land een zeer typisch voorbeeld vinden van de groote nadeelen
ee ri er te eenzijdig georiënteerde economie en van de diepgaande omvorming van de economische structuur die de huidige crisis teweegbracht.
Denemarken is altijd een landbouwland geweest. Niet zoozeer we-

gens de vruchtbaarheid van het land, die niet buitengewoon is, maar
wegens het gebrek an ondergrondsche rijkdommen die uitgebaat zouden kunnen worden. Een eerste groote crisis heeft het doorgemaakt
in het laatste kwartaal van de vorige eeuw, wanneer de concurrentie
van de goedkoope Amerikaansche granen den Deenschen uitvoer ineens geheel stopzette. Daar echter de uitvoer van dierlijke produkten
nog loonend bleek te zijn en goede vooruitzichten bood, oriënteerde
zich de geheele landbouw zeer snel tot de productie van boter, kaas,
spek, eieren, enz. De cultuur werd daarom niet opgegeven, maar in
plaats van tarwe en rogge moest zij nu voornamelijk het noodige veevoeder leveren. Zelfs de industrie die in dien tijd opgericht werd, is
hoofdzakelijk een landbouwindustrie, bestemd om de landbouwproducten te verwerken of om de noodige werktuigen te leveren. Daarnaast
zijn er een aantal kleine bedrijven die voor het gewone binnenlandsche
verbruik werken en ook Benige belangrijke scheepsbouwtimmerwerven
die een betrekkelijk uitgebreide metaal- en machiennijverheid in het
leven geroepen hebben. Al deze nijverheden zijn geheel afhankelijk
van het buitenland, want Denemarken bezit zoo goed als geen grondstoffen en moet ze dus invoeren. De uitvoer die dezen invoer compen
seert bestaat voor het grootste gedeelte (in 1930 : 80 % ) uit enkele
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landbouwproducten (vooral boter, spek en eieren), die zelf weer voor
het grootste gedeelte naar slechts twee landen gaan : naar E n g e
d en Duitschland. (In 1930 kocht Engeland 3/5 van
land
den totalen uitvoer van Denemarken, Duitschland 1/5). Deze dubbele
groote eenzijdigheid in den aard en in de richting van den uitvoer, alsmede de afhankelijkheid van de industrie tegenover het buitenland,
maakten de geheele Deensche economie buitengewoon kwetsbaar. De
huidige crisis heeft ze dan ook heel bijzonder getroffen.
De eerste moeilijkheden kwamen uit het Zuiden : Duitschland,
bijna de eenige markt voor Deensch vee, zag zijn koopkracht verminderen en moest dus ook zijn invoer beperken : het kocht aan Dene
marken in 1929 : 225.000, in 1930 : 144.000, in 1931 : 56.000 stuks
vee. Eenige compensatie vonden de boeren in nieuwe afzetgebieden,
o.a. in België, maar daar ook deed zich de crisis gauw gevoelen en de
Deensche uitvoer van vee bleef op een aanmerkelijk lager peil dan
vroeger.
Een tweede gevoelige slag trof Denemarken wanneer, op 21 September 1931, Engeland den gouden standaard verliet. Wilde Denemarken de waarde van 62 % van zijn uitvoer niet evenredig met de
daling van het Pond zien verminderen, dan moest het zijn eigen valuta
laten vallen. Dit gebeurde dan ook een week later (28 Sept.) . Deson
danks bleven de prijzen voor de meeste uitgevoerde landbouwproducten zich in dalende richting bewegen, terwijl de ingevoerde industrieele
producten en grondstoffen op een hooger niveau bleven en sommige
zelfs, die in goudlanden gekocht werden, nu in gedevalueerde Kronen
iets duurder kostten. De indexcijfer voor importartikelen steeg van 106
in September 1931 tot een gemiddelde van 120 in 1932 ; de index voor
exportartikelen integendeel daalde van 94 tot 84.
De gevaarlijke invloed dezer a schaarbeweging » der prijzen op
de betalingsbalans van het land kwam tot uiting in een snelle vermindering der goud- en deviezenreserven van de Nationale Bank. Er moest
ingegrepen worden. Door verschillende wetten, einde 1931 en begin
1932 uitgevaardigd, werden de noodige maatregelen getroffen om den
invoer niet alleen te beperken maar tevens naar die landen te richten
welke de beste koopers van Deensche producten waren. Zoo werd er,
hoe vreemd het ook klinken mag --- een echte propaganda-campagne op touw gezet ten voordeele van de Engelsche en de Duitsche
waren 1 Vooral werd er, op 30 Januari 1932, een valuta-centrale opgericht, die z.g. valuta-certificaten uitdeelen zou ; daar niets uit het
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buitenland ingevoerd kon worden zonder een dgl. certificaat, beheerschte en leidde de Centrale praktisch geheel het bedrijfsleven van het
land.
Hoe streng de reguleering ook doorgezet werd, de moeilijkheden
waren nog niet voorbij. De koersverandering in de Engelsche handelspolitiek kwam ze nog vermeerderen. In de lente 1932 werd nl. door
Engelands' Nationale Regeering het princiep van den vrijhandel opgegeven en een reeks tamelijk hooge inverrechten vastgesteld die ook
de Deensche landbouwproducten (uitgenomen spek) troffen. Later in
het jaar werden de belemmeringen vergroot doordat de Dominion's
voor den handel met Engeland in een bevoorrechte positie kwamen te
staan. (Akkoorden van Ottawa) . Zooals men weet zijn Australië en
Nieuw-Zeeland praktisch de eenige concurrenten van Denemarken
voor boter, en Canada kon een gevaarlijke mededinger worden voor
spek. In April 1933 lukte het echter aan de Deensche Regeering met
Engeland een handelsovereenkomst te sluiten, waardoor Engeland o.m.
zich verplichtte in den loop der drie volgende jaren geen invoerrecht
voor Deensch spek in te stellen en de bestaande rechten voor zuivelproducten niet te verhoogen. Daartegenover werden in Denemarken
vele invoerrechten op Engelsche producten verlaagd en voor sommige (o. a. voor kolen) zelfs een minimum-contingent vastgesteld dat
Denemarken aan Engeland moest koopen.
Ziehier nu het resultaat van deze overeenkomst alsook van de
« Buy British » propaganda wat betreft den Deenschen buitenlandschen handel.
De waarde van den export van Engeland naar Denemarken was in
1932 13%, in 1933 34%©, in 1934 53% grooter dan in 1931. In den
gezamenlijken invoer van Denemarken bedroeg het aandeel van de
Engelsche producten gedurende de 7 eerste maanden van 1931 : 15%;
voor dezelfde periode van 1935 is dit aandeel gestegen tot 36 %.
De waarde van den Deenschen uitvoer naar Engeland bedroeg
van 1931 tot 1934 resp. 46,7 ; 40,6 ; 35,4 ; 32,9 millioen Pond Sterling;
in vier jaren eene daling met bijna 30 %. Zij is aan verschillende factoren te wijten.
Voor boter bleef de hoeveelheid sedert 1930 bijna onveranderd
(2,5 millioen cwts. per jaar) . Maar door de nieuwe en hevige concurrentie van Australië en Nieuw-Zeeland daalde de waarde daarvan van
15,6 mill. in 1931 tot £ 9,6 mill. in 1934. De toeneming van het verbruik in Engeland (18,7 lbs. per inwoner in 1930, 25,2 lbs. per
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inwoner in 1934) vermocht niet de prijsdaling tegen te houden. Zoor
als men weet is de tendens gedurende de allerlaatste maanden totaal
omgeslagen. Tengevolge van een sterk verminderden aanbod zoowel
uit de Dominions als uit de Europeesche landen is de prijs van boter
ineens flink gestegen. Begin juli noteerde men in Denemarken 164 Kr.
per 100 Kg. Einde Augustus betaalde men reeds 195 Kr,, einde September 230 Kr., einde October 246 Kr. (stijging van 50 % dus in 4
maanden) .
Wat de eieren betreft, exporteerde Denemarken naar Engeland :
in 1931, 7,6 millioen partijen van 120 stuks ; in 1934 nog 6,4 mill.,
maar de totale waarde daarvan bedroeg in 1931 E 4,4 mill., in 1934
slechts £ 2,4 mill.
Een iet of wat gunstiger beeld vertoont de uitvoer van spek. Hier
is de hoeveelheid aanzienlijk verminderd (van 7,3 mill. cwts. in 1931
tot 4,3 mill, in 1934 en waarschijnlijk 3,75 mill, in 1935) . Maar de
waarde daalde slechts van £ 22;4 mill. in 1931 tot E 17,7 mill. in 1934.
Voor de Deensche boeren is dit echter maar een karige troost ; want
zij weten dat de prijsverhooging alleen te danken is aan de maatregelen
van de Engelsche Regeering tot stimuleering van de inlandsche productie, tengevolge waarvan de buitenlandsche producten hoe langer
hoe meer geweerd zullen worden. En inderdaad, in juni 11. heeft Minister Elliott in de House of Commons al gesproken van een heffing
op alle buitenlandsch spek, waarvan de opbrengst als subsidie aan de
Engelsche boeren uitgedeeld zou worden ! Dit verwekte groote opschudding in Denemarken en bij die gelegenheid werden al de grieven
van de landbouwbevolking tegen de Regeering weer opgehaald ; de
boeren kregen niet genoeg steun, de maatregelen tegen executie waren
onvoldoende, het beheer van de Valuta-centrale was onbevredigend, enz.
De diepere oorzaak dezer ontevredenheid moet gezocht worden
in den slechten toestand waarin het geheele boerenbedrijf zich sedert
jaren bevindt. Een officieele berekening van de netto-opbrengst van
het kapitaal in landbouwondernemingen geïnvesteerd, heeft tot de volgende percentages geleid : van midden 1929 tot midden 1930 : 5,6 % ;
in 1930-31 : 0,6 %; in 1931-32 : 0,5 %; in 1932-33 : 2,9 %; (1) in
(1) Deze verbetering is gedèeltelijk slechts nominaal : in zooverre ze n.l.
te wijten is aan de groote waardevermindering van het land zelf. Wanneer b.v.
de waarde van een hoeve, die 1.000 Kr. blijft opbrengen, van 200.000 tot 100.000
Kr. daalt, dan stijgt de relatieve opbrengst van 0,5 % tot 1 % zonder dat de toestand van den landbouwer daardoor verbeterd wordt.
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1933-34 : 3,6 % ; in 1934-35 (voorloopige berekening) : 4,1 %. Om
de beteekenis dezer cijfers te begrijpen moet men weten dat een aanzienlijk gedeelte der gronden in Denemarken (zooals in de Ver. Staten) verpand is. In 1925 bedroeg de gezamenlijke hypotheekschuld
der boeren ongeveer 45 % van de verkoopwaarde der Deensche hoeven. Tegenwoordig wordt, tengevolge van de vermindering dezer verkoopwaarde, de hypotheekschuld op 65 a 70 % geschat. Daarnaast
hebben de boeren nog veel geld bij de banken, de cooperatieven, enz,
op korten termijn geleend. Zoodanig dat bij meer dan een derde der
hoeven de totale schuld grooter is dan de verkoopwaarde van de
hoeve. Op al deze schulden hebben de boeren jaarlijks 5 a 6% interest
te betalen. Wanneer de gemiddelde opbrengst van het landbouwkapitaal slechts 0,5 % of zelfs nog maar 3,6 of 4,1 % bedraagt, dan is
het duidelijk dat een zeer groot gedeelte (in het gunstigste geval zeker
nog meer dan een derde) van de boeren hun bedrijf met verlies uitoefenen.
Kort na de verklaringen van den Engelschen Minister Elliott besloot een nieuwe landbouwersvereeniging, de Landbrugernes Sammenslutning, nieuwe oppositiemiddelen te gebruiken. Zij organiseerde
einde Juli de opmarsch van de boeren naar Kopenhagen, waarvan in
onze dagbladen sprake geweest is, en verbood aan al haar leden de
deviezen-opbrengst van hunne exporten nog aan de Valuta-centrale
over te dragen (hetgeen men « valuta-staking » genoemd heeft) . Deze
staking werd echter onwettelijk verklaard en ging feitelijk niet door.
Intusschen achtte Eerste Minister Staunig het toch geraadzaam het Folketing te ontbinden (1 Otober) . De verkiezingen vonden
plaats op 22 October en gaven een sterke meerderheid aan de Regeering, zoodat de rust weer hersteld schijnt te zijn.
Zeer belangwekkend zullen de resultaten zijn van de besprekingen die binnenkort gevoerd zullen worden tot voorbereiding van een
nieuwe Britsch-Deensche handelsovereenkomst. Zooals gezegd, heeft de
overeenkomst van 1933 beide partijen slechts ten deele bevredigd. Nu
zullen weer onvermijdelijk verschillende strevingen in botsing komen :
eenerzijds de nationale landbouwpolitiek en de imperialistische handelspolitiek van Engeland, alsook de Deensche industrieele expansiepolitiek die sedert 1931 groote vorderingen gemaakt heeft ; anderzijds
de overtuiging dat breede handelsbetrekkingen tusschen de twee landen onontbeerlijk zijn zoowel voor de Engelsche industrie als voor den
Deenschen landbouw.
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Als zeer teekenend voor onzen tijd valt er op te merken dat de
strijd niet zal gevoerd worden voor of tegen meer vrijheid in den buitenlandschen handel. Van meer vrijhandel zal er geen sprake zijn,
waarschijnlijk zelfs niet van een verlaging van tolrechten. De eenige
vraag die zal gesteld worden is de volgende : zullen wij, ja dan neen,
den wederzijdschen handel tusschen onze twee landen bevorderen
(«bilateralisme», Zoo ja, dan moet onvermijdelijk de handel met andere landen benadeeld worden (hetgeen wel geen grootere
vrijheid beteekent) ; zoo neen, dan wordt er een stap verder gezet naar
de economische zelfverzorging van het Britsche Rijk en dwingt men
tevens Denemarken zijn invoer in te krimpen en dus meer industrieele
producten in het land zelf te vervaardigen (« autarkie ») .

Verzaking aan den vrijhandel, strevingen naar autarkie en bilar
teralisme, dat zijn wel de typische verschijnselen van de crisis in den
buitenlandschen handel. We hebben gezien hoe Denemarken daartoe
gekomen is. In April 1933 heeft het vooral het beginsel van het bilaterialisme toegepast en zijn afhankelijkheid tegenover Engeland aanzienlijk vermeerderd. Zal het nog verder in die richting gaan ? Of zal het
zich nu gedwongen zien, redding in de autarkie te zoeken ? Of zal het
een transactioneele oplossing vinden ? De naaste toekomst zal het ons
zeggen.
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Letterlmndige Ilroolek

Nleuwe Romans en Verhalen
door Em. JANSSEN. S. J.
A1.!9ust VAN CAUWELAERT. VerteI1en in toga. N. V. Uitgevers-Maatschappij EIzevier. Amsterdam: N. V.
Standaard-Boekhandel. Antwerpen. 1935. 138 bIz., 15 fr.
Jan E. EEKHOUT. PatricU~rs. - Uitgevers-Maatschappij Holland. Amsterdam. (1935). 271 bIz ..
Willem PUTMAN. Pruiken. - Nijgh en Van Ditmar.
N. V .• Rotterdam. 1935. 236 bIz ..
Filip DE PILLECIJN. Hans van Malmedy. - Bandontwerp en teekeningen van Jos. De Swerts. - W ereldbiblio~
theek N. V .. Amsterdam. 1935. 217 bIz .• 36 fr.
Over de poezie van het vers heeft men veel geschreven: de magische kracht van een vers. strophe of gedicht. buiten en boven aIle
techniek ; - te weinig over de poezie van het verhaal : de diepere intuitie die. buiten en boven aIle detailleering. bouw. zakelijken inhoud.
de meest onwaarschijnlijke novelle of den meest fantastischen roman
onweerstaanbaar opdringen kan als een hoogere werkelijkheid. Deze
poezie. de hoofdzakelijke waarde van de vertelling. kan bij een kosmische visie ontstaan of bij een psychologisch beseffen: ineens trekt
alles zich rond een vuurkern samen. het ,kiemend verloop van wat men
verhalen zal: en zonder inwendige bewogenheid kan men daaraan
Diet meer denken. Feiten en typen haalt die wellende bewogenheid.
uit het alledaagsch anekdotische. op tot de sfeer van het veralgemeende. het symbolische dikwijls waar geringe verschijningen den vorm
en de gestalte aannemen van hoogere machten ... : het verhaal is poe..
tisch.
Deze poezie. evenals die van het vers. speelt graag verstoppertje.
Vernuft bereikt haar Diet. studie verwerft haar niet altijd: speelsch
sluipt ze achter den zoekende of slenterende. bedekt zijn oogen met
haar handen; en, eer deze zich omwenden kan. is ze weer weg. Als
bij verrassing ontstonden de mooiste verhalen: zeldzame bloemen die
men. waar men ze niet zocht. ineens bloeiend vond... Niets is zoo
heerlijk als een mooi verhaal : maar even ver als een mooi vers staat
bet. als eerste vondst. van alle opzet en bedenken .••
Alvorens enkele moderne romans en verhalen te bespreken. wilden
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wij hierop wijzen. De moderne opvatting maakt van den roman een
soort studie. Karakters, atmosfeer, zieleleven, mystische waarden... ;
intuïtief en concreet benadert de schrijver levende werkelijkheid. Zoo
iets is mogelijk, evenals didactische poëzie mogelijk is ; zelfs, waar
zulke geest werkt, worden de verhaal-motieven grondig vernieuwd en
aanzienlijk vermeerderd. Maar betrekkelijk minder verhalen komen tot
artistieke gaafheid ; en, wat meer is, vele zijn, in den grond, « verhaalstudies ». Het eigenlijk wezen van het verhaal : de leutige of tragische
inval die den verteller — en, door hem, de lezers of hoorders -- overweldigt, maakt plaats voor een bepaalde wijze van intuïtief denken,
min of meer methodisch dieper borend. De speelsch-verrassende poëzie
vlucht voor een soort wetenschappelijk doorzicht ; zakelijke werkzaamheid vervangt, bij den lezer, kommerloos genieten.
Wij wijzen niets af : het nieuwe verhaal hoort bij den modernen
wedloop naar ontdekkingen. Maar critiekloos staan we evenmin : liever
dan de hypertrophie van serre-producten zagen we soms de veel zeldzamere stoere heerlijkheid, in de stilte en stormen der wijde natuur
onopgemerkt volgroeid.
Stel u een onderzoeksrechter voor die, in zijn vrije uren, het allergrappigste van wat hij ontmoette, zou navertellen met een zich verkneu
kelende pret ; en ook het meest tragische, met een doffe ontroering.
Overweldigend zou zoo'n schaterende vertelling kunnen worden of
zoo'n kalm relaas van een pince-sans-rire, onweerstaanbaar zoo'n tragische ; en, zelfs wanneer de onderzoeksrechter geen buitengewoon
verhaler is..., hij grabbelt toch in het trillende leven.
Twee grappige verhalen bundelde hier AUG. VAN CAUWELAERT, en drie tragische. Van de grappige, is het eerste En toen begon de ezel het beste ; het andere De draad die verloren liep lijkt ons
eerder vernuftig opgezet en gevuld met vermakelijke anekdoten. Tot
machtige uitbundigheid komt het nergens, evenmin tot sterk ingehouden pret ; en de volkstaal, die de schrijver aanwendt, krijgt nergens
een persoonlijk accent. Dit blijft over : wij voelen het leven nabij.
Evenmin kunnen wij de drie tragische verhalen heel hoog stellen.
Matthias is de geschiedenis van een dronkaard, Buken die van een
wees die zich rijk waant, Robbetje die van een meisje dat haakt naar
vrijheid en avonturen. Telkens menschen in min of meer ziekelijken
toestand ; en, hoe zorgvuldig ook waargenomen en geordend, beheerscht worden die gegevens niet ; evenmin temperamentvol behan
deld, zelfs ' niet gepeild tot een diepte die ontzag wekt. Alsof Van
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Cauwelaert alles met heel zijn vlijt geschreven had, niet met zijn
diepste ziel ; en waar de persoonlijke meening van den schrijver duidelijk wordt, in de min of meer schampere voorstelling bij voorbeeld
van Robbetje's eerste verbeteringsgesticht (blz. 102-114) , kunnen we
die niet ten volle waardeeren.
Alles samen een verzorgd boek, interessant van inhoud. Een goed
boek ook ; al past het, wegens de onderwerpen, niet in de handen van
kinderen. Maar niet een sterk boek ; de modern-doende, dynamische
stijl en de schematisch-willekeurige psychologie lijken ons ver van Van
Cauwelaert's eigen wezen. De stille mildheid van zijn verzen kenmerkte hem meer ; ook sommige bladzijden van zijn Harry geurden er nog
van...: wij vragen ons af of de aestheet, een en al bewondering voor
moderne productie, den dieperen mensch — en dus ook den scheppen'.
den artist — geen parten speelt.
De Protestantsche schrijver JAN H. EEKHOUT meent het, met
de romankunst, ernstig. Wanneer hij, in Patriciërs, den ondergang beschrijft van den laatsten Patriciër in Zeeuwsch Vlaanderen, dan
knoopt hij daar geloofsvragen aan vast, zedelijke en politieke bekommernissen, letterkunde en kunst...: in veel gevallen sporadisch, en met
een nauwelijks aangeduide inwerking op den gang van het verhaal. Dat
maakt den roman schijnbaar diep en breed omvattend ; in werkelijkheid behandelt de schrijver een belangwekkend motief — den overgang
van de oude tot de nieuwe « heerlickheyt » (zie blz. 4) — dat hem te
sterk is.
Omtrent twee punten neemt hij een duidelijk bepaalde houding
aan. Vooreerst voelt deze Zeeuw zich met Vlaanderen nauw verwant
(al staat hij buiten de Vlaamsche traditie) ; en ten tweede moet,
volgens hem, de nieuwe tijd, voor een geloovige vooral, in het teeken
staan der goedheid (zie blz. 264-265) . Tegen dit laatste voelen we
eenig bezwaar. Zeker... « hieraan zullen allen erkennen, dat ge mijn
leerlingen zijt, wanneer ge elkander liefhebt » (Jo. 13, 35) ; zeker
ook mogen wij, Katholieken, op onze borst kloppen...: maar het is
een religieus-wijsgeerige dwaling alles tot goedheid te herleiden ; en
meer dan eens heeft men, op grond daarvan, het kerkelijk gezag en
de geformuleerde geloofswaarheden, als nu verstarde intuïties van
goddelijke goedheid, veroordeeld en afgewezen.
Ernstig en oprecht : tot meer is het boek van Eekhout niet gekomen. Het bevat te weinig werkelijkheid ; ontdoe het van zijn lang
uitgesponnen gesprekken en poëtische beschrijvingen..., veel blijft er
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niet over. Het is daarbij in een stroeven toon gehouden, niet altijd
geschraagd door hooge bezieling. En nog : daar zijn zooveel beschouwingen onafgewerkt, dat wij even aan een dilettantisch encyclopedisme
denken. Zelfs het hoofdmotief -- het verdwijnen der Patriciërs -eerder vernuftig dan intuïtief behandeld, opent geen ruim vergezicht.
Eekhout heeft, dunkt ons, zijn krachten overschat. Toch blijven
wij zijn werk waardeeren. Met een meer dan gewonen ernst en met
een doorzicht dat veel meer belooft dan het reeds geeft, zoekt hij naar
de religieus-caritatieve wending van hedendaagsche stroomingen.
Daarom zal zijn boek, dat door iedereen mag gelezen worden, velen
belang inboezemen en nuttig zijn.
Lijnrecht tegenover den stoeren, eenigszins abstracten Eekhout
staat, handig en soepel, WILLEM PUTMAN ; wiens roman Pruiken,
van dezelfde inspiratie als Vader en ik, zijn voorganger zeker overtreft. Nog eens de wereld der artisten : die der tooneelspelers ditmaal ;
en nog eens een zwoele geschiedenis die goed eindigt. Een haarkapper, later tooneelkapper, werkt zich, om wille van een vrouw, op tot
pruikenfabrikant ; en gaat daarna toch weer in armoede onder. En dit
is het goede einde : hij sterft vroom, evenals zijn vrouw vroom gestorven was.
Putman is handig en soepel : een hoedanigheid en een gebrek tegelijk. Zoo lang als het tooneel veel beloofde, was hij tooneelschrijver
en -criticus; toen de belangstelling oversprong op den roman, vatte hij
romans aan... ; telkens stelde hij zich, als zonder moeite, op den
voorgrond... Toen Teirlinck zich voor de vernieuwing spande van
ons tooneel, schreef Putman tooneelwerk naar Teirlinck's geest ; toen
de Katholieken de leiding op zich namen, was Putman, met katholieke
motieven, daaraan deelachtig ; nu, in de laatste twee jaren, de romans
van opstanding uit zinnelijke ontwrichting en verscheurende twijfelzucht het meest werden geprezen...: weer leverde Putman twee
werken, precies volgens die formule, en evenzeer naar den geest die,
Freudiaansch gepolariseerd en ziekelijk ontledend, de zwoele bladzijden vermenigvuldigt.
Putman is soepel. Zijn aanhoudend gewijzigde aanpassing duidt,
dunkt ons, volstrekt niet op onoprechtheid of arrivisme ; op een gevoelig temperament alleen dat, bij elke ademhaling, zich vult met den
modernen geest, zooals die jaagt door de wisselende seizoenen. Bij
eiken veranderden toestand komen nieuwe krachten los ; dit laatste
werk trouwens is het sprekend bewijs van schrijvers veelzijdige scheppingskracht.
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Maar ziehier toch het gebrek : soepelheid sluit, gemakkelijk, diepte
uit ; zij steunt op uitwendige hoedanigheden. Putman speelt altijd, ten
slotte, eenigermate tooneel ; uit zijn diepste wezen borrelt de weldoende bron niet op. En daarom kan de Katholiek-geloovige in hem zich
met den artist niet heelemaal verzoenen ; daarom lijkt ons dit werk,
evenals het vorige, een compromis tusschen verscheurdheid en geloofsvrede ; daarom is het een boek van dezen tijd en voor dezen tijd, aan
wiens verwarring de schrijver noch te ontkomen weet, noch zuiverend
richting te geven.
Een zwoel werk dus, voor velen gevaarlijk. Toch waardeeren wij
den man, die het schreef. Moge hij, bij een grondiger peiling van eigen
leven en Vlaamsche traditie, hooger kunstwerk bereiken, niet alleen
bevredigend, maar weldoend.
Putman schrijft slordig : alles « ploft » en « kraakt » bij hem ;
F1LIP DE PILLECIJN daarentegen legt, in geruischloos proza, in.drukken en omtrekken, zielsaandoening en en droomerij en onverbeter
lijk vast. Feilloos kiest hij, altijd even rustig, den preciezen trek dien
hij, met het juiste woord, ineens aangeeft. Een gestadig glanzende
taal, als een effen waterspiegel ; een verfijnd, aristocratisch kunstenaar,
Een stylist.
Een stylist... Niet ondergedompeld in overweldigende werkelijkheid, niet gloeiend van machtig geziene gedachten ; eerder reflexief
uitbeeldend wat de zintuigen ondergingen, en de zintuigen zelf, met
idealiseerenden drang, drijvend ter waarneming van wat hij waarnemen wil. Een droomerig kunstenaar...: zijn onderwerpen plaatst hij in
de nevelige sfeer, waar de werkelijkheid en het sprookje elkander ontmoeten ; sprookjesmotieven omkleedt hij met nieuwe concreetheid, en
vondsten uit de werkelijkheid verwerkt hij tot poëtische sprookjes.
Een romanticus, die opgaat in landschappen vol stemming, in tijden
vol beroering, in zwerftochten vol verrassing ; doch wiens Parnassiaansche verfijning zijn heldengestalten wazig laat en zijn avonturen verdroomd... De plaats van Filip De Pillecijn, eenig in onze hedendaags
sche literatuur, is die van den romantischen plasticus, iets te miniatuurachtig, iets te gevoelig, iets te reflexief om monumentaal, verblindend
of meesleepend werk te leveren.
Hans van Malmedy is de bewogen geschiedenis van een twee-entwintigjarige die sterft aan liefde. Zij speelt te Malmedy, een kruispunt
van Germaansch en Romaansch leven ; waar, in de kleinsteedsche verwaandheid, de « Sturm und Drang > van het begin der XIXe eeuw
niet leven kan. Het zijn de laatste jaren van Napoleon. Zucht naar
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avonturen heeft den jongen man, in het Fransch leger, doorheen Europa gejaagd ; liefde tot een jong meisje, in schijn onvervulbaar, drijft
hem, na herhaalde vlucht en ontgoocheling, steeds terug naar Malmedy... hij sterft er aan.
Anachronistisch bijna, in dezen tijd, zoo'n verbeeldingswerk, dat
zelfs even aan een Bretoenschen roman van de Xlie of XIIIe eeuw
doet denken. Aan « Tristan en Yseult », bij voorbeeld. Maar het verhaal is, in twee deelen, te lang uitgesponnen ; de typen en avonturen
blijven iets te vaag en te eenvormig ; het geheel mist een zekere pene
treerende kracht en onweerstaanbare vaart : anders werd het stellig bij
de hoogere literatuur gerangschikt.
Het onderwerp, niet specifiek katholiek, is, in zijn droomerig
mysticisme, algemeen menschelijk. Behoudens enkele zwoele bladzijden, moeten we de sobere kieschheid aanduiden, waarmee ook de
meest gevaarlijke tooneelen zijn beschreven.
Toch blijve het boek, wegens alles wat het onderwerp meebrengt
en wegens de teekening van den pastoor (blz. 46, 78-79 ), volwassenen
en ontwikkelden voorbehouden.
Van de vier hier besproken schrijvers is De Pillecijn de meest
klassieke. Zijn roman, het type van een tradioneel verhaal, is gegroeid
uit de poëzie van een streek, en uit het inleven, met heel zijn jeugd,
van een bewogen tijd. Putman en Eekhout werken volgens de moderne
formule ; Putman instinctief, Eeckhout doelbewust. Van Cauwelaert
staat tusschen beide : de grove greep van het moderne leven doet, in
hem, den milden kunstenaar even duizelen.

Poëzie
H. ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, Poezie
en maatschappelijke vernieuwing. Religieus-Socialistische
vragen, V, no. 2. -- Van Loghum Slaterus, Arnhem 1935,
95 blz..
Men kan de poëzie maatschappelijk of individualistisch beoefenen
en beoordeelen, aesthetisch of ethisch, mystisch of rationeel : elk
punt werd ingenomen, en elk is — behalve wanneer men het exclusief
opvat -- verdedigbaar.
Een individualistisch dichter mag de stuwende menschengemeenschap niet ignoreeren, en een maatschappelijk dichter moet de
poëzie toch uit zijn ziel ophalen. Aesthetiek zonder ethiek vervlakt tot
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egoïstische willekeur, en ethiek zonder aesthetiek tot banaal-vervelende
moraliseering. Rationalisme alleen is zonder leven, mysticisme alleen
zonder houvast ; en de groote poëzie wordt geboren uit de intuïtie van
den dichter, die zichzelf in het heelal ziet, het heelal in zichzelf : zijn
wonderbaar diepe persoonlijkheid op de deining der menschengolven,
speelsch zwenkend langsheen een onverbiddelijke ordening, onder
Gods lichtend oog de waarheid uitmetend waardoor hij zich richt...
...Zoo dachten we, toen we deze brochure hadden gelezen. Al
neemt de schrijfster een maatschappelijk standpunt in, toch sluit ze
niets uit ; al is ze dichteres, toch blijft ze, soms op superieure wijze,
nuchter en critisch ; al kleurt ze haar voorstelling ethisch en godsdien
stig, toch vinden we de koele redeneering en het gewone gezond verstand actief aanwezig. En zoo, met haar veelzijdigen aanleg en haar
even veelzijdige ondervinding, vermag zij hier, als zonder moeite, zoo
vele en zoo uitstekende gedachten over de poëzie harmonisch te ordenen, dat, naar ons persoonlijk weten, geen enkele letterkundige of
poëtische handleiding zooveel rijkdom bevat.
« Oorsprong, wezen, middelen, stof en functie der poëzie » heet
het eerste hoofdstuk. De poëzie ontspringt aan religie, erotiek en ar
beid. Haar wezen is : magische invloed op de menschenziel ; zij bewerkt, mits innerlijke bewogenheid en geestelijke concentratie, met al
de elementen der levende taal, het universeele leven, de algeheele werkelijkheid ; zóó dat zij het gemoed der lezers of hoorders zuivert, hun
leven verrijkt met innige vreugden, en de menschen vereenigt in liefde
voor waarheid, schoonheid, goedheid, gerechtigheid.
De poëzie hangt innig en op veelvuldige wijze samen met het
maatschappelijk leven : dat is de grondslag voor het tweede en het
derde hoofdstuk. Er zijn tijdstippen waarop, in de maatschappij, de
statische elementen den doorslag geven ; op andere tijden doen het de
dynamische. Statisch was de poëzie der Middeleeuwen, die van Vondel en die van Milton ; Dante vereenigde statische plechtstatigheid met
dynamische bewogenheid ; Shakespeare was aan beide deelachtig ; het
Engelsch Romantisme werd dynamisch gestuwd ; de Duitsche Sturmund-Drang voelde zich langen tijd beklemd... Echt dynamische poëzie, hoog verlangen ontstaan uit den stillen blik op nieuwe vergezichten, uitte zich, bij ons, na den Wilhelmus, alleen aan den drempel der
20e eeuw.
In dezen tijd, evenmin als vroeger, kan de poëzie buiten de werkelijkheid noch buiten de idee. De dichter van het verlangen --- in
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onzen tijd van verandering, versnelling, vernieuwing — moet de idee
diep in zich dragen ; en deze dan, in den geestelijken, den socialen,
den politieker strijd doen weerspiegelen, zooals « de hemel zich spiegelt in de aardsche stroomen » (blz. 71) . Dat is zeer moeilijk, vooral
om wille van de politiek waar het « afstand nemen » dikwijls haast
onmogelijk wordt ; --- vooral voor de proletarisch-socialistische poëzie
die, zonder eigen cultuurschoon, alleen als poëzie van den arbeid leefbaar is. Intusschen kan men haar taak, in dezen kenteringstijd, klaar
aanduiden : « de zuivering der harten van haat, wrok, wraakzucht,
wanhoop, kleingeloovigheid, gevoel van minderwaardigheid » (blz. 92);
en, daarbij aansluitend, « de arbeiders... mee te voeren tot de sfeer,
waarin het algemeen-menschelijke ons aangrijpt, die, waarin eenlingen
gemeenschap worden » (blz. 93) . Een derde taak nog : « het vertrouwen versterken in de socialistische idee » (blz. 93) ... ; en zoo zal zij
den proletarisch-socialistischen strijd « heffen uit de verbrokkeling der
uren, om hem te tillen in de sfeer van het eeuwige » (blz. 94) .
Wij hebben een reeds bondige samenvatting nog eens willen sa-

menvatten... iets onmogelijks ! Maar zoo vermoedt de lezer den rijken
inhoud van elk dezer drie hoofdstukken ; en, al zullen wij, Katholieken,
verscheidene punten anders voorstellen of beoordeelen...: een ontwikkeld man verbetert of transponeert, zonder moeite, het min of meer
« partijdige » in deze onvolprezen brochure.

Religiositeit en Godsdienst
Lode ZIELENS, Nu begint het leven -- Amsterdam,
Uitgevers-Maatschappij « Elzevier », N. V. 1935, 264 blz,,
fl. 2,75.

« Nu begint het leven », luidt, suggestief, de titel van Zielens'
laatste werk. Nu : wanneer de menschen namelijk, niettegenstaande
veel leed en juist door dat leed, « het leven (hervinden) en het opnieuw willen beginnen, het schoone, edele leven, doorstraald van liefde
en rechtvaardigheid van mensch tot mensch » (blz. 264) ... Het klinkt
als een paar van de acht Zaligheden !
De religiositeit van Zielens verwerpt het katholiek geloof (zie o.a.
blz. 47-49, 98-88) , en schijnt ook de liefde tot land en volk uit te sluiten (zie o.a. blz. 39). Een soort mystiek blijft over : het lijden doodt
den hoogmoed ; uit den gestorven hoogmoed rijst de beternis, de
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liefde ; de vrouw met haar « instinct van het rustige, diepe geluk »
(blz. 261) is als de heilige haard, waarnaar de hoogmoedige man, na
veel smartelijk zwerven, vernederd terugkeert ( zie o.a, blz. 98, 198,
261...)... : alles samengevat in de uitspraak « dat elk lijden een idee
ten grondslag heeft » (blz. 72, 98) ; en deze komt van Dostojewski,
« de (n) grootste (n) mensch die ooit geleefd heeft » (blz. 72) .
Van dezelfde inspiratie als Moeder, waarom leven wij ?, gaat dit
werk, zooals de titel het aanduidt, iets verder. Daar was het leven een
droevige gang naar ver geluk : de moeders verhoopten het voor komende geslachten, « de sterken plant (t) en de daad » ; — hier treedt
de socialistische partij, een blijde belofte, slechts even op (blz. 109,
253, 255) ; en in den schoot van vredige familiën is het geluk reeds
geboren.

Naast zonniger mildheid, soberder vastheid. Het dubbel paar
hoofdfiguren Simon Dheere en Paula, Andreas en Maria, staat symbolisch voor ons ; en evenzoo de donkere groep tegenover hun meer
verlichte : de bewoners van het pensioen Mira. Afzonderlijk vinden
we Willem Lied, de profetengestalte « met den luizenbaard » ; en de
vrome vereering verrast ons waarmede, vooraan in het boek, de moeder van Simon is geteekend... Minder machtig misschien dan in het
vorig werk, lijkt ook de poëtisch-visionnaire stijl, Zielens eigen, hier
zuiverder en zekerder... Geleidelijk zien we dezen schrijver, in een
vaste richting, vorderen en opgaan. Is deze richting echter de goede I
Dit vergaten we : al de hoofdfiguren hebben, soldaten of vrouwen,
van soldaten, den oorlog meegemaakt. Pas wanneer zij zijn verminking, verscheuring of ongedurige verbittering hebben overwonnen
wanneer -- en dit is heel het boek — een oud-strijder, door zijn vrouw
verlaten, als echtgenoote een vrouw heeft gevonden die trouw bleef
aan haar gesneuvelden gemaal ; wanneer zijn kameraad, ongeduldig en
zwerfziek geworden, als een « verloren zoon » terugkeert bij zijn
vrouw die op hem wachtte : dan pas « begint », voor deze vier, « het
leven ».
Elke bepaalde waarheid heeft, in een geheel systeem, haar eigen
plaats en toon... In de hechte, gelukkige familie ligt de kern en de
kiem van een betere toekomst : hoe zouden we ooit dié waarheid kunnen betwisten ; ook al maken wij, omtrent den contekst en de voorstelling bij den schrijver, streng voorbehoud ?
Want die bewering hoort, strikt genomen, in de natuurlijke zedenleer thuis. Het is waar : de geopenbaarde godsdienst verplicht daartoe
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zijn geloovigen ; daarbij vormt de vrome familie als een natuurlijken
kring voor gezamenlijke godsdienstoefening, en — wat meer is — het
huwelijk werd tot sacrament verheven ; -- nooit echter mag men de
goede daden van een echtgenoot en echtgenoote, een huisvader en
huismoeder, godsdienstig noemen in den zin waarin men het gebed,
daden van eeredienst of het H. Misoffer als zoodanig beschouwt. En
elke verwarring daaromtrent beperkt den godsdienst tot louter aardsche doeleinden ; terwijl zij de natuurlijke zedenleer, door mystiek
overrompeld, in haar rationeele stevigheid ontkracht en ontwricht.
Zielens kent geen horizon van openbaring en hiernamaals (zie
o.a, blz. 27-28, 48-49), van gebed, eeredienst en offer (o.a. blz. 207) ;
Christus lijkt hem een misbruikt cliché (zie blz. 98) , aan Dostojewski
zou hij Diens plaats misschien gunnen (blz. 72) . Toch stelt hij alles
zoo mystisch voor, dat de zuiverste vrouw van zijn boek, Maria, het
evenbeeld wordt van Gods moeder (blz. 104-105, 220) . Anderzijds,
brengt hij heel het natuurlijk levensprobleem tot de verhouding manen-vrouw terug : al zijn personnages hebben, in dat opzicht, hun verleden ; iets anders telt bij hen nauwelijks (zie o.a. blz. 76-81) . Aan
beide zijden dus verarming, verbastering, onvastheid...
Wij kunnen nog verder. Na veel zwerven en dolen vindt de geschikte man de geschikte vrouw ; het huwelijk wordt • een leed- en
strijd-vermoeid berusten in het onvermijdelijke. Als het boek uit is,
begint het leven ; een positieven inhoud, een waarborg zelfs van hechtheld, biedt dat nieuw leven intusschen nergens. Eens vaagt het ko
mende geslacht « ongenadig al van de aarde weg, wat het verderf is
man den mensch » (blz. 253) ; maar afgezien van dat revolutionnair
vooruitzicht, afgezien van algemeene formules, afgezien van het aloude
6e en 9e gebod, wat leven « begint nu » precies ?
Hoeveel eenvoudiger de algeheele, organische waarheid ! De
hechte familie als gezonde en gezondmakende cel van de geordende
samenleving, die op hare beurt, het familieleven vrijwaart en bevordert !. .. De natuurlijke zedenleer opgenomen in de verplichtingen der
geloovigen, wier geloofsleven heel de zedenleer met onaanvechtbaar
godsgezag verduidelijkt en verstevigt !. .. Een streven naar rechtvaardigheid en liefde, een strijd tegen de zonde en de begeerlijkheid, een
deemoedig ondergaan van het lijden dat zegening wordt...: alles met
het oog op de eeuwige zaligheid waarnaar we schrijden, pelgrims voor
korten tijd !... En zulk leven begint nu niet als een Deus ex machina ;
sinds eeuwen bestaat het, zichtbaar, openbaar gevestigd, zonder gehei-
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men voor wie het wil nagaan, zonder ontgoocheling voor wie er deelachtig aan wordt.
Het is onze schuld niet dat wij dit boek, ook literair, te licht bevinden : de moderne stroomingen alleen voeden geen ernstig mensch.
Met een paar grepen in een zeker humanitair, demagogisch pacifisme
fantaseert men slechts een oorlog en zijn gevolgen. Met veel moderne
religiositeit, die dogma's, kerkelijk gezag en eeredienst als doode verstarring, aanmatigend machtsmisbruik en vlakke veruiterlijking beschouwt, doodt men alle ware godsdienstigheid. Met leuzen van rechtvaardigheid en liefde maakt men ook fanatieke haters... En Lode
Zielens, juist omdat hij geen « afstand nam », zooals H. Roland Holst
dat uitdrukt, bracht slechts, tot een chaotische weerspiegeling, enkele
moderne strevingen samen. Tot het groote, verheffende kunstwerk,
volstaan noch machtig talent, noch mild gemoed, noch edele bedoeling;
een gestadige inkeer, een onbevangen schouwen, stilte en rust alleen
doen, als een zachte zon, de vrucht zwellen en rijpen, vol van onthullend zelfvergeten en onvermoed genot.

Het Duitsche Proza sedert den Oorlog "
door Dr J. VAN DORP,

Mijne studie over den Duitschen Roman werd niet door allen even
gunstig onthaald... Daarom ga ik gaarne in op het verzoek van
« Streven » hier uiteen te zetten met welk doel ik dat werk geschreven
heb en hoe het publiek zijn verschijnen heeft begroet.
Onze jongeren lezen veel meer Duitsche romans dan vroeger het
geval was. Nu weet ik bij ondervinding, dat het den gestudeerden lezer dikwijls ontbreekt aan richtlijnen, waarnaar hij zijn leeslust orienteeren kan. Sedert het verschijnen van « Der deutsche Roman » van
Mielke-Homann in 1920 hebben we geen doorloopend overzicht meer
van den Duitschen roman. Ik heb dit tekort voor de Vlaamsche lezers
willen aanvullen aan de hand van betrouwbare gidsen als Mumbauer,
Soergel, Mahrholz, Forst-Battaglia en door persoonlijke studie. Waar
echter Mielke-Homann van vrijzinnig standpunt uit oordeelen, heb ik
getracht een katholiek standpunt in te nemen. Daarom heb ik ook
overdreven reclame van vooral Joodsche sensatielectuur moeten kortvleugelen, en anderzijds aan de stillen in den lande en aan de dikwijls
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doodgezwegen katholieken de hun aangewezen plaats ingeruimd. Waar
eerlijke bedoeling en talent aanwezig waren, als bij een Stephan Zweig
of een Roth heb ik dat gewaardeerd.
Het boek wil in de eerste plaats een informatieboek zijn voor
bibliothecarissen, leeraars en lezers, die wat meer willen afweten van
bepaalde schrijvers en de heerschende strooming in hun tijd. Daarom
heb ik ook aan een heele reeks tweederangs schrijvers een plaatsje
gegund, zonder nochtans af te dalen tot de gewone ontspanningskunst
van een Courths-Mahler of de sensatielectuur van een Vicky Baum.
Het werk werd op zeer uiteenloopende wijze beoordeeld. In een
leidend weekblad van Vlaamsche intellectueelen werd het door een
collega, wien ik op dit terrein geen bevoegdheid toeken, ongenadig
afgebroken, om dan te eindigen met de zalvende woorden, dat het boek
« betrouwbaar en volledig » is. Ik weet nu wel, dat die recensie algemeen afgekeurd werd, door wie kennis maakte met het boek. In een
vleugje van verontwaardiging schreef me zelfs een Vlaamsch intellectueele dame « ...ongehoord. De Vlamingen blijven nog altijd kritikasters en wringers ».
Ik hecht overigens meer belang aan een persoonlijk schrijven, dan
aan recensies. Zoo mocht ik talrijke brieven ontvangen van Hollandsche leeraars, een paar uit Keulen en Eupen, zelfs van een Waalsch
kloosterzustertje, dat in een Fransch epistel van vier bladzijden niet
uitgepraat geraakt over « l'oeuvre admirable ». Vleiend klinkt dat wel,
maar ik ben niet naïef. Van Vlaamsche zijde slechts vier brieven, die
me des te aangenamer waren, omdat ze komen van hoogstaande intellectueelen. Allen hebben woorden van waardeering voor het boek.
Eenigen zijn zoo vriendelijk me beleefd opmerkingen en aanvullingen
te zenden... voor de tweede uitgave van het boek.
Een boek is er maar om dienst te bewijzen. De overtuiging, dat
het dienst bewezen heeft aan enkele tientallen en nog verder dienst
bewijzen zal aan onze Vlaamsche volksgemeenschap, beloont me
ruimschoots voor alle kosten en moeite. »
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Boekennieuws
GODSDIENST
Dr. Pius PARSCH, Het jaar des Heeren. Onze weg door het
Kerkelijk jaar. Deel I. Kerstkring (van den Advent tot Septuagesima). Uit het Duitsch vertaald en bewerkt door den Rector van de
Benedictinessen te Oldenzaal — Zonnewende, Kortrijk, 1935, 432 blz.
45,— fr., de drie deelen 180,— fr.
Een keurig uitgegeven boek, dat wij ten zeerste aanbevelen aan
al wie met de Kerk wil meebidden en meeleven. Het behandelt de liturgie-Mis en Officie- van eiken dag ; geeft de diepe beteekenis van
de feesten en de levens der Heiligen met de mogelijke toepassingen
op ons ; brengt ons in contact met de H. Schrift en de werken der
Kerkvaders en laat de heerlijkheid van onzen Godsdienst op iedere
bladzijde uitstralen. Leeken zoowel als priesters en kloosterlingen moeten zich dat boek aanschaffen.

E. D. S.
H. PETITOT, 0. P., De H. Theresia van Lisieux ; Een geestelijke Wedergeboorte, vert, door Z.H.M. ROOVERS, O.S.D. —
Geloof sverdediging, Antwerpen, 1935, 364 blz., 20 fr.
Een bevoegd theoloog en psycholoog is hier aan 't woord : hij
biedt ons een synthese aan van het leven der « kleine heilige » in het
raam van een overzicht der ascese en des mystiek, waarbij hij vooral
op de leer van den H. Thomas steunt. Het eerste deel gaat over de
negatieve kenmerken van den « kleinen weg » ter heiligheid, het tweede deel over de positieve n.l, de vereeniging der bovennatuurlijke
gaven en deugden waardoor de schijnbare tegenstrijdigheden die in
elke volkomen deugd ingesloten zijn opgelost worden zooals b.v. kinderlijke eenvoud en rijpe voorzichtigheid in de gave van wijsheid
samenkomen, geringheid en grootmoedigheid in de gave van s t e r k
t e, innige vreugde en hoogste smart in de gave van g o d d e 1 ij k e
lief d e. Door die veelzijdige studie, gestaafd door voorbeelden uit
het leven van de jonge heilige, verbindt het boek het aantrekkelijke
van hooge leering met het boeiende van heerlijke, eenvoudige, pakkende en aandoenlijke feiten.
Het werk bevredigt ons nochtans niet volledig ; en wel vooral
omdat vrome bewondering er tot overdrijvingen brengt. Zoo b.v. zouden de talrijke publicaties over haar, die na haren dood het licht zagen,
de vergelding zijn van « het genie en de heiligheid » (blz. 261), en :
« Zuster Theresia was een geniale en geïnspireerde ziel » (blz. 237).
Ons inziens mag hier niet van genie gesproken worden, enkel van
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heiligheid, tenzij het hooge woord genie enkel beteekent het raak
en diep beseffen van de volle werkelijkheid, de menschelijke en de
goddelijke, welke de eerste omschept. Evenmin als van genie bij den
H. Ignatius, zooals de schrijver het doet, waar het gaat om zijn raad
's avonds te voren reeds het onderwerp van de meditatie van den volgenden dag te voorzien ; dat is enkel een elementair toepassen van
menschelijke psychologische ondervinding !
Men laat terecht uitkomen dat niet de « grootscha daad naar
buiten » maar wel het beminnen van God en den naaste, dat de ziel
is van het uiterlijke, de echte heiligheid uitmaakt. Maar werd de
schrijver door zijne bezorgdheid daarop te drukken, niet er toe gebracht het uiterlijk heldhaftige der H. Theresia wat in de schaduw te
stellen ? Was heldhaftigheid in het kleine voor haar niet de
voorbereiding tot een heldhaftigheid welke ook uiterlijk geweldig zou
uitstralen, n.l. in de waarlijk niet kleine, maar buitengewoon zware
beproevingen in het laatste jaar van haar leven : een ontzettende marc
Lelie naar ziel en lichaam.
Is de « weg van kind zijn » der heilige « als een geheel nieuwe
weg dien de Heilige Theresia zou gebaand hebben » ? (blz. 158 en
passim.) Heeft onze H. Johannes Berchmans, — en zoovele anderen, —
niet dienzelfden weg bewandeld en werd hij niet juist daarom door
de Kerk heilig verklaard ?
M. Claeys Bouuaert, S. J.
* * *L'Action Catholique : traduction f rancaise des documents
pontificaux (1922-1933) — Editions de la « Documentation Catholique », Maison de la Bonne Presse, Paris, 600 blz.
Volledige verzameling van de Romeinsche documenten over het
vraagstuk : brieven en toespraken van den Paus, documenten uitgaande van de Romeinsche Congregaties, van het Pauselijk Staatssecretariaat, Diplomatieke documenten (Concordaten) , eindelijk inrichting
der Katholieke Actie in Italië.
Alles nauwkeurig geordend en gerangschikt, hetgeen het gebruiken dezer rijke documentatie niet weinig vergemakkelijkt.
K. B.
LETTERKUNDE

Nikolaas BERDJAJEW, De Nieuwe Middeleeuwen. Beschouwingen over het lot van Rusland en van Europa. Vertaald door Paul
Wilelsky. — Bij de Boekengilde Die Poorte, Oude God-Antwerpen,
174 blz..
Als een bonte regenboog trekken, in mijn boekenkast, de keurig
verscheiden kaftjes van den nu volledigen jaargang Die Poorte, mijn
oogen en aandacht. Acht meesterwerken, voor niet meer dan 65 fr.; en
geen Katholiek kan, tegen een van deze uitgaven, ernstige bezwaren
aanvoeren.
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De drie essay's, in dit laatste nummer gebundeld, zetten de kroon
op het werk. Zelden of nooit lazen we, over onzen tijd, serener en
dieper gaande beschouwingen ; met recht mag de inleider, aan deze
stukken die van 1919 tot 1923 geschreven werden, « de beteekenis van
een profetie » (bl. 5) toekennen.
Het eerste essay (bl. 9-69) geeft zijn naam aan het bundeltje.
Het betoogt hoe, na den oorlog vooral, een nieuwe tijd doorbreekt :
de nieuwe Middeleeuwen. Het juridische, het conventioneele, het parlementaire in de samenleving en in den staat, verdwijnen voor een
meer ontologische, een organische structuur van de gemeenschap (zie
bl. 34) ; en de nieuwe staat en maatschappij zullen gesticht worden
« in den godsdienst » (bl. 51-52).
Het tweede essay De Russische Revolutie (b1. 73-128) wijst op
het onvermijdelijke, in den ontwikkelingsgang der wereld, van bloedige revolutiën : satanische machten werken, vernielend, daarin door ;
maar ook Gods voorzienigheid die, met deze ervaring, een nieuwen tijd
inzet. Dat is, met Rusland, het geval : sinds jaren vernielend dringt
het Bolchevisme den geest terug naar het integraal doorleefde christelijk geloof.
Democratie, Socialisme, Theocratie (bl. 131-172) heet het derde
opstel. De democratie is vormelijk, zonder inhoud van zedelijke beginselen ; het socialisme, in zijn onverbiddelijke dialectiek, « toont alleen

-de geestelijke leegheid der moderne beschaving » (bl. 156). Terugkeer
tot de rechtvaardigheid vergt vooreerst een ontzondiging van den wil ;
het is een religieus probleem. Niet de oude theocratie kan hersteld
worden ; maar de nieuwe godsdienst moet de menschen, organisch geordend, in Christus verbroederen.
Dezelfde inspiratie heeft de drie opstellen doen ontstaan : de hedendaagsche wereld keert zich, van het vormelijke der democratische
beschaving, af naar het godsdienstige en naar het satanische. In onafwendbare revolution viert het satanische zijn kracht ter vernieling
uit, vernieuwt zich het godsdienstige tot zuiverder innerlijkheid. En nu
staat de wereld voor volgend dilemma : « indien er geen broederlijkheid in Christus bestaat, dan wordt het bondgenootschap in naam van
den Antichrist waarheid. » (bl. 172) .
Berdjajew, niet Katholiek ,stelt de katholieke kerk met de andere
gelijk, die « particuliere machten » zijn geworden (zie bl. 41) . Dat op
haar alleen, en op geheel haar leering, sacramenten en hierarchie,

Christus' belofte toepasselijk is : « Ik ben met u alle dagen, tot het
einde der wereld » (Mt. 28, 20) ...: die geloofswaarheid komt bij hem
niet eens op. Zij toch, hoezeer ook met zijn beschouwingen vereenigbaar, zou deze in een ander perspectief plaatsen ; voornamelijk liet verwijzen naar het inwendig christendom (o. a. bl. 128) en het afwijzen
van de oude theocratie (vooral bl. 164) zouden heel wat minder absoluut klinken.
Uit dit voorbehoud leidt men wel af dat het boek alleen past in
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de handen van gevormde lezers. Voor hen echter kan het niet te sterk
worden aanbevoJen.
Em. Janssen, S. J.
SCHI NAI AN. De Roovers van het Liang Schan Moer. Hit
het Duitsch (van Dr. KUHN), vertaald door A. DEMAECKERE.Bij de Boekengilde Die Poorte, Oude God~Antwerpen, 1935, 290 bIz.
Wat een prettige verrassing, zoo'n « Chineesch volksepos » uit de
XIIIe eeuw ! Want « het wateroever~verhaal », zbover het ons hier
wordt aangeboden, heeft er aIle hoedanigheden van : niets dan avon~
turen, telkens prachtig typeerende vondsten, die zieh, alle gezamenlijk,
breed en machtig voortbewegen. De verdrukking van het landsbestuur
driift de sterkste en meest temperamentvolle burgers, als vogelvrij ver~
klaarden, samen in een moerassige streek ; daar vormt zich de bende ...
Enkele verhalen deden ons aan Baekelandt denken ; het gezamenlijke
werk veel meer aan de legenden om trent Robin Hood en Richard
Leeuwenhart. to en Jan zonder Land over Engeland poogde te re~
geeren.
Vechtpartijen, dronkenschap, diefstal en doodslag nemen roovers
natuurlijk niet nauw. Toch is het boek even onschadelijk als de mid~
deleeuwsche Reinaert, b. v. : sJuwheid en dapperheid krijgen de bo~
venhand. rechtvaardigheid en broederlijke hulp staan in eer. Dus mag
het. niettegenstaande een paar grove tooneeltjes, door gevormde jon~
gens gerust worden gelezen. Of ze er plezier aan zullen beleven l
Wij betreuren het alleen dat zoo'n epos niet in zijn geheel tot ons
komt. Of houdt Die Poorte nog twee boeken van dat slag in voor~
raad ? En meer nog dat de taal, reeds naar den titel te oordeelen. ge~
westelijk en onzuiver klinkt.
Em. Janssen, S. J.
Pierre JOURDA. Stendhal. Vhomme et l'reuvre. Collection
« Temps et Visages ». - Desclee~De Brouwer & Cie. Editeurs, Pa~
ris, 1934, 296 p.
« Je serai lu vers 18S-0 » zei StendhaI rond 1830 ; en zijn invloed
op Nietsche. Bourget, Barres, Proust, Gide, Maurras - zonder van
het jongere geslacht en van sommige Hollandsche Vitalisten te ge~
wagen - maakt hem. nu nog. actueel en besproken. Daarom is deze
monographie - het derde boek van P. Jourda over den schrijver van
wiens voornaamste werken hij een critische uitgave bezorgde - ons
. dubbe! welkom : bevoegde voorlichting van iemand die, zander met zijn
held te dwepen, hem toch, door voldoende sympathie, begrijpend voor~
ste!t.
Veel levensbijzonderheden interesseeren ons minder ; tach tee~
kenen ze samen. sober en discreet, het eene portret van den man die
« a r aube du romantisme (crea) Ie roman moderne » (p. 7). De groote
werken Le Rouge et Ie Noir en La Chartreuse de Parme hadden we
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liever breedvoerig besproken gevonden ; toch laat de bespreking aan
klaarheid en suggestie niets te wenschen over. Het laatste hoofdstuk
L'homme et l'écrivain lijkt te polemisch geordend om sereen de waarheid naar voren te brengen ; toch zijn de antwoorden on de gewone
beschuldigingen meestal gevat... Dit bezwaar blijft ons over : een
meer persoonlijke denkkracht naast deze zeer nauwkeurige kennis van
zaken, had het boek meer beginselvast en wellicht definitief gemaakt.
Om zijn discrete voorstelling en meestal evenwichtig oordeel mag

het werk, aan een gevormd jongeling, in handen worden gegeven...
Niettegenstaande het netelig onderwerp ; want Stendhal's leven was
niet altijd stichtend ; en van zijn werken werd eerst Rome, Naples et
Florence op den Index geplaatst, later Le Rouge et le Noir et « eius
dem auctoris similia ».
Em. Janssen, S. J.
Jozef SIMONS, Vlinders in den regen. Vierde vermeerderde
druk. -- J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1934, 86 blz., 10 fr.
Zoo heette. meenen we, het eerste dichtbundeltje dat Jozef Simons, reeds in 1914, liet verschijnen. Andere ziin sindsdien gekomen ;
de meest bekende van al zijn gedichten bundelde de schrijver in deze
vierde uitgave.
Simons is eerder verteller dan dichter ; en, als verteller en dichter,
treft hij het best den volkstoon. Maar dan ook uitstekend. Duidelijk

genoeg spreekt het feit dat zooveel teksten van hem werden getoonzet:
door Arthur Verhoeven nog wel, of Flor Peeters, of Lode Van Dessel,
of verscheiden anderen. Tot drie, tot vier componisten toe lieten zich,
meer dan eens, door één versje bekoren.
Een verteller voor het volk, een zanger voor het volk : welke
schooner titels kan een katholiek schrijver wenschen ?
Em. Janssen, S. J.
Jozef SIMONS, Dientje Goris, -- J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1935, 150 blz., 15 fr.
Een Kempische idylle, die tragisch aanvangt en droevig eindigt.
Dientje Goris, de dochter uit « De Keizer » te Wechel, verliest haar

verloofde, een luitenant vliegenier die neerstort. Aangezocht door den
baron van het dorp, een edel jonkman, durft ze niets aanvaarden : zoo
leidt ze hem naar zijn ongeluk. Een jonge advocaat heeft het oog op
haar ; maar wanneer deze volksvertegenwoordiger is geworden, maakt
hij het af.
In een studentenfeest wordt Dientje Goris Miss Flandria uitgeroepen ; werkelijk symboliseert zij het Vlaamsche volk dat, bij de verwording van het democratisch flamingantisme, zijn eigen belang niet
kan inzien. Asschepoester i... Zoo beschouwd neemt Dientje Goris
plaats naast Eer Vlaanderen vergaat. Uit dezelfde inspiratie zijn, in
verschillende tijdstippen, beide werken ontstaan : weemoedig doen
beide nadenken over de Vlaamsche knechten-mentaliteit die ons, nu
zooals vroeger, verlamt en vernedert.
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Om die reden vooral verdient het boek warme aanbeveling : het is
een goede daad... Hoeft daarbij op de zachte atmosfeer van het Kempisch dorp gewezen, in zijn kring van dennen en heiden, met zijn
schamele menschen en oude geplogenheden ? Of op den vasten bouw
van het verhaal ? Of op den weemoedig bewogen toon, die de tragische voorvallen zoo ontroerend voorstelt ?... Leverde Jef Simons ooit
beter werk ?...
Em. Janssen, S. J.

Anne DE VRIES, en anderen, Als Alle Lichten Branden, Kerstvertelboek. Samengesteld onder redactie van ANNE DE VRIES,.
Met medewerking van JAN H. EEKHOUT, J. FORTGENS, W.
G. VAN DE HULST, MARY POS, H. M. VAN RANDWIJK, RIE
VAN ROSSUM, P. A. DE ROVER. — G. F. Callenbach, Nijkerk,

183 blz., geb. 1,90 fl..
Gemakkelijk lijkt het ons niet, splinternieuwe, boeiende kerstvertellingen uit te denken : het genre is reeds zoo oud ; -- en dat de act7t
schrijvers, die hier broederlijk hebben samengewerkt. Allen zijn geslaagd, is, meenen we, het meest aan hun vroomheid te danken, en
aan hun warme genegenheid voor kinderen.
Ziehier wat we bedoelen. Ver van alle literaire mode, verfijning
of ijdelheid, hebben zij de kinderen willen boeien en hun goed doen.
Zij luisterden naar hun hart. Zij dompelden zich onder in hun verbeelding ; hun godsvrucht en hun liefde tot kinderen en armen lieten
zii, onbevangen, zich uitspreken : zelden wellicht werkte hun talent
zoo weelderig, zoo heuglijk verrassend.
En de samensteller en de uitgever deden dubbel hun best. Als
zuiver kerstgeschenk moest het boek, sommige kinderen, in den schoot
vallen : daar zorgde de uitgever voor, met de mooie, groote letter ; met
den vlammenden, rooden band ; met de veelkleurige stemmige plaat op
het blanke omslagpapier. -- De ouders en onderwijzers moesten er
nieuwen voorraad in kunnen opdoen : de samensteller ordende ze, van
het kleuterverhaaltje tot aan het zendelingsverhaal ; hij voegde er een
losse handleiding bij, met practische wenken voor den verteller en met
korte overzichten. ZOO besloot hij zijn voorwoord : « Mogen de gebruikers van dezen bundel er evenveel vreugde aan beleven, als wij
bij de samenstelling ! » (blz. 6) ; en zonder aarzelen antwoorden we op

dien wensch : dat zullen ze !...
Ongetwijfeld is het verhaal van Anne de Vries zelf, Op de
groote heide, het allerbeste. Het meest bekoorden ons, daarna, De
Zwerver in het ijs van P. A. de Rover en Wat de Lichtboom in
Romps leven beteekende van J. Fortgens. Het « verhaal uit Vlaanderen » van Jan. H. Eekhout bracht ons terug aan de Vlaamsche Leie,
boorden... Maar wij kunnen die stukken en schrijvers, ieder met eigen
persoonlijkheid, niet verder vergelijken.
Het boek is protestantsch : wij, Katholieken, merken dat aan de
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afwezigheid van de kerstmis met de H. Communie... en dat Maria weg-S
gedoezeld blijft. Toch mag het niet alleen aan katholieke kinderen in
handen worden gegeven ; het zal aan alle zeer veel goed doen, en een
katholiek verteller past ze vanzelf aan, bij eigen gewoonten en godsvrucht.
Em. Janssen, S. J.

Martin BRUYNS, Kinderland. Een boek van moeder- en kinderliefde. Bandantwerp en illustratie van Sef. Sniedt. — Paul Brand,
Hilversum, 1935, 139 blz., 26,25 fr..
P. VAN MOERLANDE, Kinderland. Versjes voor huis en
school. — J. Lannoo, Tielt; 72 blz..
Bijna terzeldertijd ontvingen wij deze twee bundeltjes gedichten...:
grooter verschil kan men, bij denzelfden titel, zich moeilijk voorstellen.
Het Hollandsch boek is platonisch, het Vlaamsche practisch. « Een
boek van moeder- en kinderliefde » heet het eene, en het bevat 80
versjes van velerhande Hollandsche, Vlaamsche en Zuidafrikaansche
auteurs ; de Vlaamsche verzamelaar dichtte zelf, zij het nog onder
merkbare invloeden, 50 « versjes voor huis en school ». Een letterkundig boek dus tegenover een kinderboek ; maar het verschil zit nog
dieper.
De Hollandsche verzameling is voor groote menschen bestemd :
« in dit boek verzamelde ik gedichten, welke naar mijn mening door de
mens van heden, die van verzen en kinderen houdt, schoon gevonden
worden » (bl. 1) . Onder volgende titels vinden wij ze gegroepeerd :

Moederschoot, Het nieuwe levtn, Ontdekking der wereld, Dromenland, Engelland, Het eeuwige kind ; en reeds bij een eerste overzicht
verbaast ons de keuze en de plaats van een paar versjes. Gezelle's bekend Eerste-Communie gedichtje op Blanche Malfait, b. v., waarin de
bloemlezer zeker geen Eerste Communie heeft opgemerkt (bl. 26) ; en
de twee gedichten van Karel Van de Woestijne (bl. 112, 127) waarin
de volwassen man « het eeuwige kind » negeert en verdringt.
Meteen bemerken we hoe alles haastig is samengesteld. Om één
titel, één vers, één zinsnede, meer dan eens na een vluchtige kennismaking, werd een stuk gekozen ; en zoodra al de rubrieken tamelijk
voorzien waren, ging men tot de uitgave over. Zoo vallen Ontdekking
der wereld, b .v. en Dromenland arm uit ; zoo vormt Het eeuwige kind
een composiet geheel.
Daar is echter meer. Moderne dichters kregen de voorkeur ; en de
moderne dichtkunst is er geene van kinderlijken eenvoud en hooge
wijding. Physiologische zakelijkheid, snerpende ontstemming, verscheurd heimwee hooren niet thuis in kinderland ; en onwillekeurig
hangt de schrijver het beeld op van de moderne maatschappij, waar
het familieleven niet meer de kern is van vredig genoten geluk. Weemoedig verlangt men er naar.
De heiligheid van de familie, de verheerlijking van de familie door
het geloof, de zuivere onbevangenheid van het kind, het kind in de
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overlevering : geen van die einders gaat voor ons, bekorend, open.
Niets van het Kribbe-kind, een paar versjes over Maria, niets van de
« heilige Familie », niets uit de Middeleeuwen. Bij de moeder begint
de wereld », dichtte H. Roland Holst-Van der Schalk, en
« De moeder staat in 't hart van alle dingen :
er is geen waan, die van haar scheidt .» (1) .
Dat beseffen wij slechts even ; en nog veel minder doorpeilen wij
het mooie vers waarmede L. Reypens God toespreekt :
« De schepsels die uw Goedheid schiep
zijn van uw Macht gekomen,
maar 't beeld van moeder hebt Gij diep
aan 't Vaderhart ontnomen » (2) .
Mooie, gekende versjes van Vondel, Gezelle, De Clercq, Celliers
treffen wij, met altijd nieuw genoegen, weer aan ; ook het Moeder,
mijn heilige van Wies Moens (bl. 116117) komt, in zulke omgeving,
tot zijn volle recht. Andere vondsten mochten ons, voornamelijk na
Dirk Coster (3) , niet verrassen. En zoo blijft dit boek een eerste, onvolkomen uitgewerkte verzameling die, naar opzet en plan, heerlijk en
weldoend kan worden.
Met P. van Moerlande staan we opeens midden in het Kinderland. Minder thuis in de hooge poëzie, niet altijd zeker van taal en

verstechniek, kent deze dichter, bij ondervinding, de kinderen voor wie
hij versjes schrijft. Oorspronkelijk zijn deze slechts voor een deel.
Vreemde motieven (n. 1) ; invloed of nawerking van De Clercq (n. 9) ,
Gezelle (n. 32...38) , Loveling (n. 20, 21) , Schreurs (n. 61) en andere dichters of gedichten ; gekke verhalen en zelfs humoristische caricaturen achter op een weekblad (n. 30) ...: geen inspiratie heeft de
schrijver — waarom ook ? — angstvallig verborgen. De missiegedachte, Vlaamsche herinneringen, godsdienstige gebruiken, het leven op de
boerderij, de mooie natuur... alles pakte hij, als om de beurt, aan ;
alles doorleefde hij gelijk een kind ; alles gaf hij weer in speelsche
vormen, zooals elk kind ze graag hanteert. Daar zijn kleine dialogen
(n. 18, 19) , kleine spreekkoren (n. 23, 28, 33, 36, 45) , verhaaltjes met
nabootsing van gebaren of geluiden (n. 29, 44) , vragen en antwoorden (n. 6, 7, 37) , huiselijke tafereeltjes (n. 24) , teer fantastische
liedjes (n. 34, 32) , luimige verhaaltjes (n. 26, 27, 30) , breedere epiek
zelfs (n. 47, 49) ...: zoo voor den vorm als voor den inhoud lijkt ons
dit bundeltje zeer rijk, heerlijk bij het kinderleven aangepast ; een
schat voor katholieke ouders en onderwijzers.
Vlekkeloos noemen wij het niet : meerdere stukjes zijn, voor taal,
versmaat of inspiratie ,onvoldoende bewerkt of bezonken. Maar reeds
heeft milde tegemoetkoming en vrome plichtsbetrachting van dezen
opvoeder een kunstenaar gemaakt ; een volgende uitgave brengt ons
wellicht nog gaver werk.
Em. Janssen, S. J.
(1) Uit De Moeder. Opwaartsche Wegen, blz. 35-39.
(2) Uit Te Dertm. Liederen van Moeder, derde druk, blz. 70-71.
(3) Dirk Coster. Het Kind in de Poëzie.
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Voor Studenten en Oud-Studenten van

de St-Ignatius' Handeishoogeschool
Onze beste gelukwenschen aan
Mr Louis VERHAEGEN die den graad van Licentiaat in de
toegepaste handels- en economische wetenschappen met groote onderscheiding verwierf en aan
Mr Achille DAEMS die denzelf den graad met onderscheiding
bekwam.
ALSI.
Op 24 November had de algemeene vergadering van ALSI plaats.
Uit het zakelijk verslag van den schrijver, Marcel DUFRAING.
knippen wij het volgende uit :
« Het meest tastbare bewijs van het bestaan en de levenskracht
» van onze Vereeniging is zonder twijfel de publicatie van onze twee
» tijdschriften, Streven en La Vie économique et sociale. Wat deze
» twee tijdschriften beteekenen voor een vereeniging als de onze werd
» door onze voorgangers genoegzaam aangetoond, opdat vlij er nog
» zouden op terugkomen. Het steeds stijgend aantal abonné's bewijst
» ten volle hoe ze gewaardeerd worden. Onlangs nog werd ons bericht
» dat meer dan eens reeds, belangrijke buitenlandsche tijdschriften,
» o.a. Noord-Nederlandsche, omvangrijke gedeelten uit artikels van
* onze medewerkers hadden overgenomen. Dit was b.v. het geval met
» de serie bijdragen door onzen vriend René Goris aan het Corpora» tisme gewijd.
» Een der bijzonderste doeleinden van onze Vereeniging is, onze
» leden te helpen in het zoeken van een betrekking.
» De Raad van Alsi heeft dan ook naar de mogelijkheid uiige» gezien van het plaatsingscomité uit te breiden en te versterken. Te
• dien einde werd een omzendbrief, onderteekend door E.P. Willaert
» en Baron van de Put, aan alle Licentiaten, leden of niet-leden van
* Alsi, gezonden. Het plaatsingscomité staat inderdaad ten dienste van
a alle oud-studenten van St.-Ignatius-Handelshoogeschool, maar de
a voorkeur zal natuurlijk aan onze leden gegeven worden. Een vijf-

» tiental licentiaten konden aldus door ons geplaatst worden sedert
» deze reorganisatie ingevoerd werd. Het plaatsingscomité kan zich
» best voorstellen welke moeilijkheden aan de uitvoering van zijn taak
» verbonden zijn. Mogen wij vragen aan hen, die op zijne bemidde» ling beroep doen deze taak niet nog te verzwaren. Dringend ver» zoeken wij hen ons onmiddellijk het resultaat, gunstig of niet, van
» de door hen aangewende stappen te doen kennen. De onwetendheid
» waarin al te dikwijls de candidaten ons laten, kan ons inderdaad de
» goedgunstigheid van deze die ons betrekkingen aanbieden, verbeu» ren of van onzentwege stappen uitlokken die nadien misplaatst ble» ken. Het Comité heeft dan ook onlangs besloten, de Licentiaten die
» verwaarloozen ons op de hoogte te houden, te aanzien als geplaatst.
» Het onmiddellijk gevolg ervan is, dat hunne steekkaart zal vernie» tigd worden en het Comité te hunnen voordeele geen stappen meer
» zal aanwenden. Het spijt ons zulken maatregel te moeten treffen,
» doch de goede gang der zaken eischt het.
» Overigens sturen we nogmaals een dringenden oproep tot U
» allen, Mijne Heeren, opdat Gij ons alle openstaande betrekkingen
» zoudt doen kennen. Een briefje is zoo gauw geschreven; het Comité
» even opbellen gaat zoo vlug, en tevens hebt Gij een daad van solida» riteit gesteld waarvan ieder, bijzonder in deze tijdsomstandigheden,
» de volle waarde beseft. »
Verder herinnert de verslaggever aan de veelzijdige bedrijvigheid
van de Associatie, waarvan de voornaamste uitingen reeds vroeger in
ons bijvoegsel werden vermeld. Hij eindigt met een warme en verdiende hulde te brengen aan de toewijding van den Voorzitter Baron
van de Put, hulde die op algemeen applaus werd onthaald.

DE WIKINGS
Na de rustperiode der vacantie, waarin eenige uitstappen werden
gedaan, hebben de Wikings den 18en Oktober het programma van het
nieuwe akademisch jaar ingezet met de traditioneele aanwervingsvergadering in den Burgerkring. De resultaten mogen alleszins bevredigend genoemd worden, zoowel wat kwantiteit als kwaliteit der
schachten betreft.
Vivat, crescat, floreat Wikingia
Clubleven,
De Wikings, gedreven door hunne edele altruïstische gevoelens,
hebben zich den plicht opgelegd te waken over de veelzijdige opvoeding der ex-college en aspirant- hoogeschoolstudenten.

Om deze aspirant-schachten dadelijk in te wijden in de geheimenissen van hunne nieuwe levenswijze, en om hen te doen verstaan dat
een nieuw leven voor hen begonnen is, moeten zij gedoopt worden volgens streng-voorgeschreven ceremoniën. Op Zaterdag, 26 Oktober 1.1.
had deze gewichtige gebeurtenis plaats.
Het peil van verstandelijke ontwikkeling der huidige schachtengeneratie doet ons nu begrijpen waarom men voor hen het studieprogramma op 4 jaar gebracht heeft. Van al de schachten-doopelingen
waren er maar enkele van wie we konden getuigen dat ze doelbewust
spraken en handelden. Op de vraag « Schachten, waarom komt gij
hier ? » waren er 3 die helder genoeg van geest waren om met hun van
angst trillend soprano stemmetje te antwoorden : « Om gedoopt te
worden, mijnheer ».
We moeten deze toekomstige commilitones toch gelukwenschen
met hunne slabberdragers ofte troubadours, die de aanwezigen door
hun hoogdraverige activiteit in betoovering brachten.
Dezelfde hulde dient gebracht aan een lid der corona, die ons
sprak over zijn « Belehrung und Erfahrung » der schoone en lieflijke
gewoonte, die bij de meeste volkeren (bij Eskimo's niet) bestaat.
Een gezellige club was het, waar iedereen over voldaan was.

Op Dinsdag, 29 Oktober, hebben de Wikings hun reeks voordrachtavonden ingezet. Voor een talrijk studentenpubliek sprak de
Heer Advocaat Walter Bouchery over « Dosfel ». In warme overtuigende bewoordingen heeft spreker ons de edele Dosfelfiguur voor
oogen geschilderd, in zijn beweringen gesteund door een gunstig uitgekozen documentatie.
Met deze intieme Dosf eihulde hebben de Wikings hun tol betaald
aan de nagedachenis van dien grooten Vlaming.
Op Woensdag, 6 November, kwam de Geachte Heer René Goris
de Wikings vergasten op een interessante lezing over « De Ordeningsgedachte en de Handelsgediplomeerden ». Voor een groot aantal Heeren Professoren, Senioren en Wikings schetste de voordrachtgever den
vooruitgang dien de gedachte van de bedrijfsorganisatie in verscheidene landen gemaakt heeft. Aan de toekomstige licentiaten legde hij
de verplichtingen en de rol voor oogen die zij in hun later leven zullen
te vervullen hebben. Waarvoor wij hem onzen dank betuigen.
Dinsdag, 19 November, was het de beurt aan E. P. Arts, die ons
kwam spreken over Oostenrijk. Spreker schetste de evolutie van Oos-

tenrjk als socialistische burcht tot den huidigen « Christlicher, Oesterreichischer Stándesstaat » en schilderde ons het portret van Oostenrijks voormannen in de laatste jaren. Een voordracht die in aller smaak
viel.
Op Dinsdag, 12 November, opende het St.-Thomasgenootschap
haar jaarprogramma. Dit jaar zal de E. P. ARTS S. J. een cyclus voordrachten houden. Dit initiatief werd gunstig onthaald door de Wikings, waartoe ongetwijfeld ook de persoonlijkheid van den E. P. Predikant bijgedragen heeft. In bevattelijke, klare bewoordingen besprak E. P. Arts het belangrijke onderwerp : « Hij en Zij, natuurlijke
en onnatuurlijke verhouding ». Een kort Lof besloot dit schitterend
geestelijk onderhoud.

Seniorenbal.
Op Zaterdag, 30 November, had het jaarlijksch Seniorenbal
plaats. Een talrijk en keurig publiek vulde de stemmige zaal Van Hellemont. Werden o. a. opgemerkt de Heeren Goris, E. Van Cauwer
laerts, Dufraing, Verschroeven en Matthijs. Blonde dames, zwarte
dames, bruine dames, lange dames, korte dames, dikke dames, magere
dames, wedijverden in schoonheid en bevalligheid. De Wikings en de
Leuvensche studenten waren in groot getal opgekomen ; Gent had ten
andere ook zijn vertegenwoordiger gestuurd. In zulke omstandigheden
kan men allicht begrijpen of er gedanst, gezwiert en gezwaaid werd
op de tonen van deftige jazz-muziek ! De walsmeesters kregen gelegenheid hun kunde onderling eens te laten meten door een bevoegde
jury, en de dorstige mannenkelen werden gelaafd door een algemeenen
salamander die door ex-praeses Verschroeven gecommandeerd werd op
het heil van Wikingia, en ter gelegenheid van hun eerste Lustrumviering. Serpentins werden elegant afgerold over dansende paren, bollekens geniepig geschoten naar vermoeide en droomerige juffrouwen, en
ballons in de lucht getitst door springende mannen.
Een leutige avond was het, die zeker in ieders smaak gevallen is.
Nog van dat !...
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Lichaamsknituur?
door Prof. J. SALSMANS, S. J.,
Leuven.
Tegenwoordig is voor velen lichaamsverzorging en lichaamsgenot
al wat de klok slaat. Alsof ze materialist waren, denken ze haast niet
meer op geestelijke en bovennatuurlijke goederen. En door die stikgassen van zinnelijke strevingen zouden ook, indien ze niet oppassen,
onze christenmenschen kunnen vergiftigd worden en overdreven belang
gaan hechten aan het lichamelijke.
Aangaande dit punt, zooals trouwens omtrent zooveel andere,
brengt alleen onze katholieke leer volle waarheid en duidelijkheid.
** *

De lichamelijke vermogens en krachten, indien ze volgens de natuur en zedenleer geregeld blijven, zijn geenszins afzichtelijk en verachtenswaardig, hoewel ze toch het minst edele in de menschelijke
natuur uitmaken. God heeft niets kwaads geschapen. Anders te denken
ware godslastering. Zooals het van den Schepper komt, is 's menschen
lichaam edel en schoon, ja, een meesterstuk van Gods wijsheid en
almacht, hoewel in menig opzicht, b.v. wat spierkracht of scherpte
van gezicht en gehoor betreft, sommige diersoorten den mensch overtreffen. Zelfstandig vereenigd met de ziel, die zijn levensprinciep is en
zijn forma substantialis, maakt het lichaam één wezen met de ziel uit
zonder lichaam is er geen « mensch ». Gelijk VONDEL in Lucifer
het laat zeggen door den Engel, die in het Aardsch Paradijs Adam en
Eva bewonderd heeft :
... Wie kon zoo geestig strengelen
Het lichaam en de ziel, en scheppen dubbele engelen
Uit kleiaarde en uit been ? Het lichaam, schoon van leest,
Getuigt des Scheppers kunst, die blinkt in 't aanschijn meest,
Den spiegel van 't gemoed. Wat lid mij kon verbazen,
Ik zag het beeld der ziel in 't aangezicht geblazen,
Bezit het lijf iets schoons, dat vindt men hier bijeen.
Een Godheid geeft haar glans door 's menschen oogen heen,
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En in Adam in ballingschap zingen de Engelen :
Engelschheid en dierschheid mengen
In den mensch zich ondereen...
Wie kan zijn gratig oog verzaden
Aan 't paar, ter bruiloftsfeest bereid,
Bekleed met zuivere gewaden
Van hemelsche Erfrechtvaardigheid ?
En als de Tweede Persoon der Heilige Drievuldigheid, in zijn
onuitsprekelijke liefde de menschelijke natuur aannam, heeft hij een
waarachtig lichaam tot de unio hypostatica verheven, — niet een schijnlichaam, zooals de Doceten, ketters door de Kerk veroordeeld, meenden, uit onverstandigen afkeer van het lichamelijke en slecht begrepen
eerbied voor het Woord Gods, -- maar een echt en tastbaar lichaam,
met spieren en beenderen en zenuwen, gelijk het onze. « Het Woord is
vleesch geworden » zegt S. Johannes... Men zou haast denken dat hij
op het lichamelijke in Christus drukken wil. En dat edel lichaam van
den Godmensch werd in den maagdelijken schoot van Maria, niet volgens de natuurlijke wetten, maar door het wonderdadig ingrijpen van
God zelf gevormd. Na lijden en kruisdood, vond het zijn verheerlijking
in de glorierijke verrijzenis : een weelde van schoonheid waar de blijvende Vijf Wonden dubbelen luister aan schonken. Het verrezen
Lichaam van Jezus vervoerde in bewondering en extase de bevoorrechten die het mochten aanschouwen, zooals het ook in den hemel een
eeuwige bron van genot voor de Heiligen blijft. De Kerk in haar
liturgie heeft een bijzonderen eeredienst voor het aanbiddelijk Lichaam
van Christus en Heilig-Sakramentsdag heet in het latijn Festum Corporis Christi, het feest van het Lichaam van Christus.
Zooals onze Zaligmaker verrezen is, zullen ook de lichamen der
gelukzaligen « heel klaar en schoonblinkend, licht, subtiel en onlijdelijk » op den jongsten dag uit het graf opstaan. Niet slechts in en
door de ziel, ook in en door hun lichaam zullen na de verrijzenis de
uitverkorenen genieten en beloond worden de eeuwigheid lang, en wel
naarmate zij in hun lichaam meer moesten lijden, en het beter onderwierpen aan den geest door versterving en door het beoefenen der
kuischheid en het overwinnen der bekoringen. Onze ledematen die
hun rol speelden in deugd of zonde, zullen ook deel hebben in de
belooning zoowel als in de straf.
.Als voorbereiding tot dien verheerlijkten toestand in het andere
leven, wordt hier op aarde het lichaam reeds geheiligd door de
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Sakramenten, meest alle op het lichaam toegediend door afwassching
of zalving of handenoplegging, als in het Doopsel en het Vormsel, het
Heilig Oliesel en het Priesterschap. De overeenkomst tot lichamelijke
vereeniging, het Huwelijk, verre van op zich zelf afzichtelijk te zijn
zooals zekere ketters beweerden, werd door den Godmensch tot de
waardigheid van Sakrament verheven. En door de Heilige Eucharistie
verwezenlijkt Hij een zeer innige vereeniging met het lichaam der
communiceerenden, zoodat zij als levende Tabernakelen der Godheid
worden ! De heilige Communie legt in onze lichamen de kiem der
glorievolle verrijzenis, daar zij de heiligmakende genade merkelijk
vermeerdert, de begeerlijkheid tempert en aldus driften en bekoringen
helpt overwinnen, en grooter waarborg schenkt voor een goeden dood :
voor de communiceerenden is de lichamelijke dood geen waarachtige
ondergang, maar veeleer een slaap, een gelukkige overgang naar een
beter leven (Johann. VI, 55, 59 ; XI, 25, 26). Ja, door de genade zijn
de lichamen der gedoopten tempels van den H. Geest, en daarom juist
spoort de H. Paulus zeer vinnig de Corinthiërs tot kuischheid aan,
opdat ze hun lichaam niet onteeren ! « Weet gij niet, dat uw lichaam
een tempel is van den H. Geest die in u woont ?... Weet gij niet dat
uw lichamen ledematen van Christus zijn ? » (1 Cor. VII, 15, 19).
Met welken eerbied behandelt onze Moeder de Kerk de lijken
der gedoopten, door de genade en de Sakramenten geheiligd ! Zij
brengt ze in het huis Gods, bewierrookt ze, en besprenkelt ze met
wijwater. Zij doet ze in gewijde aarde begraven, wat zelfs geldt voor
afgezette ledematen van eenig belang. Zij verbiedt streng ze te verbranden, omdat die behandeling als minder eerbiedig aanschouwd
wordt en zou kunnen mis verstaan worden als een zinnebeeld van
algeheele vernietiging.
En aldus, zelfs in den tegenwoordigen toestand van het menschelijk geslacht, moet ook in het lichaam het werk van God en de inwerking der genade hooggeschat en geëerd worden.
*
* *

In den tegenwoordigen toestand, zeggen wij,... want het menschdom is niet meer gelijk het eerst door God bedoeld en geschapen
werd !
Wat is er gebeurd ? Wat heeft Gods eerste plan stukgeslagen ?
Wij, katholieken, wij weten, wij gelooven op Gods woord, dat
de zonde in de wereld gekomen is (Rom. V, 12) en daarmede lijden
en dood en begeerlijkheid. De vrijdom der begeerlijkheid, een buiten-
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natuurlijke gave door den Schepper aan het menschdom op voorwaarde
van getrouwheid geschonken, viel weg. De geest, niet meer onderdanig aan God, voelde het vleesch tegen hem zelf opstaan, omdat ,de
« orde », door S. Augustinus heerlijk vertolkt : « Gij onder God en het
vleesch onder u » gestoord was. Het evenwicht was gebroken ! De
mensch heerschte niet langer als meester over zijn lagere vermogens.
En dadelijk voelden Adam en Eva in zich een onmacht en een tekort,
waarom ze zich schaamden en schuilhoeken zochten ( Gen. III, 7-11,
21 )
Dat is de hoofdwaarheid van erfzonde en ontwakende begeerlijkheid, d.i. van onstuimigen aandrang naar genot, vooral naar zinnen
lijken lust, -- die alleen klaar doet zien in de vraagstukken van zede
lijkheid en kuischheid, zooals Z. H. Pius XI het met nadruk leert in
zijn Wereldbrief Casti connubii over het Huwelijk. Wie daar geen
rekening mee houdt, kan de schijnbare tegenspraak niet oplossen, dat
het lichaam en zijn krachten van God komen, en natuurlijk en dus op
zich zelf goed zijn, en anderzijds toch moeten omsluierd met eerbaar
en gezond schaamtegevoel. Schaamte in 't algemeen is niets anders
dan het pijnlijk bewustzijn van een tekort. Welnu de mensch behoort
zich te schamen, omdat hij zich niet meer meester voelt over de zinnelijke en vleeschelijke driften, waarover hij volgens Gods schikking
moest meester zijn en blijven. Op de tweede plaats is het schaamtegevoel een behoediniddel, een schotse door Gods goedheid den mensch
ingeplant, om hem te beschermen tegen de begeerlijkheid, tegen de
verleiding van het zinnelijke tot het onkuische. Zeer wijselijk heeft de
natuur, of beter haar Maker, het zoo geregeld dat het zinnelijke den
mensch physiologisch tot het geslachtelijke brengt, per sensualia ad
sexualia, en indien zulks tot normaal huwelijksleven behoorlijk geschiedt, is daar niets tegen te zeggen. Maar, ongelukkig, ook buiten
het huwelijk kan, door de begeerlijkheid, het zinnelijke den mensch
begoochelen en meesleepen, en daarom is het redelijk en voorzichtig
al wat naaktheid en lichamelijke aantrekkelijkheid betreft, op passende
wijze te omsluieren en te bedekken. Gezond schaamtegevoel en zedigheid moeten volstrekt behouden, vooral bij de jeugd, verre van brutaal
uitgeroeid te worden. Redelijke schaamte, geen preutschheid of zenuwachtige vrees, want die zou de prikkelbaarheid nog aanporren ; maar
kalme vastberadenheid om het lichaam passend te bedekken en er zoo
weinig mogelijk op te letten.
Tegenover de drievoudige begeerlijkheid betracht de christelijke
ascese meer dan strikt geboden is : tegen den hoogmoed, volmaakte
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nederigheid ; tegen de begeerlijkheid der oogen, onthechting der aardsche goederen en vrijwillige armoede ; zoo stelt zij ook versterving
tegen de begeerlijkheid des vleesches. Om des te zekerder de grens
van het verbodene niet te overschrijden, ontzegt zich wie het ernstig
meent met zijn geestelijk leven, zelfs het genot dat hij zou mogen
smaken, om zich te oefenen tot wilskracht en zelibeheersching en onthechting. Nogmaals is dat wijselijk te begrijpen : het gezond verstand
en de zedenleer keuren geenszins goed wat er verteld wordt(?) v an
de onbezonnen zelfpijnigingen van Indische dwepers en fakirs, ten
einde zoogezegd den geest geheel vrij van het lichaam te maken. Noch
behoort men al te letterlijk op te nemen zekere pessimistische uitdrukkingen van wijsgeeren en Heiligen, die het lichaam aanschouwden als
een kerker voor de ziel, als een vijand die zooveel mogelijk dient
verzwakt en afgemarteld, en met wien zij als een verbond aangingen
van hem hier op aarde alle rust en genot te ontzeggen. De Heilige
Geest spoort soms edelmoedige zielen tot iets buitengewoons aan om
tot een treffend voorbeeld te dienen voor lafhartigen. Maar in den
regel zal de versterving wijselijk binnen zekere palen blijven : krachtens het Ve Gebod Gods is de mensch op straf van zonde gehouden
op een behoorlijke wijze te zorgen voor eigen gezondheid en leven ; hij
moet zijn lichaamskrachten zoo onderhouden, dat hij werken kan en
de plichten van zijn staat kwijten. Maar veeleer dan door versterving,
brengen door overdaad en wellust veel menschen schade aan hun lichaam toe ! In dien zin schrijft de Kerk vasten en vleesch-derven op
zekere dagen voor ; zij spoort den christenmensch aan niet alleen tot
strikte matigheid en zelfbeheersching en versterving in eten en drinken
en rooken, enz. ; niet alleen tot volmaakte beoefening der kuischheid
volgens een ieders staat, maar zelfs tot voorzichtige lijfskastijding en
boetedoening : het lichaam moet in den geest zijn meester voelen, en
de geest moet heilig fier en blij zijn nu nog zoo volmaakt mogelijk
meester over het lichaam te blijven. En daartoe moet men nog niet
geheelonthouder of vegetariër zijn.
Niet dat lichamelijk genot op zich zelf kwaad is ! Het is wederom
God en de natuur die aan lichamelijke handelingen, als zien en hoorera
en ruiken, zeker lustgevoel gehecht hebben ; ook aan proeven en smaken, ja zelfs aan de echtelijke daad... om den mensch aan te sporen

zekere plichten, als het behouden van zijn lichaamskrachten, te volbrengen, of zekeren last, als het verwekken en opvoeden van kinderen,
op zich te nemen. Delectatio propter operationem, zegt S. THOMAS :
de lust is gericht tot het vergemakkelijken eener handeling. Lust om
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last is de formule van orde en redelijkheid. En wie binnen die perken
zich matig lichamelijk genot veroorlooft met een goede bedoeling, handelt zeker niet afkeurenswaardig. Maar de begeerlijkheid miskent dien
regel en streeft naar lust zonder last, tegen de orde der natuur in. En
daarom wil de ascese door versterving de genotzucht in toom leeren
houden.
Ook heeft de christelijke leer nooit verklaard, dat het lichamelijk
lijden op zich zelf goed en begeerenswaardig is. Hoogmoedige stolcijnsche wijsbegeerte die het lijden als 't ware ontkent of er een sport
van maakt, verschilt heelemaal van de kerngezonde opvatting der
christelijke versterving, die het lijden neemt zooals het is, een lichamelijk kwaad ; maar het juist daarom betracht, niet als doeleinde, maar
als noodzakelijk middel om zich te harden, en zich te behoeden tegen
de buitensporigheden der begeerlijkheid.
At

* *

Hoe staat nu de wereld tegenover die christelijke opvattingen ? In
zijn Encycliek Casti connubii kenschetst de Paus de moderne strevingen aangaande het lichamelijke met een afschuwelijk woord : idololatria ca-nis, de vergoding van het vleesch ! « De christenen, zegt Hij,
zullen van ganscher harte God danken, dat zij door zijn gebod, als met
een zacht geweld, gedwongen zijn zoo ver mogelijk weg te blijven van
iedere vergoding van het vleesah en van de mensch-onteerende slavernij der zinnelijke driften ». Lichaarnsvergoding en modern heidendom kennen de christelijke Openbaring en de erfzonde en begeerlijkheid niet, en oordeelen van louter naturalistisch of zelfs materialistisch
standpunt uit.
Voor die wereldlingen zijn schaamtegevoel en zedigheid oude
prullen. Van de prilste jaren af moet aan de jongelingen geslachtelijke
voorlichting gegeven, zelfs in de school. In de kleederdracht, vooral
bij de vrouwen, streeft de « mode » naar ontblooting, of naar het doen
uitkomen van lichaamslijnen en -vormen, tot ergernis der mannen. De
Kerk, Paus en Bisschoppen, die uit bezorgdheid voor de zielen, en niet
zoozeer om de zaak op zich zelf beschouwd, tot zedigheid aansporen,
preeken in de woestijn : veel vrouwen en meisjes, zelfs christelijke,
begrijpen niet eens meer « wat kwaad daarin zit ». Ze vergeten dat
haar schoonste sieraad eerbaarheid en bescheidenheid is ; ze zijn dol
en tuk op lichaamstooi en bevalligheid ; « schoonheidsprijskampen »
zweepen verbeelding en driften op . ; en Miss Amerika of Miss Europa
meenen heusch. het verder gebracht te hebben dan de Onbevlekte
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Moedermaagd van Nazareth ! -- Op zekere plaatsen, als aan ons
zeestrand, kan een fatsoenlijk mensch, die zich zelf respecteert, haast
geen voet meer zetten. Ja, het negeeren van zedigheid en het verheerlijken van het naakte is een systeem geworden dat zijn dogmas heeft.
Naaktkultuur en nudisten durven driest en schijnheilig de rollen omdraaien, en zich aanstellen als bevorderaars der zedelijkheid (1) ! Boeken verschijnen om het « lichaam », den grooten miskende, te rehabilir
teerera tegenover de zwartkijkerij van de katholieke zedenleer. Velen
plaatsen het lichaam op ééne lijn met den geest... of zelfs nog hooger
als laatste doeleinde en weelderigste bron van genot, zoodat de Paus
geenszins overdrijft als Hij spreekt van vergoding van het vleesch.
In mindere mate, maar toch volgens dezelfde materialistische
strekking, gaat men de schreef te buiten, door al te groot belang te
hechten aan lichamelijke opvoeding, of om moderner te spreken, aan
lichaamskultuur. Eenvoudig en prijzenswaardig turnen voldoet niet
meer ; exhibities in... zeer negatieve kleeding, en soms van jongens
en meisjes ondereen, dreven de onkieschheid ten top, zoodat ze pro.
testaties uitlokten van Bisschoppen, ja van den Paus zelf in zijn Wereldbrief over de Opvoeding tegen « overdreven verheerlijking en
hoogschatting van het athletisme, waaruit ook in den tijd van het heidendom de verwording en het verval van de ware opvoeding is ontstaan ». -- En inderdaad geestelijke waarden komen haast niet meer
in aanmerking ; lichaamskracht en -vaardigheid zijn troef ; sportprestaties worden wereldgebeurtenissen ; boksers en renners zijn de « grooten van den dag » ; tienduizenden juichen hen toe en vieren ze met
dolle geestdrift, niet zoozeer om hun uithoudingsvermogen als om hun
brutale spierkracht. Hun kansen worden berekend met spanning en
onzinnige geldverspilling in weddenschappen, hun vorderingen met
koortsachtige belangstelling nagegaan, en hun zege met schatten bebond alsof er nu toch geen nuttiger en verdienstelijker manieren waren
om geld te winnen !
Volksgezondheid en lichaamsverzorging, in passende maat zeer
prijzenswaardig, worden in zekere eugenistische strevingen tot het
uiterste gedreven : men zou zeggen dat « gezond vleesch » het hoogste goed is. Sommige eugenisten, zegt FOERSTER, « verkondigen een
reglement voor menschenteelt, dat in den paardenstal te huis hoort ».
(1) Meer daarover in Dux (Den Haag) 1932, blz. 75 ; Ons Geloof, 1933,
blz. 213. Kort en klaar gezegd : wij, katholieken, verafschuwen het nudisme,
Omdat in den regel physiologisch en psychisch het bloote lichaam nu de begeerlijkheid ophitst en bekoringen veroorzaakt : «door het zinnelijke komt men
tot het geslachtelijke ».
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Alsof het lichaam het voornaamste in den mensch was, alsof tot zijn
welzijn alle middelen mochten gebruikt worden, laat men toe, ja leggen
zekere Staten handelwijzen op, als sterilisatie (2) , die door het gezond
verstand en de echte zedenleer als zwaar zondig gebrandmerkt worden ; of men bestrijdt de geslachtsziekten, met een loffelijk doeleinde,
ja, maar op een voor de goede zeden bedenkelijke wijze : doch « het
doel heiligt de middelen niet. »
Geen wonder derhalve dat een maximum lichamelijk genot voor
het begeerlijkste geluk geldt. Zich bedwingen, zich wat last en moeite
getroosten om zijn plicht en Gods wet te onderhouden, daar bedankt
men feestelijk voor. God moest zijn gebod maar niet « lastig » maken !
Het woord « versterving » onthaalt men op een schaterlach. Hoogstens
om het verstandswerk nog wat te ontzien, om zeker fatsoen te bewaren, om geen beschamende ziekten op te doen, maar heelemaal niet
om gewetensredenen of uit eerbied voor de zedelijkheid, zal men « oppassen » om plezier en genot niet te ver te drijven.
Goede sier en slempartijen en dronkenschap zijn ook in dezen
crisistijd niet onbekend. St. Paulus zou nu nog zuchten (Phil. III, 19):
« Velen zijn er, ik zeg het thans weenend, die wandelen als vijanden
van het Kruis van Christus : hun einde is verderf, hun god is hun buik,
quorum deus venter est, en hun roem is hun schande, want op aardsche
dingen zinnen zij ». Ja, zooals opium in China, worden in onze « beschaafde » landen verfijnde genotsartsenijen aangewend als morphium
en cocaïne en andere verdoovingsmiddelen, om den lichaamsroes behagelijker te maken... soms tot ziekte en dood toe !...
En wat er volgens denzelfden geest van genot nog van de
wetten der kuischheid overblijft, is zeer licht te schatten : onnatuurlijk en ondraaglijk schijnt zuiverheid en onthouding vóór het huwelijk ;
de tijd van « voorbereiding tot dit Sakrament » wordt een aaneenschakeling van groote zonden, en in het huwelijk heeft de duivel het door
'n genialen trek zoover gebracht, dat hetgeen door God bedoeld was
ook als een tempering en kanaliseering der begeerlijkheid, remedium
concupiscentiae, omgedraaid wordt tot een oorzaak van ontelbare ontr
eerende zonden en van een geestelijk verknoeid leven. -- Meer hoeven

wij daarover niet te zeggen
Is het eindelijk ook niet ongebreidelde genotszucht, die brengt tot
allerlei bedenkelijk vermaak, waar het lichaam en de zinnelijke lusten
de hoofdrol spelen ? Gevaarlijk gezelschap, flirt en danspartijen met
haar schandige lichtzinnigheid en ontegensprekelijk gevaar, gewaagde
(2) Zie Streven, April 1934.
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schouwburgen en kinema's, enz. enz., waarvoor men steeds geld genoeg heeft of... neemt.
Met één woord : heidendom, sybaritisme en epicurisme ; « hoe
meer genot, hoe beter ; » en dat is goed, « dat is deugd, wat deugd
doet ! »
*

*

*

Tegenover dit modern heidendom en die ontketende lichamelijke
hartstochten, zullen wij, katholieken, best doen het woord lichaamskultuur te vermijden, omdat het als 't ware de buitensporigheden in
zich sluit in dit artikel geschandvlekt, en omdat het te veel aan
lichaamscultus denken doet.
Anderzijds, ondanks onze leer van erfzonde en zelfbeheersching
en versterving, mogen wij geenszins laten zeggen dat wij veroordeeld
zijn geen geluk op aarde te smaken, -- dat het katholicisme een droevige godsdienst is, die niets brengt dan onthechting en lijden, met
slechts een straaltje hoop om het wat beter te hebben hiernamaals. Dat
is klinkklare onzin, want de genotzoekers vinden geen waarachtig geluk in het toegeven aan vleeschelijke driften : een voorbijgaande roes
laat een wrangen nasmaak. Ook in dit « tranendal » is tevredenheid te
vinden in het bewustzijn dat men zijn plicht doet en Gods vriend is,
door wijze versterving en zelfbeheersching, met het blijde vooruitzicht,
spes futurorum. dat eens alle pijnlijk bedwang zal overbodig zijn en
alle harde strijd ophouden zal.
Noch mogen wij meenen, dat het nu al zoo ver gekomen is met
heidensche lichaamskultuur en lichaamsvertroeteling, dat Christus en
zijn Evangelie daarover nooit meer zullen zegevieren, en dat de wereld
door de zedeloosheid onweerstaanbaar naar zijn verderf loopt. Geheel
de wereldgeschiedenis laat zich samenvatten in den « strijd tusschen
het goede en het kwade », tusschen Christus en Satan ; op een bepaald
oogenblik kan het schijnen dat de zonde triomfeert... maar aan Christus en de Kerk is de eindzege verzekerd ! Zij hebben het soms nog
harder te verduren gehad dan in onze twintigste eeuw ; het oude heidendom hebben zij overwonnen, zij zijn dus krachtig genoeg om ook
over het moderne heidendom te zegevieren !
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Grondslab

van het Staatsgezag

DE VEREENIGDE STATEN
door Prof. Dr. K. du BOIS, S. J.

Men noemt ze eetje democratic, soms de democratie. En toch :
kennen de ministers er de politieke verantwoordelijkheid niet :
voor hen noch ministerieele crisissen, noch zelfs interpellaties !
Erger nog, negen rechters, voor het leven door den Voorzitter
aangesteld, vermogen, al beslissen ze met vijf tegen vier, 't is eender
welke wet teniet te doen om reden dat ze, naar hunne opvatting, tegen
de grondwet indruischt.
Hun ingrijpen, dat aan den N. R. A. en heel onlangs aan den
A. A. A. elke dwingende kracht ontnam ,vestigde onze aandacht op die
overzeesche democratie en... het jaagt in Amerika veel stof op.
De kiezers moeten er binnen kort naar de stembus en die voorvallen, ja
zelfs én de federale grondwet én de bevoegdheid van het Hoogste
Federaal Gerechtshof worden in de verkiezingscampagne betrokken.
japan en de Vereenigde Staten staan tegenover
elkaar door hun oorsprong, door den aard hunner bevolking, door hunne opvatting van het gezag en door de wijze waarop deze in hunne
staatsinrichting geconcretiseerd is.
Laat ons dan, in ons onderzoek naar « den grondslag van het
Staatsgezag », ditmaal over de Amerikaansche grootmacht handelen
niet over hare politieke verwikkelingen maar over hetgeen deze ten
grondslag ligt en ze voor een deel uitlegt.

DE COLONIES.

De oorsprong van het volk.
a De dertien colonies welke de eerste kern uitmaken van
de Vereenigde Staten, zijn gegroeid uit kleine neerzettingen
aan de kust van den Atlantischen Oceaan. De eerste colonisten
dachten er niet aan nieuwe staten te stichten ; ze waren georganiseerd in den vorm van handelscompagnies met « c h a r-
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t e r s » zooals die van gelijksoortige neerzettingen in andere
gewesten... Al deze colonies werden door Engelschen gesticht
of kwamen later onder Engelschen invloed. Overal beleed de
meerderheid eenzelfden godsdienst en schier allen noemden
het Engelsch hunne moedertaal. » Aldus Prof.W.B. MUNRO
van de Harward hoogeschool. (1)
De bevolking was evenwel niet overal even zuiver Engelsch.
Nieuw-Amsterdam, in 1612 aan de monding van den Hudson gesticht
(het latere New-York), New-Jersay en Delaware zijn van Nederlandschen oorsprong en bleven onder Nederland's gezag tot ze, door het
Verdrag van Breda (1667) , naar Engeland overgingen.
Vrij vele Duitschers weken, als arbeiders, naar de Engelsche
neerzettingen uit, vooral naar Pensylvanië en naar New-York ; vervolgde Eransche Hugenoten vluchtten naar New-York en naar ZuidCarolina ; in de Zuidelijke Staten waren reeds talrijke negers ingevoerd.
Rond 1775 telde men, in de 13 colonies, ongeveer 2 %2 millioen
zielen waaronder %2 millioen negers. Van de 2 millioen vrijen waren
twee derden van Engelschen, een zesde van Schotschen, een tiende
van Duitschen oorsprong, enz...
In 't Noorden was de bevolking zuiver Engelsch en vooral in
handel en nijverheid bedrijvig ; in 't midden veel meer gemengd ; in
It Zuiden trof men talrijke negers aan, op de uitgestrekte plantages
waarvan de eigenaars als de plattelandsaristocratie waren dezer zuiver-landbouwstreken.
Het grondgebied der colonies is zeer uitgestrekt : ongeveer 2.000
op 800 Km. en, met zijne 2 %2 millioen inwoners, zeer dun bevolkt.
De bevolking zal er snel toenemen, door eigen aangroei maar
ook door het toestroomen van steeds talrijker inwijkelingen en, althans
in het begin en in het Zuiden, ook van neger-slaven.
Het volkseigene bleef evenwel nagenoeg ongeschonden omdat de
blanke inwijkelingen uit de eerste decennia sterk overwegend van
Britschen oorsprong waren. Daarna dreigde gevaar om de toenemende
inwijking uit Zuid- en Oost-Europa terwijl die uit West-Europa afnam. Maar het land reageerde hiertegen door beperking en als het
ware sorteering.
..............i

(1)

The Government of the United States,

New-York, 1919, blz. 2, 3.
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Inrichting en leven der colonies.
Op den vooravond van den Onafhankelijkheids-oorlog leefde
iedere colonie bijna geheel van de overige afgezonderd : de afstanden
waren groot en de verkeersmiddelen weinig ontwikkeld ; de colonies
verschilden heel sterk met elkaar door ligging, bodem en klimaat, hetgeen schier onvermijdelijk tegenstelling meebracht in de economische
ontwikkeling, in de belangen en in de sociale verhoudingen. Een reisbeschrijving uit 1760 zegt ons dat ze « niet minder dan water en vuur
met elkander verschilden ». (2)
Die reiziger werd, naar wij vermoeden, meer door het uiterlijke
dan door het dieper volkseigene getroffen. Dat laatste was Engelsch,
alle colonies door.
Toen de colonisten uit Engeland hun moederland verlieten, waren
ze trouwe dienaars van de Kroon, van een machtigen koning die werkelijk regeerde ; maar dienaars die hunne soms met moeite verdedigde
rechten hooghielden : het recht op persoonlijke vrijheid, het recht om
zelf de wetten goed te keuren, vooral de belastingswetten, de waarborg
dat allen gelijk zijn voor de wet en genieten van de bescherming eener
machtige en onafhankelijke recherlijke instelling tegen elke willekeur
van het bestuur.
Ze behielden in de colonie die trouw maar niet minder dat vasthouden aan de verworven rechten.
De Koning van Engeland was ook hun koning ; maar het Engelsch Parlement niet het hunne. De val van de Stuart's (1688) mocht
in Engeland de macht van dat parlement ten nadeele van de feitelijke
bevoegdheid van den Koning verhoogd hebben ; het was er nochtans
niet om hun de wet te stellen !
De Koning was bij hen vertegenwoordigd door een « Governor ».
Deze oefende zijne macht uit op dezelfde wijze als de vorst in Engeland, n.l. met een wetgevend organisme dat nagenoeg overeenkwam
met het Engelsch parlement. Het bestond uit een Hoogere Kamer,
door den Governor samengesteld, en een gekozen Lagere Kamer. Het
stemrecht was beperkt tot de groote grondeigenaars, en daarenboven, in

enkele coloniés, tot de Protestanten.
Dat wetgevend organisme eischte voor zichzelf het alleenrecht op
alle binnenlandsche aangelegenheden bij de wet te regelen en het heffen der belastingen, door den Governor aangevraagd, toe te laten.
(2) j. LAMBERT, Histoire constitutionnelle de I'Union américaine, i,
biz. 90.
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Maar de gestemde wetten mochten niet in strijd zijn met die van
Engeland en de Governor bezat veto-recht, waar hij meermalen gebruik van maakte, wel eens naar aanleiding van een verzoekschrift
gericht tot den vertegenwoordiger der Kroon.
« Hierdoor vonden bij de colonisten twee politieke beginselen ingang welke tot heden toe orthodox bleven : dat van
het vetorecht (der uitvoerende macht) en dat van de mogelijkheid om eene wet nietig te maken om reden van hare tegenstrijdigheid met hooger staande gebruiken of verordeningen,
m.a.w. het beginsel der « u n c o n s t i t u t i o n a l i t y », zegt
Prof. MUNRO (3).
De rechterlijke inrichting en tradities voorzagen beroep hooger
dan bij het opper coloniaal gerechtshof, n.l. bij den Koning zelf langs
zijn Privy Council, waar de coloniale wetten wellicht niet altijd als
laatste maatstaf golden. Treffen wij hier niet den oorsprong aan
van de bevoegdheid welke de r echt e r 1 ij k e macht nu nog bezit
om over de grondwettelijkheid eener wet te oordeelen ?
*

*

*

Uit het bovenstaande blijkt dat de colonies in menig opzicht met
elkaar overeenkwamen, hetgeen gezamenlijk optreden zal vergemakkelijken ; maar ze misten elk onderling administratief verband en hare
inwoners stonden er sterk op niets van hunne persoonlijke rechten, in de
eerste plaats van hunne persoonlijke vrijheid, prijs te geven. Daarvandaan hun afkeer voor eiken nieuwen band, hun vrees voor gezagsuitoefening boven en over het bestuur der colonie.

De opstand tegen het moederland.
Engeland, door financieelen nood gedreven, kwetste den vrijheidszin der colonisten ; erger nog : de getroffen maatregelen gingen
van het Parlement uit ! Dit legde aan de colonisten taxen op buiten
hunne toestemming om en het eischte huiszoekingen welke als aanslagen op de persoonlijke vrijheid der burgers gebrandmerkt werden.
Toen stak men de koppen bijeen om protest aan te teekenen
(inz. op het eerste « Continental Congres », in 1774, waarop alle colonies, Georgië uitgezonderd, vertegenwoordigd waren) ; geweld lokte
tegengeweld uit ; de vertegenwoordigers der colonies, opnieuw bijeengekomen, stelden hunne « Verklaring over de noodzakelijkheid naar
(3) Op. cit., blz. 7.
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de wapens te grijpen » op en daarbij een Verzoek tot den Koning ge-

richt opdat deze, als scheidsrechter tusschen de verschillende deelen
van het Britsche Rijk, zijne trouwe onderdanen uit Amerika zou beschermen tegen de verdrukking die zij ondervonden van zijne onderdanen uit Engeland, door het Parlement vertegenwoordigd.
Het Parlement verklaarde de colonisten verraders en opstandelingen... Volledig afbreken bleef niet langer uit : op 9 juli 1776
hadden de dertien colonies de « Onafhankelijkheidsverklaring der
Vereenigde Staten » bekrachtigd, door hun Congres opgemaakt.
Op 15 November 1777 stemde hetzel:de Congres de « Artikels
der Confederatie », waardoor de « Vereenigde Staten van Amerika » tot stand kwamen.
Maar deze « Artikels » voldeden niet en een vergadering van
afgevaardigden stelde, na lange en moeitevolle beraadslagingen, de
« Grondwet der Vereenigde Staten » op. Ze trad den 30en April 1789
in werking en Georges Washington werd dienzelf den dag met alge
meene stemmen tot Voorzitter er van gekozen.
DE STATEN,
De « bevrijding » bracht in de inrichting der vroegere colonies
geen essentieele veranderingen mee, geen « omwenteling » die
kon vergeleken worden met de revolutie bij het invoeren van het « Nouveau Régime » in Frankrijk.
Rhode Island en Connecticut, waar noch het bestuur noch de
rechters, noch zelfs de gouverneur door de Kroon aangesteld waren,
behielden zelfs hunne charters van 1662 en van 1663 tot 1818 en
1842. Ze werden zonder verder wijziging « state constitutions »
(grondwetten van den staat) .
De overige staten stelden, tusschen 1776 en 1780, hunne « constitutions » op welke de hoofdzaak uit hunne vroegere inrichting behielden.
Merken wij hier op dat de Amerikaansche staten de eerste zijn
geweest om « g r o n d w e t t en » in te voeren, d.w.z. een geordend
geheel van bepalingen die den gewonen wetgever binden, « tot waarborg tegen machtsmisbruik vanwege het openbaar gezag » zegt ons in
een kenschetsende uitdrukking, de Amerikaansche jurist. (4)
Hoe kwamen ze daartoe ? De charter beperkte de macht van den
wetgever in de colonie, geen wonder dan indien een bij uitstek vrij(4) W. MUNRO, op. cit., blz. 406.
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heidlievend volk, een volk dat het ingrijpen der openbare macht tot
het mogelijke minimum wil beperken, een dergelijke regeling treft.
De eerste grondwetten ondergingen talrijke wijzigingen en elke
nieuwe staat stelde, bij zijn ontstaan, een grondwet op welke eveneens
meermalen herzien werd. Wij kunnen niettemin tot heden toe
veel gemeens vaststellen in de inrichting der staten. Het ersentieele
uit de eerste grondwetten bleef grootendeels behouden en waar er
evolutie was ging deze nagenoeg overal in dezelfde richting. (5)

De leidende beginselen.
Deze zijn, tenminste de eerste decennia, die van het moederland.
De staten waren blijkbaar bezorgd ze met groote nauwkeurigheid uit te drukken. Eerst in de grondwetten van slechts 5 der 13
oorspronkelijke staten maar reeds heel spoedig in alle -- en eveneens
van den aanvang af in die der later opgerichte staten -- treft men een
zg. « Bill of Rights » aan, die de onvervreemdbare rechten der burgers bepaalt. (6)
De aanhef er van is wel eens wat grootspraaks plechtig. Zoo b.v.
« Deze Bill of Rights maakt een deel uit van de grondwet
van dezen staat en mag onder geen enkel voorwendsel overtreden worden. Om te voorkomen dat de uitgebreide macht
die wij toekenden overschreden wordt, verkondigen wij dat al
hetgeen deze verklaring bevat buiten het bereik van de alge
meene machten van het gouvernement staat en immer ongeschonden moet blijven ». (Tennesse).
(5) Het verwondert wellicht den lezer dat wij eerst over de staten handelen. Maar deze zijn reeds verschillende jaren ingericht vooraleer de Federatie tot stand komt (1787) -- de Confederatie van 1777 is, zooals wij het
verder zullen zien, enkel een verbond van onafhankelijke staten — en de
federale grondwet werd grootendeels door de instellingen der staten ingegeven.
(6) M n weet dat de Engelschen steeds ht'nne persoonlijke rechten hoog
helden en ze hardnekkig te genover hun koning verdedigden wanneer deze
het waagde ze te schenden. Dan moest hij wel eens een document onderteekenen waarin eerbiedig maar niet minder duidelijk zijne overtredingen beschrev, n stonden en onder eed beloven in 't vervo?g die geschonden rechten'
zijner onderdanen te zullen ontzien. Meest bekend zijn de « Magna Charta »,
door Jan-zonder-Land in 1215 aanvaard en de « Bill of Rights » die aan Willem van Orange voorgelegd werd toen hij den troon beklom nadat Jacques II,
de laatste der Stuarts, van zijne macht verval en werd verklaard. De nieuwe
koning zou onderhouden hetgeen zijne voorgangers met voeten getrapt hadden.
Die Keuren zijn, met 's lands tradities. aanwijzingen voor de zoo hoog
in tere gehouden « constitutionality » in Engejand, maar toch geen grondwetten in de tegenwoordige beteekenis van dat woord.

GRONDSLAG VAN HET STAATSGEZAG

« Alle menschen zijn van nature vrij en onafhankelijk en
bezitten zekere onvervreemdbare rechten, onder meer... » (Californie).
« Alle menschen zijn van nature vrij en onafhankelijk en
ontvingen van hun Schepper zekere onvervreemdbare rechten,
onder meer... » (Alabama) .
« Wij verklaren dat alle menschen, wanneer zij een sociaal contract sluiten, gelijke rechten bezitten ». (Oregon) .
« Elke politieke macht is aan het volk inherent. Het
staatsbestuur is ingesteld tot bescherming, veiligheid en voordeel van het volk dat het recht bezit het te wijzigen en te
hervormen telkens het openbaar welzijn dit vereischt ». (een
20-tal staten ; de meeste grondwetten verklaren op een of andere wijze dat het staatsbestuur in het volk zijn oorsprong
vindt) .
De Bill of Rights waarborgt vooral de vrijheden van het woord.
van godsdienst, van eigendom, het recht op snelle en openbare rechtspleging, rechtspraak door gezworenen, toevlucht bij den rechter tegen
onrechtmatige aanhouding (het recht op uitspraak door « gelijken »
(de gezworenen) en het « habeas corpus », beide zoo hoog gehouden
door den Engelschman).
De waarborgen op rechterlijk gebied worden met nadruk verzekerd. Zoo voorzien de staten algemeen dat « eenieder in vrijheid moet
gesteld worden mits het storten eener borgsom tenzij het zware misdaden geldt, het bewijs er van klaarblijkelijk is of de vermoedens
zwaar zijn ». De Engelsche bekommernis om de persoonlijke vrijheid
komt hier weer duidelijk uit !
In vele staten wordt het recht op het dragen van wapens verkondigd, in enkele evenwel met de beperking dat het dragen van « verborgen wapens » hier niet in begrepen wordt.
Staatsverraad wordt in vele staten streng beperkt tot het verwekken van oorlog, het steunen of bijstaan van den vijand.
V r ij h e i d is buiten eiken twijfel de leus. De Amerikaan schenkt
als het ware enkel met tegenzin « uitgebreide macht » aan den Staat !
Hebben wij hier dan te doen met onze «moderne v r i j h e
d e n », afgeleid uit Rousseau's « Contrat Social » en -- later -- in de
« Déclaration des Droits de l'hornme » uitgedrukt ?
Neen. Ofschoon de Fransche denkbeelden eenigen invloed op de
Amerikaansche wetgevers uitgeoefend hebben.
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Uit hetgeen wij boven opmerkten, blijkt reeds waarom wij zoo
antwoorden. Tot staving onzer opmerking nog het volgende.
De grondwetten waren in den aanvang verre van a-godsdienstig
en zijn het heden ook niet ; vele gaven zelfs heel duidelijk de voorkeur
aan één godsdienst, n.l. den Protestantschen, vereischt o.m. om volksvertegenwoordiger te kunnen worden. Om te mogen tot Governor
aangesteld worden moest men in vier staten protestant zijn en in twee
andere ten minste christen.
Verschillende grondwetten verkondigen de vrijheid van godsdienst
met uitdrukkingen als deze :
« Daar elkeen het Opperwezen, den Schepper en Beschermer van het heelal moet aanbidden, heeft ook elkeen het
recht Hem te belijden op de wijze die het best overeenkomt
met de geboden van zijn geweten » (Conneticut), of nog :
« Ofschoon de mensch verplicht is dikwijls te vergaderen om
openbaar God te vereeren... » (Delaware).
In zes staten moet men Gods bestaan erkennen om een openbaar
ambt te mogen bekleeden en zelfs in twee er van God als belooner
van het goede en straffer van het kwade in het andere leven. (7)

Politiek-democratische staatsopvatting.
Men had met het moederland afgebroken omdat het het recht
van de volksvertegenwoordiging miskend had. Geen wonder clan indien men het onmiddellijk in de grondwetten waarborgde.
Men richtte het in ongeveer zooals in het moederland en zooals
het voor de bevrijding in de colonie bestond : het stemrecht bleef beperkt (verbonden aan het bezit van grondeigendom met daarbij soms
aan eischen betreffende de godsdienstige belijdenis).
Vooral hier kwam evolutie : het stemrecht werd uitgebreid en de
kiezer kreeg... altijddoor meer te kiezen.
Het twee-karner-stelsel kwam heel spoedig overal tot stand maar,
in tegenstelling met Engeland, werden de leden van beide wetgevende
lichamen van den aanvang af rechtstreeks gekozen.
Wij treffen overal het een-candidaat-kiesdistrict aan met aanstelling bij betrekkelijke meerderheid, zooals in Engeland. De Hoogere
Kamer verschilt van de Lagere enkel doordat de eerste minder talrijk
(7) Van God Belooner en Straffer : in Pennsylvanie en in Tennesse ;
enkel van God in Arkensas, Mississipi, Noord-Carolina en Texas.
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is dan de tweede en hare leden voor langer tijd gekozen worden. (8)
Tegenwoordig heeft men het algemeen mannen- en vrouwenstemrecht in alle staten... waar niet al te talrijke negers wonen. In enkele
staten uit het Zuiden, waar de negerbevolking wel eens de meerderheid kon bekomen, moet de kiezer den Engelschen tekst der grondwet
kunnen lezen of uitleggen en de negers schijnen... weinig aanleg te
hebben voor de studie van het grondwettelijk recht ! In vele van die
staten bekomt men ook stemrecht als men aan zekere eischen voldoet
betreffende eigendomsbezit of het betalen van belastingen ; in dat geval is men van 't examen ontslagen. — Men weet dat de Federale
grondwet verbiedt « iemand om zijn ras of de kleur van zijn huid » (sic)
uit het stemrecht uit te sluiten.

Het kiesprinciep verder uitgebreid.
Het democratisch princiep, dat n.l. van het aanstellen der gezagvoerders door het volk zelf bij middel van verkiezing, werd steeds
wijder uitgestrekt.
De eerste grondwetten voorzagen hoogstens de verkiezing van
enkelen, vele niet eens die van den governor, door de Kamers benoemd. Nu integendeel krijgt de kiezer een « ballot » (stembriefje) waarop allerlei staatsambten vermeld staan met de candidaten die
zich er voor aanbieden. Gelukkig staat bij eiken naam de politieke
partij van den betrokkene vermeld -- hetgeen eveneens met de candidaten-volksvertegenwoordigers geschiedt.
Men ging nog verder. Tot 1832 werden in alle staten de rechters
voor het leven (juister uitgedrukt « during good behaviour ») aangesteld, of door den Governor of door de Kamers. Maar in dat jaar voer
Mississipi de aanstelling der rechters door de kiezers in. New-York
deed hetzelfde in 1846 en zijn voorbeeld werkte aanstekelijk : slechts
tien staten hebben er tot heden toe aan weerstaan. (9)
In een vrij groot aantal staten werd het voor de kiezers mogelijk
gemaakt de staatsambtenaren af te zetten door den « recall ». In
(8) De Lagere Kamer telt meestal van 80 a 150 1 den, soms meer, in
New-Hampshire 438 ; de Hoogere Kamer meestal 30 a 50 leden.
De leden der Lagere Kamer worden gekozen voor één jaar in New-Jersey
tn New-York, voor vier jaar in Alabama, Louisiane en Mississipi, voor twe, jaar
in de overige staten.
De leden der Hoogere Kamer voor twee jaar in 17, voor drie jaar in 1,
voor vier jaar in 30 staten.
(9) De rechters worden aangesteld voor z e s jaar in 20 ; voor z e v en
a twaalf in 16 staten.
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7 staten ontsnappen zelfs de rechters daar niet aan. De recall is van
jongen datum, wij treffen hem voor het eerst in 1903 aan. De procedure is vrij omslachtig maar een besliste minderheid vermag toch tot
haar doel te geraken.
Het volksreferendum, waardoor een groep kiezers een wetsvoorstel kan doen waarover het kiezerscorps moet beslissen, begon rond
denzelfden tijd in voege te treden. De modaliteiten er van verschillen
aanzienlijk van staat tot staat.
Vooral bij het wijzigen der grondwet komt aan den k i e z er een
beslissende rol toe. In meerdere staten kan ook hij het initiatief er
van nemen ; enkel in Delaware mag de wijziging doorgevoerd zonder
dat hij er zich, door eene stemming, uitdrukkelijk over uitspreekt. De
Amerikaan stelt geen volle vertrouwen in zijne afgevaardigden in de
Kamers !

Gescheiden uitvoerende macht.
In Europa -- ook in Engeland — aanziet men de parlementaire
verantwoordelijkheid als een essentieel deel van een democratisch regiem : de Kamers moeten de ministers ter verantwoording over hun
bestuur kunne roepen, ze kunnen afzetten niet enkel om wanbeheer
maar zoodra de houding van het ministerie hun niet aanstaat.
Daarvan is er in Amerika nooit sprake geweest. De schuldige
minister kan er. door de ingewikkelde en geheel uitzonderlijke proce
dure van het i m p e a c h m e n t, afgezet en gestraft worden maar
buiten dit geval vermag de wetgevende macht niets op de ministers. En,
om de scheiding der machten beter te waarborgen, zorgt men er voor
dat de ministers geen parlementsleden zijn.
Hoe dat radikaal verschil met Engeland uitleggen ? Door de inrichting der colonies. De Governor en zijne helpers stonden buiten
het parlement en waren het geen verantwoording schuldig. Die toestand werd behouden.
De Governor bezat het recht in naam van den Koning gestemde
wetsvoorstellen af te wijzen. Ook dat vetorecht werd in vele staten
behouden maar de uitoefening er van is meestal zoo geregeld dat een
aanzienlijke meerderheid in de Kamers het kan overwinnen. (10)
(10) Dat vetorecht bestaat ook in Europa maar dan meestal enkel op
het papi r. In Amerika is het er anders mee gesteld : op de ongeveer 16.500
wetten in 1923 in 44 staten gestemd werden meer dan 1.100 door den Goverr
nor in hun geheel en meer dan 1 000 gedeeltelijk afgekeurd. Van die ruim
2.100 veto's werden slechts een 150-tal door het parlement overwonnen.
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De rechter waker over de grondwet.
« De «Constitution» moet zijn de grondwet («the fondamental law») van het land. Indien de Kamers hare laatste uitleggers (interpreter) zijn, dan is ze overbodig aangezien in
dat geval de wil van de Kamers 's lands hoogste wet wordt »
lezen wij in «America». (11)
In Amerika komt het laatste woord niet aan de Kamers maar aan
den rechter toe.
Niet dat daardoor tekort wordt gedaan aan de scheiding der
machten, zoo radikaal tusschen de uitvoerende en de wetgevende
macht doorgevoerd. De rechter blijft bij zijne taak welke is r echt
s p r e k en over de bijzondere, de individueele gevallen die hem voorgelegd worden.
Maar bij dat recht spreken houdt hij volledig rekening met hetgeen wij mogen noemen de hiërarchie der verordeningen, hiërarchie
welke de grondwettelijke bepalingen vooraan stelt. En daarom vonnist
de rechter tegen de bepalingen eener wet in wanneer deze niet kan
met de grondwet overeengebracht worden.
In zoo'n geval wordt dus de overtreder der wet vrijgesproken.
Een individueel geval zonder twijfel maar waaruit volgt dat de wet
feitelijk niet langer kan toegepast worden.
Verschillende staten hebben die macht van de rechters beperkt
door te bepalen dat ze uitsluitend aan het hoogste gerechtshof van den
staat toekomt. Enkele grondwetten eischen zelfs een bijzondere meerderheid, b.v. van vijf rechters op de zeven in Nebraska, van vier op de
zeven in Virginie. Elders luidt het beslist in de grondwet : « De wetten
zijn nietig indien ze deze grondwet of de (federale) grondwet der
Vereenigde Staten schendt en de rechterlijke macht zal die nietigheid
verklaren » (Georgie).
Hoe het verzet der rechters overwinnen ? Daartoe bestaat slechts
één middel : de grondwet zelf wijzigen ; en daarom zoo noodig allerlei
bijzonderheden in de grondwet inlasschen. Wij zegden reeds dat de
Amerikaan daarin soms ver gaat.
Het allerlaatste woord komt dus in de Vereenigde Staten, veel
meer dan elders, rechtstreeks aan den kiezer toe.
En daarom hebben wij daar wel met d e m o c r a ti es te doen
(11) 15 Juni 1935.

GRONDSLAG VAN HET STAATSGEZAG
ofschoon het democratisch princiep er op geheel andere
voerd werd dan in onze Europeesche democraties.
*
*
*
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wijze doorge-

Over de FEDERATIE handelt een volgende bijdrage. Daar gelden
dezelfde beginselen, vooral dat der vrijheid, der vrijheid van de burgers
maar niet minder die van de staten. Men wil aan de federale macht
toevertrouwen enkel hetgeen niet door de staten zelf behoorlijk kan
geregeld worden.
Ook in de Federatie geldt het democratisch princiep.
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Bergson
door Prof. H. THIELEMANS, S. J.
Philosophicum, Eegenhoven-Leuven.

Een naam die klinkt als een klok in de moderne philosophische wereld. Rijk is die klank aan harmonieken. En bij het hooren er van dringt
zich onwillekeurig een dubbele vraag op : Is die klank een zin uit een
melodie waarvan de aanvang ligt in de vroegere systemen, en waarvan
de eventueele voortzetting zich met zekerheid laat aanvoelen ? Zijn er
onder die harmonieken eenige die ons, katholieken, dieper aangrijpen ?
Op die dubbele vraag zouden wij willen antwoorden.

I.
De eerste vraag luidt dus : is er ontwikkeling te bespeuren in
Bergson's wijsbegeerte ?
Twee gevaren heeft ieder groot wijsgeer te duchten. Het eerste
komt van zijn geschiedschrijvers, het tweede van zijn volgelingen.
De eersten trachten, met alle geweld, of het nieuwe dat de Meester heeft verkondigd terug te brengen tot het oude, of het ten minste
in te schakelen in een evolueerend geheel : het schijnt hun onmogelijk
dat een moderne philosophische leer iets anders wezen zou dan een
kunstmatige en kunstige samenstelling van elementen die, alle, bij
voorgangers óf formeel te vinden óf ten minste in kiem aanwezig zijn.
Het nieuwe, het écht nieuwe is voor hen iets ondenkbaars en dus iets
onmogelijks. Zij willen derhalve de gedachte van een wijsgeer door
bloote ontwikkeling laten ontstaan, in dien zin dat zijn systeem in den
grond niets anders zou zijn dan een nieuw gebouw, opgetrokken met

oude, doch anders geschikte of nieuw gekapte steenen.
Bergson zelf heeft die geschiedschrijvers van antwoord gediend.
« Ik beweer niet, zoo zegt hij, dat hun vergelijkings
arbeid nutteloos is geweest, want zonder hun voorafgaande
poging om een bepaalde wijsbegeerte samen te stellen uit elders
gevonden bestanddeelen en om ze in betrekking te brengen
tot haar milieu, zouden wij wellicht nooit ingezien hebben wat
die wijsbegeerte wel is. De menschelijke geest is immers zoo
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gemaakt dat hij het nieuwe slechts begrijpt wanneer hij alles
in het werk gesteld heeft om het terug te voeren tot het oude.
Maar, naarmate hij dieper in de gedachte van een wijsgeer
binnendringt en deze niet alleen meer van buiten beschouwt,
ziet hij diens leer veranderen van gedaante. Eerst lijkt ze minder ingewikkeld dan het eerst scheen ; dan schuiven de verschillende deelen als 't ware in elkaar ; en ten slotte valt alles
saam in één enkel punt. Wij voelen dat aan, maar wij voelen
ook dat wij dat punt nooit zullen bereiken.... (1) Laten wij
opklimmen, zooveel mogelijk althans, tot die eenvoudige intuitie, of ten minste tot het beeld, waarin ze zich tracht te belichamen. Dan eerst zullen wij die leer zich los zien maken van
alle bepaalde tijd- en ruimte-omstandigheden, en ze in haar
naakte nieuwheid zien verschijnen. Zeker, de problemen waarmede de wijsgeer zich bezig houdt zijn de problemen van zijn
tijd ; de wetenschap waarvan hij zich bedient of waarop hij
kritiek uitoefent is de wetenschap van zijn tijd ; in de theorieën die hij uiteenzet zal men zonder veel moeite de gedachte
van zijn milieu, van zijn voorgangers en van zijn tijdgenooten
kunnen weervinden. De wijsgeer moet immers, om het nieuwe
te doen begrijpen, dat nieuwe uitdrukken bij middel van het
oude... Doch geheel verkeerd zou het zijn als constitutief bestanddeel op te vatten, wat alleen uitdrukkingsmiddel was.
Dat is een dwaling waaraan wij zoo licht zijn blootgesteld.
Zooveel gedeeltelijke overeenkomst treft ons, zoo dringend
wordt er van alle kanten als het ware beroep gedaan op onze
schranderheid en geleerdheid, dat wij bijna niet kunnen nalaten te beproeven of wij er niet in zouden slagen de gedachte
van den Meester weer samen te stellen met fragmenten van
links en van rechts. En als wij onze pogingen met succes bekroond zien, dan zullen wij per slot van rekening lof toe
zwaaien aan dien Meester, om de groote geschiktheid, waarmede hij, evenals wij het zoo juist vermochten, dat mooie mo
zaiekwerk, zijn systeem, heeft ontworpen en uitgevoerd. (2)

(1) P.M., blz. 137. Bijna al onze aanhalingen zijn getrokken uit de twee
laatste werken van B rgson : « Les Deux Sources de la Morale et de la Religion », 2° édition, 1932 ; « La Pensée et le Mouvant », 3° éditmon, 1934.
Het eerste van die werken zullen wij aanduiden door D.S. ; het tweede
door P.M.
(2) P. M., blz. 140.
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Een andere illusie is die waarbij de nieuwe leer als een moment
in de algemeene evolutie der system en wordt aangezien. Die nieuwe
vergelijking kent aan de geschiedenis der wijsgeerige gedachte veel te
veel continuiteit toe. Zij heeft daarenboven. even als de theorie der mo~
zaiekverklaarders. dit groote nadeel dat zij al te zeer de aandacht ves~
tigt op het uiterlijke van een systeem. Wij zouden integendeel moeten
trachten den vinger te leggen op het nieuwe en het eenvoudige dat het
bedoelde systeem vertoont.
« Een werkelijk groot wijsgeer heeft nooit iets anders

gezegd dan een en hetzelfde ding; of juister nog. hij heeft ge~
tracht dat eene te zeggen zonder er ooit in te slagen. En hij
heeft maar een ding gezegd. omdat hij maar een punt gezien
heeft. En dat zien was nog eerder een contact dan een zien.
En die aanraking heeft dan den stoot gegeven tot een geeste~
lijke beweging. En indien die beweging zich aan ons oog ver~
toont door dat wat ze. wentelend op zichzelf lijk een wervel~
wind. met zich heeft meegesleept. dan is het toch ontwijfel~
baar dat andere stofdeeltjes hadden kunnen worden wegge~
voerd : en toch zou het dezelfde wervelwind gebleven zijn.» (3)
Een gedachte die iets nieuws op de wereld brengt is weI genood~
zaakt zich uit te drukken bij middel van wat ze aantreft en meevoert
in haar beweging. Zoo schijnt er een bepaalde betrekking te bestaan
tusschen de leer van een wijsgeer en zijn tijd. en schijnt die leer maar
een golf te zijn van de altijd door voortstroomende menschelijke ge~
dachte. Doch dat is maar een schijn.
« Die wijsgeer hadde verscheidene eeuwen vroeger kun~
nen geboren worden. een andere wetenschap zou hij gevonden
hebben. andere problemen zou hij zich gesteld hebben. in
andere formules zou hij zich hebben uitgedrukt; geen enkel
kapiteI. geen enkele zinsnede misschien zou hij geschreven
hebben van wat hij nu geschreven heeft. en toch zou hij het~
zelfde gezegd hebben als nu. » (4)

Zulk een opvatting maakt het den geschiedschrijver van de wijs~
begeerte uitermate lastig : het stelt hem daarenboven onvermijdelijk
bloot aan een zeker subjectivisme. Bergson zei ons daareven dat een
wijsgeer nooit zijn intuitie ten volle kan uitdrukken; hoe zal dan de
(3) P.M., bIz. 141.
(4) P.M., bIz. 142.
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geschiedschrijver het kunnen ? Hoe zal hij het zelfs, met eenige hoop
van slagen, aandurven de intuitie te benaderen ? Of hij zou dan werkelijk 's meesters evenknie moeten wezen. Wat daar ook van zij, het blijkt
overduidelijk dat Bergson alle mozaiek- of evolutie-ontwikkeling van
zijn systeem verwerpt. En wie zijn werken gelezen heeft, zal daarmede
ten volle instemmen. Bergson heeft ons iets nieuws gebracht : dat valt
niet te loochenen.
*

*

*

Het tweede gevaar dat de groote wijsgeer te duchten heeft, komt,
zoo zeiden wij, van zijn volgelingen. Die willen dieper doordringen in
het geheim dat de Meester gedeeltelijk heeft ontsluierd. Zij willen aantonen waarheen de door den pionier geopende weg leidt. Zij beweren, te kunnen raden wat de Meester wel zou gezegd hebben, indien
hij had willen doordenken tot het einde ! De . grootste voorzichtigheid
is hier natuurlijk geboden. Hoe dikwijls heeft niet Bergson zelf het
onuitsprekelijke van zijn oorspronkelijke intuitie doen uitkomen ! Dat
centrum, waarvan de volgelingen willen uitgaan « is iets eenvoudigs,
iets oneindig eenvoudigs, iets zoo buitengewoon eenvoudigs dat de
wijsgeer er nooit in geslaagd is het volledig te vertolken. En juist daarom heeft hij zijn leven lang geschreven... Heel de ingewikkeldheid van
zijn systeem spruit uit niets anders voort dan uit de onderlinge onmeetbaarheid van zijn eenvoudige intuitie en van de middelen waarover hij beschikt. » (5)
De grootste voorzichtigheid is dus geboden 'wanneer men een uitleg wenscht te geven van zulk een systeem ; en meer nog, wanneer
men zulk een systeem beweert voort te zetten. Wij moeten wel bekennen dat niet alle volgelingen met die vereischte voorzichtigheid zijn te
werk gegaan. Wanneer men hun interpretaties leest, wordt men getroffen door de soms vrij groote afwijkingen die ze onderling vertoonen. En het vreemdste van het geval is nog, dat de Meester meent in
al die verscheidenheid zijn eigen gedachte te erkennen, en zich gewaar
digt de schrijvers ervan te vereeren met schriftelijke en publieke gelukwenschen.
Men bedenke echter het volgende : Geen enkel groot wijsgeer kan
ooit het wezen weergeven lijk hij het geschouwd heeft in zijn pure
reinheid. Zijn intuitie blijft voor hem zelf onuitsprekelijk. Maar hij
leeft van die intuitie, hij koestert ze. En langzamerhand, naarmate hij,
de ondervinding aan die intuitie toetst, zal deze haar rijkdom uitstal(5) P.M., blz. 137.
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len, en een veelheid van uitzichten vertoonen, waarvan elk afzonderlijk
wei is waar onvolledig is, maar die gezamenlijk toch eenigermate een
idee geven van de bron, waaruit zij hun licht ontvangen. En het is die
rijkdom der intuitie, die Bergson toelaat, ja hem dwingt, in de verschillende verklaringen en ontwikkelingen van zijn volgelingen iets
van eigen wezen te erkennen. Dat is echter heel iets anders dan in die
uiteenzettingen werkelijke en deugdelijke uitbreidingen te zien van
zijn systeem. Dat blijkt voldoende uit wat wij zooeven gezegd hebben,
dat namelijk de intuitie iets nieuws verschaft, dat ze bron is van spontaan ontstaande, absoluut niet vooruit te ziene gedachten. Overal toch
waar het leven zijn drang, trots de hinderpalen die het tegenhouden.
kan volgen is vooruitzien van wa:1 het zal voortbrengen onmogelijk
En dat het leven zich uitspreekt in de wijsbegeerte en in de wetenschappen is niet twijfelachtig. Trouwens, « de mogelijkheid van iets, is
nooit, behalve dan als het eene machine geldt, ineengestoken uit
vooraf bestaande elementen, iets anders dan een spiegelbeeld op
den achtergrond van het onvolmaakt verleden eener gebeurde werkelijkheid. Indien onze logica de nu verschijnende werkelijkheid
verplaatst in het verleden onder vorm van het mogelijke, dan is
het omdat ze niet wil aannemen dat iets nieuws kan opkomen,
dat iets kan worden geschapen, dat, met een woord, de tijdsduur werkend is. » (6) Dat is Bergsons gedachte over de mogelijkheid. Men vroeg hem eens, even na den oorlog, welken vorm, volgens hem, de roman in de toekomst zou aannemen, en heel konsekwent
antwoordde hij : indien ik het wist, zou die roman reeds geschreven
zijn. Hoe zou men nu van te voren kunnen weten, waar een wijsbegeerte, die steunt op de intuitie van het durende leven, en waarvan de
scheppende evolutie het middenpunt uitmaakt, zal uitkomen ? Variaties
op het Bergsoniaansche thema bestaan er wel, en bij de vleet. Maar
niemand, ook Bergsom niet, kan uitmaken of het authentieke voortzettingen zijn.
*

*

*

Tot hiertoe hebben wij de mogelijkheid eener ontwikkeling in
Bergsoms wijsbegeerte ontkend om de nieuwheid van haar inhoud, den
scheppenden duur. Doch ook Bergson's methode staat de ontwikkeling
in den weg.
Bergson zelf heeft ons die methode uiteengezet in een brochure
getiteld : La Philosophie. (7) Ik vat die brochure hier samen.
(6) P.M., blz. 26, 27.
(7) BERGSON, la Philosophie, Paris, Larousse, 1915.
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Van eerst af aan hing de Fransche wijsbegeerte eng met de wetenschappen samen. Zelfs die Fransche wijsgeeren die, gedurende het
laatste kwart eeuws het beste van hun krachten wijdden aan het onderzoek van 's menschen innerlijk leven, voelden de behoefte om hun uitkomsten te toetsen aan feiten uit de physiologie, de geestespathologie,
enz. Zij wilden zoodoende zichzelf behoeden voor een goochelen met
abstracte concepten, voor het drijven van een bloot gdachtenspel. De
geniale Maine de Biran maakte hierop geen uitzondering. Die enge
vereeniging van wijsbegeerte en wetenschap is een zoo bestendig feit
bij de Fransche denkers dat zij zou kunnen volstaan om de Fransche
wijsbegeerte te kenschetsen. Een tweede trek komt dien eersten echter
vervolledigen : de Fransche wijsgeeren hebben over het algemeen een
echte voorliefde voor zelfbeschouwing en introspectie : Aanleuning
bij de wetenschap en zelfanalyse geven aan de Fransche philosophie
haar eigen physionor,ie.
Vrijwillig gebonden als zij is aan wetenschap en aan zelfontleding
zal die philosophie wars zijn van alle aprioristisch getheoretiseer. Zij
ook zou wel, als ze dat wilde, een groot systeem kunnen opbouwen.
Maar instinctmatig vindt ze dat een onverantwoordelijk waagstuk. Ook
zij tracht naar éénheid, maar die éénheid zal zij niet door deductie uit
een vooropgezet concept, maar wel door jaren-, misschien eeuwenlange
samenwerking van alle wijsgeeren bewerkstelligen. Intusschen zal de
taak van ieder onder die wijsgeeren zijn een eigen inzicht te verkrijgen
in den grond der dingen, en dat inzicht toe te passen op de gegeven
werkeljkheid. Zoo zal hij op sommige punten waarschijnlijk tot definitieve besluiten komen, op andere integendeel zal hij het niet verder
kunnen brengen dan tot voorloopige en voorwaardelijke conclusies.
Bergson rekent het zich tot een eer, die ideale methode, voor het
eerst misschien, in haar dubbel element : ondervinding en intuitie, bewust en streng te hebben toegepast.
« Indien, zoo schreef hij reeds den 12 Juni 1911 aan P. de
Tonquédec, mijn werken wat betrouwen hebben kunnen wekken bij menschen die tot daartoe wars waren van alle wijsbegeerte, dan is het juist omdat ik er geen plaats in gegund
heb aan persoonlijke opinies of overtuigingen, wanneer deze
niet steunen op objectieve gegevens. » Dan vat hij in een paar
zinnen samen wat hij in zijn twee eerste werken heeft bewe
zen, en wat hij in de « scheppende evolutie » getracht heeft
te bereiken. « Daaruit, gaat hij voort, vloeit de weerlegging van
het monisme en van het pantheïsme in het algemeen. Maar het
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is mij niet mogelijk die besluiten bepaalder op te stellen. Om
meer te kunnen bevestigen zou ik een ander soort problemen,
de zedelijke namelijk, moeten aanvatten... ik ben er derhalve
niet zeker van dat ik in die kwestie (van een persoonlijken
God) ooit verder zal gaan dan tot waar ik nu sta. Ik zal het
in elk geval niet doen of ik moet tot resultaten gekomen zijn
die even bewijsbaar, ja tastbaar zijn als die uit mijn overige
werken. Alles wat ik tot daartoe zeggen zou ligt buiten de
wijsbegeerte, zooals ik die opvat : volgens mij immers is de
wijsbegeerte iets dat naar een vaste methode wordt opgebouwd, en dat, dank zij die methode, op een even groote ob,jectiveit aanspraak maken mag en moet als de positieve wetenschappen ». (8)
Die methode heeft klaarblijkelijk heel het werk van Bergson
beheerscht. Voor hem is de wijsbegeerte even als de wetenschappen
synthetisch. Heel langzaam en zonder op voorhand te weten waar men
zal uitkomen, wordt ze stuk voor stuk door vereenigde pogingen opgebouwd.
*

*

*

Dat is dus de Bergsoniaansche methode. Over het eerste element
ervan, de ondervinding, moet ik niet uitweiden. Het tweede element
echter, de intuïtie. vergt wat uitleg. Het is moeilijk de intuïtie juist te
bepalen. En dat niet omdat het een vage en wazige idee is, maar omdat
ze, juist lijk een analogisch concept, een heele gamma van kenmerken
omsluit. Om ze goed te begrijpen moet men uitgaan van wat Bergson
schreef aan Hóf f ding :
« Ik meen dat alle samenvatting van mijn gedachten deze
in haar geheel zal misvormen en ze daardoor aan tal van opwerpingen zal blootstellen, als men zich niet van voor af aan
op het standpunt plaatst dat ik zelf als het centrum van mijn
gedachten beschouw, namelijk de intuitie van den duur : de
voorstelling van een menigvuldigheid, geheel verschillend van
de numerieke, van een veelheid waarvan de deelen elkander
doordringen, van den heterogenen, quantitatieven, scheppenden duur. Dat is het punt van waar ik ben uitgegaan, en waar
ik altijd op terugkom. » (9)
De intuitie is die daad waardoor wij den werkelijken duur in zijn
T. 130, p. 515.
(9) HOFFDING, la Philosophïe de Bergson, p. 160.

• (8) Etudes,
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echte éénheid beleven. Die werkelijke duur is iets geestelijks, of toch
iets dat met geestelijkheid is doordrongen. De intuitie is derhalve dat
wat den geest, den duur, de zuivere verandering bereikt. Haar domein
is de geest, en daarom zou zij in alle dingen, ook in de stoffelijke,
hun proportionneele deelneming aan de geestelijkheid willen ontdekken. « Ik zou bijna zeggen », schrijft Bergson, « hun deelneming aan
de Godheid, zoo ik niet wist of zoo ik vergat, hoe veel stoffelijk-menschelijks er in ons bewustzijn nog overblijft, zelfs wanneer het gezui
verd en gelouterd is. » (10) DE INTUITIE IS DE GEEST DIE
ZICH ZELF TERUGVINDT.
*

*

*

Van hieruit kan men nu de heele Bergsoniaansche methode overzien. Het licht van die fundamenteele intuitie, van dat vatten van den
geest door zich zelf, van het intiem beleven van den werkelijken duur,
zal men beurtelings laten vallen op verschillende problemen. Alles wat
de wetenschap omtrent dat probleem heeft gevonden, alles wat ze
veronderstelt, zal met dien maatstaf gemeten worden. Dat beteekent
niet dat Bergson evenals zoovelen anderen, uitgaat van een vooropgezette meening. Neen. Intuitie is geen meening, geen hypothese, maar
geziene zekerheid. Het meten met dien maatstaf komt hierop neer dat.
na de door de wetenschap verstrekte feiten, jaren lang, zoo noodig,
kritisch te hebben onderzocht, de wijsgeer zich gedwongen voelt, door
de feiten zelf, die feiten te interpreteeren in verband met zijn fundamenteele intuitie.
Men begrijpt nu gemakkelijk waarom er voor Bergson maar één
metaphysica mogelijk is, degene namelijk, die steunend op de wetenschappen, de kleinste wendingen der dingen en der werkelijkheid zou
volgen.
« Hoe leerrijk, roept hij uit, zou zulk een metaphysica zijn.
Ze zou niet beginnen met het postuleeren van de systematische
éénheid der wereld. Wat weet men daarvan ? Alleen de ondervinding kan dat zeggen, en die wereldeenheid, als zij bestaat, zal te voorschijn komen als een resultaat : zij is geen
uitgangspunt. Hoe rijk en vol zou zulk een op ondervinding
steunende éénheid niet wezen. Een eenheid zou het zijn, uitgaand van en gevoed door onze eigen levende werkelijkheid en
niet die ledige, bloedlooze, abstracte éénheid, gesproten uit een
hoogste veralgemeening... Dan zal wel is waar ieder nieuw
(10) P.M., blz. 37.
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probleem een eigene, nieuwe inspanning vergen. Geen enkele
waarheid zal ontdekt worden door voortzetting of verlenging
van een reeds ontdekte waarheid. Geen enkele oplossing zal
men geometrisch van een andere reeds gevondene kunnen alleiden. Men zal afstand moeten doen van het genoegen om in
één principe de universeele wetenschap te omvatten. » (11)
*

*

*

Ons besluit uit dit eerste deel zal luiden : Er is in de wijsbegeerte
van Bergson geen ontwikkeling in de eigentlijke beteekenis :
Geen mozaïekontwikkeling, want de wijsbegeerte van Bergson
geeft iets NIEUWS.
Geen organische ontwikkeling, waar het toekomstige reeds in het
tegenwoordige zou vervat zijn, want de wijsbegeerte van Bergson
schept en schept SPONTAAN.
Geen conceptueele afleiding, want de wijsbegeerte is intuitie toegepast op de gegevens der synthetisch voorschrijdende WETENSCHAP.
NOCH ZUIVERE CAUSALITEIT, NOCH ZUIVERE FINALITEIT, NOCH ZUIVERE LOGICA, MAAR SCHEPPENDE
EVOLUTIE
Is er dan in die wijsbegeerte hoegenaamd geene ontwikkeling ?
Zeker, en wel een drievoudige.
De eerste is die waarvan M. Bergson spreekt, waar hij het heeft
over de ontkennende kracht van de intuitie.
« Wanneer de wijsgeer verandert in zijn bevestiging, dan
zal het altijd zijn uit kracht van dien ontkenningsdwang, die
eigen is aan de intuitie of • haar beeld. Hij zal waarschijnlijk
wat nalatig geweest zijn in het afleiden van konsekwenties
volgens een vermeende rechtlijnige logica ; maar dan op één
maal, voelt hij de onmogelijkheid van zijn eigen bevestiging.
Hij had inderdaad zijn eigen lenig wezen, zjn eigen buigzame
gedachte verlaten om een vreemden weg in te slaan : hij was
buiten zich zelf getreden. Hij keert tot zich zelf terug wanneer
hij tot de intuitie terugkeert. Dat uitgaan uit en dat terugkeeren
tot zich zelf, dat heen en weer gedreven worden, die slingeringen, doen de leer gelijken op iets wat zich ontwikkelt, d.i. wat
(11) P.M., blz. 35.
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verdoolt, zich zelf weervindt, en rusteloos zich verbeterend op
nieuw begint. » (12)
Dat is dus geen eigenlijke ontwikkeling in den gewonen zin van
het woord.
De tweede komt niet van den intuitionneerenden wijsgeer als zoodanig, maar wel van den hoogstaanden mensch in hem. Geen enkel
groot philosoof, of hij heeft getracht het centrale probleem van alle
onderzoek, het probleem van de menschelijke bestemming, op te lossen
of te belichten.Van waar komen wij? wat doen wij hier beneden? waar
gaan wij heen ? Indien de wijsbegeerte niets kon antwoorden op dergelijke vragen, indien zij niet in staat was er ten minste Benig licht opte laten vallen, indien zij, voor de oplossing ervan niets kon halen uit
een altijd breeder uitslaande ondervinding, gepaard met een altijd
diepere intuitie van de werkelijkheid, dan zou men bijna kunnen zeggen « dat heel de wjsbegeerte geen uur inspanning waard is ». Het
probleem van den mensch en diens lot drijft ieder groot wijsgeer voort
op zijn baan. Daar ligt de echte grond waarom Bergson beurtelings
vrijheid, geestelijkheid en leven onderzocht heeft. Met een bestudeeren
van de phaenomena had hij zich nooit kunnen tevreden stellen : van
in den beginne was zijn inzicht gericht op het wezen van mensch en
wereld. En het is dat inzicht dat hem onbewust geleid heeft bij de
keuze van zijn onderwerpen, keuze die wel degelijk een ontwikkeling
vertoont.
De derde is wél wijsgeerig. Zijn intuitie « intensifieerend », en
daarmede altijd dieper doordringend in het wezen van den tijd, zal de
wijsgeer er misschien in slagen niet alleen meer met zijn persoonlijk
menscheljk leven, met den geparticipeerden duur, maar eenigermate
met de bron ervan, met het leven zelf te coïncideeren. Iets in dien aard
moet Bergson bij de katholieke mystici ontwaard hebben. De schrijver
van « les deux Sources de la Morale et de la Religion » ziet verder
en hooger dan die van de « Scheppende Evolutie ». Hij is door den
drang van het groote Leven, boven zich zelf uitgegaan. Hij heeft zelf
misschien, om naar zijn voorbeeld het woord van een ander groot
wijsgeer te gebruiken, in het leven der natura naturata den polsslag
gevoeld van de natura naturans.

II
Klinkt er uit dat werk een katholieke toon, wijst het naar het
katholicisme ? Dat was onze tweede vraag.
(12) P.M., blz. 139.
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Laten wij eerst, zoo kort en goed mogelijk den inhoud van dat
vermaarde boek samenvatten.
Bergson stelt er een onderzoek in naar de bronnen van zedelijkheid en godsdienst. Hij vindt er twee. Ze worden echter niet meer
zuiver aangetroffen. In hun volstrekte reinheid, lijk ze kwamen uit hun
eerste bron, de maatschappij, waren moraal en godsdienst infra-intellectueel ; lijk ze komen uit de tweede bron, de mystiek, zijn zij supraintellectueel ; nu echter hebben die beide bronnen hun wateren gemengd, en de tegenwoordige moraal en godsdienst voortgebracht. De
twee bronnen van moraal en godsdienst zijn dus de maatschappij en
cle mystieke held. Hoe kunnen die twee bronnen de moraal en den
godsdienst verwekken ?
Wat is de maatschappij ? Zij is een gesloten geheel, dat
een grooter of kleiner aantal menschen, verbonden door banden
van bloed, van ras, van plaats of van belang, van de rest der
menschheid tot eigen welzijn afzondert. De maatschappij is het doel
der natuur : zij is dan ook immanent in den mensch, en aan haar is
de mensch onderworpen. Doch juist omdat zij een gesloten geheel is,
heeft ze vele vijanden, en in de eerste plaats de andere maatschappijen. Zij moet zich dan ook verdedigen tegen alles wat haar ontbinding zou kunnen ten gevolge hebben. En daarom zal zij aan elk van
haar leden en ten gunste van het geheel, d.i. van haar zelve, bepaalde
handelingen voorschrijven en andere verbieden ; en de mensch, wien
de maatschappij inwoont, zal de verplichting ertoe door zijn wezen
zelf op zich voelen wegen.
Wat is de held ? Hij is de mensch, die in zich den drang voelend
van geheel den ontstuimig voortijlenden levensstroom, de grenzen van
het op zich wentelend maatschappijleven doorbreekt, den gesloten horizont openschuift, en, als het leven zelf, uit liefde tot het geheele menschdom handelt. Welk is de houding van zulk een ziel ? Wij zegden
daareven : zij omvat de heele menschheid, dat is echter te weinig gezegd. Haar liefde strekt zich uit tot de dieren, de planten, de heele
natuur. En toch kan dit alles die ziel niet vullen of voldoen : al die
dingen zou ze kunnen ontberen. Haar vorm hangt niet af van haar
inhoud. Haar liefde zou blijven en dezelfde zijn, al zouden al de levende wezens vergaan. Heeft die liefde wel een voorwerp ? Is zij niet
eerder een beweging die op zich zelve staat ? In alle geval, die liefde
wordt niet bepaald door een voorstelling, waarop ze zou volgen ; zij
is veel meer de bron van een onbepaalde menigte voorstellingen, die
ze uit eigen wezen zal kunnen opwekken. (13) Zij is scheppende ema(13) Cfr. D.S., blz. 34, 35.
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tie. En daarom juist is ze aanstekelijk, en kan ze de menschheid met
zich meevoeren.
Groot is dus het verschil tusschen die twee soorten van zedelijkheid. Gesloten bron -- open stroom ; gesloten zelfzucht -- open liefde;
beperkte offers --- algeheele overgave. De eerste moraal is afkomstig
van de gemeenschap en werd gemaakt om die gemeenschap te verdedigen : al haar kracht ontleent zij aan die gemeenschap, neergedaald
in de natuur van den eenling ; de tweede streeft naar de liefde van de
heele menschheid. Zij komt niet voort van de samenleving, want deze,
verengd tot een bepaalde gemeenschap, zal al de anderen eerder als
vijanden beschouwen. Zij wordt alleen bereikt langs een omweg : « Alleen door God en in God kan de mensch het menschdom in zijn geheel
liefhebben ». (14)
De eerste moraal is een dwang, de tweede een inspiratie, een verlangen, een streven, een zielezucht. De eerste is volmaakter naarmate
zij de instinctmatige organisatie der dierenwereld benadert, en den
opgelegden dwang omzet in onbewuste gewoonten ; de tweede is des
te verhevener, naarmate in den held de liefde tot het menschdom vuriger, gloeiender oplaait, en onstuimiger door zijn voorbeeld zijn medemenschen meevoert naar boven. De eerste is behoud van wat is, de
tweede is vooruitgang ; de eerste is stilstand, de tweede is beweging ;
de eerste zal haar volgelingen het kleinburgerlijk genoegen verschaffen
van den volbrachten plicht, de tweede zal vreugde scheppen.
Die twee soorten van zedelijkheid, de geslotene en de opene, beinvloeden elkaar. Zij komen samen, zooals wij reeds zeiden, in de
moraal die nu de onze is. Maar het liefdeselement ervan vloeit uit het
nog altijd werkende voorbeeld van den held, de verplichting integendeel stamt uit den door de maatschappij opgelegden dwang. Sommigen
hebben gemeend dat het intellect een grooten rol te spelen had in de
zedelijkheid ; Bergson houdt er een andere opvatting op na.
Volgens hem is die dubbele moraal biologisch gegrond : zij is een

voortbrengsel van het leven.
« Een kracht is er in ons, die wij genoemd hebben : het
geheel der verplichting. Zij is het geconcentreerd uittreksel
de essentie, van de honderden bijzondere gewoonten die wi:
hebben aangenomen om aan de honderden bijzondere vereischten van het sociale leven te voldoen. Het werk dat het verstand
verricht door het wikken en wegen van al die voorschriften,
en door het opklimmen tot de eerste beginselen, dient maar
(14) D.S., blz. 28.
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om wat meer logischen samenhang te brengen in ons gedrag.

Maar de verplichting is gegrond op de sociale vereischten.
Nooit, in oogenblikken van bekoring, zouden wij aan een behoefte tof logischen samenhang ons eigen belang, onze drift,
onze ijdelheid opofferen. » (15)
En wat Bergson hier zegt van de verplichting zegt hij elders van
de liefde. Wij zeiden het daareven reeds : de scheppende emotie,
die de mystieke liefde kenmerkt, wordt niet geboren uit een voorstelling ; zij kan derhalve niet tot iets dergelijks worden teruggebracht.
« Dat de (hoogere) moraal een vertolking zou wezen van
een gevoelstoestand, dat men hier te doen heeft met een neiging, met een roep, dat zullen velen niet aannemen. Waarom
niet ? Omdat de meesten onder ons dat origineele gevoel niet
meer kunnen oproepen. Doch er zijn formules die er de neerslag van zijn, en die behouden bleven in wat wij zouden kunnen noemen : het sociale geweten. Zij daalden daar in neer
naarmate de nieuwe, in dat gevoel immanente levensopvatting,
cristalliseerde. Maar omdat wij daar nu staan voor de asch
van een uitgebranden gloed, en omdat de drijvende kracht
van dat gevoel het vuur was dat het bezielde, zouden de formules die het weergeven gewoonlijk niet meer in staat zijn
onzen wil te bewegen, indien de oudere voorschriften die den
samenlevingsdwang uitdrukken, niet daar waren om hun iets
van hun verplichtend karakter mede te deelen. » (16)
Haar diepste wortelen schiet dus de moraal, of ze nu statisch of
dynamisch zij, in het leven : zij is werkelijk geankerd in de biologie.
*

*

*

Zooals er twee soorten van moraal zijn, zoo zijn er ook twee
soorten van godsdienst. De gesloten godsdienst beantwoordt aan de
gesloten moraal ; hij is niets anders dan « een verdedigingsreactie van
de natuur tegen wat er ontmoedigends voor het individu en ontbindends voor de maatschappij zou kunnen schuilen in het verstand ». (17)
Het verstand namelijk openbaart aan den eenling zijn persoonlijkheid,
zijn eindigheid ook en afhankelijkheid van de omgevende wereld. Bewust van die persoonlijkheid nu, zou de mensch wel eens de knellende
banden van de gemeenschap willen aan stukken trekken ; zich zelf
(15) D S., blz. 17.
(16) D.S., blz. 46.
(17) D.S., blz. 219.
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eindig wetend, voortspoedend naar de dood, zich zelf afhankelijk voelend, staande onder onzichtbare, almachtige, niet te ontloopen krachten, zou hij zoo licht in wanhoop en volslagen lusteloosheid vervallen,
en zoo de maatschappij waartoe hij behoort als nuttelooze, ja gevaarlijke ballast aanhangen. De natuur die vóór alles de instandhouding
van de samenleving wil, zal nu het verstand oproepen tegen het verstand zelf ; en dat verstand, omdat de maatschappij er immanent in
tegenwoordig is, zal dien oproep beantwoorden, en reddend optreden
ten gunste van de samenleving. Onder zijn eigen vorm zou dat echteronmogelijk zijn. En daarom zal het zich vermommen als fabuleerend
(verzinnings-) vermogen. Onbewust zal het den maatschappelijken
dwang omzetten, of juister, omscheppen in te duchten of te bidden, te
benaderen of te vluchten, heilige dingen of machten of personen.
« De primitieve godsdienst is eerst en vooral een bescherming tegen het gevaar dat men loopt, zoodra men denkt,
aan niets anders meer te denken dan aan zich zelf. De intellectueele voorstelling, welke die eigenliefde in toom houdt, en zoo
het evenwicht herstelt, is van godsdienstigen aard... (18)
Maar zij is ook fabelachtig... Zulke fabels zijn zonder twijfel
geen geschiedenissen lijk de anderen (romans, enz.) uit het
zelfde fabuleerend vermogen gesproten. Zij zijn noodzakelijk. Zij zetten niet alleen tot daden aan (dat doen de andere
scheppingen van de verbeelding ook) , maar zij dwingen tot
de daad : zij zijn ideomotrices. En toch zijn het maar fabels,
die een kritische geest dikwijls in feite zal aanvaarden, maar
in rechte zal verwerpen. » (19)
Maar naast den gesloten godsdienst, die primitief alleen hierin
van de gesloten moraal verschilde dat hij aan deze, bij middel van het
fabuleerend vermogen, een hoogere wijding mededeelde, staat de open
godsdienst. Dit is de godsdienst der liefde, de godsdienst waarin hoogstaande wezens « gedeeltelijk althans samenvallen met de scheppende
kracht, die het leven openbaart ». (20) En die open godsdienst vindt
zijn volmaaktste uitdrukking bij de katholieke mystici.
Hier schrijft Bergson heerlijke bladzijden. Hier wordt werkelijk
bezongen den drang van den mysticus om, boven de extase uit, langs
den donkeren nacht, tot de liefde-éénheid met God te geraken, om
niet alleen met zijn verstand, doch ook met zijn wil in God op te gaan,
(18) D S., blz. 129 vlg.
(19) D S., blz. 225.
(20) D.S., blz. 235.
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en zoo diens echte medewerker te worden en het geheele menschdom
te beminnen met goddelijke liefde. En de eerste, de grootste aller
mystici is Jezus. Van Hem hebben alle anderen ontvangen ; zij zijn
slechts onvolmaakte voortzetters van wat Christus was op volmaakte
wijze.
Die open godsdienst, die zoo hemelhoog boven alle geloof en gebruiken en theologiën uitsteekt, zal noodzakelijk verband zoeken met
den gesloten godsdienst. Beide immers zijn ze ontsproten aan den
levensdrang. Wat zal het gevolg daarvan zijn ?
« Het is niet toevallig, maar essentieel dat het echte mysticisme zelden gevonden wordt. Niet in staat om zoo hoog op
te stijgen, zal de menigte die naar den mysticus luistert, zal de
menschheid, het gebaar van den mysticus nadoen ; zij zal diens
houding aannemen, in haar taal zal zij de schoonste plaats
voorbehouden aan formules die voor haar nooit hun volle beteekenis zullen krijgen. Zij zullen gelijken op de ledig blijvende zetels, bij een plechtigheid, voorbereid voor hooge personaliteiten, die niet verschenen zijn. Zoo ontstaat dan een gemengde godsdienst, die een nieuwe orientatie geeft aan den
ouderen. Zoo ontstaat dan een min of meer duidelijk uitgesproken streven van den antieken, uit het fabuleerend vermogen voortgekomen god, om zich te vereenzelvigen met den
God die, met zijn tegenwoordigheid, bevoorrechte zielen verlicht en verwarmt. » (21)
Een oogenblik nadenken volstaat om in te zien hoe die dubbele
bron van zedelijkheid en godsdienst voortkomt uit de scheppende evolutie. Zooals de levensstroom zich verdeelt en door de kracht van zijn
stuwing den tegenstand der stof wil overwinnen, maar helaas, in vele
richtingen tot staan wordt gebracht en verandert in een draaikolk, terwijl hij op sommige punten toch doorbreekt, en nieuwe scheppingen
teelt, zoo zal hij ook bij den mensch, waarin hij toch reeds tot aan het
intellect was doorgedrongen, over het algemeen verstarren tot de gesloten gemeenschap, de gesloten moraal, den gesloten godsdienst ;
doch in sommige bevoorrechte zielen doorbreken, en hun intuitievermogen bekwamen om het levensbeginsel waaruit hun eindig leven
vloeit, te aanschouwen, te bezitten, en zich in zijn liefde te verliezen.
Hun ziel zal voor de heele menschheid open staan, en open zullen zijn
hun moraal en hun godsdienst.
(21) D.S., blz. 228, 229.
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Wij hebben de moraal en den godsdienst volgens Bergson saamgevat. Wij kunnen nu overgaan tot de oplossing van de gestelde
vraag : Klinken die opvattingen katholiek, wijzen ze ten minste naar
het katholicisme heen ? Laten wij echter die vraag wat scherper stellen.
Eerst en vooral dient te worden opgemerkt dat Bergson als phi,
losoof spreekt en schrijft. Wij mogen ons derhalve aan geen bovennatuurlijke vergezichten verwachten. De kwestie is dus of Bergsons
opvatting van de moraal en van den godsdienst overeen te brengen is
met de katholieke gedachte.
Ten tweede : het gaat hier niet om schoonheid. Dankbaar zullen
wij Bergson blijven om zijn prachtige hymne op de katholieke mystiek.
Nooit misschien heeft een wijsgeer die zoo buiten allen godsdienst
staat, zoo over Christus en diens volgelingen geschreven. Maar nogmaals daar gaat het niet om.
Ten derde : Het gaat hier ook niet om subjectieve gevoelens. Hoe
diep een God-zoeker door Bergsons gedachten kan worden aangegrepen, zegt ons de bekeerling Lotte. « Nooit, zoo schrijft hij, zal ik vergeten de ontroering die zich van mij meester maakte in het voorjaar
van 1907, bij het leven van de Scheppende Evolutie. Ik voelde God op
elke bladzijde. Iemand moet, zooals ik, jaren lang zonder God geleefd
hebben om te begrijpen met welk een vreugde men dien God terugvindt. De boeken van Bergson hebben mij dien God laten terugvinden:
dat is genoeg om den Meester eeuwig dankbaar te blijven. » (22)
Ook daarom gaat het niet, doch alleen hierom : Liggen Bergsons

opvattingen, zooals die spreken uit zijn boeken, in de richting van het
katholicisme? En dan moet ik tot mijn groote spijt antwoorden: NEEN.
NEEN, wat betreft de zedelijkheid.
Wij zouden, met het oog op de open moraal, kunnen vragen hoe
een emotie zedelijkheid scheppen kan, als ze niet voorafgegaan en
veroorzaakt werd door de beleving van haar voorwerp : God, of, met
Bergsons woorden, van de bron van het leven.
Maar, het groote bezwaar dat wij hebben tegen Bergsons opvatting ligt hierin dat er in zijn systeem geen plaats is voor de verplichting, zooals die door iedereen wordt begrepen en beleefd. Wel
spreekt de wijsgeer er voortdurend van. Maar trots de schittering van
zijn stijl kan hij ons niet overtuigen dat een natuurdwang kan omslaan
in een verplichting. Verre van mij te ontkennen dat de meeste plichten,
(22) J. CHEVALIER, Bergson, p. 59, note 2.
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vooral bij de primitieve volkeren, het behoud der gemeenschap tot doel
hebben en derhalve een sociaal karakter dragen. Dat bewijst echter
hoegenaamd niet dat het de gemeenschap is waaruit de plicht als
plicht voortvloeit. De gemeenschap kan misschien bepalen wat plicht
is, maar ze kan niet maken dat iets plicht is. Ons inziens zal men
nooit kunnen bewijzen, of ook maar aannemelijk maken dat de volmaaktheid van samenleving of individu, beschouwd als eindterm van
een streven, of als eigenschap van een natuur, de verplichting en wat
daarmee gepaard gaat, als vreugde en vrede, of spijt en wroeging, zou
kunnen verklaren. Het noodzakelijke leidt men niet af van het toevallige, het absolute vindt zijn oorsprong niet in het betrekkelijke.
Misschien zou men ons hier kunnen verwijten dat wij Bergsons
meening niet gevat hebben ; dat het woord « plicht » bij hem essentieel dwang insluit ; en, zooals hij het zelf zegt, eerst dan klaar te
voorschijn treedt, wanneer wij ons bewust worden dat wij aan de
voorschriften weerstand kunnen bieden. (23) Het zij zoo. Maar het
is verwarrend een woord met een geijkten zin in een andere beteekenis te gebruiken. Wat er ook van zij, onze opwerping blijft gelden.
Want al mocht dan ook de dwang een essentieel kenmerk van de
plicht zijn, en al zou die dwang uit de gemeenschap voortspruiten, dan
blijft toch dat hij gepaard gaat met verschijnselen die even essentieel
zijn, die ook Bergson niet kan loochenen (ik heb er daar even een paar
opgesomd), en die in geen geval uit het natuurnoodzakelijk gemeenschapsleven kunnen ontstaan.
Met één woord dus : Bergson kent het gevoel van sociale-gewoonten-dwang, maar hij miskent het gevoel van plicht, door het met dat
eerste te vereenzelvigen.
Dat eerste tekort maakt een tweede onvermijdelijk. Bergson kan
in de open moraal geen verplichting meer vinden. Want als de verplichting een vrucht is van de gemeenschap, dan blijkt het toch klaar
dat de held, die de door de gemeenschap getrokken en verplichtend gestelde grenzen doorbreekt en overschrijdt, en juist daardoor
hoogst zedelijk handelt, aan geen zedelijke verplichting meer gebonden
is. Bergson trekt zelf die conclusie.
Hier heeft Kant veel juister gezien. Hij ook ontkent dat er verplichting zou zijn in de intelligibile wereld, maar de zedelijke Wet
blijft er bestaan.
Hier ligt een moeilijk problema. Wie handelt uit pure liefde, wordt
als natuurnoodzakelijk genoopt de wet te onderhouden : hij kan ze,
(23) vgl. D.S., blz. 7.
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om zoo te zeggen, niet overtreden. En toch handelt hij vrij. Waar is
hier de vrijheid te vinden ? Hoe komt de synthese tot stand tusschen
die twee elementen ? Kant heeft het probleem gesteld, maar niet opgelost. Bergson ontkent eenvoudig dat er een synthese noodig is. Daar
is geen wet voor den zedelijken held. Eén als hij is met het levensbeginsel kan hij niet anders dan de zedelijkheid scheppen, en de

scheppingsdaad is, als zoodanig, een daad van vrijheid.
Doch dan dringt zich de vraag op : Leert Nietzsche dan niet de
echte zedelijkheid ? Waarom die daad nog zedelijk noemen ? Waarom
is de liefde van den held, waarom is de schepping van het leven zedelijk ? Wat is zedelijkheid ? Bergson heeft de grondvraag van de
moraal niet opgelost ; hij heeft verplichting en zedelijkheid bezongen,

hij heeft ze net verklaard.
Hoe komt dat ? Van waar die leemte ? Uit een dubbele oorzaak.
Vooreerst heeft Bergson het phaenomenologisch onderzoek naar de essentie van plicht en zedelijkheid verwaarloost, en die nalatigheid
wreekt zich telkens als er spraak is van iets dat het wezen van den
mensch aanraakt. Ten tweede, en hierbij zal ik wat langer stilblijven,
omdat het Bergsons eigen methode aangaat : Bergsons wetenschap
schiet hier te kort. Hij heeft gebouwd op wat de Fransche Ethnologische School hem, betreffende de oervolkeren voorhield. Andere schoLen worden genegeerd. En toch, wat zouden zijn moraal en zijn godsdienst er anders uit gezien hebben, hadde hij met de uitkomsten dier
Scholen rekening gehouden !
De beroemde ethnoloog, P. W. Schmidt heeft zoojuist het laatste
deel van zijn levenswerk uitgegeven. Het heet : Endsynthese der Religionen der Urvolker Amerikas, Asiens, Australiens, A f rikas. Door
J.D.M. Maes, O.P. wordt het als volgt samengevat (ik citeer hier
enkel wat eenigszins betrekking heeft op de moraal (24) : « dat hoogste Wezen is volledig de ééne God van het monotheisme. En de gestalte van het hoogste Wezen welke de godsdienst dezer volken
draagt en beheerscht sluit in zich een dergelijke volheid van eigenschappen en krachten die zich zoo in den glans van het oneindige uitbreiden, dat ze alle verlangens van individu en gemeenschap rijkeljk
bevredigen en, in de éénheid van zijn machtige Persoonlijkheid omsloten, de harmonie van zijn wezen zonder inwendige of uitwendige tegenstrijdigheid verzekeren. Dit hoogste Wezen is zedelijk goed. Over
Hem wordt niet zooals over de goden der oudheid een chronique scandaleuse verspreid. Het is niet alleen niet zondig, maar deugdzaam. Zijn
(24) Kultuurleven, November, 1935. Blz. 724-740.
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wil is de wet der zedelijkheid ; Het leert de zedelijkheid aan ; straft en
beloont in latere leven. Diep werkt die God in op geest en hart van die
oermenschen. Hun zedelijk leven, dat tamelijk hoog staat, is een nakomen van Gods wil en wet. Aldus is in het leven dier volkeren een zeer
sterke en zuivere Godsgedachte aanwezig, met een kultus die een hulde
is aan God om wat Hij is en doet voor den mensch. »
Al zouden die besluiten van P. Schmidt niet alle even vast staan,
dan is het toch onverantwoordelijk van wege een wijsgeer die de integrale ondervinding als éénig wijsgeerig systeem uitroept, daarmee hoegenaamd geen rekening te houden
De dubbele moraal is van in den beginnen gegroeid uit een zelfden
wortel : GOD. Niet de maatschappij heeft de gesloten moraal geschapen, noch de held de opene. De maatschappij kan alleen de als open
moraal begonnen zedelijkheid tot een gesloten iets gemaakt hebben ; en
de mystische held kan alleen die tot een gesloten moraal geworden
zedelijkheid naar haar vroegeren, eersten, open toestand terugvoeren.
De zedelijkheid met al wat ze kenmerkt, als verplichting, vreugde,
wroeging, enz. komt van God. De maatschappij kan ze misvormen,

maar noch de maatschappij noch de held schept ze.
*

*

*

NEEN, wat betreft den godsdienst.
Hier zijn onze bezwaren even talrijk en gewichtig. Het eerste ervan is wederom de ontoereikendheid der experimenteele basis, waarop
Bergson heeft gebouwd. Men moet niets anders gekend hebben dan de
Fransche ethnologische School om met de zekerheid waarmede Bergson zich uitspreekt, te durven beweren dat de godsdienst, tot verdediging van de maatschappij, uit het fabuleerend vermogen zou ontstaan
zijn, om zich dan later, zoo goed en zoo kwaad als het ging, met mysr
tieke liefde te vermengen. ik laat hier nogmaals P. W. Schmidt aan het

woord.
« De godsdienst der oerkultuur kan alleen ontstaan zijn door een
onmiddellijk ingrijpen van God, door een persoonlijk optreden van

God, door goddelijke openbaring... Wat opvalt, is de afwezigheid in
de oerkultuur van pseudo- of anti-religieuse bestanddeelen, zooals naturisme, animisme, manisme, magisme. Deze verkeerde of ontaarde re
ligieuze opvattingen en praktijken ontbreken totaal in de oerkultuur ;
of ze zijn er zoo zwak ontwikkeld dat ze als later ingevoerd moeten
beschouwd worden ; of ze zijn slechts sporadisch verspreid en hebben
niet de minste religieuze beteekenis. Aldus staat de primitieve gods-
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dienst zeer zuiver voor ons, als Eén-God-godsdienst. De éénheid van
het hoogste Wezen wordt alom beleden. En dit hoogste Wezen dat
genoemd wordt : Vader, Heer, Schepper ; dat opgevat wordt als geestelijk en daarom nooit onder beeldvorm wordt voorgesteld ; dat den
Hengel als woonplaats heeft ; dat de eigenschappen van eeuwigheid,
alomtegenwoordigheid. alwetendheid, almacht, algoedheid geniet ;
waarvan de bijzonderste functie is, Schepper te zijn van het Heelal ;
dat Hoogste Wezen, hoewel later voorgesteld als een verheffing van
den stamvader, of omringd door of vereenzelvigd met verpersoonlijkingen van afgesplinterde attributen ; dat Hoogste Wezen is volledig de
ééne God van het monotheïsme. »
Wij weten wel dat die besluiten werden aangevallen. Maar een
wijsgeer die zijn leer op de positieve wetenschap wil opbouwen is het
aan zich zelf verschuldigd, geen enkele ernstige opvatting te negeeren,
en met alle feiten, van welke zijde die ook mogen komen, rekening te
houden. Het is wel mogelijk ,dat riten, gebruiken, bijgeloovige voorstellingen afhankelijk zijn van het fabuleerend vermogen. Haar is die fabulatie primitief : dat is de heele vraag. Bergson bevestigt, anderen, en
niet de minsten, ontkennen. Volgens hen, werkt de verbeelding zich

uit op een reeds voorhanden godsdienstigen grondslag.
Het groote bezwaar echter, waarop, voor zoover ik weet, nog niet
voldoende werd gewezen, betreft het gebruik dat Bergson maakt en
de interpretatie die hij geeft van de katholieke mystiek.
Wat een wijsgeer over de mystiek kan zeggen, heeft P. Gardeil
in zijn boek « La Structure de l'Ame. et l'Expérience mystique » prachtig uiteengezet. Hij kan aantoonen dat de menschelijke geest zoo is ingericht dat hij niet alleen Gods mystische Bovennatuurlijke gaven, zonder verlies van eigen persoonlijkheid kan ontvangen, maar dat hij
daarenboven door die genade tot de hoogste volmaaktheid wordt opgevoerd. Meer kan hij, de wijsgeer, niet doen. Wezen en werking der
genade, vooral der mystische, zijn voor hem een gesloten boek.
Wat doet nu Bergson ? Zie, zegt hij ons, hier zijn twee convergeerende feitenreeksen die heenwijzen naar het zelfde punt. Aan den
eenen kant mijn theorie : de levensstroom is niet uitgeput omdat hij
vastgeloopen is in de maatschappij. Hier en daar zal hij er in slagen de
door de maatschappij opgeworpen hinderpalen uit den weg te ruimen,
en daardoor bij sommige eenlingen nog een hooger bewustzijn wekke n
dan datgene waartoe de primitieve intuitie den wijsgeer in staat stelde.
Of, om Bergsons eigen woorden te gebruiken : « indien een eerste intensificatie (van de intuitiefranje die ons intellect omgeeft) ons tot het
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beleven van de continuiteit van ons eigen innerlijk wezen voerde, (en de
meesten onder ons zijn niet verder gegaan) , dan zou wellicht een hoogere intensificatie ons laten doordringen tot in den grond zelf van dat
wezen, en daarmede tot het beginsel van het leven in het algemeen. »
(25) Aan den eenen kant dus hebben wij die Bergsoniaansche theorie,

aan den anderen de gezegden der mystici die ook allen spreken van
innige vereeniging met, en van opgaan in het levensbeginsel.
Staan wij hier niet voor twee u lignes de faits », voor twee feiten-

reeksen, die beiden van een ander gezichtspunt uit, hetzelfde verschijnsel uitdrukken ? ja, antwoordt Bergson, want aanstonds na de even
aangehaalde woorden, gaat hij voort : Was dat niet juist het privilegie

van de mystieke zielen ?
Een katholiek zal dat echter niet zoo gereedelijk toegeven. Hij zal
vragen hoe die tweede hoogere intensificatie plaats grijpt, wie haar bewerker is, wat ze veronderstelt, waarin ze essentieel bestaat, of ze niet
wezenlijk verschilt van die eerste. En hij zal betwijfelen dat die twee
feitenreeksen hetzelfde verschijnsel uitdrukken. De eerste lijn schijnt
inderdaad getrokken op het niveau der natuur, de tweede ligt geheel op
het gebied van de bovennatuur. D .àr schijnt de held door eigen inspanning tot zijn doel te geraken, hier is hij passief tegenover God.
Men mag misschien spreken van twee evenwijdige lijnen getrokken op
verschillende hoogten, maar niet van lijnen die heen wijzen naar hetzelfde punt. Met één woord, de Bergsoniaansch geintensifieerde intuitie
lijkt wel eenigszins op de engelachtige natuurlijke intuitie der Scholastieken, maar van de bovennatuurlijke schouwing geeft zij een, op zijn
minst, zeer gebrekkige voorstelling. ik zou bijna durven zeggen : wat

Bergson mystiek noemt en wat hij gezien heeft bij de groote katholieke
mystiekers, is alleen wat zijn a priori doorgevoerde opvatting van den
levensstroom hem toeliet te ontdekken. Het wezen der katholieke mystiek heeft hij niet vermoed.
Waarin bestaat immers die mystieke toestand ? Hij is de ingetogenheid van een ziel, door de goddelijke werking aangegrepen ; de
liefdevolle, dikwijls smartelijke en toch zaligende intieme ervaring van
de werkende tegenwoordgheid van den persoonlijker God in haar. En
dat intiem beleven sluit altijd in zich, op een of andere wijze, de bemiddeling van Christus, en een deelname aan het leven van de H.
'Drievuldigheid.
En wat zegt Bergson ?
(25) D.S., blz. 267.
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« Een ziel die in staat zou zijn om, door moeitevolle pogingen, de franje van intuitie die het verstand omgeeft, te doorbreken, zou zich niet afvragen of het beginsel waarmede zij
nu verbonden is, de transcendente oorzaak is van alles of alleen maar een aardsche deelname ervan. Zij zou berusten bij
het zich doordrongen voelen, lijk het ijzer door het vuur, door
een wezen dat oneindig meer kan dan zij zelf. (26)
Waar is hier de passiviteit ? Waar de bewuste ervaring van den
persoonlijken God ? Waar is Christus ? Want het is toch niet voldoende in algemeens termen te zeggen dat alle mystici van Christus
ontvangen hebben. Waar is de deelname aan het intieme leven van de
H. Drievuldigheid ?
Hoe en waar ontwikkelt zich die mystische toestand ?
Hij eischt gewoonlijk als voorbereiding een strenge ascese. en
ontwikkelt zich nooit tenzij in het kader van Kerkelijk dogma, sacrament, en tucht.
En wat zegt Bergson ?
Van ascese is er bij hem geen sprake, of men zou den ascese moeten noemen wat hij hoogerop heette « die moeitevolle pogingen om
zijn intuitie te intensifieeren ». De sacramenten spelen voor hem geen
rol in de mystiek, en wat de Kerk, haar dogmas, haar theologie, haar
tucht aangaat, dat zou in Bergsons gedachten wel eens eerder een hinderpaal kunnen zijn. Want, wat is per slot van rekening die Kerkelijke
godsdienst ?
Hij is « de door een geleerde afkoeling verkregen cristallisatie van
wat het mysticisme, brandend heet, in de ziel van de menschheid
had neergelegd. » (27) Die godsdienst is zooveel als « de hoogere
vulgarisatie van het mysticisme. » (28)

Hieruit blijkt toch klaar dat het mysticisme boven de Kerk verlieven is.
Trouwens dat mag ons niet verwonderen. Want die kerkelijke
godsdienst heeft vele onzuivere elementen in zich opgenomen.
« Heeft het christendom niet van in den beginne elementen opgeslorpt, die vreemd zijn aan zijn wezen, en daardoor

een voortdurend gevaar voor bederf opleveren ? Het is met
Grieksche philosophie doortrokken, en het heeft vele gebrui(26) D.S., blz. 226.
(27) D S., blz. 254.
(28) D.S., blz. 225.
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ken, vele ceremoniën, veel geloofspunten (croyances) overgenomen van wat wij genoemd hebben, den statischen of natuurlijken godsdienst. »
Zeker, voegt Bergson daar aanstonds aan toe, « dat was in zijn
eigen belang. (29) Hij, de christelijke godsdienst, moest toch, om de
geesten te veroveren, een verstaanbare taal spreken voor menschen die
het nieuwe niet begrijpen tenzij bij middel van het oude. Dat is dus
het lot van den waren godsdienst ; vele dingen heeft hij moeten aan-

nemen om zelf te worden aangenomen.
De kerkelijke tucht eindelijk wordt heel netjes afgewezen.
« Alles wat de theologie leert, schijnen ze (de christen
mystiekers) met volmaakte volgzaamheid aan te nemen ; en in
het bijzonder schijnen zij aan hun biechtvader te gehoorzamen.
Maar, zooals men het fijn heeft doen opmerken, zij gehoorzamen feitelijk alleen aan zich zelven. Een onfeilbaar instinct
brengt hen bij den mensch die ze zal leiden juist langs den
weg waar ze willen gaan. Moest hij er zich van verwijderen,
dan zouden onze mystiekers geen oogenblik weifelen om zijn
gezag af te schudden, en, steunend op hun rechtstreeksche
betrekking met de godheid, zich te beroepen op een hooger
vrijheid. » (30)
Dat is wellicht maar een boutade ; toch geeft dat beroep op « hun
rechtstreeksche betrekking met God », stof tot nadenken. Het is echter
geen boutade, wanneer Bergson beweert dat het eenige mysticisme,
waarmede wij in de wijsbegeerte iets kunnen aanvangen, het mysticisme is dat « een eigen inhoud heeft, rechtstreeks geput aan de bron zelf
van den godsdienst, onafhankelijk van wat de godsdienst verschuldigd is aan de traditie, aan de theologie of aan de Kerken. (31 ) .
Dit moge volstaan. Misschien geef ik nu al een heelen tijd den
indruk dat ik naast de kwestie redeneer. Bergson, zoo zal men
licht zeggen, mocht al de 'trekken van de katholieke mystiek die in de
vorige bladzijden werden opgesomd, onbesproken laten. Hij had immers geen ander doel dan datgene te doen uitkomen wat stemt met
zijn theorie van den open godsdienst. Maar daar ligt juist o. i. Bergsons groote fout : want in den grond is er geen enkel punt van echte
overeenkomst. Een mystiek immers, die de door ons aangegeven trek(29) D.S., blz. 255.
(30) D.S., blz. 264.
(31) D.S., blz. 268.
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ken essentieel moet vertoonen kan niet, hoe zeer dan ook sommige verschijnselen er van uiterlijk mochten gelijken op de door Bergson beschreven toestanden, in de richting gaan van den schoppenden levensstroom. Alles wijst er op dat de weg naar het mysticisme zooals Bergson dat begrijpt, in tegenstelling met het echte mysticisme, door eigen
kracht wordt geopend, en dat de mystiek zelf los staat van alle Kerken, van alle instellingen, van alle dogmas, van alles, met één woord,
wat stilstand insluit van den « élan vital », den levensstroom. Welnu,
zulk een mystiek kan met het echte mysticisme op geen enkel punt een
ware gelijkenis hebben. Die kan enkel bestaan in den schijn.
Dat wij den kern van wat Bergson mystiek noemt, wel gevat hebben, blijkt ten overvloede nog uit het volgende
Sprekend van het Bouddhisme, zegt Bergson :
« Het volledig mysticisme is handeling, schepping, liefde.
Het Bouddhisme heeft nooit de geheele overgave van zich zelf
gekend. Laten wij er bij voegen, daar dat is misschien hetzelfde, dat het niet geloofde aan de kracht van de MENSCHELIJ KE daad. Het had geen vertrouwen in haar. » (32)
Daar tegenover staan de echte mystici.
« Zij hebben, dank zij een uiterste poging, den dijk doorgebroken die den levensstroom tegenhield. Die ontzaglijke
stroom heeft ze nu weer opgenomen, en van uit dat verhoogd
leven vloeit een kracht en durf van wonderbaar grootsche opvatting, en een macht van ongewone verwezenlijking. Men
denke er maar eens aan wat een Paulus gedaan heeft of een
H. Theresia, een H. Catharina van Siëna, een H. Franciscus,
een Jeanne d'Arc en zooveel anderen. » (33)
Het volledige mysticisme is, zegt Bergson elders, het mysticisme der christene mystici. En de reden daarvan is dat, « zoo
andere stroomingen van het leven eenige zielen naar de mystieke contemplatie droegen, deze toch niet verder gingen dan
de zuivere schouwing. Om de tusschenruimte tusschen ge-

dachte en daad te vullen was er een élan noodig dien zij misten. » (34)
Wij weten heel goed dat, op het hoogtepunt der mystiek, de mystieke eeniging onophoudelijk voortduurt, zonder de vrije werking der

(32) D.S., blz. 241.
(33) D.S., blz. 243.
(34) D.S., blz. 257.
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vermogens te belemmeren ; wij weten dat ze zelfs dikwijls aan de uitwendige werkzaamheid van den mysticus een nieuwe kracht verleent.
Maar alleen hij, wiens opvatting aan de « élan vital » gebonden is, kan
die uiterlijke actie als het di ff erencieerend kenmerk der katholieke mystiek beschouwen. Niet de uiterlijke actie, maar het innerlijk apostolisch
gebed van de contemplatieve ziel, (deze moge nu opgesloten zitten in
een kloostercel of leven in de wereld), alleen dat gebed is de echte
liefdedaad, want alleen dat gebed doet de goddelijke genade nederdalen in de zielen.
« De heldhaftigheid is terugkeer tot de levensbeweging,
zegt Bergson ; zij vloeit voort uit een emotie die verwant is met
de scheppingsdaad. De godsdienst drukt die waarheid op zijn
manier uit waar hij zegt dat het in God is dat wij de menschen
liefhebben. » (35) .
Neen. De christene en mystieke liefde is geen deelname aan de
goddelijke scheppingsdaad, maar wel aan het intieme leven der H.
Drievuldigheid. Bergson heeft zich hier nogmaals, door zijn « élan
vital » op een verkeerd spoor laten leiden.
Neen, ik sta, met mijn gegevens over de katholieke mystiek, niet
buiten de kwestie : Bergsons vergelijking van de katholieke mystiek
met zijn levensstroom werpt een valsch licht op die mystiek. Want
door die vergelijking, zooals hij ze maakt, verwekt hij noodzakelijk den
indruk dat die mystische toestand door de menschelijke daad kan worden bereikt : zoodoende negeert hij in feite het onderscheid tusschen
natuur en bovennatuur. ,Bergsous opvatting is verwant met die van
Plotinus en Spinoza : hij leert ons den `uitgang van den geest en diens
actieven terugkeer in de levensbron. Dat hij daarenboven drukt op de
uiterlijke daad, verandert niets aan de zaak.
*

*

*

Ons besluit zal kort zijn. Bergsons wijsbegeerte ontwikkelt zich
alleen in den mogelijken overgang van de lagere naar de hoogere intuitie. Deze laatste echter zal den denker niet, natuurlijk gesproken,
tot den katholieken godsdienst voeren. Maar wij hopen dat de Goddelijke Meester en al die edele mystieke zielen, die hij zoo heerlijk
heeft bezongen. zijn geest bovennatuurlijk zullen verlichten, en hem
zullen brengen daar, waar hij, de oprechte God-zoeker, thuis hoort
in Christus' heilige Kerk.
(35) D.S., blz. 50.
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Over provinciale letterkunde en
Europeesche cultuur
door Em. JANSSEN, S.

J.

Naar aanleiding van :
Dr. Remi STERKENS,

De letterkunde in de
Antwerpsche Kempen van 1830 tot 1900, door de
Koninklijke Vlaamsche Academie bekroond. —
Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1935, 239 blz..
Marnix Gijsen gelooft niet meer (schreef hij eens) « dat
Conscience voor de ontwikkelde volwassenen onzer dagen nog eenige
beteekenis bezit » (1) . A fortiori de Sniedersen niet ; in zoover tenminste als ze romans en verhalen schreven, allerminst in zoover ze
landelijk zijn. Daaruit volgt dat de studie van Dr. Sterkens voor hem
geen ander belang vertoonen kan dan een cultuur-historisch : de
Vlaamsche ontwikkelden moeten verbranden wat zij hebben aanbeden,
de afgoden namelijk van hun jeugd ;... en dat het Vlaamsche volk
op die oude schrijvers nog belust is, — dat hoort bij zijn achterlijkheid.
Nu willen wij het tegendeel noch beweren noch bewijzen. Maar
bij den historicus, schrijver van Ons Volkskarakter (2) , verbaast ons
de principiëele grondslag van zulke verklaring, als zou, vergeleken met
de moderne verscheurdheid, dat oude romantisme een volkomen overwonnen standpunt zijn... Naar vaster beginselen gaan we dan op zoek;
brengen zij Gijsen's bewering misschien in het gedrang, — betreuren
zullen wij dat niet !

I.
Het werk van Conscience en van de Sniedersen is, voor een aanzienlijk deel, Kempische « Heimatliteratur » (3) ; verhalen van den
boer en de heide.
(1) De Standaard, 2 Dec. 1933.
(2) Het Kompas, Mechelen, 1932. Zeer gevat haalt Dr. Sterkens, uit het
werkje, volgenden zin aan : « Wij hebben nog te weinig bezit genomen van ons
geestelijk erf, van onze cultureele schatten » (blz. 57, aangehaald op blz. 123).
(3) Bij gebrek aan een zuiver Nederlandsch woord, nemen wij het Duitsche
eenvoudig over.
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Heimatliteratuur onderstelt folklore en heel bijzondere typeering.
Met recht gaat Dr. Sterkens echter tegen de « typermanie » (4) te
keer : tegen den schmink die voor natuur wil doorgaan ; tegen het gemakkelijk succes met « sappige » boeken die nergens een horizon
openen. Zij onderstelt ook natuurgevoel : minder de plastische
vaardigheid van den beschrijver dan den poëtischen droom van den
verteller, die de wisselwerking doorleeft van ziel en natuur (5). — Zij
onderstelt nog een psychologische aanpassing die geen verdieping uitsluit : de schrijver geeft het dieper leven van zijn boeren en eenvoudigen weer ZOOALS HET WERKELIJK IS (6). En met deze drie
voorwaarden kunnen wij de zuivere en hooge heimatliteratuur reeds
omschrijven : zij is de letterkunde die een bepaald landelijk leven folkloristisch, poëtisch en tot in 't diepste getrouw voorstelt.
Maar plaatsen wij, één oogenblik, het landelijk leven tegenover de
stadscultuur : ineens brengen deze drie eigenschappen ons veel verder.
Een stadsmensch gaat tusschen twee huizenrijen, op een effen
stoep die hooger ligt dan de straat ; hij kent verkeersagenten, uitstallingen en reclames, rood en groen licht ; hij is vertrouwd met de nummers van de trams, het drinkgeld dat de taxivoerders verwachten, de
norsche zwijgzaamheid tegenover onbekenden ; hij berekent uren arbeid, marktdagen en Zondagen vrijaf ; hij bezoekt het keurig onderhouden stadspark, hij leest plichtmatig het naambordje op den stam
van eiken boom en hij voedert de zwanen. 's Avonds vooral krijgt zijn
leven een zonderlingen glans ; wanneer hij, in soirées of gala-vertooningen, precies weet hoe zich kleeden, voorkomen, converseeren, lokken en afstooten. Hij kan over alles meepraten, maar zijn soliede kennis reikt niet even ver. Hij is handig en beleefd, ook bij cynischen
spot ; maar niets blijft bij hem onuitgesproken en verborgen, behalve
zijn fouten en zwakheden waarvan hij elk spoor behendig verduistert.
Stadscultuur is er eene van conventioneele begrippen en beschavingsvdrmen ; stadskunst een aristocratische styleering, een duister
symbolisme in een vreemden glans. Stadsbegrippen zijn duidelijk en
bruikbaar, niet zeer breed of diep ; stadsleven enkele rijk begaafde,
zedelijk hoogstaande of ziekelijk individualistische naturen uitgezonderd — past zich aan bij bestaande toestanden, op gevaar af de onveranderlijke beginselen overboord te gooien en het inwendig bloeiende
te laten verstikken onder uitwendige vormelijkheid. Zonder het land
(4) Blz. 46, 105 en elders.
(5) Zie Dr. Sterkens, blz. 32 en ciders.
(6) Cfr. blz. 44, 215-216 en elders.
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zou de stad zichzelf lichamelijk, zedelijk, verstandelijk uitleven in verdorde verfijning.
Maar het land, het land is anders ! Daar kent men den breeden
zonsopgang na donkeren nacht, en den rustigen gang -- door middagbrand en avondpurper — naar een hemel vol sterren. Het spoken der
maan en den eenzamen roep over de vlakte. Den arbeid op het wijde
veld, in regen of zonneschijn, op doorweekten grond of in stuivend
zand. Den geur van stalmest, dennenhars, hooi en muffe vruchtengroeven. De ademhaling der aarde, de beloften en bedreigingen der
seizoenen, hun weelde en ontgoocheling. Den strijd tegen het onkruid
op het veld, de ziekten in den stal en de plagen op het erf. Daar leeft
men, geslachten lang, in dagelijkschen omgang met vruchten en vee,
met aarde en hemel ; de wijde einders staan weerspiegeld in de vredige
oogen der mannen en vrouwen, en hun rustige doenwijze past zich aan
bij den kalmen stap der jaren. Daar zijn dorpen : kleine groepeeringen
van menschen uit altijd dezelfde familiën. Daar is de samenleving klein,
eeuwen door, in de groote natuur. Op eeuwen overlevering teekenen
zich origineele gestalten áf, doenwijzen en feiten : een verrassend borduurwerk op een achtergrond die altijd dezelfde lijkt en toch altijd
verschilt ; doch die eeuwen overlevering leggen, ook in de ziel, een
vredige overtuiging en, daarmee verbonden, een potentiëele kracht.
Landleven brengt zuivering, rust, diepen ernst, reserven van moed,
wilskracht en kunnen ; maar, zonder contact met de stad, zou het dikwijls bij logge middelmatigheid blijven en kleingeestige koppigheid.
Evenals de stadsmenschen dus graag naar den buiten gaan, op
vakantie of op uitstap ; en evenals de buitenmenschen, die willen vooruitkomen, zich in de stad vestigen : evenzoo, zedelijk en verstandelijk,
bereikt het levenstempo, hier te traag en daar te vlug, door harmonische
inwerking van het eene op het andere, een machtige vaart. En het land
brengt niet alleen, aan de vermoeide stad, verpoozing, zuivering, vrede;
het is ook de aanhoudend borrelende bron van leven, verheffing en
veredeling. Het vormt de wortels en den stam van den boom, waarop
het stadsleven de kruin is, met ruischende blaren, roze bloesems en
gloeiende vruchten.
Met die tegenstelling voor oogen : ziehier dan het wezen en de
bestemming, tegenover de stadskunst, van de heimatliteratuur. Zij is
folkloristisch in zoover zegswijzen en gewoonten, typen en toestanden
normale levensresultanten voorstellen ; zij is poëtisch in zoover het
land op den mensch, de mensch op het land inwerkt -- een wisselwerking die opvoert naar de zelfstandige Oneindigheid, het hunkeren van
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elk menschenhart -- ; zij is vooral waar : een schroomvol benaderen.,
bekoord en bewogen, van « wilde en onvervalschte pracht ». En zooals haar inhoud zich voordoet, zoo haar vorm : eenvoudig en ernstig.
De heimatschrijver « leert zijn volk lezen » en maakt het beter. Rustig
volgt hij het beste in zijn natuur ; en dat beste maakt hij bij zooveel
mogelijk lezers wakker. Zuivere heimatliteratuur voert een streek naar
zuiverder geluk.
Het blijvende in een volksbestaan, het gezonde en genezende, het
mild-persoonlijke vinden we aan de heimatliteratuur toevertrouwd, die,
daardoor juist, idealistisch en godsdienstig aandoet. Want idealisme
en godsdienstigheid schuilen het diepst in elk menschenhart. Literaire
scholen en stroomingen beroeren haar slechts middellijk ; een grondige
wijziging alleen in de bestaansvoorwaarden van het volk verandert
haar eveneens. Zij is democratisch ; maar laat dat woord niet « partijdig » klinken, niet het tegendeel aanduiden van de hoogste belangen!
En, tegenover de aristocratische stadskunst gesteld met haar veel
fijnere techniek, wier vreemde symbolen in een hoogere -- maar ook
ijlere — wereld laten schouwen van mystiek en schoonheid, houdt zij
het leven nabij : het natuur-gezonde, nederig dienende, optimistischeenvoudige. Die invloed is onmisbaar !
In feite staan stadskunst en heimatliteratuur niet zoo scherp tegenover elkander : er bestaan schakeeringen, en het zuiver genre
wordt zelden, aan een van beide zijden, verwezenlijkt. De feitelijk
bestaande heimatliteratuur vervult dan ook niet altijd die zuiverende
rol.
Daar is vooreerst veel tweederangswerk. Sappige boeken en verbazende typen. waarbij alleen het succes wordt beoogd ; — gevoelerige
verhalen en beschrijvingen, maar een volle maat van tranen geeft nog
geen volle maat van schoonheid ; — veel moraliseerend werk, waar de
prediker den artist (indien hij werkelijk bestaat) totaal verstikt. Tegen
zulke (niet bovenmatige) productie voelen wij weinig bezwaren : zij'
kan goed doen ; en, zelfs als zij de menschen maar eens duchtig doet
weenen of hartelijk lachen, — dat is ook goed ! Alleen moet men haar
dan nemen voor wat ze werkelijk is.
Daar is, ten tweede, verbastering ; en deze lijkt ons gevaarlijk.
Gezonde heimatliteratuur is een geschenk van God ; zij is ontspanning,
zuivering, verheffing. God heeft echter zijn aap, den duivel ; en deze
schenkt ons ook een heimatliteratuur : ongezonde bezoedeling !
Ziehier wat we bedoelen. Er is een heimatliteratuur die de stads-
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conflicten voorstelt onder boerenmenschen. Zij verbeeldt de natuurlijke
reactie niet van de stad op het land ; zij sticht verwarring ; zij brengt,
wat bij het eene thuis hoort, op het andere over. En als men, uit de
stad, de gejaagdheid, de levensverarming, het begin van ontbinding en
de ziektekiemen op den buiten overbrengt ; dan vallen daarbij alle betamelijkheid en verfijning nog weg, want buitenmenschen kennen die
op een andere wijze. Men slaat de gebreken van stad en land samen,
en men verduistert beider hoedanigheden. Het wordt een brutale dorpsliteratuur die men machtig noemt ; een demonische overrompeling van
driftenwaanzin en familieveeten die men voor diep wil doen doorgaan ;
een grove landelijke kermis met schrijnende tooneelen van overdaad
en dronkenschap, met tragische moorden, — en dat zou kunst zijn !
En, meent men dan, de laffe struisvogel-mentaliteit der idealisten wordt
aan de kaak gesteld, de geniepige schijnheiligheid dier stil-vrome
dorpsmenschen gebrandmerkt ! — Neen, dat is alles valsch ! Wel flikkeren soms, in dorpsherbergen, moorddadige messen ; wel woekeren op
het land haat, veete en kleingeestige koppigheid ; wel treedt men er
ruw en brutaal op, — maar het diepe leven der boerenmenschen, bij
ons, is schouwende rust, vroom plichtbesef en milde goedheid. Wie
van een dorp afkomstig is en in de stad woont, weet dat zóó goed,
dat de gehechtheid aan de « Heimat » dikwijls onafscheidbaar is van
oprechtheid, innigheid en godsdienstzin. Het eene behoudt het andere,
of beide gaan verloren.
Waar God werkt, werkt ook de duivel. Waar goede literatuur
bestaat, komt ook verbasterde ; maar wanneer de verbasterde het wint,
dan treedt bij het volk een verval in. Dan werken dorp en stad, kunst
en leven, beschaving en cultuur, ontwikkeling en godsdienstigheid niet
meer evenwichtig op elkander in. Het rhythme is verstoord. En dan
bestaat, daartegen, één doeltreffende maatregel : terug naar de natuur
met al haar suggesties van eenvoud en oneindigheid ; terug naar de
simpele lieden van te lande en de onuitputtelijke schatten van hun
ziel ; neem tegelijk den draad weer op van de oude, zelfstandige, traditie (7) .

II
Wij wenschen de studie van Dr. Sterkens als een daad te bespreken ; dan nog moeten we uitgaan van haar inhoud en geest.
(7) Dat beteekent nooit : « terug in de geschiedenis », want zoo iets is
onzin ; -- maar altijd : « open de oude bronnen van inspiratie weer » ; -- en
soms : « pas de oude methoden w, er toe ».
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De eenigszins kunstmatige beperking van het onderwerp werd
den schrijver, door de academische prijsvraag waarop hij antwoordde,
opgelegd. Men vroeg « Een studie over de letterkunde in de Antwerpsche Kempen van 1830 tot 1900 ». Uitgesloten waren dus : Limburg
en Noord-Brabant ; de kunst in het algemeen, het godsdienstig en cultureel leven, de maatschappelijke toestanden ; de oude Contra-Reformatie en de thans toenemende industrie. Heel de nadruk viel daarentegen op het letterkundig romantisme, met Antwerpen als vuurkern,
in zoover het uitstraalde over de Kempen en in zoover het, in de
Kempen, menschenmateriaal en voeding vond. De letterkundige wisselwerking van stad en land, van Antwerpen en de Antwerpsche Kempen
in de eeuw van Conscience : dat was, heel precies, de prijsvraag. En
even precies paste daarop het ingezonden antwoord : de zorgvuldig
opgemaakte inventaris van de letterkundige productie, binnen den afgebakenden tiid, over de Kempen of door Kempische schrijvers ; met,
als voornaamsten maatstaf en ordenend beginsel, het even grondig
doordacht als graag gekoesterd begrip : heimatliteratuur.
Het is een daad van beteekenis, onze letterkundige geschiedenis
van uit dat standpunt aan te vatten. Wij weten het wel : voor Dr.
Sterkens leek zoo iets heel natuurlijk. Zijn familie zelf -- een der
meest geziene in de Noordelijke Antwerpsche Kempen -- legde in hem
de kiem van zijn roeping (8) : werken voor zijn geboortestreek en
volk. De verre frontjaren leerden hem daarbij hoe de getrouwheid aan
eigen land en streek zelfs den verbannen soldaat zedelijk beveiligde.
Ontworteling is dikwijls verbastering ; en toen de hoogstudent, enkele
jaren later, te Gent promoveerde met een doctorale thesis over de
Kempische heimatkunst : toen had de jonge man de gehechtheid aan
eigen haard, dorp en streek tot grondslag gekozen, zelfs van zijn letterkundige belangstelling. De heldere uitspraak van P. Rosegger werd
hem een levensregel : « Gottes is die Erde iiberall und Pilger sind wir
Alle. Doch der rechte Mensch musz cine Heimat haben, dasz er und
sein Geschlecht stark sei » (9). Een levensregel die een heele theorie
kon schragen ; doch die vooral, bij velerhande moderne ontreddering,
een aesthetisch en moreel evenwicht beveiligde... Maar Dr. Sterkens
hield den gevonden schat niet voor zichzelf alleen : zooals de Kernpische boer een stuk heigrond ontgint, zoo ontgon hij zijn eigen heimatliteratuur. Niets dan ontginningswerk ; door iemand echter die al
(8) Hoe gepast draagt hij zijn werk op : « aan mijn vader » (blz. 3)1
(9) Aangehaald op blz. 108 ; en, gedeeltelijk, als motto (blz. 5).
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de beloften vermoedt van zijn schijnbaar schralen akker. En zijn
bouwland bleek dan zoo vruchtbaar te zijn, zijn oogst zoo rijk, dat men
zich afvragen kon : is dat het Kempische zand en zavel ? Ja, waarvan
men de verborgen krachten niet vermoedde ; Dr. Sterkens kende ze
door atavisme, traditie, jarenlange vertrouwdheid. Zoo werd zijn studie
een experiment : de zedelijke, cultureele, godsdienstige rijkdom van het
Kempisch volksleven kwam aan het licht ; de onvergelijkelijke uitslagen
van zijn eeuwenoud geloof, ongeschonden eenvoud en taaie werkkracht in de weemoedig-donkere natuur.
Een daad van beteekenis in onzen modernen tijd... De schoonheid
van den eenvoud gesteld tegenover de decadentie van de verscheurdheid ; de bevrediging van het geloof tegenover het koortsachtig zoeken
en wanhopig berusten ; de kalmte der stoere natuur tegenover gejaagdheid en weelderig comfort ; de breed ademende levensverheffing tegenover vaak kortzichtig intellectualisme en gemecaniseerde beschaving.
Een daad van beteekenis... Overtalrijk schieten bij ons boerenromans op en landelijke verhalen ; betrekkelijk weinige zijn, in hun
genre, zuiver en groot ; en het genre zelf wordt aanvaard als een
tekort : wij hebben geen beschaving. Daarom noemen wij een boek
dat leert schiften en scheiden, dat het eene aanvaardt zonder het andere te ignoreeren, een daad van beteekenis. Grondiger dan veel verlokkende aphorismen en dan veel genietend aesthetisme, biedt het een
levende norm van schoon en goed : dienende gehechtheid aan den
vadergrond. Om die vastheid en richting zijn wij den schrijver dankbaar.
Een neerslag van zijn levenshouding en overtuiging biedt ons
zijn waardebepaling van Conscience en de Sniedersen. Bij hen, de
idealisten, vindt hij den Kempischen geest het zuiverst ; niet bij de
gematigde realisten Gustaaf Segers en Lodewijk Smits ; nog veel minder bij den Franschschrijvenden erotischen naturalist Georges Eekhoud (10) . Een kort onderzoek naar de bestanddeelen der Kempische
heimatkunst in de XIXe eeuw, binnen het kader van de Nederlandsche
literatuurgeschiedenis van dien tijd, brengt ons wellicht tot denzelfden
uitslag (11).
(10) « Wij meenep .... te hebben bewezen, dat de romantiekers Conscience
en de Sniedersen juister en vollediger de Kempen hebben weergegeven, dan de
realisten Segers of Eekhoud » (blz. 232). Ook, passim, elders.
(11) Het lijkt ons een tekort van dit werk, dat de schrijver, die herhaaldelijk, sporadisch, vreemde literaturen en schrijvers ophaalt, enkele keeren slechts
(r.cgal misprijzend) van Noordnederlandsch regionalisme gewaagt, — zelden van
Limburg (maar suggestief op blz. 230-231), — nooit (meenen we) van WestVlaanderen. Ook situeert hij zijn stof op onvoldoende wijze in de algeheele
Zuidnederlandsche cultuurgeschiedenis.
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Is het toeval dat, in de Kempen, de verhalende literatuur veel belangrijker uitvalt dan de dichtkunst, met Lodewijk De Koninck en
Servaas Daems als betrekkelijke uitblinkers? Geeft de stille, beschroomde natuur der Kempische menschen daar aanleiding toe : zij verbergen zich, verhalend, eerder dan zich, dichtend, uit te storten ? Zijn,
onder de Vlamingen, de Antwerpenaars en de Kempenaars de beste
vertellers ? Mogelijk ; met zekerheid kunnen we zoo iets niet uitmaken.
Dit echter is zeker : de heimatliteratuur van West-Vlaanderen -- de
eenige die, bij ons, verleden eeuw, de Kempische overtrof -- trad veel
meer didactisch en lyrisch op. Zij deed aan taal- en geschiedvorsching;
zij hechtte aan de aloude traditie van Vlaamsche glorie en christelijke
grootheid; En met steden als Brugge, Ieperen, Kortrijk ; met een taal
waarin men het Middelnederlandsch terugvond : hoe kón het anders ?
Luisterend hoorde men, in woord en klank, verre vroomheid en kracht
zinderend spreken ; en omheen de donkere monumenten zagen romantische blikken, bij nacht, heldengestalten dwalen. De Westvlaamsche
heimatliteratuur werd er eene van bijna Middeleeuwschen eenvoud, bijna wetenschappelijken arbeid ; van teer-sleepende zangerigheid naast
romantische verheffing.
Hoe anders in de woeste Kempenstreek ! Daar stonden, van heiden en bosschen omringd, enkele oude monumenten ver uiteen : overblijfselen van een weinig bekende geschiedenis. Daar ging de levende
traditie niet hooger op dan tot de XVIe eeuw : strijd tegen geuzen,
Spanjaarden, Oostenrijkers, Franschen en andere overweldigers van
a altaar en haard » ; een hartstochtelijk verdedigd geloof, met al de
vormen, praktijken, devotiën der Contra-Reformatie. Daar uitte zich de
cultureele belangstelling in den betrekkelijker bloei van rederijkerskamers, kunstgenootschappen en dorpsscholen : alles veel intenser dan
het schamel bestaan der dorpsbewoners laat gissen. Daar werkte, op
het stil gemoed, het breede land in : zandheuvels, bruine heiden en
donkere bosschen ; en een diep gegroefde zandweg doorsnijdt den
grijzen grond, recht naar de verre torenspits... In de nette huisjes
omheen de dorpskerk, in de leemen hutten aan de uithoeken, hokte een
bevolking van taaie wroeters, armoedig en ondervoed ; maar in hun
wezen vol weemoed scholen zedelijke verheffing, verstandelijke verfijning, ascetische ontwikkeling, waar de godsdienst, meer nog dan de
natuur, zijn deel aan had. Laat bijgeloovige vrees en superstitieuze
praktijken bij hen woekeren : dat was de zelfkant van hun wezen ;
evenals, aan den zelfkant van hun heiden en bosschen, landloopers,
voortvluchtigen en baanstroopers ronddoolden. Het Kempisch boeren-
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volk was zacht, vreedzaam, godvruchtig ; en wanneer Conscience, bij
wien het Fransch romantisme iets van Rousseau's natuur-en-menschtheorie (12) had ingeënt, de Antwerpsche Kempen ontdekte ; dan ontvonkte bij hem de schoonste kunstenaarsgloed.
Een ontvonking : dat is de Kempische literatuur der XIXe eeuw ;
een contact van het Kempisch leven met het romantisme. Met een
dubbel romantisme zelfs : het idealistisch-gevoelerige van Conscience,
het strijdend-godsdienstige dat opklom tot Bilderdijk. Het tweede verdoofde, door dreunende heldendichten, den innigen klank der heimatpoëzie (13) ; het eerste vlamde op, plots, hoog en veelkleurig ; -- en de
verheffende eenvoud van Conscience en de twee Sniedersen werd later
nooit meer geëvenaard. De eerste gloed is de schoonste gebleven.
Hij was iets té romantisch. Vandaar : de holle klank van veel
werken ; het sentimenteel-opgeschroefde ; het eenigszins ijdele ook,
omdat zij niet, met veel worteltjes van klein realisme, in den grond
vast zaten. Vandaar de onzuivere taal zelfs : ook daarin was Conscience b.v. te weinig een practisch realist. Het romantisme mist den
nuchteren werkelijkheidszin en de voorzichtig vorderende berekening ;
het holt vooruit, door eigen intuïtie verblind ; een kosmisch-ontwaarde
godheid beheerscht en bezielt het ; — en vaart en intuïtie en godservaren schitteren, in zijn schoonste werken, door eigen gloed. Een andere
werkelijkheid vult dien arbeid, veel zuiverder en voller dan kleine
concreetheid. Maar de uitslag bevredigt niet volkomen ; en gemakkelijk gooit men, daardoor gehinderd, het kind met het badwater uit (14) .
De oude Kempen, door natuur, zeden en geloof het paradijs van
het romantisme, hebben, in romantische verhalen, hun schoonste, diepste, echtste weerspiegeling gevonden. De gebreken van die verhalen
bekennen en betreuren wij -- hun gebrekkige taal en naïeve gezwollenheid — ; maar wanneer het lezend volk nog altijd het eerst naar
Conscience en Snieders grijpt, dan werkt daar een heilzaam besef. En
wanneer moderne critiek Conscience . en zijn geest, als verouderd in
alle opzichten, zou veroordeelen ; dan veroordeelt die critiek zichzelf
als zuiver aesthetisch, los van de levensbronnen. « Gezegend het volk,
(12) Wat Rousseau zegt van de Zwitsersche bergbewoners, past Dr. Sterkens, met recht, op de Kempische boeren toe : « Si jamais ils ont plus d'argent,
ils seront infailliblement plus pauvres » (blz. 46).
(13) Zie blz. 175 en volgende.
(14) Zooals M. Sabbe doet, als hij spreekt van Conscience's « romantische
vooringenomenheid », zoodat « alles veel meer een schepping van zijn eigen
geest schijnt dan een spiegelbeeld van de werkelijkheid 2 (blz. 44).
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dat in Conscience zijn vader erkent » (15), schreef Dr. J. Prinsen
het ware onvergeeflijk, dien eenigen zegen te laten verzwinden !
Wat hebben « de ontwikkelde volwassenen onzer dagen » aan
Conscience ? Epiek geeft, door zichzelf, nooit een resultaat van verstandelijke begrippen. Wanneer J. H. Newman echter verklaart dat de
romantische werken van Walter Scott hem nader bij Rome hebben
gebracht, dan duidt hij op de breedere wereld van fantasie en geschie
denis waar zij hem hadden binnengeleid. En de beste werken van
Conscience houden, ook voor den ontwikkelden Vlaming van nu, een
wereld open, waarvan verscheiden waarden nooit mogen voorbijgaan.
24-1-'36.

(15) Aangéhaald op blz. 44.
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Hooier Onderwijs fn Indaë
EEN MISSIEPROBLEEM
door E. VERSTRAELEN,S. J., Kurseong (Indië)
« God ! God ! Ik weet niet of ik eene ziel
» Met al mijn werken hier, of ik er eene
» U heb geschonken... »
In Verschaeve's drama uit Pater Ferdinand Verbiest deze droeve
klacht op de sterrewacht van Peking.
Moest hij de zijnen verlaten, de zeeën oversteken, naar 't verre
China, om den loop der sterren na te vorschen ?
Menig priester-professor uit Indië slaakt wellicht dezelfde verzuchting na 'n vermoeiend college in de doffe Meihitte. Toen hij Gods
roepstem hoorde, ging hij aan 't droomen over de jungle van ChotaNagpur waar Lievens zich afzwoegde of nog over de afgesloten Pariah's van de Tamilstreek.
En missievrienden uit Europa, als ze hoorden van de dure hoogeronderwijsinstellingen hunner beschermelingen, hebben zich wellicht
meermalen de vraag gesteld : welk is het nut dier colleges (1) ? Hun
bouw en onderhoud, hunne bezetting met de noodige leerkrachten, het
oprichten van bibliotheken, laboratoria, enz... beteekent dat alles niet
'n onverantwoorde verspilling van personeel en kapitaal ? Vooral het
vastzetten in de colleges van zoovele tientallen van flinke krachten, die
voor het eigenlijke missiewerk practisch verloren gaan, geeft den indruk van 'n onverdedigbare, ja ergerlijke « vergissing ». In plaats van
algebraïsche formules of Engelsche Geschiedenis te doceeren aan die
jonge ongeloovige Bannerjie's of Mukkerjie's of Adbul ud Din's, zouden die Paters vol zielenijver hun krachten niet beter besteden
(1) In dit artikel gebruiken wij het woord College in zijne Anglo-Saxische
beteekenis, ni. van een hooger-onderwijsgesticht bestaande uit 'n universitaire
afdeeling («College Department») en 'n middelbare afdeeling («High School
Department»), ongeveer aan de Belgische colleges beantwoordend. Wij zouden
ook statistieken kunnen aanhalen van op zich zelf staande High Schools met
eveneens 'n meerderheid of sterke minderheid van niet-katholieken. Het in dit
artikel besproken probleem stelt zich ook voor zulke High Schools.
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waar de oogst te rijpen staat en niet kan ingehaald worden bij gebrek
aan maaiers ?
Ze toonen zich vaak — in scherpe tegenstelling met de Protestanten -- weigerig om die tak van bedrijvigheid der missionarissen te
steunen. Het is 'n feit dat het leeuwenaandeel der Protestantsche giften
naar hunne colleges gaat, waar het percentage der heidensche studenten wel even hoog is als in de onze, -- terwijl de katholieke colleges
zich met « de kruimeltjes die van de tafel des heeren vallen » behelpen
moeten.
In Europa wordt het systeem beknibbeld en genegeerd. In Indië
zelf lijdt men er onder.
En toch, diezelfde colleges mogen zich verheugen in de directe
belangstelling en de ruggesteun van de missieoversten in Indië en van
het centrale gezag in Rome. Dit wekt al dadelijk het vermoeden : zij
moeten dan toch wel hunne reden van bestaan hebben. in een of andere nood voorzien, kortom rendeerend zijn. In deze bijdrage willen wij
de verschillende redenen uiteenzetten welke pleiten ten voordeele van
het systeem als zoodanig : het openstellen van onze colleges voor 'n
minderheid, ja meerderheid van niet-katholieke studenten.
■

De voornaamste colleges en hunne bevolking
De vier voornaamste katholieke colleges voor inboorlingen in Indië,
alle beheerd door de Societeit van jezus, zijn die van Calcutta (Belgische jezuieten) , Madras, Trichinopoly en Bombay. De registers van
dit jaar (1935) geven de volgende cijfers aangaande den godsdienst
der studenten van die colleges.
I. — ST. XAVIER'S COLLEGE - CALCUTTA.
Universitaire Afdeeling :
Totaal 1074.
Christenen 177 (waarvan 68 niet-katholieken) .
Hindoes 747
Mohammedanen 129.
Parsen 6.
Overigen 15 (Sikhs, joden, Boeddhisten, ens.) . ,
Middelbare Afdeeling :
Totaal 733.
Christenen 314 (waarvan 25 Protestanten, 4 Armeniërs .en
2 Grieken).
Hindoes 228.
Mohamedanen 107.
Parsen 41.
Joden 29.
Overigen 14.
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LOYOLA COLLEGE - MADRAS.

Uitsluitend Universitaire Afdeeling :
Totaal 733.
Katholieken 76.
Protestanten 27.
Hindoes 615.
Mohamedanen 15.

III. — ST,-JOSEPH'S COLLEGE - TRICHINOPOLY.
Universitaire Afdeeling :
Totaal 825.
Katholieken 234.
Hindoes 568.
Mohammedanen 23.
Middelbare Afdeeling :
Totaal 1161.
Katholieken 444.
Hindoes 667.
Mohammedanen 50.

IV. --- ST. -XAVIER'S COLLEGE - BOMBAY.
Universitaire Afdeeling :
Totaal 1856.
Christenen 371 (meest allen katholiek).
Hindoes 825.
Parsen 524.
Mohammedanen 94.
joden 42.
Middelbare Afdeeling :
Totaal 1880.
Katholieken 341.
Niet-Katholieken 1539.

De utopie der uitsluitend Katholieke Colleges
De pioniers in zake christelijk hooger onderwijs in Indië waren
ontegensprekelijk de Protestantsche missionarissen. Vele katholieke
ouders zonden hunne kinderen naar hunne eersten-rangscolleges. Zooals te voorzien, apostasieën bleven niet uit. Toen kwamen de « Government Colleges », al even Protestantsch in geest en atmosfeer. Het
duurde 'n tijdje eer de katholieke missionarissen het gevaarlijke van
den toestand inzagen. De noodzakelijkheid van 'n eigen gewaarborgd
hooger onderwijs voor de katholieke jeugd, vooral de neophieten, is
heel wat gebiedender in het heidensche Indië onder protestantsche regeerders dan in België bijvoorbeeld.
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De eerste katholieke colleges vertoonden een gemeenschappelijken
familietrek : hunne achterlijkheid en minderwaardigheid. Amper of
heelemaal niet gedoteerd, in het leven geroepen en staande gehouden
met toevallige hulpmiddelen, konden zij niet in de verste verte wedijveren met hunne niet-katholieke voorgangers, die het voorwerp waren
van de rijkste giften der protestantsche weldoeners en van de niet min
overvloedige of f icieele steun.
De katholieke gemeenten in Indië zijn doorgaans armer dan de
protestantsche ; er viel niet aan te denken om met behulp van hooge
schoolgelden het katholiek onderwijs langzamerhand op peil te brengen. Noodgedwongen nam men zijn toevlucht tot het eenige redmiddel : affiliatie aan 'n staatsuniversiteit. Zij alleen gaf recht op de zeer
substantieele staatstoelagen. Met die verzekerde financieele basis kregen onze colleges eindelijk de noodige standing en efficiency.
'n Onvermengde zegening was die affiliatie zeker niet. Zij bracht
met zich verlies van de onafhankelijkheid, opgelegde programma's en
tekstboeken, hinderlijke controle. In sommige provincies behield men
het voorrecht om uitsluitend katholiek godsdienstonderricht te geven :
in andere moest men, ten behoeve der niet-katholieke studenten, 'n cursus van natuurlijke moraal invoeren.
Het verstrekkendste gevolg dezer affiliatie was wel dat ze de
deuren onzer colleges voor niet-katholieken opende. Aansluiting bij 'n
staatsuniversiteit wordt maar vergund mits opgeving van elk religieus
exclusivisme. Het voorbehouden op de inschrijvingslijst van 'n zeker
procent voor niet-katholieken wordt zelfs verplichtend. Die voorwaarde
bleek dan toch ook weer zijn goeden kant te hebben. Het opende 'n
tweede bron van inkomsten. Om redenen die later ter bespreking zullen komen, stroomden aanvragen toe van rijke Hindoesche landbezitters, ja rajah's. Mohammedaansche kooplieden, zelfs protestantsche industrieelen, staatsambtenaren, enz... Zij betaalden volle schoolgeld.
Onze colleges namen 'n wonderlijke uitbreiding. De financieele handi
cap was lang zoo verpletterend niet meer als te voren en werd gedeeltelijk vergoed door de grootere opvoedkundige hoedanigheden van ons
onderwijzend personeel. Quantitief staan we nog ver ten achter, maar
voor het gehalte hebben we, naar het algemeen oordeel, het pleit gewonnen.
Onze katholieke gemeente is de eerste om de volle vrucht van die
stap te genieten. Onze gediplomeerden zijn nu even wel uitgerust voor
de competitie in de vrije beroepen en de publieke ambten als de oudstudenten van de luxueuse Anglicaansche « Bishop's Colleges » of de.
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« Presidency Colleges » van den Staat. Tot nog toe werd de vertegenwoordiging van de Christelijke gemeente in de provinciale en centrale
Kamers door de Protestanten gemonopoliseerd (1) ; thans beginnen
waardige katholieke mandatarissen, door onze colleges gevormd, in de
politieke lichamen in te dringen.
Nu zijn onze colleges ook in de gelegenheid om, voor half schoolgeld of minder nog, arme katholieke jongens aan te nemen, die in de
vroegere omstandigheden zeker van alle hooger katholiek onderwijs
waren verstoken gebleven. Hunne rijkere Hindoesche of Mohammedaansche kiasgenooten betalen practisch voor hen.
Het moet toegegeven : die voordeelen voor de katholieke gemeente zelf zouden misschien niet volstaan om het systeem heelemaal te
wettigen. Ze zijn ook de eenige niet.

Bekeeringen in de hoogere casten door de Colleges
Het is de oude nachtmerrie der missionarissen in Indië : hoe bereiken we de hoogere casten ? Hoe drijven we de wig in het Hindoeïsme
door de bekeering van de invloedrijken, de leiders, de « kop » ?
Een feit staat vast : sinds de nieuwe missieperiode (vanaf 18201830) kennen we maar twee voorbeelden van groepsbekeeringen van
Brahmanen of andere hoogere casten. De eerste deden zich voor in
het Engelsch College voor Inboorlingen, in 1830 geopend te Calcutta
door Alexander Duff van de Scottish Free Church, den genialen baanbreker op het gebied van Westersch hooger onderwijs in Indië. In
1839 telde het reeds 800 studenten van de aanzienlijkste families. Talrijke Kayastha's (tweede caste) en Brahmanen kwamen over, tot
Koelin Brahmins toe, de allerzuiversten onder de zuiveren. Cijfers ontbreken, maar nu nog vormen de afstammelingen dier eerste bekeerlingen de kern van de protestantsche Bengaalsche gemeente, waarnaast
ons handjevol katholieke Bengaleezen van lagere caste 'n poover figuur
slaat.
Het tooneel van de tweede reeks van zulke ophefmakende bekeeringen was het St.-Jozef College van Trichinopoly, sinds zijne aansluiting bij de Universiteit van Madras de voornaamste van de Tamilstreek. Het doopsel van vijf Brahmanen, waaronder Mahadeva Aiyer,
in 1894, gaf het signaal. Sindsdien hebben zich aldaar meer dan 300
leden van hoogere caste bekeerd, waaronder ongeveer 150 Brahmanen.
(1) In de Indische Constitutieën worden de zetels verdeeld volgens de
odsdienstige «communities» ; eene daarvan is die der Christenen, zonder ondergscheid
tusschen katholieken en protestanten.
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Daaraan dankt die jonge Tamilsche christenheid wel hare zelfstandige
en vrij aanzienlijke positie.
Die dubbele les der geschiedenis dringt de conclusie op : het
eenige tot nog toe gevonden middel om met de hoogere casten in aanraking te komen zijn de missiescholen. Om zich 'n juist beeld te vor
men van dit bekeeringswerk op de colleges neme men de volgende
punten in acht.
I ) Het ligt voor de hand dat we aan vele bekeeringen enkel na
voleindigde studiën, inz. na het bereiken der meerderjarigheid, hun
laatste beslag kunnen geven. Het lastige voorbereidingswerk is dan
grootendeels op het college volbracht.
2) Die bekeeringen zijn doorgaans heldhaftig. Het klassieke
voorbeeld is dat van Mahadeva Aiyer. ( 1 ) Om 'n staaltje te geven
van veel jongeren datum en uit onze eigen missie van Bengalen, ziehier
enkele uittreksels uit 'n brief die een onzer bekeerde studenten van
zijn zuster ontving : « Maghotsal ('n Hindoesch godsdienstig feest)
staat voor de deur, maar gij zijt ver van ons. Vreugde en levensgeluk
is verdwenen van den dag waarop gij katholiek zijt geworden...
Waarom verlaat gij ons heelemaal door 'n christen te worden ? Moeders hart is ook heelemaal gebroken door uw verbazend gedrag...
Bedenk hoe gij uwe familie vernedert... gij zijt 'n christen, geworden
en het gevolg is dat de vrede en het geluk van uwe familie totaal ver,
brijzeld is... Als gij anderen zult trachten te bekeeren, zult gij dan
niet denken aan het droevig einde van uwe zuster en van uwe moeder ?... Is het 'n eerlijk werk familiebanden te breken ? »
Hier gaat Christus' profetie letterlijk in vervulling (Lc. XII-51
52) : K Meent gij dat ik vrede ben komen brengen op aarde ? Neen,
zeg ik u, maar verdeeldheid. Want van nu af zullen er vijf in een huis
verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. » Bij de massa-bekeeringen onder de Pariah's of animistische jungle-bewoners worden
zulke offers niet gevraagd : doorgaans komen heele dorpen of gehuchten tegelijk over, en hunne bekeering brengt stoffelijke en sociale
voordeelen mee. Den Pater van het college valt soms de schrik om
het hart, wanneer zijn bekeeringsgezinde student of oud-student hem
zijn voornemen bekend maakt : zal hij den moed hebben om de gevolgen van zijn stap te dragen, om zijn toekomst van gegradueerde in het
(1) Zie L. LACOMBE, S.J., Mahadeva Aiyer, Nederlandsche bewerking
door L. Taeymans, S.J., met voorrede van P. Van Opdenbosch, S.J., XaverianaBoeken, Leuven, 1926.
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gedrang te brengen en voortaan als outcast te leven, als uitgestootene
uit zijne familie ? Men vergete niet dat de familiebanden in het casteIndië veel hechter zijn dan in het individualistische Westen.
Iedere individueele bekeering van dit slag dwingt onze bewondering af en doet zeker vele genaden over de kleine christenheid van
Indië nederdalen.
3) De zielenijver stelt misschien hoogere eischen aan den priester-leeraar van de missieschool dan aan zijn collega in de jungle. Als
hij zijn godsdienst niet innig beleeft en geen voorbeeld is van christelijke volmaaktheid, dan zal zijn persoonlijke apostolische invloed nagenoeg nul blijven. Maar, en dit is de troostende veerzijde van die
waarheid, 'n Pater die aan die voorwaarden beantwoordt, zal onfeilbaar sommige zijner studenten dichter bij Christus brengen, tot de
volle bekeering toe. De condities zijn hier nogmaals verschillend tusschen de gelaïciseerde of grootendeels ontchristelijkte landen van
Europa en het oude Indië, dat nog door en door godsdienstig is (zij
het dan met vele perversies van den religieuzen zin) in de mate waarin
het nog gaaf is van Westersche invloeden. Louter geestelijke waarden,
zooals gestrengheid van levenswandel, ingetogenheid, gebedsleven
worden hier op vele plaatsen meer gewaardeerd dan in protestantsche
en ook wel eens katholieke landen. De hoogere graad van verlichting
heeft hier bij de ontwikkelde standen 'n gelukkig gevolg ten goede.
De jonge baboe's (1) onzer colleges lachen met de Fakirs. Ze verachten de tempelbedienende Brahmanen, die « witgepleisterde graven »
van Indië. Maar in hun aangeboren scherpzinnigheid weten ze de
werkelijkheid van den schijn te onderkennen. In hun hart bewonderen
ze het celibaat, de ware deugd, de heiligheid van dien of dien hunner
priesterleeraren. Daarin is meestal de eerste kiem te zoeken van hunne
bekeering of althans van hunne hoogachting en welwillendheid voor
het katholicisme. « Toen ik student was aan het St.-Jozef-college, zag
ik eiken avond de jonge Paters hun rozenhoedje bidden op de groote
koer. Dat maakte op mij 'n levendigen indruk », zoo antwoordde
Doreiswamy Aiyer, 'n bekeerling der eerste ure op 'n enquête ingesteld door P. Lacombe naar de beweegreden van de bekeering zijner
studenten in Trichinopoly. Ik zou vele dergelijke getuigenissen kunnen
aanhalen. Niemand minder dan l?abindranath Tagore heeft hetzelfde
bekend. Als jonge poëtische knaap had hij 'n hekel aan alle schoolgaan.
In den loop van zijn peregrinaties van de eene instelling naar de andere, kwam hij ook op ons St.- Xavier College in Calcutta terecht. Het:
(1) Min of meer ontwikkeld en verengelscht Indiër, vooral in Bengalen.
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methodische onderwijssysteem aldaar vond al evenmin genade in zijn
oogen als elders. En toch : « Eene herinnering is me bijgebleven die
mijn indruk aangaande de leeraren (van dit college) tot 'n ideaal plan
verheft. Het is de herinnering aan P. De Penaranda... Hij was 'n
Spanjaard en scheen met moeite Engelsch te spreken. Daarom misschien luisterden de jongens zoo weinig naar hem. Het kwam me voor
of die onoplettendheid zijner leerlingen kwetste hem, maar hij droeg
het verduldzaam, dag aan dag... Zijne gelaatstrekken waren niet zeer
innemend, maar zijn voorkomen oefende 'n vreemde aantrekking op
mij uit. Zoo dikwijls ik hem bekeek, scheen zijn geest in gebed te zijn,
'n diepe vrede hem te doordringen, innerlijk en uiterlijk... Ik voelde in
hem de tegenwoordigheid van 'n groote ziel aan en zelfs nu nog schijnt
het herdenken daarvan mij in de stille afzondering van den tempel
Gods binnen te leiden. » (Reminiscences, 108-109.)
Zijdelingsche voordeelen van de gemengde colleges
Menig missionaris zal u met de grootste koelbloedigheid verklaren, als gold het 'n vanzelfsprekende zaak : « ook al brachten onze
colleges geen enkele bekeering op, dan nog moeten ze daar zijn ! » Dit
schijnbare paradox vindt zijn uitleg in het belang van die colleges voor
het prestige der Katholieke Kerk -- in de psychologische banden die
blijven bestaan tusschen oud-leeraar en oud-student — en in de huidige politieke toestand in Indië.
I) 'n Groote moreele hinderpaal waartegen de missionaris gedurig aanstoot bij zijn apostolaat onder de Hindoes, is de overheerschen
de geringschatting van de Kerk wegens de lage positie die de katholieken op de Indische maatschappelijke ladder bezetten. 'n Hindoe van
stand wordt door zijn overgang tot het katholicisme 'n gedeclasseerde.
In de oogen der Indiërs gaat hij tot 'n nieuwe caste over — de nog
alles beheerschende categorie is hier de caste —, die der nieuwbekeerde inlandsche Christenen. De hooge achting die ze genieten blijkt genoeg uit hun schimpnaam paysa-khristaan, « centen-christenen »,
christenen ter wille van de stoffelijke voordeelen. Dit inferioriteitscomplex onzer christenheid als sociale stand maakt het werk zijner bekeering dubbel moeilijk ; de zedelijke bekeering vraagt gewoonlijk slechts
van zijn kant 'n zekere loyauteit van geest en netheid van geweten ;
maar hij moet heldhaftig zijn om de sociale gevolgen van den stap te
durven dragen. Vandaar de zeldzaamheid van de bekeeringen in de
hoogere standen, met als gevolg : het gebrek aan zelfstandigheid in
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vele onzer gemeenten, 'n blijvend gevaar van afvalligheid en het trage
tempo der massabekeeringen omdat juist de beweging van onder uitgaat.
Aan den anderen kant geniet het hooger onderwijs, en ieder godsdtenstig en cultureel lichaam dat het bezorgen kan, het volle krediet
van het nieuwe Indië. Het wil zoohaast mogelijk, en voor eigen rekening, van de voordeelen der Westersche beschaving genieten. Het
snel-vorderend proces van de « indianizeering » van de openbare besturen, industrieën, enz... lokt ook jaarlijks duizenden Indiërs naar de
Boogere studiën. De Universiteit van Calcutta telt 25.000 studenten
Oio 1927, voor de depressie, tegen de 30.000). Niettegenstaande zijn
analphabetisme van 92 procent, telt Indië 105.000 hoogstudenten. Die
rush naar de colleges en jacht naar B. A.'s en M. A.'s en andere academische titels gaat gepaard met 'n evenredige hoogschatting voor ie^
detn die hun die vurig-verlangde kennis kan mededeelen. In Indië
de it educationalist » een heel wat aanzienlijker persoonlijkheid dan
de leden van het onderwijzend personeel in België t
Verleden eeuw bezaten de Protestanten zoo goed als het monopolie van degelijk hooger onderwijs. Al het prestige van de wetenschap
en de hoogere cultuur ging naar hun naam, hetgeen zeker er toe bijdtc eg dat zij in 100 jaren tijds dezelfde numerieke uitslagen konden
boeken als wij in vier eeuwen. De Katholieken kwamen niet in
aanmerking. « Christen » beteekende zooveel en zoo weinig als « protestant ». Het reveil van het katholiek onderwijs, door de boven besproken affiliatie ingeluid, bracht 'n zekere verbetering in die toestand.
Maar nu nog staat of valt al het aanzien der katholieke Kerk in de
Dogen der inlandsche maatschappij met het behoud of verlies van de
veroverde stellingen in het .hooger onderwijs.
Dit blijkt ook uit de volgende bevinding. Men heeft meer dan eens
gepeild naar de oorzaken van de steriliteit der missieactie in zulke bisdommen met Hindoesche bevolking waar geene katholieke colleges
zijui, en men heeft dikwijls diezelfde afwezigheid van katholiek hooger
onderwijs voor den slakkengang van die missiën aansprakelijk gemaakt. Missiegenootsehappen die zich uitsluitend bezig houden met
panah's of de laagste casten -- ook al plegen ze heldhaftige liefdadigheid werden in dezelfde verachting gewikkeld als hunne clienteele. Ze stopten overal op onverschilligheid, onwil, afschuw. 4c They
are iitAVhere », heet hef hier ; ze prediken in de woestijn. De school is
dan, bealss de ondervinding leeft, het providentieele « sesam, open u
de geleofspredik1ng te ontsluiten.
opt de heden en harten voor
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II) Slechts 'n uiterst kleine minderheid onzer heidensche studenten komt tot het ware geloof. De anderen worden door hunne ouders
of door hun gebrek aan goede gesteldheid van dien stap weerhouden.
Is daarmee alles gezegd ? Verre van daar, De Pater, vooral wanneer
hij 'n superieur man en waar religieus is, blijft in dankbare herinnering
bij zijn oud-studenten. Voor velen is hij 'n raadgever, 'n vriend. Hier
ligt weer 'n ruim terrein open voor zijn zielenijver. Hij kan vooroor
deelen wegruimen, 'n gunstige stemming tegenover onzen godsdienst
aankweeken of vermeerderen, de mentaliteit van de onchristelijke elementen van den caste-geest bevrijden, het specifiek-Hindoesche pantheisme voor het geloof in 'n persoonlijken God doen wijken, kortom,
met 'n oordeelkundige vindingrijkheid bezorgt hij de preparatio evangelica.
De uitgestrektheid van die na-schoolsche invloed komt duidelijker
naar voren bij 'n nadere kennismaking met onze heidensche collegebevolking. Ze zijn niet de eersten de besten. Alleen die Hindoes of
Mohammedanen vertrouwen ons hunne jongens toe die voor hun zoon
'n zedelijk en degelijk onderwijs zoeken. Het vroegtijdig zedenbederf
op andere colleges is droevig en zoo goed als algemeen ; het is trouwens dikwijls de minste der zorgen van hun personeel. Om die reden
en om de zeer gebrekkige tucht is het peil der studiën aldaar heel
wat lager dan bij ons. Er bestaat ook 'n groot verschil tusschen de
professioneele toewijding van religieuzen die vrij zijn van alle banden
en beslommeringen — en van heidensche of protestantsche leeraren
die voor drie kwaart door hun gezins- en clubleven in beslag worden
genomen. Zoo wordt het begrijpelijk dat 'n Hindoesch leeraar aan 'n
Hindoesch college zijn zoon dan nog maar liever op 'n katholiek college
plaatste. De overvloed van aanvragen stelt ons daarenboven in de
gelegenheid om die reeds uitgelezen schaar van candidaten nog aan 'n
verdere schifting te onderwerpen. Zonder vrees voor overdrijving
mogen we zeggen : de heidenen of Mohammedanen die door onze
handen gaan, zijn de besten van de plaats, zonen van de ernstigste
ouders en meest vatbaar voor onze apostolische invloed.
Nu weet ik wel : de bezorgdheid van vele oud-studenten om met
hun oud-leeraar in voeling te blijven, is niet altijd even belangloos.
Velen willen den Pater te vriend houden om wille van de voorspraak,
de gunstige getuigschriften, enz... Daarenboven blijven vele urenlange godsdienstige gesprekken met sommige baboe's zonder het minste
practische resultaat. Ze praten bijzonder graag over religie, maar net
zooals ze over sterrekunde zouden redeneeren. Het is de karakteris-
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tieke liefhebberij der Hindoes, even onvruchtbaar als ieder ander dilettantisme. Maar na eliminatie van die nuttelooze ballast blijft er nog
'n mooie kern van interessante gevallen over, waar 'n werkelijke geestelijke nood en 'n vaag bewustzijn van de transcendentie van onzen
godsdienst die heidensch-gebleven oud-studenten terug de kamer onzer
Paters doet opzoeken. Om een voorbeeld te geven uit velen, ziehier
wat P. Heras overkwam, Professor in de geschiedenis aan het college
van Bombay, 'n wetenschapsman van internationale faam : de vrouw
van een zijner Hindoesche oud-studenten was in verwachting van 'n
kind. Ze hadden drie verschillende waarzeggers over de toekomst van
dit kind geraadpleegd, zonder van de voorgaande consultatie en het
verkregen antwoord te gewagen. Telkens kregen ze te hooren dat dit
kind het verderf zijns vaders zou zijn. 'n Intieme vriend had hem alvast
aangeraden om dit ongewenscht kroost dan maar ineens van kant te
maken. Toen dacht hij aan het college. Hij legde aan P. Heras de
heele zaak bloot. « Na het beëindigen van zijn relaas, schrijft deze,
besefte ik dat ik nooit zoo dicht bij 'n geval van duivelsche invloed
had gestaan. Ik vroeg hulp aan 0. L. Vrouw en met groot vertrouwen
en zekerheid dat zij mij inspireerde, zei ik tot den jongen man : « Gij
wilt weten wat u te doen staat ? Verwacht uw kind met opgetogenheid
en groot verlangen, want het zal de vreugde van uw huis zijn. »
O. L. Vrouw gaf mij die uitdaging in van het helsche serpent. »
De gehechtheid van vele heidensche oud-studenten tot onze Paters is oprecht en weet zich bij gelegenheid te uiten in 'n vriendendienst, 'n ondersteuning, 'n milde gift. Aangezien onze collegebevol
king reeds 'n keur vormt der schoolgaande jeugd der plaats, vinden
wij ze later in alle mogelijke vooraanstaande posities terug. Het velerhande profijt dat de missie bij die toestand kan vinden is duidelijk,
'n Hindoesch werkgever zal dadelijk 'n katholiek sollicitant aannemen
op voorspraak der Paters aan wie hij zijn vorming te danken heeft,
'n Heidensch oud-student zal 'n onpartijdig magistraat zijn wanneer
de missie in 'n proces is betrokken, terwijl 'n andere zich zou laten
omkoopen. 'n fanatieke Hindoe zal geen vierkante meter van zijn
grondbezit in christene handen doen overgaan ; een op ons college
verdraagzaam geworden Hindoe zal ons mooie perceelen voor kerk of
school afstaan. Onze missionarissen van Chota-Nagpur weten het bij
ondervinding : op 'n periode van willekeurige plagerijen, tegenkanting,
verdrukking volgen dikwijls jaren van expansie en onverhinderde wasdom, omdat de locale politieke macht in de handen van 'n sympathiekgestemden rajah of Britschen Commissioner is overgegaan.
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Zoo plukken onze missionarissen in de jungle de vruchten van het
ondankbare werk onzer Paters op het college.
III) Het is 'n bange vraag voor de Indische missiën tegenwoordig : wat zal er van de Kerk geworden in 'n vrijer Indië ? Het is 'n feit
dat de meeste Swarajisten met leede oogen de vorderingen der christelijke missiën aanzien : ze vreezen de opkomst van 'n derde minderheid, even weerbarstig aIs die der Moslims, en die de reeds zoo wanhopige verdeeldheid van Indië nog zou verscherpen ; ze zouden er niet
tegen opzien om met een slag de kleine Indische christenheid den kop
in te drukken. De missiën zouden echter, volgens personen die van het
huidige Indië goed op de hoogte zijn, bij vele leiders genade vinden
om wille van onze colleges. Ze bekreunen zich niet om onze liefdadigheid, ze veroordeelen ons proselietisme, maar ons onderwijs stellen ze
op prijs, Zoolang ze dit noodig hebben om zich tot het westersch peil
van beschaving en macht op te tillen, zullen ze bezwaarlijk de handen
kunnen slaan aan ons missiewerk. Onze colleges zouden aldus in 'n
nadere of verdere toekomst als bliksemafleider dienst doen.

Om te besluiten : de groote offers die onze missiën zich voor hunne colleges moeten getroosten vinden hunne rechtvaardiging in de drie
volgende voordeelen : ze voorzien in de behoefte aan 'n degelijk en
veilig onderwijs voor de reeds bestaande gemeente ; ze bieden 'n eenige
kans om enkele uitzonderlijk kostbare bekeeringen uit hoogere standen
te verwekken ; ze verzekeren het onontbeerlijke cultureele prestige der
Kerk In Indië.
Maar hun stevigste rechtstitel is wel deze : zij alleen stellen ons,
in de huidige omstandigheden, in staat om aan den oproep van Paus
Pius XI 'n practisch gevolg te geven : « Wij geven U de aanbeveling
de hoogere standen van het land en hunne kinderen niet te veronachtzamen. Door de lagere volksklassen worden wel is waar het woord
Gods en zijne predikers gemakkelijker aanvaard ; Jezus Christus heeft
dok van zichzelf getuigd : De Geest des Meeren... heeft Me gezonden
om de armen de goede boodschap te brengen. Maar behalve dat wij
dit woord van Paulus voor oogen meten houden : Den verstandigen
en onverstandigen ben ik mijn werk verschuldigd, de ondervinding en
de praktijk leeren ons bovendien dat, noodra de leiders van den Staat
tot den christelijken godsdienst zijn gewonnen, ook de minderen uit
het volk gemakkelijk hun voetspoor volgen. » (Missieëncycliek Rerum
Ecclesiae, 1926.)
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Politieke Ifronlek

BO den dood van Georg V, Honing van Engeland
door Prof., Dr. E. DE

SCHAEPDRYVER

De kranten hebben uitvoerige artikels gewijd aan het afsterven
en de begrafenisplechtigheden van den Koning van Engeland. Bij het
doorloopen ervan kwam mij het woord van den Franschen geschiedschrijver de la Gorce te binnen : « Il y a des hammes qui occupent de
leur vivant une place beaucoup plus grande qu'ils ne laissent de vide
après eux ». Niet dat ik die woorden op den Engelschen Koning zou
willen toepassen ; integendeel. Men krijgt den indruk bij het lezen van
al die beschouwingen over zijn persoon en over zijn regeering, dat men
hem na zijn dood een veel grootere rol laat spelen, dan werkelijk het
geval was. En juist die tegenstelling bracht mij dat Fransche citaat in
herinnering. Maar ook in omgekeerde beteekenis genomen, is dat citaat
hier niet toepasselijk. Hoe bescheiden zijn persoonlijkheid ook was —
daarover kunnen wij buitenstaanders moeilijk oordeelen --- Georg V
heeft een rol gespeeld waarvan het belang en de draagwijdte moeilijk
te overschatten zijn. Vele menschen verkeeren in de meening, dat eéi i
constitutioneele vorst, voornamelijk in Engeland, niets anders zijn kan
dan een kostelijk symbool van 's lands eenheid, een louter waardigheidsbekleeder zonder invloed op binnenlandsche of buitenlandsche politiek. Een paar aphorismen worden dan ter verduidelijking en ook tot
bewijs aangesleept, zooals : « De koning heerscht maar regeert niet » ;
« De koning van Engeland is niets meer dan een gekroonde President
van een republiek ». Goed, maar dan juist omdat hij heerscht en omdat
hij gekroond is, speelt de Koning van Engeland nog heel wat anders
dan een eenvoudige parade-rol.
De off ideele macht van den Koning van Engeland.
Evenals onze Koning is die van Groot-Brittannië een constitutioneele vorst, dat wil zeggen, dat zijne macht bepaald en beperkt is
door een grondwet. Nu is die grondwet heel wat anders in Engeland
dan bij ons. En het gaat hier niet alleen over een verschil in baar
li en,
andere wijze tot stnu .
9 ; ze kwam ook op een geheel
g
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Onze grondwet werd en bloc opgesteld, volgens bepaalde princiepen ; zoo een geschreven constitutie heeft Groot-Brittannië niet.
Wat onze overzeesche geburen als grondwet eerbiedigen, berust voor
een groot deel op gewoonterecht en parlementaire traditie, die in geschreven documenten niet zijn vastgelegd. Soms echter, wanneer conflicten tusschen vorst en natie of nieuwe politieke toestanden, een nadere bepaling of een adaptatie van het gewoonterecht noodzakelijk
maakten, werden de beslissingen daaromtrent in documenten uitgedrukt, die als het geschreven deel van de constitutie moeten beschouwd worden. Die documenten zijn talrijk en gaan van de Groote
Kenre van jan zonder Land (1215) tot de meest recente kieswet ; de
Representation of the People Act van 1928. Geen enkele der door hen
beschreven rechten of verplichtingen werden officieel als vervallen verklaard, al worden velen ervan niet meer toegepast.
Die documenten en de evolutie der gebruiken hebben een groot
deel van 's konings bevoegdheid aan het Parlement overgedragen : zij
hebben zijn macht zeer beperkt, tenminste in feite. Want in t h e o ten zijn 's Konings wetten ; de rechtspraak geschiedt in zijn naam
niet in dien van de natie noch van het Parlement, wordt het land bestuurd. De ministers zijn officieel « dienaars van de Kroon » ; de wetten zijn 's Konings wetten ; de rechtsspraak geschiedt in zijn naam
door de King's judges ; geen parlementaire verkiezingen hebben plaats
tenzij op bevelschrift van den vorst ; zij toestemming wordt vereischt
opdat de gestemde wetten van kracht zouden worden ; civiele en
militaire benoemingen geschieden in zijn naam. De marine is zijn vloot
(His Majesty's navy) ; officieele stukken worden door His Majesty's
stationery office, een koninklijken publiciteitsdienst, uitgegeven.
Al heeft dit alles geen rechtstreekschen invloed op het werkelijke
gezag van den Koning, toch komt het zijn prestige ten goede. Zijn
naam en zijn titel blijven daardoor gehecht aan de hoogste politieke
machtsuitingen.
In feite echter is zijn rechtstreeksch ingrijpen in de staatszaken tot een minimum gereduceerd. Vooreerst dient opgemerkt .dat
zijn rechten op de kroon niet langer meer berusten op de oude theorie
der goddelijke uitverkoring. Sedert meer dan twee eeuwen" wordt de
toestemming van de natie als de eenige grondslag beschouwd van lijn
gezag en die toestemming moet hem door het Parlement gegeven woeden. Zoo werden ook zijn privilegies en verplichtingen door het Partèinent omschreven. De « Act of Settlement » door het Parlement in
701 opgemaakt mag als het koninklijk statuut worden beschouwd
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Wat er later aan toegevoegd werd, was louter aanvulsel of adaptatie.
Om dat statuut te begrijpen moet een onderscheid gemaakt worden
tusschen de persoonlijke rechten van den vorst en de kroon-privilegies.
De eerste oefent hij in volle onafhankelijkheid uit, op eigen initiatief
en onder zijn verantwoordelijkheid. Zij zijn echter weinig talrijk, van
gering belang, terwijl de gewoonte ze vaak aan bepaalde formaliteiten
onderwerpt. Zoo ontvangt de koning persoonlijk de vreemde gezanten;
maar gewoonlijk doet hij het in tegenwoordigheid van een minister. Bij
het openen van het Parlement leest hij de troonrede ; maar die troonrede wordt door den Lord Chancellor, den Lord Kanselier, Voorzitter
van het Hooger Huis opgesteld. Hij duidt den eersten minister aan, die
dan op zijn beurt het ministerie samenstelt ; hij kan daarbij zijn keuze
vestigen op wie hij wil. In feite echter volgt hij het advies van den leader der meerderheidspartij. Hij alleen kan de noodige toestemming
geven tot het ontbinden van het Parlement ; sedert 1784 evenwel heeft
geen Engelsche koning dit gedaan tegen den wil in van het Cabinet.
Van de vroegere uitgebreide persoonlijke macht van den koning
is dus bitter weinig overgebleven. Zelfs voor zijn godsdienstige overtuiging wordt hem geen vrijheid gelaten, vermits de Act of Settlement
de Protestantsche belijdenis oplegt. Zijn inkomen, — behalve natuurlijk dat van zijn privaat bezit -- wordt door het Parlement vastgesteld.
Bij elke nieuwe troonsbestijging wordt de civiele lijst opgemaakt voor
den duur van de gansche regeering. (1)
`Poch geniet de vorst nog talrijke en gewichtige privilegies, waarvan de persoonlijke onschendbaarheid wel het voornaamste is. Nooit
Mag een koning in hechtenis genomen, noch voor het gerecht worden
gedaagd. Zijn bezittingen kunnen niet aangeslagen worden en geen
huiszoeking noch rechterlijk enkwest mag zonder zijn toestemming in
zijn woonst ingesteld worden.
Naast zijn persoonlijke rechten heeft de vorst ook nog de
kroon-privilegies. Zij zijn zeer talrijk en hebben een duobeten oorsprong. Ofwel stammen zij af -- en dat is het geval voor de
meeste -- van de oude koninklijke voorrechten die de vorst als alleenheerscher bezat ; ofwel werden zij hem later door het Parlement toe,
vertrouwd. Daardoor krijgt hij een uitgebreide macht, zoo wetgevende
als uitvoerende. Maar de gewoonte verbiedt hem er persoonlijk gebruik
van te maken. Die macht wordt door andere organismen in zijn naam
(1) Aan Edward VIi en aan George V werd een jaarlijksch inkomen van
L. 470.000 toegestaan. Bij het begin der economische krisis bracht George V
uit bezuiniging, de som op L. 420.000 terug.
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uitgeoefend. Staat hij aan het hoofd van het wetgevend gezag, dat
gezag moet hij met de toestemming van het Parlement uitoefenen
« The King in Parliament » luidt de formule. In feite gaan de wetsvoorstellen uit van het Ministerie, dat tegenover het Parlement verantwoordelijk is. Ook de uitvoerende macht berust practisch bij Ministerie en Parlement. De Koning onderschrijft de beslissingen van zijn
ministers en dezen handelen volgens de wenken van hunne parlementaire meerderheid.
De werkelijke invloed van den Koning.
Welke beteekenis heeft het koninklijk gezag dan nog ? Een zeer
discrete maar niettemin zeer groote. De koning is de raadgever van
zijn ministers. Als zoodanig kan hij hun van groot nut zijn dank zijn
prestige en zijn langere ondervinding in de staatstzaken. In een land
zooals Engeland, waar de traditie zoo'n voorname rol speelt, heeft
het blijvend gezag van den vorst een ontegensprekelijke superioriteit
op de voorbijgaande macht van zijn ministers. Door zijn bestendige
betrekkingen met de vreemde diplomaten en de vorsten, kan hij een
veel ruimeren blik werpen op de wereldgebeurtenissen en beter inzien welke gedragslijn zijn land erin te volgen heelt. Ook in de binnenlandsche politieke toestanden kan hij een diepenen kijk slaan ;
door zijn contact namelijk met al de voormannen der politieke partijen
die beurtelings het bewind in handen namen. Het contact van den
vorst met de regeerende partij is nog en specifieke trek in het Britsche
staatsbestuur. Dat contact geschiedt hoofdzakelijk door bemiddeling
van den Eersten Minister, waarmede de Koning in voortdurende betrekking blijft. Deze is practisch de leider zijner partij ; hij kent ze
door en door en zijn autoriteit erover is onbetwist. Zoo kan de vorst,
door zijn invloed op den Eersten Minister, een werkelijk gezag nïtoefenen op de meerderheidspartij en dus ook op het Parlement. Het
spreekt vanzelf dat die invloed veel zal afhangen van de persoonlijke hoedanigheden van den vorst. Wat trouwens voor allen invloed
waar is.
De rol van den Koning in het Britsche Wereldlijk.
Om echter s' Konings gezag naar volle waarde te schatten, hoeft
het in het kader geplaatst te worden van het Britsche Wereldtijk.
Dat Wereldrijk omvat gebieden van verschillenden aard :
• Groot-Brittannië ; Engeland, Schotland, Wales en het Noorden
vans Ierland ;
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De Dominions van den Ierschen Vrijstaat, Canada, Australiër
Nieuw-Zeeland en van de Zuid-Afrikaansche Unie ;
Het Keizerrijk Indië ;
Gewone kolonies met of zonder zelfbestuur ;
Mandaatstaten en protectoraatsgebieden.
Over al die gebieden, de twee laatste uitgezonderd, oefent de
Koning rechtstreeks en afzonderlijk zijn gezag uit : hij is niet enkel
Koning van Groot-Brittannië, maar ook Koning van Ierland, van
Canada en zoo meer. Hij is souvereine vorst van de gewone kolonies
. en Keizer van Indië. Loutere titulatuur ? Neen, zeker niet. De eenheid van het Rijk hangt er van af. Men bedenke slechts dat de Dominions niet alleen autonome gebieden zijn maar gansch onafhankelijke staten. Zij hebben hun eigen wetgeving ; onafhankelijke betrekkingen met het Buitenland, eigen verweermiddelen. Met welke banden zijn zij dan nog aan elkander en aan het Moederland gebonden 7
Door één enkelen : de trouw aan denzelf den vorst. (United by a common allegiance to the Crown) . De Koning is dus niet alleenlijk het
symbool van 's Rijks eenheid, hij is er ook de verwezenlijking van.
Een President van een Britsche Republiek zou voor die taak niet opgewassen zijn. Hij zou over het noodige prestige niet beschikken om
zijn gezag in de Dominions te doen erkennen. Generaal Smuts, de
Zuid-Afrikaansche staatsman, verklaarde het ronduit op 15 Mei 1917:
« Gij kunt van de Britsche gemeenschap geen Republiek maken. De
keuze van een Rijkspresident ,die en souverein en vertegenwoordiger
zou zijn van al de Britsche volkeren, zou voor u een onoplosbaar
vraagstuk stellen. » Dat is niet de minste reden waarom Groot-Brittan
nië, ondanks zijn democratische neigingen, meer dan vroeger nog, getrouw blijft aan zijn dynastie. En daar vinden wij nu ook eenigszins
de verklaring voor het feit dat het afsterven van koning Georg V zoo
diep door de natie werd gevo e ld.

De nationale rouw.
Ik zeg eenigszins. Want de algemeene rouwhulde van het Britsche
Volk berustte op nog wat anders dan op politieke berekeningen. Zij
ging uit van een warme sympathie. « Het Volk bleef hem trouw, omdat
hij het trouw was gebleven », zoo schreef de Daily Herald, orgaan van
de Labour Party. Schoonere lofspraak kon er op den overledene niet
worden gebracht. En zij was ten volle verdiend.
Of Georg V hooge intellectueele hoedanigheden bezat, kan worden betwijfeld. Voor een Engelschen koning is dat trouwens bijzaak.
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Hoofdzaak was dat hij zonder aanstellerij, met kalmte en loyauteit, te
midden van de meest tragische omstandigheden, de hooge belangen van
zijn land heeft behartigd. Hij hield daarbij geen rekening met zijn
eigen verlangens, noch met persoonlijke voorliefde. Zooals de Constitutie het hem voorschreef, zoo aanzag hij den wil van de natie als den
zijnen. Hij had vertrouwen in de vitaliteit van zijn volk en in de degelijkheid van zijn traditie. Hij stuurde niet aan op brutale hervormingen noch op dictatoriale staatsgrepen, maar steunde rechtzinnig al zijn
ministeries van welke politieke kleur zij ook waren. Hij betrachtte onverpoosd de stoffelijke welvaart zijner onderdanen zonder daarom de
zedelijke en godsdienstige belangen te onderschatten.
De Roomsch-Katholieken zullen altijd dankbaar gedenken hoe hij
bij zijn kroning de voor hen beleedigende woorden uit de gebruikelijke
inhuldigingsacte liet schrappen ; hoe hij onder den oorlog, de diplomatieke betrekkingen met den Paus herstelde en hoe hij later, ondanks
felle oppositie in sommige Protestantsche middens, een officieel bezoek
eracht aan het Vaticaan.
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Letterkundige Kroniek
door Em. JANSSEN, S. J

^. Potzie
WIES MOENS, Golfslag. -- De Sikkel, Antwerpen, 1935, 55 blz., 28 fr..
Waar is de tijd, de eerste jaren na den oorlog, toen het fulpen
geluid van Celbrieven in ons ruischte, en toen de messianische Boodschap ons den mildsten wereldvrede verwachten deed. Wij wilden gelukkig zijn, en alle menschen waren goed !... Helaas, hoe spoedig
werd het leven weer hard en nijpend ! « De jonge karavanen hadden
aangezet » : een rampzalige kinderkruistocht naar bittere ontgoocheling I In Vlaanderen, waar « Gods huis 's Zondags te geuren staat, te
gonzen als een bijenkorf », teekende zich voor 't eerst opstandige misnoegdheid af op veler zwijgend gelaat ; en Gods liefde, « als een
fruitboom in deze aarde geplant », scheen niets voort te brengen dan
wrange vruchten van beproeving.
Als in een dronken roes en met een duizelige visie had Wies
Moeres, onvergetelijk, de hooge verwachting gezongen van heel een
jeugdig geslacht. Een tijd lang hield hij haar, met merkbare zelfoverspanning, nog hoog ; toen zij instortte, zweeg hij. Aan de eenzamen
had hij zijn hart willen brengen, « als een ciborie, overloopend van
levende hosties » : nu stond hij zelf vereenzaamd, met een verschrompeld hart ; -- en ons bleef alleen de weemoedige herinnering over aan
den tweeden Rodenbach, nog spoediger dan de eerste ons ontnomen,
wiens gedichten de even verrukkelijke als vergankelijke fata morgana
verbeeldden van een té schoonen droom.

Een late « golfslag » ; daar verschijnt hij weer.
Wij zagen onlangs twee portretten van hem : de bekende jonge
man met de pijp ; en een ander, van meer dan tien jaar later... Ouder
geworden draagt de man de sporen in zich van den levensstrijd ; in
dit nieuw geestelijk portret, den dichtbundel, zochten wij den gerijpten
-dichter te herkennen.
Wij herkenden hem ook.
Niet dan met eenige ontgoocheling in het min of meer verwarde
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programma-gedicht : een plastisch uitgewerkte echo van Verschaeves

De Schelde bij Dendermonde.
Eveneens onbevredigd door de negen verzen, in het eerste deel
verzameld. Wij hoorden er den veel jongeren Moens in, van rond
1925 ; wij zagen hem falen bij een paar te stroef gehouden rijmballaden ; wij vonden een gedicht terug, reeds in een vroeger bundel verschenen ; wij toefden bij Herfstlied (blz. 22) , waar de dichter, bij het
besef dat de inspiratie hem begeeft, toch hopen wil op « Mei -- in
't komend jaar ».
Die Mei...: in de negen Vlaamschgezinde en godsdienstige gedichten van het tweede deel, is hij nog niet gekomen. Het koppig
Vlaamsch volk (blz. 26-27), het mooi, sterk Vlaamsch volk (blz. 33),
het taai, trotsch, zinnelijk en mystisch Vlaamsch volk (blz. 36-37),
Kerstmis en de vrede (blz. 28-29) : het blijven, ook onder een toer
van beelden, gemeenplaatsen. Maar de bitsige polemiek van Noord enZuid (blz. -31-35) klinkt zuiverder en voller dan soortgelijk dichtwerk
van Anton Van de Velde ; en, alles gezamenlijk beschouwd, -- verr,
leden, heden en toekomst vervullen den ziener met vertrouwen, moed
en hoop. Onmiskenbaar roert in hem het krachtig bewustzijn van zijn
poëtische zending. Nog geen Mei ; maar onder den grond schieten en
wroeten geweldige wortels.
Gedichten van liefde en wijsheid ; zoo mogen wij de zes verzen
van het derde deel noemen. De eerste « verworvenheden » van harden
strijd : deemoedige onderwerping, huiverend besef van eigen bestemming en onmacht, maar God is nabij... en het leven wordt een bete
meesteren, stuk voor stuk, het meest door het leed, van, in den de w',
de uiteindelijke overwinning.
Hoeveel vorm- en zelf beheersching b.v., pijnlijke ondervinding
deemoedig berusten, in volgende Spreuk
Onschuldig kijkt het wicht de wereld aan.
Een zoet geheim bloeit in den knaap zijn bloed.
De jongling droomt, en maakt veel zot vertier.
Een kamper is de man, hij valt en richt zich op.
Beschadigd schrijdt de ni ensch naar 't einde toe,
Zijn winst is wijsheid, diep in 't donker hart.
Wij herlazen de laatste verzen : de toon is gedempt ; hier spreekt
een man, die « vreugd- en smart- en strijd-gerijpt », zich, in het voor
uitzicht van den dood reeds, het best vertroosten kan.
Wat brengt ons deze vluchtige « golfslag » ? De zekerheid. dat
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dichter Miens, doorheen pijnlijke jaren, ongeschonden zijn gave heeft
bewaard, onafgebroken zijn optimisme, onvergaan het bewustzijn van
zijn zending. Dat weemoed en godsverlangen inniger in hem leven ; en
deze verdieping van het gemoed geleidelijk inwerkt op de oude
overdaad van beelden en uitbundigheid. -- De hoop en het verlangen,
dat die golf van een oever tot een oever moge deinen ; van jeugdig messianisme tot een ernstig-bezonken Boodschap. -- De wensch dat,
met Gods regen, deze idealistische ziener zijn verbitterd en verdeeld
volk nog eens moge doen opzien naar vizioenen van vrede, mildheid
christelijke barmhartigheid.

Een studie ove r Verschaeve
DIRK VANSINA, Cyriel Verschaeve. -- Zeemeeuw, Brugge, 1935, 122 blz., 18 fr..
Wellicht zal men ons, om deze bespreking, partijdig noemen
onderhavig werk is, in de literaire wereld, een twistappel geworden.
Bij geen der strijdende partijen wenschen wij ons in te lijven ; maar
daarom mogen wij ons oordeel noch verdoezelen noch verduiken.
Ziehier dan.
Bij de lezing viel het ons op dat sommige hoofdstukken geen titel
droegen, andere wel ; en in het tweede geval beantwoordde de inhoud
nitt altijd precies aan den titel. Wij zochten ook, vergeefs, naar een
iiihoudstafel. Hoe Was het geheel dan gebouwd ? Een oratorisch-lyrische vaart doorheen V.'s religieuze lyriek, dramatiek en mystische
voordrachten ; zijn nationale kunst ; zijn aesthetisme en zijn Uren bewondering ; tot aan een synthetisch beeld van zijn bijzonderen aanleg
en van zijn cultureele, godsdienstige, nationale beteekenis.— En we bedachten : moest zulke studie, in dezen vorm, volkomen geslaagd zijn ;
dan ware ze méér dan knap werk.
Interessante beschouwingen en juiste bemerkingen troffen we verscheidene aan ; maar meestal leek ons een belangrijk punt eerder aangeraakt of nagezegd dan rustig doordacht, en de toepassing op Verschaeve geschiedde dan zeer haastig. Zoo b.v. over de religiositeit in de
kunst (bi. 92-95) ; en over de dubbele aesthetika, naar gelang men van
het ambacht uitgaat of van het begrip « schepping » (bl. 87-88). Wij
waardeerden ook de korte paragraaf over de Rubensbesprekingen
-r(, 97) ; en het volmondig bekennen dat V., in zijn lyriek voor den
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vorm (bl. 98-99), in zijn drama's voor de karakterteekening (bl. 109),
gedeeltelijk faalde. Minder beviel ons de gedurig herhaalde vergelijking
met de allergrootsten : Dante, Augustinus, Ruusbroec ; en nog min,
der sommige totnogtoe onverantwoorde uitspraken : V., in zijn Uren
bewondering, de « evenwaardige gelijke » van « de heroën der kunstgeschiedenis » (bl. 85) ; — V.'s werk, ontstaan « uit de hernieuwde beleving van het katholicisme » (bl. 93) ; — V. een van « de grootste
dramaturgen der wereldletterkunde » (bl. 110) . Hier en daar stuitten
we zelfs op iets onverstaanbaars ; V. « een scheppend mystieker », bijna eenig in zijn soort (bl. 97) ; ---- een ziener, die « zichzelf steeds
meester (blijft) ook als hij duizelt » (bl. 104) ; -- een « onstuimigaard... nochtans een bouwmeester » (ibidem) ; — « het levens- en
zielsinstinkt van het onsterfeliijke Vlaanderen » (bl. 113) ... Gedeeltelijk ontgoocheld legden wij het boek ter zijde.
Wij zochten naar de juiste oorzaak van deze mislukking. Overschatting van V. was het niet, en evenmin hoog gestemde bewondering ; want, afgezien van de gemakkelijke superlatieven en van de vergelijkingen zonder klaren inhoud, mag Vansina zijn held hoog stellen
en hem geniaal noemen (al heeft dit laatste woord, door overmatig
gebruik, zijn kracht verloren) . Veeleer, zoo leek het ons, was het een
al te slaafsche navolging. Een uur bewondering, over den schrijver
van Uren bewondering en in zijn trant, neemt gemakkelijker gebreken
over dan hoedanigheden. En als men bedenkt dat V. nooit uitblonk
door nuchteren werkelijkheidszin ; dat gebrek aan een evenwichtige
methode, in ,de laatste tien jaren vooral, zijn even stoere als schitte.
rende denk- en tienkracht als machteloos stelde tegenover de veelheid
van zijn visiën (zoo komt het ook dat, samen met zijn vorderend leven,
zijn peiling en poëzie niet adaequaat schijnen te vorderen) ; dat hij
nooit, noch in zijn schepping noch in zijn critek, geweld van diepte
kon scheiden en luidruchtigheid van contemplatie : dan begrijpt men
dat, wie hem al te getrouw navolgt, een licht chaotisch werk voortbrengt, waarbij we ons afvragen (evenals bij sommige studies van V.
zelf) : « wat hebben wij daaraan ? » Als men daarbij overweegt dat
Vansina, wil hij zijn opzet sekuur uitwerken, tegelijk de mystiek, de
theologie en wijsbegeerte, de wereldliteratuur, zoowel speculatief als
historisch, moet omvatten en hanteeren : dan is men, omtrent de vertrouwbaarheid vn zijn synthese ,op voorhand gewaarschuwd.
Wij willen V. niet kleineeren ; wel integendeel ! De wind der
eeuwigheid, zooals hij hem laat waaien, moet onzen tijd helpen zuive
ren. Doch waarom dan, in kalme bewondering, over hem het boek niet
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geschreven dat hij verdient ? Waarom, als hij « de groote nationale
dichter (is) uit een overgangstijdperk » (bl. 113) , het vernieuwende
in hem van het verouderde niet zorgvuldiger onderscheiden ? Waarom.
in plaats van te schermen met aphorismen en groote namen (wij kennen reeds zoo weinig proportie ; en klinkende leuzen hebben ons te
lang begoocheld !) -- waarom niet elk werk rustig zichzelf laten verklaren, en het verklaarde dan getoetst aan de eeuwige waarheid ?
Waarom, door aandachtige rangschikking van werken en levensdaden, nederig en onbevangen, de lijn niet getrokken van V.'s denken,
streven en bereiken ? Dan werd de echte V., voor ons allen, een veiliger wegbereider naar een schooner toekomst ! ... Intusschen bezitten
wij, naast verscheiden inleidingen tot zijn arbeid (Vansina, Dosfel,
Elebaers, naast monographieën over bijzondere werken (Lamot, Van
de Walle, De Blieck), alleen dit synthetisch overzicht ; waarbij het
beste in V., naar ons bescheiden oordeel, eerder schade dan baat vindt.

Wij hebben zoo oprecht mogelijk onze meening voorgesteld : zoo
dienen wij wellicht best Verschaeve zelf, Vansina, het Vlaamsche
volk. Partij kiezen in de polemiek lag niet alleen buiten onze bedoeling ;
het ging er recht tegen in.

III. Een stap vooruit...
Francois MALIRIAC, Les anges noirs. -- Grasset, Paris, 1936, 292 p..
Nooit, zoover wij weten, heeft Mauriac het mysterie van goed en
kwaad, van uitverkiezing en verdoeming zoo tragisch voor zich gezien, als bij deze geschiedenis van den bederver en misdadiger Gabriel
Gradère, den tegenhanger van Thérèse Desqueyroux ; die, gelukkiger
dan de giftmengster totnogtoe, als een uitverkorene sterven mocht.,..
Het grootste der mysteries sprong hem naar de keel : de bovennatuur
lijke verheffing die de zonde voorop schijnt te stellen (werd Christus
niet mensch om ons van de zonde te verlossen ?) ; de ondoorgrondelijke Voorzienigheid die uit het diepste kwaad het hcogste goed
ophaalt ; de Goede-Herder-gestalte van jezus, op zoek naar het verloren schaap ; de even verbazende als troostvolle parabel van den
verloren zoon ; het onbegrijpelijk godswoord dat er in den hemel
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meer vreugde zal zijn om één zondaar die zich bekeert dan om negenen-negentig rechtvaardigen die geen bekeering noodig hebben...
Nooit misschien werd de even oprechte psycholoog en peiler als oprecht geloovige Mauriac zoo bespookt, als toen hij dit boek schreef.
Bespookt omdat hij -- hij voelde het -- het verengend jansenisme
overwinnen moest : de duivel zou sommige zielen onherroepelijk bezitten ; Christus zou voor alle menschen niet gestorven zijn ; heel de
menschelijke psychologie zou tot een dubbele neiging moeten herleid
worden waarvan de mensch onvermijdelijk de sterkste involgt : die tot
het kwaad (de begeerlijkheid) en die tot het goed (de genade). Dien
vijand gaat Mauriac te lijf: even stelt hij een ouden priester voor « a
gueule de saint», met een vreeselijk woord op de lippen over den «heerher der wereld » : « ii y a des Ames qui lui sont données » (bl. 42); -eti tegenover hem doet hij een jongen priester optreden, een werktuig der genade, die, midden eigen twijfels en beproeving, deze ijskoude uitspraak vernietigt (zie o. a. bl. 194-198) .
Het is een tragische marteling ; angstig en hijgend moet Mauriac
klit boek hebben geschreven, maar vernieuwd uit het strijdperk zijn
getreden. Het lot van zijn zondaar -- de meest perverse van al zijn
zondaars misschien, omdat hij, trouweloos, zijn roeping had verloo
chend (zie bl. 197, 272) -- verbond hij zijn peilen, altijd opnieuw,
naar den grond van Gods grenzelooze barmhartigheid. Nauwgezet
tot in het uiterste durfde hij slechts voorstellen wat hij voor zich gebeuren zag ; -- hoeveel dankbare bewogenheid doortrilt de laatste
bladzijden van den epiloog, wanneer de boetvaardige, na zijn fouten
op aarde zoo volledig mogelijk te hebben hersteld, zalig sterven zal
En uit dat herstel en uit dien dood rijst nieuw leven op.
Weer heeft de zoeker ,in zijn levensbeschouwing, het aandeel
van het geluk en de genade grooter gemaakt. Nog benauwt hem het
sombere jansenisme ; maar reeds ziet hij God « plus fort que cet
acharnement que nous mettons a nous perdre » (bi. 176) . Milder
schiet een witte straal door den nacht, en breeder ontlooit zich de
strijd tusschen licht en duister.

Het bijzonder kenmerk van dezen nieuwen roman is, dunkt ons,
hiermede aangegeven. Weer een familiedrama, met tal van binnenhuisconflicten, even eenvoudig en geweldig als, eeuwen vroeger, de
hof-tragedies van Racine. Weer de gewoite typen van-Mauriac, met
opvallend gelijkende trekken als men enkele boeken onderling verge-
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lijkt. Want niet alleen voor Gabriel Gradère vindt men aanstonds
een tegenhanger ; ook voor Andrès, zijn zoon, voor zijn nicht Mathilde, haar gemaal Symphorien Desbats en hun kind Catherine. Uitzonderlijk blijft Adila, het eerst verleide meisje, later de boetvaardige
echtgenoote ; en de reden vermoeden we, als we, in een brief aan
Gradère, dezen tekst lezen : « vous avez été,... vous êtes éternellement l'époux d'une martyre, d'une sainte .»... (bl. 211). Eenig echter
totnogtoe is de gestalte van den priester, die dezen brief schreef.
Van de eerste tot de laatste bladzijde, beheerscht hij het boek : den
misdadiger evenzeer als den schrijver (zie o. a. bl. 1-2, 260-261) . Hij
heet Alain Forcas ; noch bij zijn oversten, noch bij zijn parochianen
gaat hij voor voorzichtig door of vlekkeloos ; maar op het prentje ter
herinnering aan zijn priesterwijding, staat volgende tekst afgedrukt :
Tu marcheras par devant 1e Seigneur -- pour enseigner le salut a
son peuple, la rémission des péchés, la tendresse de sa miséricorde,
apportant la lumière a ceux qui so pt assis dans les ténèbres et l'ombre
de la mort, a f in de diriger nos pas dans la paix (bl. 271-272) .
Weer 'te soepele stijl, even zuiver en eenvoudig als concreet en
poëtisch. Ook hierbij denken we, zonder het verschil van vorm en tijd
te vergeten, aan den ouden Racine. Weer de verbazende penetratie
die alle sluiers doordringt, en het geconcentreerd geweld dat altijd
vordert : sarcastisch, bewogen, sidderend, onverbiddelijk. Weer het
sober aangewende natuurgevoel... ; of neen, ook hier vordert de schrijver ! Want de natuur wordt voor hem « 1'impassible théátre » van De
Vigny : de wereld, van alles getuige, alles weerspiegelend en alles
steeds terugroepend in het geheugen ; maar zelf nooit ontroerd en zonder reactie. « Ce monde odorant », lezen wij` ergens, « plein de bêtes
et d'astres, et qui ne sait pas qu'il existe des saints et des damnés, des
étres sauvés et des êêres perdus » (bl. 41) .
Weer de bekende Mauriac dus, en toch een andere. Want inzet,
intrigue, uitslag, vorm en inhoud van dit verhaal : alles is grootscher,
breeder, verscheidener, zuiverder. Alles is vooral warmer, meer aangrijpend en ontroerend. Zelfs Le nceud de vipères lijkt ons, in ruime
maat, overtroffen. Het essentieële van het werk beteekent dan, voor
den kunstenaar, den denker, den geloovige die het schreef, een stap
vooruit ; en wij bewonderen de heldhaftige inspanning van den man
die, met het oog op de vreeselijke mysteries, niet rusten kan.
Is nu alles gevonden ? Le nceud de vipères heeft men een katholiek
roman genoemd ; a fortiori zou dit werk dien naam verdienen, want de
genade is veel naderbij en de bekeering veel zuiverder. Toch aarze-
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len we : nog is de lucht niet vrij van beklemmende verstikking ; nog
wordt de psychologie te sterk gepolariseerd door de dubbele neiging
der jansenisten ; nog spreidt het gebeurende zich niet open : helderekleuren in weldoende zon... Een Franschman alleen, door wezen en.
kennis vertrouwd met de Fransche oude traditie en de moderne denken levenswijze kan, hieromtrent, juist schakeeren. Voor Vlamingen'
mag deze warschuwing niet ontbreken : de voorgestelde toestanden,
passen zich, bij onze Vlaamsche, weinig aan ; en heel het boek vergt,
om juist te worden begrepen, een meer dan gewone (ook bij gestudeerden) verstandelijke, zedelijke, godsdienstige ontwikkeling.
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Kultuurgesehiedenis

Veertig Jaar Europeesch Geestesleven
door F. DE RAEDEIAEKER.
De kultuurgeschiedeni s is aan de orde van den dag.
Men is gaan inzien dat niet alleen de grenspalen van de Europeesche
landen dikwijls werden verplaatst, maar dat ook de gedachten, de intelw
lectueele stroomingen een evolutie hebben gekend die veel belangrijker
is dan die van de grondgebieden. Hoe dieper men is doorgedrongen
in die geschiedenis van het Europeesche denken, hoe duidelijker het
wordt dat er boven de politieke grenzen en zelfs midden het oorlogsgeweld, een bindmiddel bestaat dat alle landen van Europa op een
hooger peil vereenigt. Er bestaat een collectieve schat die door allen,
in verschillende maat weliswaar, wordt gevoed en steeds hernieuwd,
en waaruit allen ook putten voor de ontplooiing van hun staatkundig
leven, hun zedelijk bewustzijn, hunne kunstschepping, hun religieuse
houding.
Het onderzoek naar den inhoud van dat geestelijk, kultureel
kapitaal waarop de wereld, en meer bepaaldelijk Europa, teert, en het
beschrijven van de vormen en de wendingen die de voortschrijdende
menschheid aan dit bezit heeft gegeven, is het voorwerp van kultuur-

geschiedenis.
Op dit gebied werd er reeds veel ontgonnen en het publiek ten
beste gegeven. Maar de schets der evolutie van 't menschelijk denken
en van het wereldgebeuren is meestal zoo schematisch samengevat dat
ze nog enkel een naieve voorstelling der « kultuur x is. Er wordt met
eeuwen en met systemen gegoocheld en men heeft de pretentie van de
meest ingewikkelde historische perioden, 'die soms eeuwen beslaan,
met een woord of op zijn mooist met een zin te caracteriseeren. De
romeinsche periode van de Europeesche kultuur moet dan als « stoicynsch » doorgaan ; de Middeleeuwen zijn « dynamisch » of • gotisch 3
en dergelijke vage begrippen moeten de illusie scheppen van een diep
philosophisch doorzicht in de kultureele verworvenheden van eeuwenlange tijdperken.
Het doet dan ook verfrisschend aan eene studie te lezen als die
van Paul HAZARD, Professor aan het Collage de France, verschenen
in twee boekdeelen, onder den titel van u La Crise de la Conscience
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Européenne :. (1) Wie terugschrikt voor zoo een breed opzet wordt
gerustgesteld door twee datums die onmiddellijk op den titel volgen
1680-1715. De schrijver heeft immers zijne studie beperkt tot 35 jaar
europeesche cultuurgeschiedenis ; maar deze korte tijdspanne is zoo
belangrijk in de ontwikkeling van ons denken en voelen dat hij ze
terecht kan beschouwen als de crisisperiode van het Europeesch geweten.
*

*

*

De zeventiende eeuw was na de geweldige ontwrichting van de
Hervorming en de Renaissance, een eeuw geweest van betrekkelijk
evenwicht. Spanningen waren natuurlijk niet afwezig, maar zij werden
als levende krachten benuttigd door een hooger harmonieerend beginsel. Het is voor Europa de klassieke tijd, "eene periode van hooge
scheppingsmacht en van intellectueele eenheid. Zij was bevolkt met
machtige kunstenaars en groote dichters. Het volstaat, te herinneren
aan Corneille en Racine. De meest beoefende wetenschap was die van
de kennis van het menschelijk hart. Daarbuiten vergenoegde men zich
met de weinige wetenschappelijke overleveringen die zonder kritiek
aanvaard werden. In 1654, in het midden dier zeventiende eeuw, liet
Vondel zijn Lucifer afspelen in het raam van eene wereldconceptie
die dagteekende van Ptolemaeus. De Europeaan voelde toen orthodox
al had hij dan ook de keuze tusschen drie geloofsbelijdenissen, en hij
boog ootmoedig voor het gezag van Keizer, Koning en Prins, aan wie
de hoogste genieën van dien tijd in de nederigste termen hunne onsterfelijke kunstwerken opdroegen.
Teekenen van opstand, van individualistisch losspringen uit het
zoo fijn geregeld sociaal verband zijn wel voorhanden ; maar over het
geheel genomen mag Europa zich voor een vijftigtal jaren verheugen
in het kalme evenwicht en de vruchtbare ontplooiing van zijn krachten.
Bij het einde der eeuw treedt plots de crisis in waaraan Professor
Hazard zijn geleerde aandacht heeft gewijd. Er ontstaat rond 1680
eene psychologische verschuiving, eene kentering, die de oude orde
gaat aan 't wankelen brengen en eene nieuwe wereldbeschouwing in
't leven roept.
Nauwkeurig worden een voor een de factoren ontleed die de
nieuv,, e geestelij ke houding tegenover het kultuurprobleem bepalen. Er
is eerst de twijfel over ae echte waarde en de duurzaamheid van het
(1) Paul Hazard, La Crise de la Conscience Européenne, 2d. — Parijs, Boivin et Cie, 1935, 60 Fr. voor de twee deelen.
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klassieke, aristocratische wet eldbeeld. Men begint de keerzijde te
beschouwen van het gulden evenwicht, de nadeelen aan de bestaande
orde verbonden. Andere sociale verhoudingen zijn toch ook mogelijk
-- en men gaat op zoek naar andere kulturen waar het beter gaat ;
en men vindt die natuurlijk ; men idealiseert ze in de mate waarin
men zich bewust wordt van eigen tekortkomingen. Het intens verlangen
naar iets nieuws en iets beters wordt geprojecteerd in het gephantaseerde beeld' van den braven wildeman, van den wijzen
Chinees, vandennatuur-getrouwen Arabier, van
den s c h r and er en S i a m e e s. De Europeaan had heelemaal
geen hoedanigheden meer, vergeleken bij de oude niet-christelijke volkeren ; en hij bezweek totaal onder het onmeedoogend sarcasme van
Rica en Usbeck in de « Lettres persanes » van Montesquieu (1721) .
De kritiek gold niet alleen de toenmalige beschaving, maar ook de
historische adelbrieven, het traditioneele schema van een plechtige
historische ontwikkeling die haar bekroning had gevonden in de gouden
eeuw. Het historisch pyrrhonisme kwam in zwang ; de bronnen waar
men tot nog toe had geput voor het vormen van een historisch beeld
van het verleden bleken een onontwarbaar kluwen te zijn van waarheid
en verdichtsel. De chronologie zelf kwam in opspraak, en de aloude
overlevering van de 6000 jaren sinds de schepping bezweek onder het.
critisch onderzoek der oude oorkonden. De europeesche cultuur kon
niet eens bogen op eene betrouwbare traditie !
Daarbij kwam dat de intellectueele leiding in Europa oversloeg
van Frankrijk naar de Noorderlanden, vooral naar Engeland. Sinds de
herroeping van het Edikt van Nantes in 1685, en de uitwijking van
duizenden Calvinisten naar Holland, was dit laatste een haard van
gisting en propaganda geworden. Zoo werd meteen de nieuwe critische
gedachte vastgekoppeld aan de heterodoxie van het Noorden. De landen door Luther en Calvijn van de spiritueele eenheid van Europa
vervreemd, boden het gewenschte klankbord voor de nieuwe geluiden.
En Prof. Hazard wijdt enkele suggestieve bladzijden aan de machtige
rol die in die periode van gisting werd gespeeld door Holland. « Op
lied de wereld, zoo luidt een getuigenis uit de 17e eeuw, zijn er maar
tien of twaalf steden waar er een groote hoeveelheid boeken wordt
gedrukt. In Engeland : Londen en Oxford ; in Frankrijk : Parijs en
Lyon ; in Holland : Amsterdam, Leyden, Rotterdam, den Haag.
Utrecht ; in Duitschland : Leipzig; en dat is nagenoeg alles» (blz. 116),
Dus vijf centra in Holland, twee in de groote landen die toen aan het
hoofd ston4en van het beschaafd Europa. in Holland ontwikkelden
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zich het scepticisme, het ongeloof, het wijsgeerig rationalisme, het
staatkundig rationalisme ; alles wat ging zegevieren in de 18e eeuw
over heel het werelddeel. En dat niettegenstaande den weerstand van
het orthodoxe protestantisme, want zooals Prof. Hazard zeer terecht
opmerkt : « Indien het protestantisme onder zijn vele eigenaardigheden
ook den opstand telt van het individueel geweten tegen de tusschenkomst van elk gezag in geloofszaken, met welk recht zal een gezag
zich aan het geweten opdringen ? » (blz. 125). Ook zijn de voornaamste voorloopers van het rationalisme werkzaam in de protestantste
Nederlanden. Pierre Bayle zendt van daaruit over heel Europa zijne
« Nouvelles de la République des Lettres » (1684) en zijn beroemd
« Dictionnaire historique et critique » (1697). Daar ook geeft Jean
Le Clerc zijne « Bibliothèque universelle et historique » uit (1696) en
de Basnage de Beauval zijn « Histoire des ouvrages des savants »
(1687).
En ze zijn met velen om de zeventiende-eeuwsche traditie van
Europa neer te halen, om de twee hoeksteenen waarop die traditie is
gebouwd te vermorzelen : de staatkundige orde en de religieuse gebondenheid. Cartesianen, Sceptiekers, als Fontenelle en Saint Evremond,
godloochenaars als John Toland, al de « rationeelen » stormen met
vereenigde krachten tegen het kalme en grootsche wereldbeeld dat de
16e eeuw had opgebouwd. De hollandsche jood Baruck Spinoza (gestorven in 1677) was hun aller meester en patroon. Deze groote wijsgeer werd, zooals het met uitzonderlijk diepe geesten steeds het geval
is, weinig gelezen, en nog minder begrepen. Maar uit zijn abstracte
betoogen puurden schrandere publicisten sommige schablonen die in
de openbare opinie geworpen er een geweldige verwoesting aanrichtten. (Zoo werd door Einstein bewezen dat alles relatief is, niet ?, en
door Bergson dat alles voortkomt uit een « é 1 a n v i t a l » !) In de
« Tractatus theologico-politicus » (1670) had dus Spinoza bewezen
dat het gezag der koningen niet berustte op den wil van God, .en dat
de republiek een beter stelsel was dan de monarchie ; en in de «Ethica»
(1677), verschenen na zijn dood, kon iedereen lezen dat God hetzelfde
is als de natuur, en dat er bijgevolg van een bovennatuurlijken . Gods
dienst, van eene openbaring geen spraak kon zijn. En gedekt door het
gezag van iemand als Spinoza, begonnen Bayle en de anderen de
naieve menschen in de maling te nemen die nog bogen voor een koning,
of die nog geloof hechtten aan de fabels van den Bijbel.
En ongelukkig genoeg, al deze nieuwigheden vonden geen ver-

standigen weerstand bij de katholieken van het einde - der `zeventiende
eeuw.
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Er ontbraken bij de orthodox-denkenden, die synthetische geesten
-die in het nieuwe dat ontwaakte de nuttige bestanddeelen konden ontdekken, ze integreeren in de traditie en dan de onverantwoorde overdrijvingen bekampen. Want dat de nieuwe strooming veel waarheid
meevoerde, wie zal het loochenen ?
De historische kritiek, de verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden, eene zekere politieke vrijheid : dat alles kon aanvaard worden
zonder gevaar voor ontrouw aan de eeuwige waarheden die de wereld
veranderingen beheerschen. Maar wie kon toen de leiding van de beweging nemen om ze langs de goede baan te leiden ? Bossuet was
verouderd ; hij was de koene kamper geweest, de koninklijke geest die
de machtige harmonie reflecteerde van het zeventiende-eeuwsch evenwicht. Maar men kon van hem niet verwachten dat hij op lateren leeftijd het nieuwe dat groeide zou begrijpen en waardeeren. En hij vond
helaas geen opvolger die voor het opkomende geslacht zou zijn wat
hij vroeger geweest was : de leider en de theoloog van Europa. Er
waren toen wel verdienstelijke geleerden werkzaam in de katholieke
kloosters.: de Benediktijnen van St. Maur verhieven hun ordenaam
tot het symbool van onverdroten werk ; en de Bollandisten begonnen
den Sisyphus arbeid van de bronnenstudie der Heiligenlevens. Maar
de invloed van dien wetenschappelijken arbeid bleef uiteraard beperkt.
Een man die zou spreken tot het groote publiek en diens aandacht zou
afdwingen voor de zuivere katholieke opvatting over al de problemen
die toen voor de openbare opinie werden behandeld, zulk een man
werd niet gevonden.
Als openbare leermeesters traden voortaan leeken op die elk verband met het positief geloof en de kerkgemeenschappen hadden verbroken, en in de plaats van de vroegere levensnormen er nieuwe trachtten voor te stellen aan een zoogezegd geëmancipeerde wereld.

In het tweede boekdeel van zijn belangrijk werk onderzoekt Professor Hazard den positieven inhoud der nieuwe denkwijze. Immers,
alhoewel de negatieve, afbrekende zijde van de jonge beweging het
meest in het licht trad -- en ook veel schade berokkende -- toch trachtte zij een nieuw levensideaal op te bouwen dat het oude zou vervangen. En hierin speelde de groote Engelsche denker John Locke (gestorven in 1704) een machtige rol. Men mag zeggen dat al de gedachten
die later, in de 18e eeuw, gemeengoed zullen worden van Europa, en
verspreid op breede schaal door Voltaire en de Encyclopedisten, reeds
klaar geformuleerd aanwezig zijn in de geschriften van Locke.
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Deze gaf in zijn «Essay concerning human understanding», (1690)
eene nieuwe kennistheorie, die onder den naam van Sensualisme heel de
achttiende eeuw zou beheerschen. De rede was niet de afstraling van
het goddelijk intellect, noch een ingeboren geestelijk licht, maar alleen
de dienares van de zintuigen. Zij kan alleen de waarnemingen schikken, samenvoegen ; zij is in werkelijkheid niets anders dan de stoffelijke waarneming zelf. Deze is dan ook de eenige leidster van het
menschelijk denken en van het menschelijk leven.
In .« The reasonablness of christanity » (1695) haalt Locke op
dezelfde wijze het christendom naar omlaag. Hij ontledigt het van al
zijn bovennatuurlijke elementen en krachten ; het wordt de godsdienst
volgens de menschelijke rede, herleid tot zulk een minimum dat het
geen godsdienst meer lijkt maar samenvalt met den dienst van het
huidige leven. God wordt niet geloochend, maar of hij nu bestaat of
niet de «redelijk e godsdie n s t» zou er geen zier om veranderen.
Ook op politiek gebied heeft Locke de nieuwe formule gegeven.
Zijne « Two treatises of Government » (1960) zijn eene apologie van
het constitutioneel koningdom, zooals dat in Engeland was tot stand
gekomen in 1688, met de troonsbestijging van Willem van Oranje.
Heel dat complex van nieuwe opvattingen over God en den
mensch werd toegepast in een nieuwe moraal waarvan de princiepen
door Locke werden uite e ngezet in zijne « Thoughts concerning the Edur
cation ». Daarin wordt eene nieuwe zedeleer aangeprezen ; de authentieke voorganger van de leekenmoraal ; moraal van den deftigen
mensch, maar die op niets objectiefs meer gegrondvest is.
Locke geeft den intellectueelen inhoud aan de nieuwe strooming.
Zijn ideeën werden over heel Europa verspreid door pamfletten, e dietionnaire's », brieven, nieuwsberichten waarvan geen enkel verbod de
verspreiding kon tegenhouden. Zij vormen den nieuwen mensch, den
verlichten burger. Want waar vroeger de adel den toon aangaf in
Europa, begint nu de welstellende burger het hooge woord te voeren.
Deze wordt zich bewust van zijn macht, en zijn toenemende welstand
plaatst hem in steeds gunstiger positie tegenover den steeds armer

wordenden edelman.
Daarbij opent, sinds Newton, de wetenschap totnogtoe onbekende
vergezichten. Het vertrouwen in eigen kracht, het optimisme voor de
toekomst, de naïeve overtuiging dat de mensch goed is wanneer hij
slechts in alles de natuur wil volgen, een zeker ideaal van menschliev ndheid, van vergelijkend scepticisme : dit alles belette de menschen
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van dien tijd de schrijnende armoede te ontwaren van de levensphiloSophie waarop zij de toekomst wilden bouwen. Al de hoogste toppen
van elke kultuur werden afgeknot; de godsdienst, de wijsbegeerte, de
kunst -- alles werd herleid tot een minimum, tot iets prosaïsch ;
de bloeiperiode der poëzie is afgesloten — tot iets burgerlijks, in den
slechtsten zin van dit woord. Alleen de wetenschap begint haren wonderen opgang ; maar zij alleen zal den mensch niet troosten voor het
verlies van de hoogste waarden die in hem steeds ook naar bevrediging
zullen zoeken.
Want zelfs in die bewogen periode waarin de nieuwe vorm van
Europa werd gesmeed, werden de diepe, geheimzinnige behoeften van
den mensch niet heelemaal onderdrukt. Het vage deisme, het laag-bijde-aardsche sensualisme, de spitsvondigheden van de Bijbelkritiek konden iedereen lang niet voldoen. Er zijn symptomen van weerstand en
van opstand, die een ondergrondsche onrust verraden van onderdrukte
krachten die vroeg of laat hunne weerwraak zullen nemen. Onder het
koude, rustige, voldane, helder afgeteekend masker van het rationalisme woelt het gevoelsleven van den mensch, zijne diepe onrust, zijn
mystisch verlangen, al de duistere maar machtige strevingen van zijn
diepste wezen.
In het laatste gedeelte van zijn boek ontleedt Prof. Hazard die
nevenstroomingen, die randphenomenen, die als de broeiïng vormen
van het romantisme, dat zich later door het rationalisme zal heenslaan.
Het burleske van een Lesage, de sentimentaliteit van het Italiaansch
opera, het loskomen van de nationale instincten, en verder de religieuse
hoogspanning van de talrijke secten, het quietisme, het mysticisme in
al zijne vormen, contrasteeren met de heerschende ideeën van den tijd.
*

Ik heb, zeer in 't kort, den inhoud willen weergeven van het belangrijk en interessant werk van Professor Hazard : de negatieve en
de tamelijk schamele positieve zijde van de cultureele kentering die
het einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw kenmerkte.
Het beeld dat hier geschetst wordt biedt ons eigenlijk niets nieuws.
In alle kultuurhistorische werken zal men dezelfde hoofdgedachte terugvinden. Maar nergens wordt de overvloedige documentatie zoo
gewetensvol onderzocht, geschift, en samengevoegd. De klare uiteenzettino vergemakkelijkt de lezing : eerder eene verpoozing dan eene
inspanning,
de lofwaardige bedoeling den lezer alle overbodige ver-
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inoeienis te sparen heeft den schrijver misschien wel tot eene al te
groote vereenvoudiging en zelfs soms tot oppervlakkigheid gevoerd.
Eene geschiedenis van de kultuur, of van eene « krisis van het geweten » is voorzeker geene geschiedenis van de wijsbegeerte. Nochtans
zal men ze moeilijk begrijpen, indien men geen doorzicht krijgt in de
wijsgeerige denkbeelden die de algemeene cultuuruitingen orienteeren
en voeden. Daarom ware eene ietwat diepere uitbeelding der toen
ontstane philosophische systemen gewenscht geweest. Waar de schrijver spreekt over mannen als Spinoza, Locke, Leibnitz, om de grootsten
te noemen, had hij ons ook in de kern van hun gedachte kunnen
inleiden : wij zouden ons graag die moeite getroost hebben, om hunnen
invloed op vulgarisators als Bayle, Saint-Evremond, Fontenelle, Balthazar Bekker, John Toland en anderen beter te begrijpen. Met andere
woorden, de philosophische achtergrond van deze anderzijds zoo gewichtige bijdrage tot de kultuurgeschiedenis van Europa, is te zwak,
te vaag en zelfs te onzeker.
Om deze bewering te staven neem ik slechts een voorbeeld, waaruit blijkt dat de wijsbegeerte eerder behandeld wordt als een litterair
motief dan als een diepere grond waarin de kultureele phenomenen
ontkiemen. Schrijver spreekt ergens (II blz. 93) over het platonisme
van Shaftesbury. Deze fijngevoelige « gentlemanlike » wijsgeer heeft
Plato met liefde door Cudeworth hooren commenteeren te Cambridge.
En om de vereering te caracteriseeren van den schrijver van den brief
over het enthousiasme voor den schrijver van het Sumposion, , zegt
Prof. Hazard : « et Shaftesbury aime regarder, sur le mur de notre
caverne, le jeu divin des grandes ombres ». Welnu, indien hij zich
daarin vermeide, dan 'was hij allerminst een discipel van Plato : deze
immers wilde dat de echte wijsgeer zich zou afkeeren van het schaduw
spel op den wand van de spelonk, --- het zintuigelijke -- en zich zou
wenden tot het licht, dat daar buiten de echte dingen -- de ideeën —
bestraalt. Wat Prof. Hazard van Shaftesbury hier zegt klinkt wel heel
mooi ; maar het verraadt een tekort aan wijsgeerig doorzicht.
Maar, het weze herhaald, wij hoeven in dit werk geen geschiedenis der wijsbegeerte te zoeken. Indien wij . het nemen voor wat het
is : een beschrijving van de verschillende gedachten die tusschen 1680
en 1715 door de beroemdste publicisten van Europa werden in omloop
gebracht, en die door afbraak van het zeventiend-eeuwsch evenwicht,
den nieuwen kultuurinhoud van de achttiende eeuw voorbereidden, dan
mogen we gerust zeggen dat we hier te doen hebben met een stam
daardwerk dat een definitief beeld teekent van deze belangrijke periode.
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KUNST
ONZE VLAAIVISCHE PRIMITIEVEN.
door Ad. JANSEN.
Alhoewel Claus SIuter en zijn medewerkers te Dijon aller belangstelling gaande houden — dit voornamelijk sedert het uitgeven
van de lijsten der Brusselsche Steenbickeleren —, en ondanks het feit
dat sedert enkele jaren meer belangstelling wordt getoond voor de
kunst van de zeventiende eeuw, worden onze zoo genaamde « primitieven » nog steeds met een bijzondere voorliefde bestudeerd.
Onder de talrijke werken den laatsten tijd verschenen, stippen
wij er met een bijzonder genoegen drie aan, die elk een bijzonder doel
beoogen en werkelijke aanwinsten voor de kunstgeschiedenis mogen
genoemd worden.
Het eerste van E.H. CLIJSTERS geeft ons een nieuwe verklaring
van de beteekenis van het alomgekende drieluik : het Lam Gods, verklaring die « geheel of gedeeltelijk, tegen alle bestaande opinies indruischt 1.; de schrijver onderzoekt tevens het vraagstuk der gebroeders, Van Eyck. (1)
Het tweede is van de hand van Dr. G. J. HOOGEWERFF en
handelt over de « Vlaamsche Kunst en de Italiaansche Renaissance »
(2) ; terwijl het derde, een prachtwerk van Dr. Jan DE JONG, de
II: Architektuur bij de Nederlandsche Schilders vóór de Hervorming »
behandelt. (3)
werk van Van Eyck, doch hun verklaringen zijn zoo uiteenloopend
dat het vraagstuk nog geen voldoende oplossing kreeg. Zooals Prof.
Wij mogen gerust verklaren dat deze drie werken van het groot<1) Lod. CLIJSTERS Ph. & S. Th. D. ; Leeraar in de Wijsbegeerte aan het
Amerikaansch College te Leuven ; Rector aan de Middelbare Landelijke Huishoudschool te Stavoort (Limburg), Kunst en Mystiek. De Aanbidding van het
Lam, naar een genetische verklaring -- St. Norbertus' Drukkerij, Tongerloo,
.
1935.
(2) Dr. G. J. H00GEWERFF, Vlaamsche Kunst en Italiaansche Renaissance. (Wetenschappelijke Bibliotheek) -- N.V. Het Kompas, Mechelen ; N.V.
De Spiegel, Amsterdam.
(3) Dr. Jan DE JONG, Architektuur bij de Nederlandsche Schilders vóór
de Hervorming. -- N.V. De Spiegel, Amsterdam ; N.V. Het Kompas, Mechelen,
1934.
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ste belang zijn, daar zij ons tot een beter en dieper medevoelen met
onze kunstenaars nopen door menig detail, -- tot nog toe niet voldoende in het licht gesteld, -- te ontleden en het verband van het
geheel beter te doen inzien. De kunstminnaars zullen deze drie geleerden dan ook dankbaar zijn voor het geleverde werk.
De Aanbidding van het Lam.
Theologen en kunstcritici hebben gewedijverd om ons een zoo
volledig mogelijke verklaring te geven van het groote en grootsche
Lemaire deed opmerken in zijn studie verschenen in 1932 werd het
voornaamstegegeven van het vraagstuk uit het oog verloren : het komt
er niet op aan te zeggen : deze uitleg is de meest logische, dus is hij de
ware. We staan hier integendeel voor een historisch feit : Wat hebben
de schilders eigenlijk willen verbeelden ?
Bij gebrek aan archiefstukken, die ons met volle zekerheid de
beteekenis en de bron van inspiratie zouden kunnen aangeven, wijst
E. H. Clysters een tekst aan, waarin wij vrij wel elk detail van het
drieluik terugvinden en waarvan het meesterwerk van Van Eyck
dan ook a de heerlijke geschilderde uitbeelding » zou zijn.
Het 'gaat over het 13e en laatste visioen van het 3de en laatste
boek van Scivias (= Sci vias Domini) van de H. Hildegardis. Geboren te Bóckelheim (Bisdom Mainz) in 1098 en overleden in 1179,
wijdde Hildegardis haar leven op jeugdigen ouderdom aan den dienst
van God, en vestigde zich in 1147 met achtien kloosterzusters te Gingen, op de St. Ruperts- of Rupertsberg. Haar geschriften werden zeer
hooggeschat, zelfs « de Paus hield er aan, voor de Kardinalen en
abten, de geschriften van Hildegardis zelf voor te lezen ».
Van het werk « Scivias », bestaande uit een inleiding en drie
deelen of boeken, 26 visioenen behelzende, en geschreven van 1141
tot 1151, hebben wij nog een aantal oude codices, dagteekenend uit
de twaalfde en dertiende eeuw. De eerste gedrukte uitgave -- de
editio princeps -- werd in 1513 bezorgd door den humanist Jacques
Lefvre en gedrukt te Parijs bij Henri Estienne. Het is deze tekst die
hier benuttigd werd, na nauwkeurige vergelijking met de vertaling van
het oudste handschrift door Bóckeler en na vaststelling dat er 4 geen
enkel merkelijk verschil bestaat, ten minste voor het 13e visioen, 3e
boek, en de andere plaatsen die ons interesseeren, en waar onze bewijsvoering op steunt. »
Op deze uiteenzetting volgt dan de tekst, met een Nederlandsche
vertaling, verdeeld in 5 deelen en in alinea's, met tusschenin titels
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(H. Maagd Maria, de zingende Engelen, de Patriarchen en de Pro
'eten, de Apostelen, het Lam, de Fontein, de Martelaren, de Belijders,
de Maagden, de Strijders en de Rechters, de Pelgrims, de H. Geest,
de musiceerdende Engelen, Adam en Eva) . De schrijver deed verder
sommige plaatsen, die in de bewijsvoering bijzonder worden aangehaald, cursiveeren. (4)
In het licht van de visioenen van de H. Hildegardis, verbeeldt het
openstaande drieluik « de Gemeenschap der Heiligen : de Triomfee'.
rende Kerk in den Hemel, de strijdende Kerk op aarde, maar zonder
de Lijdende Kerk of het Vagevuur ».
De Godsfiguur -- aan dewelke een afzonderlijk kapittel wordt
gewijd -- verbeeldt « Christus, den Menschgeworden Zoon Gods,
hoofd der Heiligen », « die met onwrikbare kracht, onscheidbaar vereenigd met den Vader en den H. Geest, heerscht als de eene God,
zichtbare verschijning der H. Drievuldigheid, niet op het einde der
tijden, maar nu, om hun zaligheid te bewerken... ».
De beteekenis van de verschillende deelen van het openstaande
drieluik wordt door den schrijver zelf als volgt samengevat : « Het
middengedeelte, boven en onder, dus gansch het open drieluik zonder
de paneelgin van Adam en Eva en zonder de onderste zijluiken, verbeeldt den Hemel, waar de Engelen en de Heiligen van Oud en Nieuw
Testament vereenigd, in de hoogste zaligheid, rond Christus, den Hesnelkoning, met voor zich het Lam en de Fontein des Levens, Zijn mystieke Beelden en Symbolen. Hem eeuwig lof brengen en, in Hem, ook
aan den Vader en den H. Geest, onzichtbaar voor ons, maar onafscheidbaar met Hem vereenigd, terwijl onder het symbool der Duif,
de H. Geest zijn besproeiing van lichtstralen over de heiligen uitstort
en hun aller stemmen één maakt.
De onderste zijluiken verbeelden, links van het Lam, Eremijten
(4) Alhoewel wij overtuigd zijn van de gegrondheid van de stelling, die hier
verdedigd wordt, deelen wij de meening van den schrijver niet waar hij zegt
dat het voor zijn th, sis « eigenlijk van geen belang is te blijven staan bij de
waarde of de orthodoxie van de visioenen van Hildegardis. Of die visioenen
nu echt zijn, of zij orthodox zijn, al dan niet, zij bestonden en konden dus inv oed
uitoefenen op de kunstenaars. » Het is o.i. gewaagd dit a priori te verklaren,
immers zoo de visioenen niet echt zijn, kunnen zij beinvloed, of geinspireerd
geweest zijn door een ander werk, in hetwelk Van Eyck — of zijn raadgever —
op zijn beurt de gegevens van het drieluik zou hebben geput. Wij voegen hier
echter onmiddellijk aan toe, dat de schrijver, ondanks zijn bewering, enkele
bladzijden wijdt aan dit onderwerp en dat ook wij gelooven dat het overbodig
zou zijn in een ander werk den overvloed van overeenkomstige details te zoeken
dien wij aantreffen in de Scivias.
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en Pelgrims, de uitverkorenen, de heiligen der aarde en op de aarde.
die door gebed en boetvaardigheid, den duivel overwinnen en naar den
hemel optrekken, en rechts, Ridders en Rechters, de hemelsche deugden, die op de aarde de uitverkoren zielen te hulp komen en de duivelsche hinderlagen vertrappelen.
De predella (niet meer bestaande) verbeeldde de hel, vanwaar
de duivelen hun hinderlagen spannen aan de heilige zielen der aarde,
maar waar zij door de hemelsche deugden worden teruggedreven en
gebonden.
Adam en Eva staan daar, -- afgezonderd van al het overige, —
als de gevallen menschelijke stamouders, bij wier zonde God de
Menschwording van Zijn Zoon voorzag, waarin Hij al de aangetoonde wonderen der glorie in de heiligen des hemels en der genade in de
uitverkorenen der aarde had vastgesteld en besloten. »
Wat nu de buitenluiken betreft, meent de schrijver dat zij onafhankelijk van het binnenste werden opgevat en zonder er onmiddellijk en noodzakelijk verband mee te houden. Moest Van Eyck echter
of zijn theologisch raadsman wél een betrekking tot het hoofdwerk
gewild en gezocht hebben, dan kon hij in het visioen eveneens interessante aanduidingen vinden.
Doch de invloed van de H. Hildegardis bleef niet beperkt tot het
Lam Gods, ook andere werken van Van Eyck hebben er hun thema aan
te danken : zoo het schilderij — gewoonlijk toegeschreven hetzij aan
Hubrecht, hetzij aan jan Van Eyck -- gekend onder den naam « De
Triomf der Kerk over de Synagoge » en bewaard in het Prado te
Madrid. Niet enkel de hoofdgedachten : Triomf der Kerk en de Fontein van het levend Water, doch ook de samenstelling der groepen zijn
in de Scivias terug te vinden.
Na deze vaststelling zal het wel niemand verwonderen de meening
te hooren opperen dat de Scivias ook nog andere kunstenaars van de
veertiende en de vijftiende eeuw zou geinspireerd hebben. En menigeen
zal wellicht alreeds gedacht hebben aan het meesterwerk van onzen
genialen -- doch in breede kringen niet genoeg bekenden -- Claus,
Sluter, wij bedoelen de Pons Vitae, beter bekend als de Mozes- of den
Profetenput. En zoo wij met den schrijver meenen dat het al te voortvarend zou wezen nu reeds te beweren dat Hildegardis « een inspiratrice zou geweest zijn voor gansch de Vlaamsche en de VlaamschBurgondische kunst in de veertiende en vijftiende eeuw, » toch mogen
wij nu reeds aanvaarden dat Hildegardis een der hoofdbronnen van
die kunst geweest is.
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Een belangrijke vraag wordt vervolgens beantwoord. Was Van
Eyck --- of zijn raadgever -- in de gelegenheid de werken van Hildegardis te raadplegen ? Deze vraag is des te belangrijker daar het hier
gaat om handschriften, waarvan natuurlijk slechts een zeer beperkt
aantal exemplaren bestond. Eindelijk in het laatste hoofdstuk wordt
het netelige vraagstuk van de gebroeders Van Eyck besproken. Wij
meenen dat het gewaagd is te besluiten dat gezien de volkomen eenheid van opvatting volgens de gegevens van het visioen, er geen spraak
kan zijn van twee meesters. (Waarom dan in het werk steeds gesproken van het drieluik der « Van Eycken » ? En is het dan uitgesloten dat de theologische raadsman — gezien het ingewikkelde onderwerp -- een volledig uitgewerkt programma, getrokken uit Scivias, zou
hebben voorgelegd, in plaats van slechts het thema aan te duiden ? De
schrijver beproeft vervolgens een aanneembaren uitleg te vinden voor
de legende van Hubrecht. Alhoewel wij hier geen stelling willen nemen
in dit vraagstuk, moeten wij toch bekennen dat de uitleg over het
« quatrain » ons evenmin heeft overtuigd.
Dit laatste punt, waarover ten andere het laatste woord nog niet
gezegd is, neemt niets weg van de waarde van dit boek. Zelden zagen
wij dit moeilijk vraagstuk met zooveel voorzichtigheid behandeld, en
wij brengen gaarne hulde aan de objectiviteit van den schrijver.
Wij besluiten met den wensch, die wellicht zal gedeeld worden
door al de lezers van dit boek, te weten dat E. H. Clysters ons zoo
spoedig mogelijk verder zou laten genieten van de vruchten van zijn
liefdevollen en hooggewaardeerden arbeid. In den loop van zijn uiteenzetting beloofde hij ons immers een verdere studie over den invloed
van Hildegardis op onze Vlaamsche kunst, zoo de belangstelling voldoende mocht blijken. Dat die voorwaarde vervuld is, betwijfelen wij
geenszins. Verder zal dit het beste bewijs leveren voor de stelling, die
de schrijver bij den aanvang van zijn werk voorop zette : « Mystiek
en Kunst zijn gezusters, veel meer dan Theologie en Kunst. »
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And. LATZKO, Helden en figuranten --- N. V. Het Kompas,
Mechelen, 1.935.
Een reeks schetsen over personen en toestanden om en bij de
Fransche • Revolutie, Zoo heeft schrijver het achtereenvolgens over
De Revolutie, De Geheimen van de Bastille, De Gezusters de Nesles,
Germ. Poisson, Drouet, Fouquier Tinville, Axel Fersen, de Slotenmaker Gamin, de mislukte staatsgreep van generaal Malet, enz...
Wil de geschiedenis voor het nageslacht leven, dan volstaat niet
een zakelijke kennis van wat gebeurde op « het schouwtooneel der
wereld ». De spelers op dit tooneel zijn menschen, en vooral het menschelijke in hen spreekt tot ons. Daarom is 'n werk als dit verdienstelijk en ongemeen belangrijk. Hier voelen we onder een naam en een
eereambt een menschenhart kloppen met zijn hoogere aspiraties en ook
met zijn klein-menschelijke passies. De pronkende maskarade, die zich
voor het groot publiek afspeelt, krijgt hier haar levensbeteekenis.
Nochtans in geschiedkundig werk -- en dit boek is toch blijkbaar
als dusdanig bedoeld — pleegt men een onbevooroordeelde uiteenzetting van de feiten te verlangen. Daarom betreuren we dat schrijver
van de eerste bladzijden af zoon vlammenden polemiektoon aanslaat.
Waarom gaat hij maar dadelijk aan 't verketteren van alwie ook maar
even zou durven denken dat de Fransche Revolutie ook nog iets anders
was dan een striid van helden tegen een verrotten staatsvorm ? En met
de geschiedkundige objectiviteit is het er soms ook erg aan toe. Wie
denkt er nu nog aan het Catholicisme te vereenzelvigen met den staatsvorm der absolute monarchie ? En praatjes over het misbruik van het
biechtgeheim zijn die nu nog niet van de baan ?
De ontegensprekelijke letterkundige hoedanigheden van dit boek :
suggestieve voorstelling, boeiende verhaaltrant, en niet minder de degelijkheid van de vertaling, kunnen dit ernstig voorbehoud over den
inhoud niet doen vergeten.
G. De Wolf, S. J.
C. VERVOORT, Pr., Van Boerenjongen tot Paus, Pius X —
Davidsf onds, 1935, 181 blz., 15 fr.
« Volksboek — Nr. 256 » : die vermelding zegt ons van welken
aard dit werk is en meteen wat het Davidsfonds reeds presteerde : veel
en ook goed. Volks, in den goeden zin .van 't woord : volksverhef f end.
Deze levensbeschrijving is het weer, en bij uitstek. Ze is geenszins
oppervlakkig. zooals blikt o. m. uit de bevattelijke maar zakelijke wiize
waarop de strijd van Pius X tegen het modernisme behandeld wordt.
Dat hoofdstuk geeft den minder ontwikkelde een duidelijk beeld van
de hoofdtrekken dier ketterij.
Dr. K. du Bois, S. J.
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Dr Walter FRANZ, Franz Ritter von Epp, Der Weg eines
deutschen Soldaten -- Hanseatische Verlagenanstalt, Hamburg,
1934, 167 blz., 3,50 Mk.
Een levensbeschrijving van een officier die een voorname rol gespeeld heeft in de opkomst van het Nationaal-Socialisme. Schrijver
maakte van de gelegenheid gebruik om het werk van den Fiihrer te
verheerlijken. Een propagandaboek dus, maar van iemand die er verstand van heeft.
E. D. S.
Dr. W. FRANK, Zur Geschichte des Nationalsozialismus —
Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg, 1934, 35 blz., 1 Mk.
Schets van het opkomen van het Nationalsozialismus door een
zijner voormannen ; zeer zakelijke schets welke ons het verloop der
gebeurtenissen nauwkeurig beschrijft.
K. B.
V. SCHOLLAERT en J. LAUWERYS, Nieuwste Geschiedenis,
Vlaamsche Handboeken voor Geschiedenis -- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1935, 385 blz.
Zooals de andere werken dierzelf de reeks, munt deze Nieuwste Geschiedenis uit door de klare en bevattelijke wijze waarop zij de uitgekozen stof behandelt. De indeeling is logisch, de gegevens zijn verscheiden en, ondanks enkele onnauwkeurigheden ( voornamelijk bij
het verhalen der veldslagen) , juist.
Standaard-Boekhandel zorgde voor een keurige uitgave en talrijke illustraties.
F. De Raedemaeker, S. J.
Dr. Rob. VAN ROOSBROECK, Van Bismarck tot Poincaré --N.V. Het Kompas, Antwerpen, 1935, 315 blz..
Een belangrijke aanwinst voor de geschiedkundige literatuur in
Vlaanderen. Hier wordt een van de meest ingewikkelde perioden der
geschiedenis op bondige en toch objectief-wetenschappelijke manier
voorgesteld. Schrijver heeft de vaak verkeerd uitgelegde alliantie-politiek van den Duitschen Kanselier goed begrepen en bevattelijk weergegeven. Minder geslaagd lijkt me zijn interpretatie van de rol van
Poincaré. Daar kom ik nog wel eens in een uitvoeriger bespreking op
terug. In de opgave der geraadpleegde werken zocht ik te vergeefs
Em. Bourgeois : Manuel de Politique étrangère, dat mijns inziens veel
objectiever dan het werk van Debidour is. Ook mis ik er de degelijke
studie van H. L. Van Oordt : Van Crisis tot Oorlog, waarin. PoincaM. 's Balkan-politiek zeer scherp ontleed wordt, en de studie van Pierre
Renouvin over La crise européenne et la Grande Guerre (1914-1918) .
Alles saamgenomen nochtans een zeer degelijk werk.
E. De Schaepdryver.
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Dr. Boris RAPTSCHINSKY, Russisch Christendom. -- Ruys,,
Zutphen, 1935, 328 blz.
Wie in het betrekkelijk kort bestek van een boekdeel een overzicht wil hebben van de geschiedenis der Russisch-Orthodoxe Kerken
en secten zal dit werk moeten ter hand nemen. Het bevat veertien:
hoofdstukken : veertien staties van den harden kruisweg dien de Russische Kerk heeft doorlocpen en waarvan het aftobbende lijden op de
Russische ziel voor altijd zijn merk heeft gezet.
Gekerstend onder den invloed van Byzantium (kerstening van
Kijew, onder \Vladimir, in 898 of 900), volgde Rusland het Grieksche
Oosten in de noodlottige scheuring met Rome. Dat beteekende eene
« breuk met het Westen » die op heel de geschiedenis van het Mos-.
covitische rijk zijn vervreemdenden invloed zal laten gelden.
Gebonden aan het politiek regiem deelt de Russische Kerk het
wisselend lot der vorsten en ondergaat den dwang van hun willekeur.
Peter de Groote schaft op eigen gezag het patriarchaat af : in 1720
wordt de Heilige Synode met ziine jurisdictie bekleed -- totdat het
tijdperk van het Bolsjewisme intreedt en de patriarch opnieuw den
troon bestijgt. maar heel de Kerk tevens bukt onder de bloedigste
vervolging die ze ooit heeft gekend.
De schrijver ontleedt met kalme objectiviteit elke phase van die
groote geschiedenis. Wij zouden zijn boek zonder voorbehoud kunnen.
loven indien hij het niet had gewaagd terloops te spreken over het
Katholicisme. Sprekend over een Russisch theoloog zegt hij : « Jaworsky leerde. evenals de katholieke theologen, dat de mensch reeds,
vóór den zondeval niet volmaakt was en dat de zondeval niet volkomen
was, dat de val de schuld van den mensch zelf was evenals zijn opstanding zijn eigen verdienste was ,» (blz. 207) . Katholieke theologen.
die zoo iets leeren kennen we niet.
F. De Raedemaeker, S. J.
Ghislaine DE BOOM, Marguerite d'Autriche-Savoie et la PréRenaissance. Met voorwoord van H. PIRENNE, --- Droz, Parijs
Falk, Brussel, 278 blz.
Het leven van Margareta van Oostenrijk (1480-1530) , dochter van
de ongelukkige Maria van Burgondië, is boeiend als een roman. Pas
drie jaar oud wordt het prinsesje uitgehuwd aan den Franschen Koning;
Karel VIII. maar deze ziet later kans om een voordeeliger huwelijk
te sluiten en zendt zijn elfjarige gade eenvoudig naar huis terug. Vier
jaar nadien huwt zij den Kastiliaanschen kroonprins don Juan, maareen paar maanden na haar aankomst in Spanje sterft haar gemaal. In
1501 eindelijk gaat zij een derde huwelijk aan met hertog Philibert
van Savooie, een sprookjesprins, « den schoonsten ridder van de
Christenheid ». Hij verongelukt op een jachtpartij in 1504. Margareta.
zal weduwe blijven, en haar tijd verdeelen tusschen de politieke zorgen -- zij is landvoogdes der Nederlanden van 1507 tot 1515 en van
1519 tot haar dood —, de fraaie letteren en de schoone kunsten. Rond.
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haar hof te Mechelen, thans het Justitiepaleis, schaart zich een bent
kunstenaars en letterkundigen die onder de bescherming van Vrouwe
Margareta den grondslag leggen tot het ontluiken van een nieuwe
cultuur : de Voor-Renaissance. De landvoogdes zelf houdt er prachtige kunstverzamelingen op na en heeft een bibliotheek die als een van
de schoonste van den tijd geroemd wordt. Het meerendeel van haar
boeken berusten thans in de Kon. Bibliotheek te Brussel.
Dit alles wordt ons verhaald en levendig beschreven in het mooie
boek van Mej. De Boom. Het onderwerp is streng wetenschappelijk
behandeld ; het is tevens, door het boeiend en springlevend verhaal,
een historische roman, dien men met genoegen leest en herleest als
een van de meest belangwekkende episoden onzer nationale geschie
denis.
J. A. Van Houtte.
Eugen LEIMERG, Wege and Wandlungen des Nationalbewusstseins, Studien zur Geschichte der Volkwerdung in den Niederlanden and in Bohmen (Deutschtum and Ausland, Heft 57-58) —
Aschendorf f'sche Verlagsbuchhandlung, Mijnster i. W., 1935, VII246 blz.
« Door de geschiedenis van twee grenslanden worden de krachten
veroneri,a:ircl die de menschen tot een volk maken : de politieke verbondenheid in den staat, en het bewustzijn van een historische zending ». Aldus bet omslagbandje, waarmede het opzet van schrijver
verduidelijkt wordt. Blz. 1-124 handelen over de Nederlanden (in historiseht n zin). Daarover alleen zullen wij het hebben.
De behandeling van de stof is werkelijk voorbeeldig. Na een
paar blz. begripsverduidelijking over het verschil natie-staat, schetst
schrijver het geografisch en historisch milieu. Vervolgens bestudeert
hij -een eerste stadium van onze wording tot natie : het ontwaken van
het nationaal bewustzijn in het middeleeuwsch graafschap Vlaanderen ; de strijd tusschen graven en Fransche koningen, met zijn climax
1302 zijn innig meegeleefd geweest door het volk. Van bewusten taalstrijd is er echter geen spraak. In de XVe-XVIe eeuw zijn nieuwe
factoren de versmelting tot een natie van alle Nederlandsche gewesten
komen bespoedigen, n.l. de Burgondische staat, waarmede voor het
eerst sedert de IXe eeuw een politieke eenheid tot stand komt ; de
adel die zijn onafhankelijkheid tegenover de buurvolkeren zoekt te
bewaren ; het humanisme, wiens historische aanleg een merkelijke versterking van het nationaal bewustzijn meebrengt.
Daarmede schijnt schrijver de stof als afgehandeld te beschouwen. Velen zullen het hiermede niet eens zijn. Ongetwijfeld heeft de
godsdienstige tegenstelling, vanaf de XVIe eeuw een vèrgaande vervreemding tusschen Noord en Zuid meegebracht, en de vraag hoeft
tenminste gesteld of hiermede Nederland en Vlaanderen geen verschillende naties begonnen te worden. Een zeer belangrijke vraag,
die hier onbesproken gelaten wordt. Maar eens dit voorbehoud ge-
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maakt, aarzelen wij niet te zeggen dat het boek van Dr. Lemberg een
meesterlijk boek is. Het is bewonderenswaardig hoe een vreemdeling
zich in deze mate in onze nationale geschiedenis heeft kunnen inleven,
J. A. Van Houtte.
Ernst FORSTHOFF, Deutsche Geschichte seit 1918 in Dokuinenten (Krbner's Taschenausgaben, Bd. 113) . -- Af red Kri;ner,
Leipzig, 1935, XII r 336 blz., in linnenb., Mk. 3,75.
Weinig politieke evoluties hebben zoo'n historisch en zelfs, meer
algemeen, sociologisch interesse opgewekt als de lotgevallen van de
Deutsche republiek. Was haar ondergang een zelfmoord, zooals G.
Bernhard het voorhield, of een natuurlijke dood ? Alleen rechtstreek
sche bronnenstudie kan hierover klaarheid brengen en het is de verdienste van Prof. F. deze mogelijk gemaakt te hebben.
Wij kunnen er niet op denken een volledig overzicht te geven
van de documenten die het boek ons biedt. Enkele onderwerpen zullen
voldoen om zijn belang aan te toonen : de stichting der partijen na de
katastrofe van 1918 (o. m. manifest van het Centrum van 30-XII) ; de
federalistische wrijvingen tusschen Rijk en Pruisen of Beieren ; het
structuur van het rijk met zeer aanschouwelijke voorbeelden van de
einde der partijen in 1933 (blz. 104-132) ; de syndikaten (blz. 180196) . Na het oude, het nieuwe, o. m. Hitler's regeeringsprogramma, het
arbeidsfront en de opbouw van de standenorganisatie en den arbeidsdienst (blz. 259-290), het belangrijke Erbhof-experiment (wet van
29-12-33), eindelijk de cultuur- en schoolpolitiek (blz. 312-336).
De documenten zijn door verklarende teksten van Prof. F. verbonden. Enkele platen luisteren dit hoogst interessante boekje op, de
beste bronnenverzameling over het Duitschland van gisteren, van vandaag en van morgen.
J. A. Van Houtte.
Piero MISCIATELLI, Savonarola, vert. door Ellen RUSSE.
— Fidelitas, Amsterdam, 278 blz.
Ellen Russe heeft ons eene vlotte vertaling verschaft van deze
nieuwe levensbeschrijving van Savonarola. De groote Florentijnsche
monnik wordt hier ten voete uit geteekend, met c een onaantastbaren
wil tot het goede... een onverschrokken christelijk geweten, met een
Oud-Testamentischen inslag en vervuld met een democratisch ideaal
en bovenal met een blind vertrouwen in de komst van een nieuwen Cyrus, Gezant van God, dien hii meende te zien in den koning
van Frankrijk » (blz. 261) . Misciatelli kiest blindelings partij noch
voor Alexander VI, noch voor Savonarola. In beiden onderscheidt hij
den goeden en den slechten kant. Dit genuanceerd oordeel, dat afsteekt
bij de vele apologieën die voor beiden geschreven werden, is het eenige
dat o.i. met de historische waarheid overeenkomt. Verder zal iedereen
met belangstelling het 12e hoofdstuk lezen over den invloed van Savonarola op de kunst der Renaissance, en ook het paraleel tusschen
Dante en den held van dit zeer lezenswaardig boek (blz. 94-95) .
F. De Raedemaeker S. J.
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KUNST
P. Longius DE MUNTER, O.F.M., S. Franciscus in de Kunst
^-- S. Franciscus Drukkerij, 1935.
Het Sint-Franciscus-Album dat ons hier voorgelegd wordt, bevat
een reeks verzorgde reproducties van de merkwaardigste kunstwerken
uit de iconografie van den heilige. Het commentaar is meestal een letterkundige interpretatie van den inhoud van elk kunstwerk : het leert
een artistiek thema meer dan een artistieken vorm bekijken en begrijpen en bouwt uit de beschouwing van Sint-Franciscus gezien door
de kunst, een beeld op van den Serafijnschen Heilige, waarvoor allen
den auteur dank zullen weten. Wie van kunst houdt en Sint-Franciscus bemint zal niet zonder geestelijke vrucht en aesthetisch genot, het
album van P. De Munter doorbladeren.
Prof. Dr E. De Bruyne.
Prof. Dr. Stan. LEURS, De Kathedraal van Doornik. Tweede
deel : Gothische bouwkunst, Beeldhouwkunst en Mobilier, en Renaissance ; Ars Belgica IV. -- De Sikkel, Kruishof straat, 223, Antwerpen, gen. 250 fr. ; geb. 275 fr. ; in portef. 250 fr.
Het vierde deel van Ars Belgica, onlangs van de pers gekomen.
is het vervolg op het eerste deel dezer belangrijke reeks. Het bevat
een studie over het koor van de Kathedraal van Doornik en over het
doxaal ; het is tevens een prachtalbum. Het draagt als ondertitel :
Gotische bouwkunst, beeldhouwkunst en Mobilier, en Renaissance. De
inleiding werd geschreven, zooals in de vorige deelen, door Dr. Leurs ;
ditmaal echter ontbreekt de vertaling van de Fransche uitgave.
De geleerde kunsthistoricus geeft ons vooreerst de geschiedenis
van het gotische koor, dat aangevat in 1242 door Walter de Marvis,
bisschop van Doornik, in 1255 gewijd werd. In den loop der eeuwen
werd er meermalen gewerkt aan dezen uitbouw en menige kapel werd
er aan toegevoegd. « In 1906 werd echt vandalenwerk begonnen : het
vrijleggen der Kathedraal » die, als gotische kerk, niet bedoeld was
als een vrijstaande facadenbouw.
De ondergane, Fransche invloed wordt vervolgens nauwkeurig
onderzocht en daarna aangestipt hoe het koor van Doornik op zijn
beurt er toe bijdroeg « om de rijpe Fransche gothiek » in de Waalsche
en Dietsche gewesten te verspreiden. Het meest treffend voorbeeld
zijn « de verbouwingen welke de St. Niklaaskerk te Gent in de tweede
helft der XIIIe eeuw onderging ».
Niet minder belangrijk is het doxaal : « een der meesterwerken
van den Antwerpschen architect en beeldhouwer : Cornelis Floris De
Vriendt ». Ongetwijfeld geïnspireerd op het vroeg-renaissance doxaal
door Jacques Dubroeucq in 1535 voor de stiftskerk van Sint Waltrudis
te Bergen vervaardigd, heeft het menigen navolger gekend. Het doxaal
van de Onze Lieve Vrouwe kerk te Antwerpen (vernield) en dat van
St. Jan te 's Hertogenbosch, nu in het South Kensington Museum te
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Londen, wijzen op menige gelijkenis met Doornik. Andere Laat-renaissance doxalen van het oude Henegouwen, laten zich in meer of
mindere mate tot het Doorniksche model herleiden.
Alhoewel de Doorniksche steenhouwers, zelfs na de Romaansche
periode, nog een belangrijk centrum vormden, voornamelijk voor het
vervaardigen van doopvonten, kapiteelen en grafplastiek, wordt er
slechts in dit boek enkele woorden aan gewijd. en dan nog bij de bespreking der platen. Waarom trouwens het eerste deel niet uitsluitend
gewijd aan de bouwkunst en het tweede deel voorbehouden aan de
beeldhouwkunst en de kunstnijverheden ?
Dit weze niet gezegd om de waarde van dit belangrijke werk te
verminderen, wij aanzien trouwens deze inleiding als een uitstekende
en zekere basis voor de verdere studie van de bouwkunst in het Schelde-bekken. Doch « Ars Belgica » is voornamelijk bedoeld als een
album. De 72 platen met hun 116 afbeeldingen, geven enkele zichten
van het gotische koor ; verder de ivoren-gotische Madona ; 14 epitafen ; een twintigtal platen van de glasramen ; de relikwiekast « des
Damoiseaux » ; een volledige serie platen van het merkwaardig doxaal ; enkele schilderingen, o.a. het Vagevuur van Rubens ; de Kalr
varie in ivoor van Duquesnoy ; de houten lambriseering der Sint Lodewijkkapel en eindelijk de rococo preekstoel.
Kortom, dit vierde deel moet niet onderdoen voor de drie vorige
deelen. Het is keurig uitgegeven en vormt een rijk platenalbum, dat
veel dienst zal bewijzen. Wij verwachten met belangstelling het vijfde
deel der reeks, dat reeds een tijdlang is aangekondigd en zal handelen
over de andere kerken van Doornik. Deze drie deelen zullen samen,
dank zij de overvloed van de platen en de degelijkheid van den tekst,
een onontbeerlijk geheel vormen voor alle kunstminnaars.
Ad. Jansen.
LANDEN EN VOLKEREN
Anton E. ZISCHKA, Japan Wereldveroveraar, vert. door J.E.
MARRE — Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg, 1935, 308 blz.,
42 fr.
« De schrijver heeft willen aantoonen dat Japan een tegenstander
van formaat is, dat zijn ontwikkeling een logisch proces is, en geenszins een toevallig succes...
» Hij heeft willen aantoonen, hoe verrassend en weergaloos deze
resultaten eener doelbewuste, gerichte economie kunnen zijn. Hij heeft
de eerste gerichte economie van moderne tijden willen schilderen en
haar willen vergelijken met de Europeesche economieën zonder lijn
of orde. Hij heeft getracht, het Europeesche « laisser-faire » scherp
tegenover het gecentraliseerde streven van Japan te stellen ».
En de schrijver geeft ons wat hij ons geven wil. Hij is zakelijk,
hij laat de feiten spreken, stijl en toon zijn meesleepend, daarbij wat
weemoedig-verbitterd : hij beijvert zich om de oogen te doen open

TiaEKENNIEUWS

327

gaan, om in 't volle licht te stellen dat samenspannen van allen in
Europa in stee van economisch en politiek tegen elkaar te strijden het
eenig middel ter redding is, maar hij is er van overtuigd dat 't al niet
zal baten.
Wij worden ingelicht niet enkel over Japan zelf maar daarbij
over de omliggende landen, o. m. Nederlandsch Indië, Singapore, Australië, Manchukuo, China, Rusland ,door Japan bedreigd.
Een boek dat tot nadenken dwingt ; dat vooral het noodlottige
van 't « laten begaan » aantoont en wel in uitwerksels er van waar
men weinig de aandacht op trekt.

Dr. K. du Bois, S.J.
Kurth LUBINSKY, Abessinië Land en volk -- Andries Blitz

Amsterdam ; Standaard Brussel.
De naam alleen van dit boek, vuurrood over den omslag gebrand,
de sprekende photo van den geheimzinnigen Abessiniër, die onbetrouwbaar maar ernstig naar u toeziet moet vele menschen het geld in de
handen doen jeuken.
Het boek leest vlug al is de taal gebrekkig-verwrongen. Men kan
het best vergelijken bij een dokumenteerende film die, weze het dan
nog op vrij systematische wijze toch maar heel vluchtigjes rechts en
links met de camera is gaan gluren.
Interessant reportagewerk. Gedachten, scherpe probleemstellingen
zijn er niet in het boek. De beste hoofdstukken over Haile Selassi,
over Abessinië's beteekenis voor de wereld, over Harrar zijn niet krachtig opgezet en uitgewerkt. Waar de schrijver het heeft over het huwelijk schijnt hij nogal lichtvaardig om te springen met ernstige dingen.
Men leest het boek graag maar weet tenslotte weinig dat ons een
kijk zou geven op het grootsche gebeuren onzer dagen.
A. Snoeck, S. J.

MAATSCHAPPIJLEER
Peter DEHEN, Sinn und Ende der Arbeitslosigkeit ; die gesellschaftliche Neugestaltung aus dem Reichtum der freien Volkskráf te —
Herder, Freiburg im Br., 1935, 124 blz., 2,50 mk.
Een aantrekkelijk werk waarin wij een reeks interessante beschouwingen krijgen omtrent een bij uitstek actueel vraagstuk.
Vele menschen spreken van werkloosheid als van een dreigend
gevaar en een onoverkomelijk ongeluk. Doch, volgens schrijver is
werkloosheid een rijkdom : ze is het treffendste bewijs dat ontdekkers, uitvinders, ondernemers en natuurvorschers zich niet nutteloos
vermoeid hebben.
Maar, de vooruitgang werd slecht begrepen door de menschen ;
en zoo vraagt schrijver zich af wat er uit een volk, en meer speciaal
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uit het Duitsche volk, moet groeien, indien men amper 30 a 40 u. per
week wil werken en het overige in genot en luiheid doorbrengt !
Waar zullen er nog denkers, dichters en kunstenaars zijn ?...
Overal vinden wij automatisme en volstrekte gedachtenarmoede.
Ten slotte krijgen wij nog eene ontleding van enkele praktische
wenken, met toepassing op Duitschland, en tevens ook een gedacht
over de mogelijke oplossing van het werkloosheidsvraagstuk. Doch er
valt er aan te twijfelen of dit laatste eenieder zal bevredigen.

L. A.
GODSDIENST
Dr Desiderius FRANSES, O.F.M., Sint Ambrosius van Milaan,
kerkvorst en kerkleeraar.
Dr Nicomedes SANDERS, F.F.M., De H. Elisabeth van Thu-

ringen.
Frans van OLDENBURG ERMKE, Santa Teresa de Jesus, de
avonturen eener ziel.
Serie K De gemeenschap der heiligen 1, -- Uitgeverij J. J. Berkhout, Centrale Drukkerij, Nijmegem.
Eindelijk krijgt het Nederlandsch publiek een modern-opgevatte
serie heiligenlevens, en de drie voorliggende bandjes, van circa 130
blz. elk, vormen ongetwijfeld een flinke inzet. Er wordt ons niet gezegd onder wiens leiding deze reeks de wereld ingaat, maar aan wie
dan ook de eer toekome, de keus alleen reeds van de drie heiligenfiguren, die het eerst aan de beurt komen, en de door drie verschillende
auteurs volgehouden proportie in de behandeling getuigt van inzicht
en leidersbekwaamheid.
Het mocht een klein waagstuk heeten voor een zoo verafgelegen,
zoo weinig populaire figuur als S. Ambrosius van Milaan de belangstelling van den doorsnee-lezer van onzen tijd op te eischen en te bevredigen. P. Franses is er uitmuntend in geslaagd. Hoe verschillend
de toestand van de Kerk ook was in de vierde eeuw (S. Ambrosius
werd rond 340 geboren en stierf in 397), hoe vreemd b.v. de onverwachte bisschopskeuze van den provinciegouverneur Ambrosius ons
moge lijken, we voelen ons toch dadelijk thuis onder die katholieken
van toen. We voelen ons met hen fier over den H. Bisschop, die zoo
onversaagd, tegenover den machtigsten der keizers, de rechten der
Kerk handhaaft, — al wordt de vermaarde voorstelling die Rubens van
Ambrosius' conflikt met Theodorius den Groote gaf, als legendarisch
afgewezen (blz. 110) .
P. Sanders verplaatst ons op eens negen eeuwen verder, op het
hoogtepunt der middeleeuwen, in de XIIIe eeuw. Geboren in het jaar
1207 te Pressburg, hoofdstad van het toenmalige Hongarije, kwam de
H. Elisabeth reeds vroeg naar Thuringen (Duitschland) waar zij
vier-en-twintig jaar oud stierf. Het zevende eeuwfeest van haar dood
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werd in 1931 met luister gevierd. Bij die gelegenheid zag een heele
litteratuur het licht. Litterair het knapst mag wel het Elisabeth-boek
van Leo Weismantel heeten, dat in het Nederlandsch een goedgeslaagde vertaling kreeg van de hand van Félix Rutten. Wie deze
boeiende, fijn-psychologische « vie romancée » gelezen heeft, zal zich
meer dan eens afgevraagd hebben, waar eigenlijk het echt-gebeurde
eindigde en het zuiver-legendarische begon. P. Sanders verwittigt ons
dat dit in de bestaande bronnen zelf niet altijd met zekerheid uit te
maken is. Het zekere in dit leven is overigens al mooi genoeg, en al
valt dan ook het beroemde « rozenwonder » aan de kritiek ten offer
(blz. 53) , de diepere beteekenis er van kan een synthesis van dit Caritas-leven gelden.
Met Santa Teresa komen we in een atmospheer die reeds
veel dichter bij onzen tijd staat. Het leven der groote Karmelhervormr
ster van Avila is in de breede trekken algemeen bekend. Van Oldenburg Ermke heeft, met een fijne pen, de rijk-genuanceerde psychologie
en de stijgende levenslijn van Theresia naar voren gebracht. Wel komt
de eigenlijk-mystieke groei, die zulk een overwegende rol speelt in
« het boek van haar leven » minder tot gelding ; maar dat is ook voor
oningewijden minder toegankelijk. Wie deze boeiende biographische
schets gelezen heeft, zal vanzelf naar Theresia's eigen werken grijpen.
De typographische uitvoering van deze drie werkjes is onberispelijk.
L. Druwé, S. J.
Julius TYCIAK, Oestliches Christentuffi -- J. Schnellsche Verlagsbuchhandlung (C. Leopold) , Warendorf, Westf., 1934.
Het gezegde dat gebrek aan belangstelling gewoonlijk komt uit
gebrek aan kennis, geldt in hooge mate voor de Oostersche kerk. De
laatste tijd is hier gelukkig een verandering ingetreden, maar de beweging is op verre na nog niet overal doorgedrongen. Deze brochure
wil tot die kennis bijdragen door ons de schatten van de Oostersche
kerk te toonen : heel in 't voorbijgaan natuurlijk, maar toch zoo dat
men lust gevoelt tot nadere kennismaking. Al is de overgroote meerderheid der Costersche christenheid sinds eeuwen van de Katholieke
Kerk gescheiden, toch heeft zij veel van het erfdeel bewaard, een deel
dat riik is en schoon, en de Katholieke Kerk veel luister zou bijbrengen. Deze brochure doet ons iets vermoeden van den rijkdom en de
weelde der Oostersche liturgie, die door en door christelijk is ; van de
diepte der Oostersche religieuse ziel. Wel worden enkel de mooie
kanten toegelicht, maar schrijver maakt er ook geen aanspraak op hier
een volledige studie te leveren. Toch zouden we eenige reserve maken
waar het gaat over het « religieuse gevoelen » b.v. bij Dostojewsky,
waarover in deze brochure gesproken wordt. « Oestliches Christentum » levert ons zeer verdienstelijk werk door op deze manier bij te
dragen tot de verwezenlijking van deze groote christelijke gedachte
« Ut omnes unum sint »,
A. Wuyts, S. j.
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Jos FOLLIET, Morale internationale -- Bloud et Gay, Parijs,
1935, 216 blz..
Op het oogenblik dat de internationale problemen aan de orde van
den dag zijn, komt dit boekje ten zeerste gelegen. Het is een volledig
repertorium van alle problemen, stroomingen en ideeën, die op internationaal gebied onze aandacht opeischen. In het eerste deel schetst
de schrijver een vierdubbel feit : het vaderland, de betrekkingen tusschen de verschillende naties, de colonisatie en den invloed van de
Kerk op de geschiedkundige ontwikkeling dier werkelijkheden. Daarop
volgt, in het tweede deel, de uiteenzetting en de critiek van de onvolledige of valsche theorieën, die op die feiten gebouwd worden : natio
nalisme, imperialisme, racisme, pacifisme. Het derde deel wordt besteed aan de katholieke theorie van de vaderlandsliefde, van de internationale plichten, van oorlog en vrede en van de coloniale verantwoordelijkheden. De schrijver besluit zijn boek met een kort maar
schitterend hoofdstuk over de katholieke houding voor nu.
Wellicht zal niet iedereen accoord gaan met alle definities : schrijver volgt voornamelijk de Fransche terminologie, en schrikt niet terug
voor het « nationalitarisme » van René Johannet ; wij betreuren dat in
de bibliographie bijna uitsluitend naar Fransche boeken wordt verwezen, en daar geen onderscheid wordt gemaakt tusschen litteraire en
wetenschappelijke werken. Wij prijzen vooral de uiteenzetting van de
katholieke internationale moraal (derde deel) , een prachtige brok, die
op dit oogenblik door iedereen diende gelezen en bestudeerd te worden. De schrijver heeft de lezing vergemakkelijkt door een glashelder
ren, schitterenden stijl. Zeer warm aanbevolen.
F. De Raedemaeker, S. J.
Hermann MUCKERMANN, Eugenik. — Ferd. Diimmler, Berlin
und Bonn, 1934, 173 blz.
In dit boek heeft de onvermoeibare en immer vruchtbare H. Muckermann ons de vrucht geschonken van jaren hardnekkig volgehouden
arbeid. Hij publiceert hier n.l. de resultaten zijner wetenschappelijke
bedrijvigheid als Leider der Eugenetische afdeeling aan het « Kaiser
Wilhelm-Institut fur Anthropologie, menschliche Erblehre und Euge
nik ». (October 1927 - einde Juli 1933) . Dit boek is noch min noch
meer een eigenlijke Eugenetica in den strengen zin van het woord.
Mooie foto's hebben den tekst opgeluisterd, duidelijke schema's hebben hem bevattelijker gemaakt. Een uitgebreide bibliographie is aan
het einde bijgevoegd. Om het Duitsche gezin weer te doen opbloeien
rekent schrijver ten zeerste op den weldadigen invloed van den godsdienst : het Christendom toch verre van vijandig te staan tegenover de
Eugenetica, waardeert deze.
V. Uyttenbroeck, S. J.
Hermann MUCKERMANN, Rassenforschung and Volk der
Zukunft. -- F. Diimmler, Berlin and Bonn, 3e druk, 1934, 109 blz.
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Trilogie van telkens twee lezingen gehouden voor de leden der
« Deutsche Welle ». In het eerste paar dier lezingen handelt schrijver
over de omvorming der rassenstudie en geeft ons een korte schets der
voornaamste Europeesche rassen. In het tweede leert hij ons den oorsprong en oorzaken der rasverschillen. In het derde spreekt hij over de
beïnvloeding der rassen in de toekomst en de practische toepassing der
Eugenetica.

V. Uyttenbroeck, S. J.
BEDRIJFSLEER
C. H. A. J. JANSSENS, Hoofdlijnen der Inrichtingsleer -- Handelswetenschappelijke Bibliotheek, Leiden. 1934, 2 deelen, f. 2,25
per deel.
Het eerste deel behandelt de boekhouding en de statistiek, het
tweede de calculatie, de planning, de mechanische hulpmiddelen, de
materieele hulpmiddelen, de menschelijke arbeidskracht, de leer van
de organisatie en de contrflle.
De Tilburgsche professor heeft in een 270 bladzijden een enorme
stof weten te condenseeren zonder dat zijn betoog er bij heeft ingeboet wat betreft duidelijkheid en zelfs volledigheid, alhoewel hij
slechts de « hoofdlijnen .» aangeeft. Dit werk is het resultaat van een
jarenlange ondervinding, opgedaan in de practijk, gesteund op een
grondige theoretische onderlegdheid ; het is een draad voor studenten
en voor afgestudeerden.
S. KLEEREKOPER,
Amsterdam, 1934.

Bedrijfseconomie. -- N. V. Arbeiderspers,

Heel dit boek getuigt van een groote belezenheid en een scherp
analyseerend vermogen. De uiteenzetting is glas-helder en met eenvoudige, klare voorbeelden toegelicht. Schrijver maakt ook een dankbaar
gebruik van de wiskunde om zijn betoog kracht bij te zetten. Een bezwaar mag nochtans geopperd worden, nl. dat belanrijke onderdeelen der bedrijfseconomie niet behandeld werden, b.v. interne organisatie en arbeidsvoorwaarden, die nochtans even belangrijk zijn als
planmatige productie of balanswaardeering, wèl in het boek beschre
ven. De schrijver zelf spreekt van zijn boek als « een inleiding ». Ons
lijkt het meer een aantal hoofdstukken naar de voorkeur van den auteur
verzameld.
Deze leemte doet geen afbreuk aan het feit, dat dit boek een werk
is van hooge waarde, dat een ruime verspreiding en een grondige bestudeering verdient.
J. HEIDEMA,
gen, f. 1,90.

(landbouwbedrijfsleer, --- J. B. Wolters, Gronin-
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die het onderwerp uitmaakt van dit werk, is velen nog onbekend. Het
boek is geschreven voor jonge landbouwers en bijzonder voor studenten van landbouwscholen, doch allen die zich interesseeren voor bedrijfseconomie zal het welkom zijn.
LETTERKUNDE
Ernest CLAES, « Bei uns in Deutschland ». Met houtsneden van
Henri Vanstraeten. — Vijfde druk (16e-.18e duizend) . -- N. V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen - Brussel - Leuven, Gent, 321 blz.,
ing. 18 fr., geb. 25 fr.
Over dezen nieuwen druk van « Bei uns in Deutschland » kunnen
wij ons alleen verheugen. De oorlogsboeken van Claes -- de eerste
werken van hem die in boekvorm verschenen ---, ook al ratelt hier en
daar wat onpersoonlijk romantisme, vertellen zijn eigen indrukken, verbeeldingen en avonturen zoo oprecht, eenvoudig en menschelijk ; zij
bieden zulk een verscheidenheid van stemmingen, typen en anecdoten ;
dat zij, nu misschien meer dan toen alles nieuwer was, de lezers bekoren, boeien en beter maken... Ja, ook beter maken ; want, diep onder
dien lossen verhaaltoon, voelen we iets van het zuiver Vlaamsch idealisme dat het jonge geslacht van 1914-1918 kenmerkte.
Em. Janssen, S. J.
A. JURRIAAN ZOETMULDER, De Man van Karioth, drama in vier bedrijven -- Het Poirtersfonds, Endhoven. 1935, 150 blz.,
Dit drama verscheen, meenen we, in Roeping ; het verdient ten
volle ook in boekvorm te worden uitgegeven. Want naast Het Geding
van Ons Heer van Paul De Mont, naast De Triomf van den Gekruiste van pater R. Mortier, naast werk van Michel van Vlaenderen en
Michel de Ghelderode, bekleedt het, eervol, een eigen plaats : een
voortreffelijk bijbelstuk, voor het volk geschreven.
Handig weefde de schrijver de intrigue. Judas van Karioth wil
Jezus aan het hoofd stellen van de Joodsch-nationalistische partij ;
wanneer dat mislukt, verraadt hij hem (blz. 116-117) . Van Mirjam
van Magdala tracht hij zijn werktuig te maken ; Jezus trekt haar tot
de liefde van smart en offer (cfr. blz. 115 en volgende) . Titus Petronius, een Romeinsch minnaar die haar niet verlaten wil, bewerkt, wankelend tusschen haat en liefde, de bevrijding van Barrabas ; en deze,
een Joodsch nationalist, erkent, oprecht, Jezus' onschuld... Heel wat
draden worden gespannen, heel wat gegevens samengebracht, heel wat
teksten aangehaald ; de verhebreeuwschte namen zelfs stellen de bekende geschiedenis van het Evangelie als in een nieuw daglicht.
Zulke intrigue brengt leven en spanning ; zij geeft, aan verscheiden betwiste vragen, een gezamenlijke oplossing ; maar daartegenover, is zij geen geniale vondst, dan haalt zij het Evangelieverhaal
naar de oppervlakte toe. Zoo staan hier de boosheid van Judas' ver-
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raad, het zuiverend berouw van Magdalena, de grootschheid van Jezus' optreden minder in den overweldigenden gloed der goddelijke
liefde dan dat, bij Verschaeve b.v., het geval is.
Doch waarom Verschaeve hier bijgehaald ? Of liever, waarom
niet ? Want wie, korten tijd na diens Judas, nog een Judas creëerde,
heel persoonlijk en bijna heelemaal anders, beschikt over meer dan
gewone talenten... Wij wenschen aan het boek en aan het drama,
voor het genot en het goed van velen, veel bijval.
Em. Janssen, S. J.
Henri 't SAS,Keurbundel Novellen — Het Poirtersfonds, Eindhoven, 1935, 164 blz..
De vele novellen die, jaren geleden, regelmatig in De Nieuwe
Eeuw verschenen, hebben ons van Henri 't Sas doen houden. Van den
leuken verteller, wien het nooit aan onderwerpen ontbrak ; want zoo
ontzaglijk veel had hij opgemerkt... en even gemakkelijk als het leven zijn typen vertoont, even zoo gemakkelijk haalt hij ze daaruit op.
Zoo vinden wij hem, in deze zes novellen, weer. Schetsen meestal
uit het Brabantsche dorp en uit het soldatenleven ; arme boerkens en
gierigaards, soldaten, sergeants en luitenants ; kleine gevallen in een
klein kader, maar geldzucht en trots werken belachelijk, soms bijna
tragisch, door. Met een guitigen glimlach en niet zonder weemoed vertoont ons de schrijver zijn bont wereldje. Een hooge vlucht neemt het
nergens ; maar deze even boeiende als weldoende verhalen staan, letterkundig en psychologisch, veel hooger dan talrijke andere, waaromtrent, eensgezind, de loftrompet wordt gestoken.
Em. Janssen, S. J.
Pierre KEMP en Mr. H. J. L. LAMBERTS HURRELBRINCK,
Twee bloemen van Limburg's bodem — Het Poirtersfonds, Eindhoven, 1935, 183 blz..
Een typisch boek uit Limburg en over Limburg is ons altijd
dubbel welkom : er zijn er zoo veel niet. Wij kennen, ja, De bokkenrijders van Peter Ecrevisse en enkele historische romans van Lodewijk
Janssens ; wij houden van Alfons Jeurissen, en het meest, natuurlijk,
van Marie Koenen : leeft in haar Het nieuwe begin niet het best de
Limburgsche boer van de blaasvallei ?
Ook dit boek geurt van Limburgsche verfijning en vergeestelijk
king, van Limburgsche koppigheid en trots. Zuster Beatrijs door Pierre Kemp (blz. 5-80) verhaalt van een boodschappenmeisje in een
klooster, dat kennis maakt met een speelman, en zich weer tot God
keert. -- Bokken Tinus door Mr. H. J. Lamberts Hurrelbrinck (blz
81-183) heeft een andere beteekenis. Tinus Kruts, een bokkenrijder,
werd, om een kindermoord, geradbraakt ; zijn kleinkinderen Gradus
en Frinske Kruts herstellen, door een huwelijk met den kleinzoon van
den toenmaligen rechter de Lempens, de eer van hun naam.
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Het eerste verhaal, fijn geschreven, vindt in zijn licht precieusen
toon eerder schade dan baat. Het tweede, vrij onhandig opgezet, doet
zoo typisch aan van inhoud, zoo boeiend van verloop, dat wij het
boven het eerste stellen. Maar beide dragen onze oprechte bewondering weg ; veel menschen zullen zij, weldoende, ontroeren.
Em. Janssen, S. J.
Alie VAN WIJHE-SMEDING, Grillige Schaduwen, Enkhuizer vertelsels. -- A. W. Sijthoff, Leiden, 149 blz., 1,25 fl..
De even talentvolle als vruchtbare schrijfster Alie van WijheSmeding bundelt hier tien « vertelsels » : zij « dateeren uit den aanvang van (haar) schrijversloopbaan »; onveranderd geeft zij ze weer,
« zooals ze (haar) gedaan werden door eenvoudigen van hart, in de
volle overtuiging van een eenvoudig gemoed » (bl. 9) .
Tien spookgeschiedenissen, alle opgeteekend in het Noordhollandsch stadje Enkhuizen, aan de voormalige Zuiderzee. Talrijke oude
gebouwen, schilderachtige hoekjes en mooie gevels liet de voormalige
bloei daar achter ; talrijke typische mensch j es ook, kinderen van de
oude haringvisschers en kooplieden... en terwijl Paul van Dam, in tien
penteekeningen, de ouderwetsche schoonheid zeer suggestief voorstelt,
laat Alie van Wijhe-Smeding in « grillige schaduwen », liefst bij
schemerig maanlicht en fluitenden wind, haar oude vrouwtjes of mannetjes vertellen.
Zoo bekomen de schrj f ster en de teekenaar samen een heel bijzonder beeld van een oud Hollandsch havenstadje. Een boek vol eigenaardige folklore, oude verschrikking en moderne verfijning ; een prikkelend boek dat toch, goddank, in aller handen mag gegeven worden.
Eén bezwaar nochtans. Gedurig mengt de schrijfster beschrijvende gedeelten, houding van den verteller of de vertelster, het vertelde
zelf. Dat stuit elke vaart en breekt de eenheid. En wat erger is : dat
stelt haarzelf in een weifelende houding tegenover het griezelige, alsof
zij het aanhoudend verontschuldigen en verklaren moest. Waarom
toch ? Waarom er niet heelemaal in opgaan ? De lezers weten tenslotte
wel wat er van te denken ; en peilt zulk volkomen aanvaarden niet
zekerder den psychologischen grond van het occulte dan de beschrijving van « grillige schaduwen » ?
Em. Janssen, S. J.
Ernest CLAES, Pastoor Campens zaliger, geïllustreerd door
C. KOROSMEZEY. --- 1935, Standaard-Boekhandel, AntwerpenBrussel-Leuven-Gent, 215 blz., 18 fr.
Goede vertellers hebben een goed hart : de gulle kwajongensgeest
van Ernest Claes, wanneer hij, over pastoor Campens, zijn boeksken
opendoet, is daarvan een bewijs te meer.
Een boek vol anekdoten ; en pastoor Campens en zijn meid Rozelien, zijn koster Fideel en zijn gebuur Jef Leirs, Fientje Bosmans, de
kwezel en Mieke Wagemans, de stoelkenszetster... zonder van de
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kerkzangers, de bedelaars, den lijkgraver, de schooljongens waaronder
Claes zelf te gewagen, zonder den schoenmaker Dens Verhaege te
vergeten en zijn zondige vrouw die goed sterft...: allen bezorgen zij
ons zulke aangename uurtjes, dat wij bij de eerste gelegenheid van hen
moeten vertellen.
Pastoor Carnpens zaliger is een goed boek. Zoek er geen « moderne menschelijkheid » in, die meer dan eens onmenschelijkheid wordt.
Geen stevige constructie of diepe peilingen... Betreur het zelfs dat het
werk stuksgewijze opgebouwd is ; — dat de schrijver wat veel zijn
oude procédé's aanwendt waartoe het licht oneerbiedig spotten behoort met heilige zaken (hij heeft iets van « den lattenkliever » Jef
Leirs) ; — dat hij, hier en daar, zelfs een stap te ver zet (op bl. 88 b.v.,
waar de pastoor min of meer uit de biecht spreekt) ; — dat, alles gezamenlijk beschouwd. het caricaturale te aanzienlijk uitvalt en het ernstige in anderhalf hoofdstuk besloten ligt. Vind in het werk nog allerhande gebreken ; maar neem het zooals het is !...
Wie, als jongen, in een dorp heeft gewoond, weet hoe wààr dat
alles zijn kan. Zijn eigen herinneringen vindt hij, met kleine varianten,
op veel bladzijden terug. En hij is wellicht de eenige niet die Ernest
Claes, dankbaar, toewenscht : moge Pastoor Campens zaliger, door
het boek van zijn Wittekop, nog veel rimpels glad strijken, veel bezorgdheid doen verzwinden en veel weldoenden pret bezorgen, na zijn
dood, tot vèr buiten Sichem.
Em. Janssen, S. J.

KRISTAL, (Letterkundige productie 1935. — De Spieghel, Amsterdam ; Het Kompas, Antwerpen, 223 blz..

Kristal, het zesde letterkundig jaarboek voor Nederland (het vijfde
was van 1930) wil « een overzicht » bieden « van hetgeen in onzen tijd
op letterkundig gebied leeft » (blz. 5) . Alle overtuigingen en stroomins
gen wil het vertegenwoordigen ; de samenstellers kenden geen andere
leuze dan : letterkunde.
Een heel beperkt overzicht : alleen voor het Noorden ; alleen voor
« die auteurs..., welke voor dit tijdperk kenmerkend zijn » ; alleen van
scheppend proza en poezie. En beide genres moesten in kleine stukken
of geringe fragmenten hun veelzijdig beeld vertoonen : voor scheppend proza iets onmogelijks ! Ten slotte kwamen, met ongeveer 85
stukken, 58 schrijvers aan het woord.
Wij kunnen, omtrent dezen bundel, onze ontgoocheling niet verbergen. Hij bevat, naast zeldzame stukken van waarde, haast niets dan
weinig beduidende snufjes. Zijn teksten zijn daarbij zoo kort dat wellicht geen enkele overtuiging of strooming duidelijk staat voorgesteld.
En als geheel laat hij, van dezen tijd, volgende kenmerken slechts aanvoelen : jacht naar de sensatie, neurasthenie van de wrangheid, alge
heele ontreddering.
Een p aar bemerkingen moeten ons nog van het hart. Deze vooreerst. Men doet thans veel aan letterkunde om de letterkunde ; en de
godsdienstige, wijsgeerige, sociale levensvragen bieden. aan verscheiden
schrijvers, niets anders meer dan fraaie motieven. Zulke geest zet de
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wereld op haar kop ; en leidt noodzakelijk, ook in de kunst, tot onvruchtbare decadentie. Dan deze bemerking nog. Het is goed alle overtuigingen voor te stellen ; maar dan moet men ze ook alle doen eerbiedigen. En wat Jef Last (blz. 31) , Mien Proost (blz. 64-65) , Menno
ter Braak (blz. 206-208) over katholieke Heiligen en praktijken ten
beste geven getuigt van evenveel oneerbiedigheid als onverstand.
Em. Janssen, S. j.
H. GODTHELP en A. F. MIRANDE, Het nieuwe Nederlandsche proza in novellen, 3 din. -- Wolters, Groningen, 1935, 132, 124,
174 blz., ing. Fl. 1, 1, 1,40, geb. Fl. 1,25, 1,25, 1,70.
• De titel van deze bundels duidt hun inhoud aan ; de naam der
firma laat vermoeden dat ze voor het onderwijs bestemd zijn ; er dient
alleen aan toegevoegd dat zij novellen van na '80 bevatten en dat deze,
in de drie hoogere klassen van het middelbaar onderwijs, best verklaard (niet alleen gelezen) zullen worden.
Het is een heerlijk opzet, een uitgebreide keuze te leveren van
waardevolle novellen ; en de samenstellers hebben hun taak ernstig
volbracht. Historische, fantastische, exotische, sociale stukken ; impressionisme, realisme, romantisme, expressionisme; van Van Looy, Emants
en Couperus, over Van Schendel, Van der Leeuw, De Haan en A.
Roland Holst, tot aan Heiman, Kuyle, Slauerhoff en Eekhout (om
alleen de voornaamsten te noemen) ; telkens een zorgvuldig verantwoorde keuze ; en in elk bundeltje afzonderlijk evenals in de drie tezamen zijn de stukken zóó geordend dat ze, door onderlinge tegenstel
ling en verscheidenheid, het « concentrisch » geheel vormen dat de
samenstellers beoogden. Deze durfden ook -- en dat pleit voor hun
ernst — allerhande moderne snufjes en stroomingen, in een werk van
dezen aard, eenvoudig ignoreeren.
Onze bezwaren zijn van principieelen aard. Vooreerst is het Zuiden te weinig vertegenwoordigd (vier stukken op de veertig), en valt
het landelijk proza (Streuvels en Coolen b.v.) te zeer buiten het ka
der. — Ten tweede lijkt ons de keuze te beginselloos: met eclectisme,
met kunstig proza en ongewone avonturen vormt men, literair, geen enkel student ; men voedt ziin ziel niet. Eveneens lijkt ze ons te vrij
stukken die een jongen, alleen, mag lezen, kan men daarom, in een
klas. nog niet verklaren. — Ten derde aanvaarden wij de uitgesproken
strekking niet, het literatuuronderwijs bijna uitsluitend op moderne
schrijvers en teksten te doen berusten : De traditie moet daarin — bij
ons zooals in alle groote landen — de allereerste plaats bekleeden.
Toch blijft dit werk, in zijn aard, zeer verdienstelijk. Aan al de
leeraars in de literatuur, in het Vlaamsche land, bevelen wij het ten
zeerste aan : een beeld van het modern Hollandsch proza, te zeer verletterkundigd om bloeiend te leven, te aesthetisch verzorgd en te arm
aan wijsheid, te los van de traditie om een veilig bezit te vertegenwoordigen, te decadent om jeugdig te zijn ; maar verscheiden van
geest... een kunstige regenboog van moderne kleuren.
Em. Janssen, S. j.

Streven III. No 3, Februari 1936.

Voor Studenten en Oud-Studenten van
de St-Ignatius' Handelshoogeschool
Huwelijk.
Op Zaterdag, 28 December, werd te Schilde het huwelijk ingezegend van vriend EMIEL DANIELS met Juffrouw MAGDALENA
GEYSKENS. Onze beste gelukwenschen
Geboorten,
Mr en Mevr. Albert L. Bervoets-Malomgré melden ons de geboorte van hun zoontje Antoon (Antwerpen, den 24 December) .
Mr en Mevr. Van de Poel-van den Bosch werden gezegend met
een zoontje, Victor. (30 December) .
Van L arte, proficiat !
ALSI.
Werden tot lid van den Raad van Alsi verkozen : HH. René
Goris, Fernand Leclef, Joseph De Bruyn, Charles Cogels, Lieven Van
Horenbeeck, Albert Bervoets, Robert Verschroeven, Numa Denis,
Louis Mertens, Louis Suerickx, Oscar AnAeel.
Op de vergadering van den Raad, den 10 December 1.1., werd het
bureel als volgt samengesteld : voorzitter, Baron van de Put ; ondervoorziters : Lambert en Cols ; schrijver : Goedertier ; Schatbewaarder :
Croonenberghs. Verder werden de HH. Dufraing, Leclef, Mahy en
Goris als leden in het Bureel opgenomen.
Op 25 Januari 11. werd in de zaal Van Hellemont het jaarlijksche
bal der Associatie gegeven. Het was in alle opzichten een waar succes.

DE WIKINGS,
Voordrachten.
Den 16en Januari hielden de Wikings de eerste studievergadering
van het jaar. We mochten er ons verheugen in het optreden van
E. P. DONSEEL, S. J., die het had over het werk van den wereldbe
roemden psychiaat arts H. Kretzmer : « Kórperbau and Karakterologie ».

Uit ervaringen heeft Kretzmer het wetenschappelijk verband afgeleid dat bestaat tusschen den lichaamsbouw en de psychische eigenschappen, en de E. P. Voordrachtgever heeft dat op een even wetenschappelijke als praktische manier uiteengezet.
We danken E. P. Donseel voor zijn aangename en welopgevatte
verhandeling.

Thomasg enootsehap. .
Prof. Pater Arts, S. J. heeft ons op Dinsdag, 7 Januari, weer eens
op een puike geestelijke voordracht vergast. In het stemmige kapelletje
der bovenverdieping van St.-Ignatius, handelde hij over « Flirt : Natuur of Karikatuur ?».
Van harte danken wij P. Arts, omdat vanaf het oogenblik dat hij
geestelijke bestuurder is van onze godsdienstige afdeeling, deze in ongekende mate groeit en bloeit.

Clubleven.
Sint-Niklaas werd ook bij de Wikings gevierd. Den 7en December had de Sint-Niklaasclub plaats. Met majestatischen zwaai deed
Sint Niklaas zijn intrede gevolgd door den vervaarlijken zwarten Piet.
Zalig waren de woorden waarmede de comitatoren gesausa ' .. --den,
afschrikwekkend, maar vaderlijk, de verwijten en de raadgevingen dit
de sidderende schachten te hooren kregen. Zij ontvingen echter nog
meer. Spekulatie-venten en Scherpenheuvelsche moppen werden met
ongekende vrijgevigheid uitgedeeld. Voeg daarbij dat te midden van
al dit feestelijk gebeuren een paar foto's genomen werden, en zoo kan
men zich een vaag gedacht vormen van de stemming die er heerschte.
Samen nieuwjaarsvieren wordt bij de Wikings ook nooit nagelaten. Den 11 en Januari werd het nieuwe jaar in onze club ingezet.
Als voorbereiding voor den komenden vastentijd waarin geen
clubs gehouden worden, kwamen de Wikings den 25 eD Januari nog
eens in gezelligen vriendenkring bijeen.
Intusschen werd er duchtig gewerkt aan de voorbereiding van
onze

Lustrumfeesten,
Op Zaterdag, den 1 en Februari, werd het dubbele lustrum van
Wikingia gevierd.

H. MIS VAN DANKZEGGING
Om 10 u. werden de feestelijkheden geopend met een H. Mis van
dankzegging door den Z. E. P. Willaert, Rector, in de Kapel der Hoor

geschool. Te dezer gelegenheid was een speciaal Wikings-zangkoor
gevormd, dat op uitmuntende wijze zijn taak vervulde.
FEESTZITTING.
Even over drie uur deden de genoodigden hun intrede in de stemmig versierde feestzaal van Sint Ignatius, waar de zwartgele leeuwen
klauwden. Z. E. P. Rector, Z. E. P. De Cleyn, Z. E. H. Kan. Van
Waeyenberg, verscheidene Paters en Heeren Professoren, namen
plaats op de voorste rijen, terwijl Z. Exc. Staatsminister Fr. Van
Cauwelaert en Praeses Remi De Smedt op het verhoog plaats namen.
Na het gebed begon de voorzitter onmiddellijk zijn openingsspeech. Al de aanwezigen werden hartelijk verwelkomd. Na de beteekenis van deze feestviering te hebben uiteengezet, maakt spreker de
balans op van de werking van de Wikings tijdens de laatste vijf jaren.
Hij wijst op de moeilijkheden die voorkwamen maar die overwonnen
werden, evenals op de glansperiodes die de Wikings beleefden. Alles
samengenomen sluit de balans zeker met een flinke boni. Na al degenen
te hebben bedankt die daaraan op eenige wijze hebben meegewerkt of
daartoe hebben geholpen, geeft spreker het woord aan den Heer Goedertier, die namens de Senioren zal spreken.
Op leuke en kernachtige wijze wenscht hij de Wikings geluk met
hun werking, begroet hij in hen de voortplanters van het ideaal
« Paapsch en Dietsch » en maakt hij de historiek van de vorige Wikingsgeneraties.

Z. Exc. Staatsminister Frans Van Cauwelaert, de Eerevoorzitter
der Wikings, begint daarna zijn feestrede. De jeugd, ook de Katho
lieke, wil zich losmaken van traditie ,zegt spreker, maar ik moet hen
waarschuwen tegen het blind volgen van instinct en gevoel. De Wikings hebben hun streven gesteund op een flinke wijsbegeerte en daarvoor feliciteert hij hen ; spreker raadt hen aan steeds overtuigde Katholieken, diepvoelende Vlamingen en offerende volksmenschen te zijn.
Vervolgens wijdt de Feestredenaar uit over de resultaten die eene
Vlààmsche Handelshoogeschool moet opleveren : Fijner, vollediger en
degelijker vorming moet zij aan de studenten geven. De Heer Minister
wijst op de behoefte aan een Vlaamsch zakenleven voor het behoud
onzer cultuur : De Wikings moeten zich tot Vlaamsch denkende zakenlieden vormen en als voorbeeld stelt spreker hun den Heer Lieven
Gevaert. Eerlijk, gewetensvol en met orde het opgelegde werk van 't
begin af vervullen, dat is de weg die leidt naar de leidende plaatsen.
« jonge Wikings, weest Vlaamsche idealisten, weest volksven
hef f ers, weest dienaren van de Kerk. » (Langdurige toejuichingen) .
Na het zingen van « Den Vlaamschen Leeuw » wordt de verga

dering gesloten ; en wordt de eerewijn gedronken op het heil van Wikingia dat men nog vele Lustrums toewenscht.
's Avonds, rond 7 uur, had het Lustrumbanket plaats. Fijne spijzen, goede wijn, frisch bier, speechen, pianomuziek en studentengezang
hielpen alle mee om de Wikings van alle generaties onderling en met
de Heeren Professoren te verbroederen.
Of we er deugd aan gehad hebben ?!!!
Alles samengenomen : Een lustrumviering die er zijn mocht.
Wijzen we nog op het prachtige Lusrumjaarboek dat te dier gelegenheid verschenen is, en zoo hebben we een volledig overzicht van
de Lustrumviering van De Wikings.
NIEUWS UIT DE

SCHOOL. -- Sportkroniek.

Onze voetbal-team zet zijn zegenreeks voort.
1- 3
Hoogeschool Leuven (Antwerpsche studenten) -St.-Ignatius :
3-6
St.-Michielscollege, Brussel - St.-Ignatius :
1- 6
Staatshandelshoogeschool Antwerpen - St.-Ignatius :
In deze laatste ontmoeting voornamelijk leverde onze ploeg een
voortreffelijk spel. De afgeteekende zege was ten volle verdiend, al
speelde de tegenpartij slechts met tien spelers. Traden voor St.-Ignatius op :
Bosteels
Eckelmans
Carlier
De Naeyer
Van Kerkhove
Annicq
Haesen
Dupont
Vincke
De Ridder
Holvoet
De doelpunten werden gemaakt door : De Ridder (2) , Van Kerkhove (2) , Vincke en Dupont (1). Praeses Steenhaut en Pater Schul
zorgden voor organisatie en geestdrift.
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Voor Studenten en Oud-Studenten van
de St-Ignatius' Haodclshoogeschool
Huwelijk.
Op Zaterdag, 15 Februari, werd te Herenthals het huwelijk ingezegend van vriend MAURITS VAN DEN BOSCH met Juffrouw
MARTHA HEYNS. Onze beste gelukwenschen !
Geboorten.
Mijnheer en Mevrouw H. Jacqmain-Artshebben de eer en het
genoegen U de gelukkige geboorte te melden van hun zoontje
Christian.
Mijnheer en Mevrouw Jos. Marinus-D'haeyere hebben de eer en
het genoegen U de gelukkige geboorte aan te kondigen van hun
zoontje Werner.
Van harte, proficiat !
Adres.
Van Hee, Willem, Louisalaan 314, Brussel.
Aria
Op 21 Februari gaf vriend Frans van Nuland in het lokaal
« Studio » een welgelukte voordracht over Oostenrijk.
Op 6 Maart gaf vriend Matyas Negyesy, door P. Legrand ingeleid, een schitterend piano-recital van Hongaarsche volksliederen en
dansmuziek.
WIKINGIA. - Voordrachten.
Op 6 Maart kwam senior Albert Michielsen ons spreken over de
De Nederduitsche Beweging werd door
'J. G. Herder op het einde der XVIII e eeuw ingezet. Zij streeft naar
het instandhouden van de eigen gewesttaal in de lage Noordzeekusten van Duitschland. Verscheidene letterkundigen hebben ervoor ge« Nederduitsche Beweging ».

ijverd. Het « Allgemeine Plattdeutsche Verband » groepeert tegenwoordig al de vereenigingen die voor het behoud der Nederduitsche
cultuur werken. Kan die beweging een oorzaak van tweespalt in het
Derde Rijk worden ? Over het algemeen staan de Nederduitschers
gunstig tegenover het Nationaal-Socialisme ; een eigen Nederduitsch
politiek streven hebben zij niet. Dus hebben de Nazi's van dien kant
uit geen gevaar te vreezen. Dat was het besluit van deze zakelijke
voordracht.

Clubleven.
Den laatsten Zaterdag van Februari werd de laatste « club »
van dit trimester gehouden. Zooals naar gewoonte : gezellig en leutig!

St.-Thoniasgenootschap.
Na een eerste reeks voordrachten over de betrekkingen tusschen
man en vrouw, vatte E. P. L. Arts op 18 Februari een nieuwe reeks
aan, ditmaal over de Christelijke zakenmoraal.
« God en Goud » was het onderwerp van de eerste spreekbeurt.
De verhoudingen van onzen Godsdienst tot de aardsche rijkdommen
werden op klare wijze uiteengezet. Half Maart zette Eerwaarde spreker zijn onderwerp voort in een tweede spreekbeurt, waarin hij aantoonde hoe wij, tegenover een « gesuikerde » vroomheid, een « Mannelijk » Christendom te stellen hebben.

SPORTNIEUWS.
Ons voetbalteam heeft dit seizoen geen België-Holland gekend,
zelfs niet een nederlaag.
29-2. St.-Ignatius - Antwerpsche Handelshoogeschool (Zuid ) :
9-2.
14-3. St.-Ignatius r Selectie Antwerpsche studenten te Leuven :
2-1.
Op de 5 gespeelde matchen doelde St.-Ignatius 26 maal, tegenover 8 tegenpunten. Doelden voor St.-Ignatius : De Ridder (8),
Vincke (5. ) , Dupont (3) , Fréhisse (3) , Van Kerkhove (3) , Krul (2) ,
Holvoet (1) , Van der Eist (1) . Een bizondere vermelding verdienen :
centerhalf Van Kerkhove en goalkeeper Bosteels.
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"Het Priesterschap in dezen Tijd"
Rond de jongste Encycliek « Ad catholici Sacerdotii ».

door L. ARTS, S. J.
« Gegeven... den 20 December 1935, op den
56-en verjaardag van onze priesterwijding, in het

veertiende jaar

van

ons pontificaat I »

Deze slotwoorden zijn wellicht de meest aandoenlijke en verbazende van deze jongste encycliek. Verbazend jong is inderdaad dit
schrijven van eenen tachtigjarige.
Een grijsaard van negen-en-zeventig jaar heeft dit stuk opgesteld:
wie zou het vermoeden ? Daar is geen spoor van moeheid of uitputting
in heel deze forsch-gebouwde encycliek te bespeuren. Af en toe klinkt
de toon als die van een twintiger : vooral wanneer hij tot de « jonge
candidaten van het priesterschap » spreekt. De naoorlogs generatie
zal deze taal verstaan als die van de nieuwe jeugd.
Bedenken wij bovendien dat deze encycliek tot stand kwam in een
voor de heele wereld chaotischer tijd, en op een voor de Kerk en den
Heiligen Stoel zeer bewogen moment, dan wordt het een wonder, hoe
deze oude man de geesteskalmte vindt, om zoo sterk-sereen en tevens
zoo raak-actueel te denken en te schrijven. Men weet heusch niet wat
men meest bewonderen moet : de machtige eruditie en de onbewogen
diepte der ideeën, of de scherpte van den kijk over de meest bewogen
verschijnselen van den tijd.
Als een veldheer, die midden in de woeling van den kamp, zijn
manschappen moed en vertrouwen inspreekt, of, om zijn eigen. beeld
te gebruiken, als een witte lichtbaak midden in de branding, zoo rijst
Pius XI met deze encycliek voor de wereld. In zijn pogen moet deze
wereldbrief de kroon op zijn werk stellen : als een zwanenzang echter
klinkt hij heelemaal niet.
Onverschrokken overschouwt deze grijsaard de tegenwoordige en
Een zeer goede Nederlandsche vertaling verscheen bij « DE TIJD », Amsterdam, 29 blz., 4 fr.
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de komende tijden. Hij wil dat zijn priesters « op gezonde wijze modern zijn, zooals de Kerk dat is, die alle tijden en plaatsen overspant
en zich aan alle tijden aanpast, alle gezonde initiatieven zegent en bevordert, en geen vrees koestert ook voor den stoutsten vooruitgang van
de wetenschap, wanneer die de ware wetenschap is. »
Een verbazend dynamisme in dezen tachtigjarige !

Zoo is geheel deze encycliek, als al de voorgaande van zijne hand,
op-en-top kenschetsend van Pius XI. Ook zonder zijn forsche rechte
handteeken onderaan, zal men ze, na honderden jaren nog, als de zijne
erkennen. Het teeken van zijn geest en van zijn hand staat als een
onmisduidbaar watermerk in elke bladzijde gedrukt.
Men heeft steeds in de pauselijke documenten die eeuwentartende
hiëratische sereenheid bewonderd : die rust boven en buiten de onrust
der tijden. Deze trek ontbreekt allerminst in de encyclieken van
Pius XI. Ook hij spreekt eeuwige waarheden in de taal van den tijd.
Doch zeer opvallend is hier de actualiteit van toon en tijd. Scherper en
pijnlijker dan wie ook voelt hij al de kwellingen aan, en stijgt er boven
uit met al de majesteit van den reus.
Die « Zeitnahe » is zeer caracteristiek in al de wereldbrieven en
in de toespraken van Pius XI. Zij treft ook hier heel bizonder. Hij is
de man die eerst met daden spreekt : zoo luidt hij zijn encycliek in, met

de opsomming van, alles wat hij deed om het priesterschap op de hoogte
van zijnen tijd te brengen en te houden. Waar Pius X, in 1908, over
hetzelfde onderwerp schrijvend aan zijn priesters, meer uitsluitend den
nadruk-legde op het ascetische, op het • inwendig leven, daar stelt
Pius XI het priesterschap meer in de volle branding van den bewogen
tijd. Herhaald wijst hij op de betrekkingen en wisselwerking van
priesterschap en moderne cultuur. Hij ziet en stelt het katholieke priesterschap in zijn historisch verband met het priesterschap van alle tijden, ook met het heidensche. Als een gouden draad loopt de idee der
Verlossing — een lievelingsidee van Pius XI ! — doorheen heel zijn
betoog. Meer dan eens ook wijst hij op de sociale beteekenis van hit
priesterschap in deze bewogen tijden. Kenschetsend is ook hoe de
missies in het normaal verband van het priesterwerk ingeschakeld
worden. Men zou enkel de referenties moeten doorloopen om Pius XI
te erkennen : daar worden naast citaten uit de Heilige Schrift, Teubner,
Migne, Cicero en Manzoni vermeld ! En de H. Kerkleeraar Albertus
Magnus heet er « Albertus de Duitscher ».
Wie ook maar eenigzins met Pius XI vertrouwd is, erkent bier.
dadelijk zijn zeer persoonlijk handteeken.
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Niet minder kenschetsend is het na te gaan tot wie de Paus zijn
schrijven richt. Pius XI was de eerste die in het traditioneele adres
bovenaan zijn wereldbrieven, naast de Patriarchen, Primaten, Aartsbisschoppen en andere Ordinarii, ook de leeken vermeldt (Zoo in
Divini Magistri, Casti Connubii, en Quadragesimo Anno). Luidens het
opschrift richt de jongste encycliek zich tot de leerende en leidende
Kerk : leeken worden in dit adres niet vermeld. Op de eerste plaats
immers gaat dit schrijven aan de ordinarii : en herhaald richt de paus
zich tot hen die « met hem den zwaren last van het kerkbestuur deelen ». Doch zeer duidelijk staat de gansche christenheid in al hare geledingen hem gestadig voor den geest. De eenvoudige priesters eerst,
en de seminaristen, en allen « die door een zekere hemelsche ingeving
en neiging tot het priesterschap geroepen zijn » ; tot hen gaat het
woord van zijn hart naar hun hart, ontroerend-persoonlijk.
De katholieke leeken echter ontgaan hem allerminst : even direct
gaat zijne boodschap, niet enkel aan de medehelpers uit het laïcaat,
maar ook aan de vaders en moeders van priesters en seminaristen, en
<C aan al degenen die de onschatbare genade van het geloof bezitten ».
Meer nog : -- en dit is weer zeer kenschetsend van Pius XI — van
den aanhef af gaat zijn geest en zijn hart ook naar de niet-katholieken:
a aan allen dieimet eerlijk en oprecht hart de waarheid zoeken, (opdat
ook zij) de verheven majesteit van het katholieke priesterschap en zijn,
door de Goddelijke Voorzienigheid gewilde nuttige zending voor de
menschheid erkennen ».
Aan al dezen gaat zijne boodschap. Nu zou men kunnen vragen
tegen wie of tegen wat de encycliek gericht is. Aan welke speciale
nooden in dezen tijd hier wordt gedacht ; welke opwerpingen hier
worden voorkomen of weerlegd. Voorzeker de eerste drijfveer die. den
Paus aanzette om te schrijven over het priesterschap was : de liefde
van het vaderhart, dankbaarheid voor de eigene priesterwijding en
voor den zegen van het priesterschap in dezen tijd. Toch waren daar
ook speciale redenen die aanleiding gaven om bij voorkeur op dit
oogenblik, over dit onderwerp en op deze manier te schrijven.
Het is zeer leerzaam van dit standpunt uit de encycliek te herlezen, om na te gaan tegen welke vijanden en lasteraars de paus hier
de heiligheid en de waardigheid van het katholieke priesterschap wil
verdedigen. Op dezen duisteren achtergrond treedt dan de volle beteekenis en actualiteit van dit schrijven in het licht, en krijgen bepaalde
deelen een zeer caracteristiek relief,

340

HET PRIESTERSCHAP IN DEZEN TIJD

Meer dan ooit staat het katholiek priesterschap ten prooi aan
allerhande aanvallen, van de brutaalste tot de geraffineerdste. Meer
dan ooit ook staat het blootgesteld aan gevaren, zoo van binnen als
van buiten.
Omtrent het doel van deze encycliek hoeven we geen gissingen
te maken. Klaar en duidelijk, volledig en oprecht, wordt het bij het
begin door den auteur zelf geformuleerd. Na alles wat Pius XI reeds
presteerde om het priesterschap op peil te houden, acht hij het niettemin noodzakelijk om aan dit «zoo belangrijk en gewichtig onderwerp»
een speciale encycliek te wijden « opdat niet alleen degenen die de
onschatbare gave des geloo f s bezitten, maar ook allen, die met eerlijk
en oprecht hart de waarheid zoeken, de verheven majesteit van het
katholieke priesterschap, en zijn door de Goddelijke Voorzienigheid
gewilde, nuttige zending voor de menschheid erkennen ; vooral echter
diegenen, die door een zekere hemelsche ingeving en neiging tot het
priesterschap geroepen zijn ».

« De katholieke priester in het moderne leven » zoo kan men het
opzet de encycliek schetsen. Daarmee is meteen aangeduid dat het
schrijven hen vooral op het oog heeft, die om diverse redenen en
met verschillende middelen en methoden, den priester buiten het modern leven willen bannen.
Scherp en pijnlijk staan den paus deze vijanden van het priesterschap in dezen modernen tijd voor den geest. De Mexikaansche politiek
wordt uitdrukkelijk vernoemd, en het Russisch atheïsme wordt onmisduidbaar omschreven. Tegen de velen die den katholieken priester
enkel als een parasiet voorstellen, wordt herhaald gewezen op de sociale en cultureele beteekenis van het katholieke priesterschap : het
zout dat de aarde op dit oogenblik bewaren moet, om niet in het
materialisme opgelost te worden. -- De anticlericalen van dezen tijd,
die wel de nuttigheid van den godsdienst erkennen, maar de priesters
als hinderlijke struikelblokken aanvoelen in hun opgang naar God,
wijst de paus telkens en telkens weer opnieuw op het door God gewilde middelaarschap van het katholieke priesterschap. --- De moderne . cultuur brengt voor den clerus speciale moeilijkheden en gevaren : de bedenkingen van obscurantisme zijn nog niet van de lucht.
Dit gevaar moet Pius XI wel zeer speciaal bezorgd maken : als een
grondtoon klinkt de herhaalde opwekking om het cultureel peil van
het katholieke priesterschap op de hoogste van dezen tijd te houden :
katholieke priesters moeten intellectueelen zijn, in den besten en
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volledigsten zin van dit woord. Typisch is de plaats en het belang
hetwelk de paus geeft aan de algemeene cultuur, naast de klassieke
philosbphische en theologische studies. Zelfs vraagt hij priesters specialisten ook op het gebied der z.g. profane wetenschap, mits die
wetenschap met het priesterlijk caracter niet onvereenigbaar zij.
Hoe de priesters thans meer dan ooit in het openbaar leven een
centrale positie innemen, toont Pius XI wanneer hij het object der
onderhavige encycliek in verband stelt met de voorgaande. Opvoeding, huwelijk en familie, sociale vrede, eischen gebiedend de priesterlijke medewerking. Hoe daarenboven de priester ook het individueele menschenleven wijdt en zegent, hoe hij den mensch vergezelt
van de wieg tot het graf, en erover heen tot in de eeuwigheid, wordt
heerlijk beschreven.
Het sacrament der Biecht blijft, nu als in alle tijden, voor velen
een steen des aanstoots. Ook hier treft het hoe Pius XI de positieve
levenswaarden van dit sacrament van verrijzenis en zijn verlossende
kracht in het licht stelt. Op deze plaats komt zelfs in dit pauselijk
document over het priesterschap een leek aan het woord : Manzoni.
Meer dan ooit worden de-priesterschandalen in dezen luidruchtigen tijd uitgebuit, om Kerk en priesterschap te discrediteeren. Met
alle bescheidenheid maar ook met volkomen oprechtheid verdedigt de
Vader hier de heiligheid van de Moederkerk, zich daarbij wendend
meer nog tot zijn eigen zonen, dan tot hunne aanvallers. Met al de
scherpzinnigheid van de liefde zal hij wijzen op de eigenste gevaren
van den modernen tijd ; om de speciale priesterdeugden in het licht te
stellen, welke door deze nieuwe gevaren zelf gebiedend worden
geëischt.
Doch de Paus weet het beter dan wie ook : de ergste vijanden
van het priesterschap dreigen van binnen uit.
Na den oorlog zijn, in Tcheco-Slovakijë en elders, stemmen opgegaan uit de rijen van de katholieke priesters zelf tegen het celibaat.
Daartegen wordt nu bondig en toch breed, het heilig recht en de
hooge waarde van het celibaat verdedigd. Vaderlijk-bescheiden en
toch duidelijk wordt hierbij de toestand der Oostersche kerken besproken en toegelicht, aan de hand van Oostersche schrijvers en
kerkvaders.
Onze tijd staat in het teeken van het materialisme. Ook het
priesterschap wordt hierdoor bedreigd : daarom wordt met klem en
nadruk algeheele onthechting van het aardsche geboden, en de verzoenende macht der evangelische armoede in het licht gesteld.
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Waar Pius XI het heeft over apostolischen ijver, wordt het hart
van den tachtigjarige weer jong. En toch wijst hij daarbij herhaald
op het gevaar van het activisme : actie, ook de meest intense, wordt
agitatie, administratie wordt bureaucratie, zonder den inslag van diepe vroomheid, en breede cultuur.
Maar deze vroomheid zelf mag niet ontaarden : valsch mysticisme
dat vervluchtigt in gevoelerigheid, is ook een actueel gevaar. Pius XI
wil voor zijn priesters « geen valsche lichtvaardige en oppervlakkige
vroomheid, die behaagt maar niet sterk maakt, die aangename gevoelens wekt, maar niet heiligt. (Hij) bedoelt die vroomheid, die niet
onderworpen is aan de voortdurende wisselingen van het gevoel, maar
gegrond op de beginselen van de vaste leer en die dus bestaat uit
vaste overtuigingen, welke bestand zijn tegen de aanvallen en verleidingen der bekoringen ».

De vroomheid van den priester moet een mannelijke zijn. In dit
verband wijst Pius XI verder op de Geestelijke Oefeningen, als op de
hoogeschool van deze soliede devotie.
De liturgie wordt hier niet uitdrukkelijk vermeld : doch alles wat
zoo breedvoerig en diepzinnig over het wezen zelf van het priesterschap, over sacrificium en officium wordt beschreven wijst op deze
essentieele liturgische vroomheid. Aan het « officieele en openbare
gebed », hetwelk als tweede functie van den priester als « ambtelijke
voorspreker van de menschheid bij God » wordt aangeduid, heeft de
Paus een zeer diepzinnige bladzijde gewijd. Pius XI houdt veel van
wat hij in « Caritate Christi » het « grootsche vizioen der Ecclesia
orans » noemt.
Als in 't voorbijgaan schetst de Paus ook wat het hoofdobject
van deze priesterdevotie zijn zal. Maria kon daarbij niet vergeten
worden : bescheiden echter en toch duidelijk wordt daar de welbegrepen en aanbevolen Mariavereering, op haar juiste plaats gesteld,
die trouwens een eereplaats is. « Deze vroomheid (van den priester)
moet zich weliswaar op de eerste plaats in kinderlijke liefde richten
tot den hemelschen Vader, doch zij moet zich ook uitstrekken tot de
Moeder Gods, en dit met grooter teederheid bij den priester dan bij
de gewone geloovigen, omdat er eene waarachtige en diepe gelijkenis
bestaat tusschen de betrekkingen van den priester met Christus en die
van Maria met haren Goddelijken Zoon ».

Hier worden even zeker als breed de Iijnen aangeduid langswaar
zich een echte godsvrucht zoowel tot de Middelares. als tot de Virgo
Sacerdotalis zal kunnen ontwikkelen.
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De veiligste waarborg van den echten priesterijver, tegen de
overdreven « Fuhrerprinciepen » van dezen tijd, is de gehoorzaamheid. Deze « geest van discipline » alleen zal het katholieke priesterschap tot « een beweeglijke en moedige strijdschaar » maken. Dit is
de taal van een strateeg. Foch zou niet anders gesproken hebben. Doch
deze gehoorzaamheid zelf zal een christelijke zijn. De kerkelijke hiërarchie mag geen administratie worden, hoe lenig en perfect dan ook. De
bezieling van die discipline zal zijn geloof en liefde Christus in alles
en in allen.
Veel is in deze laatste jaren geschreven over de macht van het
gesproken woord. Pius XI past het toe op de verlossende macht der
katholieke predicatie. Breedvoerig wordt deze macht beschreven : haar
onvergelijkelijke doelmatigheid in den dienst van de hoogste waarheid;
haar object tegenover de caracteristieke dwalingen van dezen tijd ; hare
tactiek en hare techniek in den kamp tegen de dwalenden. Scherp en
duidelijk onderscheidt de Paus daarbij diverse categoriën van tegenstrevers. « De priester moet de katholieke geloofs-s- en zedeleer volkomen meester zijn ; hij moet haar kunnen uiteenzetten en rekenschap
kunnen geven van de dogma's, de wetten en den eeredienst der Kerk
wier bedienaar hij is. Hij moet de onwetendheid bestrijden, die ondanks den vooruitgang der profane wetenschappen in zaken van godsdienst nog den geest van zoovele tijdgenooten
j
verduistert. De vermafling van Tertulianus was nooit zoo passend als heden : « de waarheid
vraagt dikwijls niet méér, dan niet veroordeeld te worden zonder te
zijn gehoord ». Het is de plicht van den priester vooroordeeten en
dwalingen weg te ruimen, die door haatdragende tegenstanders in de
geesten zijn opgestapeld. Aan den zoekenden geest die vurig naar
waarheid verlangt moet hij haar met onbevangen klaarheid kunnen
toonen. Aan zoekende zielen die door twijfels worden gekweld, moet
hij moed en vertrouwen instorten, en hen met rustige vastheid naar de
veilige haven van een bewust en standvastig omhelsd geloof leiden ;
tegen de aanvallen der aanmatigende en hardnekkige dwalingen, moet
hij zich moedig en sterk maar tevens rustig en grondig kunnen verdedigen ».

Eindelijk is daar het gevaar -- het echte of het vermeende gevaar -- van... de katholieke actie. Sommigen hadden hier een bedreiging meenen te zien van katholiek laïcisme, overslaande tot katholiek
anticlericalisme. Tweemaal ontmoet de Paus deze opwerping. Eens om
de priesters aan te zetten meer dan ooit zich toe te leggen op priester-
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lijke volmaaktheid : « de eischee van deugd en wetenschap, de eisch
van voorbeeldigheid en stichting, van dien goeden geur van Christus
die de priester overal en onder allen die hem naderen moet verbreiden,
zijn heden nog klaarblijkelijker en dringender, waar de katholieke actie
--- die troostrijke beweging die de zielen tot de allerhoogste idealen der
volmaaktheid weet te brengen --, de leeken in veelvuldiger contact en
in inniger samenwerking met den priester brengt, in wien zij niet alleen
een gids zoeken maar in wien zij ook een voorbeeld van christelijk
leven en apostolische deugd zien ».
Later komt de Paus nog op de katholieke actie terug, om sommige
priesters gerust te stellen. Verre dat de katholieke actie de priesterroepingen zou benadeelen, zal zij « niet alleen een vruchtbare voedingsbodem zijn voor de deugd, maar ook een welbeschutte en verzorgde
hof, waar de schoonste en teederste bloemen zich zonder gevaar kunnen ontplooien ». Nu mogen echter de ijveraars der katholieke actie
het niet als een verlies gaan beschouwen wanneer een hunner beste
leden priester wordt, doch « als eene eer die hierdoor afstraalt op hun
vereeniging ». De katholieke leeken « mogen overtuigd zijn dat zij op
geen betere wijze waarlijk deel kunnen hebben aan de waardigheid
van het « koninklijk priesterschap » die de Prins der apostelen aan het
gansche volk der verlosten toekent, dan door aldus de rijen der wereld- en ordensgeestelijkheid te helpen vermeerderen ».
op deze lijn zullen verkeerd clericalisme en verkeer laïcisme met
'elkaar kunnen verzoend. Het priesterschap kan immers de katholieke
actie niet missen, maar de katholieke actie nog veel minder het priesterschap. Zonder katholieke actie zouden er thans wel minder priesters, maar zonder priesters zou er heelemaal geen katholieke actie zijn.
Diepste grondslag en eerste voedingsbodem zoowel van priesterschap als van katholieke actie, is en blijft intusschen de christelijke
opvoeding in een christelijk gezin.
Zoo heeft Pius XI, na de « charta van den christelijken arbeid »,
na den grondslag van het moderne christelijk gezin, ook aan ons
priesters de t< kenre van het priesterschap » geschonken. Tezamen
vormen deze encyclieken als het monumentale voorportaal voor de
twintigste en wellicht ook voor de één-en-twintigste eeuw !
Doorheen de woelingen van dezen tijd, ligt daar nu, scherp en
breed, de koninklijke baan naar een betere toekomst. Op deze baan
zal onze tijd zijnen Meester en Verlosser ontmoeten. Wij priesters
zullen zijn : herauten van den Liefdekoning, en leiders van het zoekende volk : gezanten van Christus' vrede in Christus' Rijk !
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De Luiheid bij de Kinderen
door Dr. R. DELLAERT,
Psychiater,
Doctor in Opvoedkunde en toegepaste Zielkunde.

De luiheid is een gebrek dat niet zeldzaam voorkomt bij kinderen
en dat bizonder ontmoedigend werkt op de opvoeders.
Is het voor ouders en leermeesters niet wanhopig met luie kinderen te doen te hebben, met luie kinderen wier mogelijkheden nooit
werkelijkheden worden ; is het niet ontmoedigend altijd maar voort
vuren te moeten stoken die wel branden maar noch licht noch warmte
afgeven ? En meestal staat men hulpeloos voor het geval. Alles werd
beproefd : vriendelijke opwekkingen, zachte vermaningen, beloften,
strenge straffen, ja tot slagen toe. Ten einde raad heeft men den huisdokter ontboden ; deze heeft versterkende middelen of overvoeding
aangeraden, neus- en keelwoekeringen doen uitnemen, thyroïdine voorgeschreven... alles vruchteloos.
En waarom ? Voorzeker niet door een gebrek aan belangstelling
voor het kind noch door een gemis aan toewijding, maar meestal door
een groot tekort aan kennis. Om een gebrek te genezen moet men eerst
en vooral de oorzaak ervan kennen en zoo komt de vraag : hoe genezen

wij onze kinderen van de luiheid ? overeen met deze andere vraag :
welke zijn de oorzaken van dit gebrek ?
Deze oorzaken zijn van zeer ingewikkelden en uiteenloopenden
aard. Laat ze mil-, om duidelijker te zijn, indeelen in psychologische
oorzaken, in psycho-pathologische en in physio-pathologische. Vooraleer ze achtereenvolgens te behandelen,- moet ik evenwel even de aandacht vestigen op enkele algemeene psychologische begrippen die we
steeds moeten voor oogen hebben, ook wanneer we een speciaal gebrek
als de luiheid in zijn oorzaak willen leeren kennen.
It -- ALGEMEENE BEGRIPPEN
Wij mogen immers de luiheid, evenmin als 't is eender welk
adder gebrek, als een op zichzelf bestaand phenomeen beschouwen.
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Zij is ingeworteld in een psychologisch geheel dat we min of meer
moeten kennen om dit bepaald gebrek uit te roeien.
Het geestelijk leven van den mensch bestaat uit een naast elkaar
werken van afzonderlijke vermogens, zooals wil, verstand, karakter ;
het is, als een geheel te beschouwen, waarin die vermogens in onderling verband samenwerken tot verwezenlijking der persoonlijkheid.
Hetgeen we gewoonlijk karakter noemen, is een zeer ingewikkelde eigenschap. Zij bestaat vooreerst uit een fundamenteelen aanleg,
die aangeboren is. Deze aanleg nu is afhankelijk van den natuurlijken
physiololgischen ondergrond waarmee het kind ter wereld komt. Deze
ondergrond op zijn beurt vindt zijn oorsprong in de biologische en
psychische overerving van ouders en familie en de functioneele organische gesteltenis welke zelf gedeeltelijk erfelijk, gedeeltelijk congenitaal is.
Met een woord, constitutie, temperament, instincten, primaire
neigingen, emotioneele vatbaarheid, vormen den grondslag van den
karakterbouw. Om dezen te kennen moeten erfelijkheid en lichamelijke gesteltenis zoo nauw mogelijk bepaald worden.
Hierbij komen dan de invloeden van het midden waarin het kind
opgroeit, en van de opvoeding welke het geniet : aard van voeding
en klimaat, gewoonten, vermaken, voorbeelden, raadgevingen en
lektuur, en alle bijkomende imponderabilia.
Ten derde is daar nog het verstand, dat in het verloop van zijne,
ontplooiing bepaalde inzichten. verlangens, doelstellingen, kennissen,
ondervindingen gaat opdoen welke op hunne beurt intensiteit, tonaliteit, richting, inhoud aan het karakterstreven bezorgen.
Dit alles maakt dat karakterkunde niet zoo eenvoudig is, en dat
alleen zij ervan op de hoogte zijn die den mensch in zijn geheel, als
psycho-organisch complex kunnen begrijpen. Wanneer ik dan ook
voorbeelden van luiheid ga aanhalen mogen deze niet zoo eenvoudig
worden opgevat als men bij het eerste zicht zou denken, en zal men
steeds rekening houden met heel de psychologie van het kind.

IL — PSYCHOLOGISCHE OORZAKEN
De luiheid bij het kind kan eerst en vooral het gevolg zijn van
eene verkeerde opvoeding. Welk ook het eigenlijk karakter weze van
het kind, eene verkeerde opvoedingsmethode kan zijne werkkracht en
werklust stilaan ondermijnen. Daarom zullen wij aan de hand van
persoonlijk beleefde gevallen aantoonen hoe twee tegenovergestelde
karakters allebei lui zijn geworden, en tevens hoe twee tegenover-
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gestelde opvoedingsmethodes toch evenzeer tot luiheid kunnen leiden,
al naar gelang het kind waarop ze werden toegepast.
Michel is een mooie slanke kerel van 12 jaar. Hij is de tweede
van vijf jongens, ernstig en enthousiast van aard. Hij beheerscht zichzelf nochtans onvoldoende en is eenigzins onpractisch, ietwat utopist,
soms zelf lunatiek en rap ontmoedigd. Hij is zoowat een uitzonderlijke verschijrring in huis : de broers zijn nuchter en speelsch ; vader
is een ironisch mensch en koud zakenman ; moeder een zorgzame, actieve, alhoewel weinig ontwikkelde vrouw. Heel graag zal ze bij haar
vriendinnen klagen over de ravotterij van de jongens, doch in zichzelf is ze fier over zulke levenslustige kinderen. Michel echter, met
zijn « gedachten » zooals ze dat noemt, begrijpt ze niet en ze zeurt er
over dat ze bij hem, die toch de stilste is, niet de minste hulp vindt.
En vader spot dat Michel « toch maar een meisje is », en de broers,
door dit ouderlijk voorbeeld aangezet, vinden allerlei booze, zelfs
wreede plagerijen uit om Michel te tergen, hem te zien weenen en
boos worden, en aldus nieuw sarcasme en schouderophalen van vader
en moeder uit te lokken. Wanneer wij Michel leeren kennen is hij
somber, het studeeren vlot niet meer ; hij geraakt niet meer aan den
gang, is onoplettend in de klas, vergeet wat hij te doen heeft, doet het
zonder zorg, weigert te spelen, leest veel romans en zit of ligt lusteloos en ledig te droomera. Hij is een geboren luiaard, zegt moeder,
een volslagen nietwaard, zegt vader. En nochtans neen ! Michel is lui
geworden omdat hij door het onbegrip van zijne ouders werd ontmoedigd, en niet in staat was tegen zijne omgeving met geweld te
reageeren.
Georgy daarentegen is de eerstgeborene van een heele reeks kinderen. Hij is 13 jaar, maar waant er zich wel dertig. Hij is bewust de
oudste te zijn en geeft den toon aan in huis. De ouders vinden hem
hoogst interessant. Misdoen kan hij niet. Hij is ook zoo aanhalerig
en fleemziek. Hij was vaak ongesteld en werd thuis gehouden, verwend en vertroeteld. Hij is immers zoo verstandig en heeft tijd genoeg
om alles in te halen. « Een schitterende natuur mag men niet neerdrukken .» oordeelt vader. En Georgy laat zich die vleiende omhaal
welgevallen ; hij vindt voor al zijne misgrijpen mooie verontschuldigingen die onmiddellijk worden aanvaard ; van vader weet hij briefjes
te krijgen met verzonnen argumenten die bij de meesters een ongeleerde les of een ongemaakt werk moeten goedpraten. Dat belet niet
dat Georgy toch nog steeds alles ,het best weet, en graag het hooge
woord voert. De waarheid over den jongen is echter dat hij even
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achteloos, slordig en nalatig is geworden als hij verwaand is en losbollig. En nu mama en papa de getuigschriften der meesters over hun
jongen zien slechter worden en daar zijn houding bedenkelijk is,
komen ze den doctor vragen of de luiheid van hun zoon op school
misschien niet het gevolg zou zijn van de vele ziekten die hij heeft
doorgemaakt en of daar bij tooverslag geen verandering kan worden
aangebracht ! Neen, hij is lui geworden omdat hij, altijd opgehemeld
en in alles ingevolgd, is gaan denken dat alle krachtinspanning voor
hem overbodig was. En zoo werd Georgy lui omdat men hem heeft
vertroeteld, gelijk Michel lui werd omdat men hem steeds verongelijkte.
Tientallen van dergelijke tegenstellingen kunnen aangehaald.
Zoo werd Wilfried, een begaafde maar gesloten jongen, tot zijn negen
jaar door kinderlooze pleegouders opgevoed met zulk een overdreven
zorg en angstvallige belangstelling voor al wat het lichamelijk welzijn
betreft, als eten, drinken, warmte, rust, stoelgang, dat hij er gemakzuchtig en zinnelijk bij geworden is, onbekwaam voor de minste
krachtinspanning. Katy daarentegen is een fijn, delikaat doch overgevoelig natuurtje, dat zich nooit in huis deed opmerken en niet durfde
zichzelf op te dringen. Zij was een middelmatige leerlinge, en bracht
goede notas van school mee. De ouders waren gerust over haar, moedigden haar niet aan maar verweten haar ook niets. Intusschen
plooide het meisje zich op, werd ingekeerd, weemoedig en begon haar
tijd meer en meer met onschuldige prullen te verkwisten ; inspanning
werd haar eene ongewaardeerde en overtollige deugd. Zij dient immers toch tot niets. Voor de toekomst een karakterloos ontgoocheld
juffertje
Wij willen het bij deze voorbeelden laten uit vrees te doen
meenen dat alle manieren van opvoeden ons luie kinderen kunnen
geven. Besluiten wij enkel dat de luiheid kan sluipen in 't is eender
welk karakter van het kind wanneer dit verkeerd wordt begrepen
en geleid. Het kind was niet lui, maar men heeft het lui gemaakt door
eene verkeerde opvoeding. Om de luiheid te voorkomen is het bijgevolg noodzakelijk dat de opvoeder het karakter kenne van elk bepaald kind en het door aangepaste middelen zoo leidt dat zijn natuurlijke aanleg wordt geprikkeld tot normale werkzaamheid.
De luiheid kan ten tweede — steeds om psychologische redenen
eenvoudig eene psychische reactie zijn bij het kind, dat overigens verstandig is, levenslustig en actief. Die luiheid betreft dan alleen of voor
nameljk het schoolwerk en wat er mee samenhangt. Meesters en ou-
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ders zijn te streng, te veeleischend ; de intellectueele krachten van het
kind worden overschat, zijne oprechte inspanning daarentegen onderschat ; de straffen zijn overdadig, slecht gedoseerd, de belooningen
niet aangepast of onbehendig toegekend ; het werk wordt niet aantrekkelijk genoeg voorgesteld of is niet afgestemd op de natuurlijke
belangstelling van het kind : en het reageert met lui te worden ; en
tevens, naargelang zijn karakter, onwillig of onverschillig.
Enkele weken geleden onderzochten wij een « lui » meisje van
9 1/2 jaar uit een befaamde school van Antwerpen. Zij deed vroeger
goed haar best, doch verrichte, vooral vanaf het begin van dit schooljaar, niets goeds meer alhoewel de ouders steeds van dicthbij haar
werk volgden. En nochtans schreef ze nu uitsluitend strafwerk.
We stonden hier voor een lichamelijk en geestelijk fraai ontwikkeld kind, dat nu reeds door het contakt met den geïnteresseerden
onderzoeker heelemaal schijnt te herleven. Bij het ondervragen over
de schoolkennissen ondervonden wij dat het kind de waarde van de
cijfers niet begreep. « Leert men u niet rekenen op school, Anna ? » —
« jawel, wij leeren dit jaar algebra... » In de aardrijkskunde wist ze
niet dat er negen provincies zijn in ons land, maar moest reeds weten
hoe het zonnestelsel in mekaar zit, en zoovoort voor de andere vakken.
Wij hebben de ouders gerustgesteld met de volgende woorden :
« Uw kind is ongetwijfeld het verstandigste van haar klas, omdat het
weigert zich nog verder te onderwerpen aan de mishandeling die men
haar verstand wil doen onderstaan. Zij moet onmiddellijk uit drt al te
hoogstaand schoolmidden worden gehaald en in een eenvoudiger onderwijsinrichting gebracht. Een meer aangepaste behandeling vanwege u zelf en de meesteressen zal haar luiheid doen verdwijnen. Zij
moet om haar houding gelukgewenscht, en belooft tot een practisch
meisje op te groeien. »
Het is overigens duidelijk dat om reden van verstandelijke minderbegaafdheid een kind in de klas ten achter kan geraken, en dan
eveneens bij gemis aan aanpassing bij het gegeven onderwijs in luiheid
gaat vervallen.
Het ware nochtans onjuist te meenen dat alle kinderen die niet
op de hoogte zijn van het klaswerk noodzakelijk lui worden. Op verre
na niet. De aard van de reactie is voor een groot deel afhankelijk van
de karaktereigenschappen van elk individu in het bizonder. Om dezelfde paedagogische achterlijkheid zal Jan lui en onverschillig worden,
Paul onbestendig en zenuwachtig, Piet dwaas en speelziek, Karel ongezeglijk en weerspannig, Jozef plaagzuchtig en laf, Leo pervers en
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cyniek, Hendrik moedeloos en verdrietig, Frans leugenachtig en steelziek, en zoo verder. Dit ook dus zal afhangen van het algemeen karakter van het kind waarmee steeds rekening dient gehouden.
De psychologische oorzaken van luiheid welke we tot hiertoe in
bepaalde voorbeelden hebben aangetoond, zou men als volgt kunnen
samenvatten : een kind wordt lui :
door afdwaling, wanneer het niet met het leeren opschiet ;
door verwenning, wanneer het nooit tot inspanning wordt genoopt ;
door afkeer, wanneer het te veel gestraft of vernederd wordt ;
door ontmoediging, wanneer het zijn inspannig nutteloos acht.
Doch daar alle karakters onder deze psychologische invloeden niet
noodzakelijkerwijze lui worden, en daar de vorm van hun luiheid verschillend zal zijn naargelang hun eigen aanleg en den aard der uiterlijke omstandigheden waarin ze opgroeien, zoo kan men weer onderscheiden :

den vadsige, die alles maar half doet, te traag en met onverschilligheid ;

den gemakzuchtige, die alles slordig of bepaald slecht uitvoert, erg
zijn inertie gebruikt om het werk te saboteeren ;
den lamlendige, die niet weigert te werken, maar niet aan gang
geraakt, niet in gang blijft en zich in f rutselwerk vermeit ;
den schijnluie of parasiet, die zijn onverschilligheid, zijn onwil of
zijn nulliteit in een dekmantel hult van compenseerende mooidoenerij,
en zich uitgeeft voor artiest, poëet of philosoof.
III, -- PATHOLOGISCHE OORZAKEN
Doch buiten de grenzen dezer verzameling van zuiver psychologische oorzaken, ligt het wijde veld der organische pathologie waardoor
geestelijke inspanning, uithoudingsvermogen, veerkracht kunnen gesloopt worden.
Hier echter nogmaals moet men niet denken dat de ziektetoestand
alleen de fout zal dragen : neus- en keelwoekeringen b. v. worden,
negen maal op de tien beschuldigd, veroordeeld en... operatief geëxe
cuteerd ; veel der adenoïdelijders nochtans worden nooit lui. Hetzelfde
geldt voor alle chronische aandoeningen : hart-, lever-, maag-, of nierziekten, lage bloeddruk, bloedarmoede, constipatie, asthma, tuberculose, rachitis, of nog andere toestanden als ondervoeding, te snelle
groei, gebrekkig gehoor of gezicht.
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Niettemin, wanneer men deze storende elementen kan uitschakelen, vergroot men gewoonlijk zeer sterk de kansen der verder in te
stellen paedagogische en psychologische therapeutiek.
Veel belangrijker is echter de kennis de zenuwpathologie voor het
verklaren van sommige toestanden van luiheid. Alle zenuwziekten, maar
vooral psychastenie, neuro-vegetatief onevenwicht, hysterie, epilepsie,
brengen psychopathische toestanden teweeg welke rechtstreeks aanleiding kunnen geven tot luiheid onder een of anderen vorm.
Over nog twee andere ziekten dient hier een woord gezegd : de
encephalitis en de dementia praecox. Deze beide kwalen komen voornamelijk voor in de jeugd en worden ten huidigen dage steeds veelvul
diger aangetroffen. Zij zijn in het publiek nog weinig bekend en hunne
behandeling is nog onzeker ; doch gedurende bepaalde stadia van hun
verloop worden ze gekenmerkt door een karakteristieke soort van luiheid : loomheid en aboulie in de besmettelijke slaapziekte ; afzijdigheid
en apathie in de schizophrenie.
Het is van het allergrootste belang dat deze aandoeningen zeer
vroeg worden ontdekt. Bij eene geheel onverklaarbare, betrekkelijk plots
optredende luiheid met ongewonen vorm moet steeds onmiddellijk ingegrepen worden en een psychiater geraadpleegd : deze alleen is bevoegd
om die aandoeningen in hun eerste verloop en primaire vormen te erkennen en den pepasten raad desaangaande te verschaffen.
Verder moet rekening gehouden worden met de psychopathische
naturen, 't is te zeggen met die ziekelijk verstoorde karakters welke,
vol met perverse neigingen en zonder hoogere belangstelling, hun werk
weigeren te volbrengen of er zich van afkeeren, en zich aan werkeloosheid gewennen terwijl ze zich aan slechte gewoonten verslaven.
En hier dient gewezen op het onanisme, of de gewoonte zich te
masturbeeren. Daargelaten de moreele en physieke schade welke ze berokkent, worden zij, die er werkelijk aan verslaafd zijn, ook vadsig ;
lusteloos, afzijdig voor alle geordende intellectueele inspanning, afkeerig van elk regelmatig werk. Deze jeugdverdorvenheid, die met de
voorpuberteit of eerste adolescentie gewoonlijk begint, treft men dus
ook vaak aan als hoofdoorzaak van de luiheid.

Iv. -- PHYSIOrPATHOLOGISCHE OORZAKEN
In alle tot hiertoe behandelde gevallen was het verschijnen van de
luiheid enkel mogelijk, naargelang de omstandigheden waarin het kind
opgroeit, maar niet per se noodzakelijk, niet onvermijdelijk.
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Er zijn echter ook kinderen die niet anders kunnen dan lui zijn
de geboren luiaards zoo ge wilt, wier gestel zich niet leenen kan tot
doelmatige activiteit.
Hier ligt de oorzaak in het tinevenwicht tusschen de verschillende
klieren met inwendige afscheiding.
Een woord slechts over de meest gekende vormen.
De hyperthyroïde of tekort aan functioneele volwaardigheid van
de schildklier, geeft en soort logheid aan het lichaam en de geesteswerkingen, die allen traag en krachteloos gaan verloopen, en steeds
van minder gehalte worden. Bij zwaardere hormonale ontoereikendheid
geeft deze stoornis het myxoedeem en het cretinisme welke eene groote
minderwaardigheid op psychisch gebied met zich slepen.
Het weze terloops gezegd dat we hier vanzelf komen te staan voor
het uiterst interessant probleem van de wisselwerking tusschen geest
en lichaam. Vooral in de lichtere vormen is het treffend hoe de verstandelijke vermogens beperkt zijn in hun werking door een of andere
physiologische aandoening, en hoe het soms volstaat b. v. juist gedoseerde hoeveelheden schildklierhormoon of thyroïdine aan de zieke kinderen toe te dienen om te zien hoe ze als het ware verrijzen, levendig,
vlug, levenslustig worden, zoodat de opvoeder er kan aan denken ze
nu ook werklustig te maken. Het organisch preparaat -- in dit geval
gedroogde schildklier -- of het actief princiep ervan heeft, enkel door
zijn tegenwoordigheid, het wonder bewerkt van een geest die scheen te
slapen en alle werkkracht had verloren, te hebben opgewekt en al zijn
onstoffelijke waarde en hoogere mogelijkheden te hebben teruggeschonken.
Hetzelfde kan gezegd worden van nog andere endocriene toestanden. Zoo volgt op een tekort aan werking van een zeker deel der
hypophyse of slijmklier het adiposo-genitaal syndroom. De kinderen
die erdoor aangedaan zijn vertoonen een opvallende zwaarlijvigheid,
van het type « Fatty », en een zeer onvoldoende ontwikkeling van de
geslachtsorganen (vandaar de naam adiposo-genitaal) . Zij hebben een
onverschillig goedsmoedig karakter, waar weinig invloeden vat op
hebben ; zij houden veel van beate gemakkelijkheid, en leven dan alleen gelukkig, wanneer men van hen geen inspanning vergt. Een welbestudeerde behandeling kan ook in deze eigenaardige psycho-organische afwijking heel wat verbetering aanbrengen.
Een laatste voorbeeld van welgekende luiheidsvorm komt voort
uit de onvoldoende functie der bijnieren. In dezen toestand hebben wij
te doen met diep asthenische wezens voor dewelke alle werk honderd-
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voudige inspanning en moeite kost, die zich steeds lusteloos en uitgeput gevoelen en niets verrichten kunnen. Eene behandeling met bijnierschorsextract kan ook aan deze ellendige gesteltenis heel wat werklust
en tevens levensgeluk bijbrengen.
Nog tal van andere, meer ingewikkelde endocriene onvolwaardigheden kunnen door den geoefenden medicus gevonden worden. Deze
nochtans zullen niet noodzakelijk tot luiheid brengen ; wij willen
ze echter niet onbesproken voorbijgaan omdat zij in de moderne psychiatrie een zoo voorname plaats innemen, en zooals wij reeds zegden
aangaande karakteraanleg, temperament en gestel, zooveel interessante
vergezichten hebben geopend.

Ons besluit weze dat een lui kind dat moeilijkheden biedt niet rap
als pervers-kwaadwillig mag worden bestempeld noch behandeld.
Zelfs, alles goed in acht genomen, is er geen kind dat voor zijn luiheid
heeleniaal kan aansprakelijk worden gesteld.
Wij zijn van meening dat de fouten die bij onze kinderen voorkomen in 't algemeen niet aan eene moedwillige boosaardigheid moeten
toegeschreven worden. Maar anderzijds is het valsch en gevaarlijk te
beweren dat de luiheid steeds op een of andere wijze als een zuiver
pathologisch verschijnsel moet worden beschouwd, waarvan het kind
slechts het onschuldig slachtoffer is.
De luiheid is maar in weinig gevallen een waar ziekteverschijnsel ;
zij is in 't algemeen een natuurlijke psychische verdedigingstoestand
welke door sommige kinderen wordt aangewend, wier constitutioneele
gesteltenis, alsmede hunne mentale en verstandelijke eigenwaarde op
die manier in bepaalde omstandigheden reageert tegen gegeven moeilijkheden.
Men zal daarom reeds veel winnen door die uiterlijke omstandigheden te veranderen, b. v. de overladen schoolprogramma's te ontlasten
en de minderbegaafden uit het gewoon onderwijs te verwijderen.
Indien verder de opvoeder het doel dat hij nastreeft weet aan te
passen bij de eigen natuur van elk kind, zal de luiheid in vele gevallen
verdwijnen. Aldus zullen minstens zeven tienden der luiaards uit de
scholen geweerd worden. Voor al degenen die nog overblijven zal de
wetenschap intusschen naar middelen zoeken om ze te kunnen genezen.
En zoo zal men zich met de aangename hoop mogen vleien eens de luiheid bij de kinderen voor goed uit de wereld te helpen !

HET BE !'OOVERD SLOT

Het betooverd Slot
« Envoyez mol votre photo pour que je
connaisse la maison oil vous êtes logé.
Léon BLOY.

BRIEF VAN EEN GEVANGENE
Hierbij zend ik u een foto van mijn bastielje.
-- Een alledaagsch, stijlloos gebouw, vanbuiten gezien tenminste.
hoor ik u zeggen. Zeker geen wolkenkrabber, nog minder een belfort.
Anders een gerieflijke woning voor een gevangenis. Ge moogt niet
klagen, ze hadden u slechter kunnen loggieren.
Pas op, vriend, niet te haastig.
Een banale gevel ? Zeker.
Doch een gerieflijke woning.
Oh ! Oh!
Ge kent het huis vanbinnen niet.
Ken ik het zelf wel ?
Ik dwaal er nu al zes en veertig jaar in rond en nog dagelijks.
sta ik vóór verrassingen.
Hetgeen achter de buitenmuren ligt, kan ik niet f otograf eeren.
Evenmin kan ik er iets van afmeten of teekenkundig vastleggen op
het papier.
Beschrijven misschien ?
Ik kan niet anders dan indrukken weergeven, en dan nog wet
BEPAALDE INDRUKKEN. Bijvoorbeeld deze van vandaag, 11
Februari 1933, vier uur 's namiddags.
Want morgen, of straks, zal het beeld, dat ik nu schets mezelf
onvoldoende of onoprecht, of valsch schijnen.
Ik mag er niet te lang op denken of ik word gek.
En toch... dit huis is me lief, en...

...

...

...

Ik zit hier dus, ----- voor zoover ik vernomen heb en zelf ondervind, -- (en God weet voor hoelang ik er nog zit) in een, vroeger
wellicht weidsch en heerlijk, nu echter vervallen en verweerd prinsenslot, FANTASTISCH VANBINNEN EN VERANDERLIJK ALS
EEN DROOM.
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Op dit oogenblik zit ik in mijn studeerkamer.
Ik heb heel den dag gezocht, met het oog op dezen brief voor u,
naar zekere zuilengaanderij en naar een paar pronk- en receptiezalen, die hier ergens moeten bestaan, doch heb ze niet kunnen
vinden. ik heb me moegeloopen in een doolhof van gangen, verloren
hoekjes, wenteltrappen, vouten en opkamertjes.
Af en toe kwam ik terecht in een keuken, in een stal, in een
werkhuis of in een muffig afvalkot.
Zelfs gelukte ik er niet in het gezellig zitplaatsje te bereiken, dat
ik zoo goed ken. ik meende straks, dat ik er vóór stond, trad binnen
en... landde in de folterkamer aan.
Met de grootste moeite ben ik eruit geraakt.
Ik heb een half uur rondgedwaald om mijn slaapzaal te vinden
en nu beproef ik, weer zonder hoop op eenig resultaat, u een gedacht
te geven van mijn beheksten burcht.
Alles is hier op de gekste wijze dooreengesmeten en door elkaar
gebouwd. Er is een onmeetbaar gelijkvloers. Er zijn ontelbare verdiepingen, trapzalen en zolders. Er zijn kelders en nog kelders en
nooit ten einde geloopen onderaardsche gangen en bodemlooze putten... en 't raakt al aan malkaar en 't loopt al dooreen en 't schuift
al gedurig en wisselend ineen gelijk de figuurtjes van een kaleïdoskoop.
Kijk : Ik zit hier te schrijven. ik zie op en bemerk daar, vóór mij,
in den muur, een deur die ik er vroeger niet wist.
Ik sta op en ga van dichterbij zien. Aan die deur zit een wonder
slot. Eer ik het zelf goed weet voel ik den sleutel in mijn hand. ik
doe de deur open en sta als naakte bedelaar op een warm, donzig
vloerkleed, in een vertrek zooals er in « Duizend en één Nacht »
geen beschreven staan.
Een weelde en een pracht van meubileering. ik jubel van vreugde,
denk aan u en wil dat dadelijk voor u opteekenen. ik zie rond...
-- Ach !
Ik slaak een gil.
Op een divan zit een akelig wezen, het heeft de knieën hoog
opgetrokken en de lange armen strekt het naar mij uit. De tong hangt
uit den halfgeopenden mond. De oogen staan wijd open, strak, en
bezien mij raadselachtig en fascineerend.
-- God !
•..
•..
•..
•..
•..
...
•..
•..
•..
•..
•..
•..
Ik zit weer aan mijn tafel te schrijven, het koude angstzweet nog
op het voorhoofd.
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Monster, divan, vertrek, muur, deur, slot en sleutel zijn verdwepen,
Neen, ik heb niet gedroomd. Hier is de werkelijkheid fantastischer dan wat ik droomen kan.

Achter het huis of erin — weet ik het ?
zijn even dwaas en
grillig aangelegd : binnenhoven, lochtings, boschjes, akkervelden,
vlekken schaarhout, vijvers, verraderlijke moerassen, mesthoopen,
donker stilstaand water, bloemperken, ongelooflijk bekoorlijke tuinen
plots, met lustpriëeltjes en rechtgeschoren, donkere hagen en nette
paadjes, waarop ik nu wandel, -- hoe kom ik daar ? stil, behoedzaam, op de teenen en mijn hand op het hart, vol ontroering om die
stonde rust en geluk die ik kort en broos weet.
Achter die hoven ontwaar ik nieuwe gebouwen, flanken of zijvleugels van het hoofdgebouw, waarachter een onafzienbare vlakte...
Want het meest wonderlijke nog van dit huis is wel, dat er geen
grenzen aan te ontdekken zijn. Nooit ben ik aan 't einde.
De gevel dien ge op de foto ziet, alhoewel het eenige vaste en
teekenbare van dit slot, is geen grens. Evenmin als de kamer waarin
ge slaapt een grens is voor uw droomen.
Ik geraak niet tot op het hoogste, bijvoorbeeld.
Wat ik ook klim of doe, steeds schiet ergens een nieuwe trap
naar een hoogere verdieping.
Vroeger ging ik zelden de trappen op. Het klimmen viel me lastig. Nu trekken die bovenzalen me sterk aan. Ik zou er heel den dag
willen verwijlen. Dààr komt over mij en wondere stemming. Het is
er stil en rustig. De tijd vliegt er voorbij. Mijn gevangenschap wordt
er draaglijk, heerlijk zelfs. Ik heb een gedachte, dat ik langs boven
eens ontsnappen moet en vrij zal komen.
Helaas ! Lang kan ik er nooit blijven.
Ik ben op mezelven aangewezen en moet zelf voor mijn onderhoud zorgen. De bezigheid in keuken, werkhuis of moestuin is mijn
taak. Ze is hier, zooals overal elders, alledaagssch en prozaïsch. Als
een automaat volbreng ik ze.
Wanneer ik 's morgens wakker word staat ze mij het eerst voor
de oogen, veelal als een lastige vijand dien ik in den loop van den
dag zal te bekampen en af te maken hebben.
Mijn taak, altijd dezelfde. kan me vreeselijk drukken. Verveling,
walg besluipen me dan.
Soms bespringt mij een onbeschrijfelijke angst.
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Er hangt me iets boven het hoofd !
Oh ! Wat ? Wat is er ?

Ik poos een oogenblik.
Ik zit hier rustig. Mijn brief vordert. Ik leg de pen neer. Rust is
vrede en geluk. Ik voel me geestelijk en lichamelijk gelukkig. Heerlijk ! ik glimlach van geluk. _
ik denk er een oogenblik aan naar boven te klimmen. Neen, nu
niet. Straks misschien. ik wil niet de minste moeite doen. Het is hier
nu te goed en te RUSTIG.
Heerlijk ! Carpe horam.
Ik neem een mooi boek, steek een sigaret op en ga in den leunstoel zitten.
Wat lees ik ?
Fabre : Souvenirs Entomologiques.
Ik denk nog even, dat er elk oogenblik iets schrikkelijks gebeuren
kan en verwonder mij erover dat ik zoo rustig onverschillig zit.
Ik ben bij het vuur gezeten. Alles is stil. Ik lees geboeid over
Le Scorpion languedocien.
..
...
..
...
...
...
...
..
...
...
...
Er wordt op de ruit getikt. ik schrik op. Ik weet wat het is en
wat er zal gebeuren. Toch sta ik op en ga zien. Ja, zoo verwachtte ik
het Buiten staat een mensch, Hij glimlacht genegen en roept me toe
hem binnen te laten. Hij komt als vriend mij helpen en opbeuren.
Ik antwoord, dat ik dat niet kan, dat ik opgesloten zit en over
geen sleutels beschik.
Hij heeft van mijn gevangenis gehoord en wil ze vanbinnen leerera
kennen. Hij verzekert me, dat hij een bescheiden man is.
Ik weet uit veelvuldige ervaring, dat ik voorzichtig moet zijn...
En toch... Ik heb zulk een grooten nood aan vriendschap, aan veruitwendiging. En die man heeft een innemend gelaat. Er ligt goedheid
in zijn blik. Zijn mond is niet hard. Hij zal niet zijn als de vorigen.
Ik open het venster en praat met hem.
Ja, hij is een lieve man.
Ik laat hem kijken in mijn studeervertrek en geef uitleg.
Terwijl ik zoo aan 't praten ben, bukt hij zich plots, raapt een
steen op en slingert hem met volle kracht tegen mijn voorhoofd. Even
nog zie ik hem grinnikend aftrekken, de handen in de zakken, terwijl
ik wegduizel van den slag.
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Op de plek waar de steen mij heeft geraakt, boven den neus.
tusschen de oogen, zit een schorpioen. Hij heeft zijn scharen in mijn
hersenen geslagen en zijn giftstaart omgekruld en in de wond gedreven.
Ik zal drie, vier dagen noch eten noch slapen, onbeschrijflijk beklemd zijn en braaklust gevoelen.
Op zekeren morgen is de schorpioen verdwenen, voel ik me bevrijd en weer rustig worden en gelukkig.
Een greintje meer weemoed. Een bladzijde meer ervaring. En een
nieuw tresje grijs haar boven den rechterslaap.
Ik ga zoeken naar den steen.
Ik vind hem niet.
Eerstdaags wordt er weerom op de ruit getikt en zal ik iemand
aan mijn venster zien, die sterk op u gelijkt, vriend.
Maar gjj zijt een bescheiden en sympathiek mensch, dat weet ik
zeker.
Aan u mag ik, niet waar ?, alles, alles toevertrouwen. Tegenover
u mag ik me laten gaan, zonder achterdocht. Niet waar, ik mag dat ?
Ik heb zulk een nood aan belijdenis.
H zijt een waarachtig goed mensch, dien ik ten volle vertrouw,

die...
Wat hebt u daar in de hand ?
Doe open, doe open uw hand, zeg ik u.
Oh! schurk, huichelaar ! Een scherpe kei !
Oh ! bedrieger, hartelooze
Wat zegt Li ?
Niet voor mij ? Die steen was niet voor mij bestemd ? En ook
voor niemand anders ? tI zijt een goed mensch, ik weet het, ik zie het.
Ik lees de goedheid' in uw oogen. LI zijt een kind.
Ja, nu zie ik het, het is een platte kiezel dien ge straks over den
vijver zult werpen om hem langs het watervlak te zien op en neer
schijveren. ik geloof u, ik zweer dat ik u geloof.
Kijk niet hard. Ik verdacht u niet.
Ik wil u bewijzen, dat ik u ten volle vertrouw.
Ik zal u vertellen wat ik tot nog toe aan niemand vertelde, aan
niemand. Doch gooi niet straks, ook niet over het water... De steenera
schieten hier zoo gemakkelijk uit hun baan.
Dit somber huis hier, zit in zijn kelders vol akelige wezens. ik
liet er u reeds een zien op den divan. Zijn het menschen ? Dieren .?
Ik weet het niet. Beide wellicht.
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Ik woonde hier reeds eenige jaren voor ik het ondervond.
De eerste ontmoeting staat me nog ontstellend duidelijk voor den
geest. Het was op een warmen namiddag in April. Ik had lui in den
zetel gelegen. ik stond op en zag in de open kelderdeur een meisje
Maan. Het leek een onschuldig, naïef kind, dat iets verkeerds had gedaan, want het hield het hoofd gebogen en het donkerrood der schaamte kleurde zijn voorhoofd en wangen.
Het keek af en toe op en bezag me met befloersden blik.
Wij bleven elkander een tijd aanstaren. Tenslotte deed het
meisje teeken, dat ik met haar zou afdalen.
Ik aarzelde.
-- Ik zal u geleiden, zei het zacht, vrees niet.
Ik ben meë afgedaald.
Diep !
jarenlang leefde ik in vunzige kelders, temidden weerzinwekken{le monsters. Roekeloos zocht ik naar een grens in de diepte, naar een
uitweg. Ik vond er geen.
Steeds viezere krochten waar kruipwezens over den bedrekten
vloer woelden.
Ik werd zelf monster.
Op zekeren dag zat ik neergehurkt in een hoek van een grooten
vierkanten steenen bak waarin gevleugelde draken fladderden. Zij
beproefden op te stijgen en sloegen met hun vlerken in een etterachtige brij die den bodem van den bak bedekte.
Ze bespatten malkaar doch geen enkele kon ook maar een span
boven de vuile laag geraken.
Terwijl ik vol walg en toch aangetrokken, als betooverd, hun
spel gadesloeg en mijn gelaat zoo goed mogelijk met de handen beschutte, kwam op den rand van den bak een monsterpad naar mij toe.
Ik zied haar inzicht. Toch bleef ik zitten, gefascineerd, machteloos,
Ze kwam nader en bevuilde mij.
Toen herkende ik in het paddegezicht het verwrongen, misvormd
gelaat van mijn lieve, kleine geleidster.
Dien dag rolde ik millioenen trappen de diepte in. Ik bleef eindelijk gebroken liggen bij een deur waartegen een vrouw geleund
stond die haar gelaat in de handen verborgen hield. Ze knielde bij me
neder alsof ze medelijden had. ik keek op.
Ze deed haar handen van voor het gelaat weg.
Ontzet deinsde ik achteruit.
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Nimmer vergeet ik dat vertrokken, beangstigd en beangstigend
gelaat. ik had plots de zekerheid, dat . ik vóór een nakende ramp
stond.
Die vrouw bezag me zooals me nooit iemand had bezien.
Ik stel me voor, dat een door ellende opgejaagde, waanzinnige
moeder op die manier het kind bekijkt, dat ze op het punt staat het
mes in de keel te ploffen.
Heel de aanblik van dat wezen was een dooreenflitsing van licht
en donker waarin zich een somber drama aan 't afspelen was. ik
spreek als van een tooneel, alhoewel het gek is hier bm het even wat,
aan theater of schouwspel herinnerend, te willen oproepen. Maar, na
jaren en hier aan mijn schrijftafel, weet ik niets beters dan mijn indrukken op de volgende manier weer te geven :
Tegen een achtergrond van onuitspreekbare VERTWIJFELING
en RADELOOSHEID werd en subliem VERLANGEN NAAR
RUST EN VREDE onteerd door een GRENZELOOZE LAFHEID.
terwijl Trots, Adel, Moed, Werkkracht, Eenvoud en Vreugde als
overwonnen slaven door een zevenkoppigen reuzensalamander over
den grond werden gesleurd, het gelaat in het kwijl, dat hij achterliet...
Och, woorden allemaal...
De vrouw tilde mij op, opende de deur en leidde mij binnen.
In het midden van een vertrek, dat op een groote zolderkamer
geleek, stond een tafel, waarop een man, neergezeten op een stoel.
het hoofd in den linkerarm te rusten had gelegd.
De rechterhand hing nevens het lijf af.
op den grond, bij zijn voeten, lag een kleine browning.
Toen bemerkte ik een klein zwart gaatje boven den rechterslaap
en tusschen de vingers der linkerhand een klein stukje papier waarop
iets gekrabbeld stond.
Ik begreep. Mijn hart ging aan 't bonzen.
Nu zag ik, dat de kamer vol lijken was.
Er lagen er op den grond, er hingen er, verhangen, aan een kram
of aan een balk.
Ik wilde weg doch de vrouw klampte zich aan mij vast en ik
voelde, dat de WANHOOP mij te pakken had. Niets scheen me plots
begeerlijker dan het lot dier dooden hier.
Ik bukte mij en greep naar het wapen.
•..
..
•..
•..
•..
•..
•..
•..
•..
Toen heb ik en kreet gehoord, een gil, iets bovennatuurlijk smartelijks en geweldigs.
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Ik voelde mij opgenomen en uit de diepte ontvoerd met de snelheid van een pas weggeschoten pijl, en binnen de tijdspanne van een
oogopslag lag ik weer in een der kamers op het gelijkvloers... AAN
DE VOETEN VAN IEMAND wiens naam mij sedert het begin van
dezen brief op de lippen brandt.
Ik dierf niet opzien.
Er ging een hand over mijn hoofd...
Ik hoorde mijn naam noemen,
Ik dierf niet opzien.
Ik wist wie daar zat.
Ik klamde mij aan zijn voeten vast en schreide : MIJN CIPIER !

Ik weet wat men u van Hem verteld heeft. Dat Hij een onmenschelijke beul is, een siniestere plager, een kweller. Hij zou het
zijn die het huis hier vol angst en onrust gestoken heeft. Niets van
aan ! Niets van !
Hij is de Goedheid zelve, de Rust, d e Vrede, het Geduld in
Persoon.
Hij is één Helderheid, één Klaarheid.
Hij is de vijand van alle hekserij en wanneer ik maar met liefde
aan Hem denk, dan zakt heel het gekke beeld, dat ik u van mijn gevangenis ophing als een kaartenhuis ineen en sta ik als een vrij man
in een wereld waar alles wel is, vol orde en wonderschoon.
Ik ken geen gedienstiger mensch en geen meer bescheiden. Hij
dringt zich nooit op en is steeds voorkomend. ik ben zijn gevangene
en Hij is mijn slaaf. Als ik Hem roep, is Hij daar.
Vroeger riep ik Hein nooit. Toch was Hij daar altijd in de buurt,
wachtende, gelaten en treurig op een wenk van mij.
Nu kan ik niet meer leven zonder Hem. Met Hem verwijl ik boven,
met Hem sta ik in werkhuis of keuken, met Hem studeer ik, met Hem
schrijf ik, met Hem zing ik, juich ik, verbeid ik het uur mijner bevrijding.
Hij is het die mij leidt in den doolhof van mijn Ik, vriend. Hij is
het die de ontsnapte monsters in de diepten jaagt. Meestal zie ik Hem
niet, noch hoor ik Hem, en tast ik als een blinde tegen de wanden van
mijn gevangenis.
En toch te midden walg en verveling, vol angst en ontzetting, met
een schorpioen in mijn hersenen, kan ik jubelen, wetende dat Hij bij
mij is, heel dicht bij me, met Zijn hand boven mijn hoofd en Zijn aan-
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biddelijk gelaat, dat ik niet zie, tegen het mijne.
Hij is niet langer mijn cipier. Hij is mijn leidsman, mijn leeraar,
mijn vriend, mijn broeder, mijn Meester, mijn Heer en mijn God.
lederen dag, vervelende nietigaard die ik ben, smeek ik Hem onder
mijn dak te willen komen, en iederen dag is Hij daar.
Hij is niet te ontmoedigen,
« Heer, stamelde ik dezen morgen, ik ben niet waardig... ik ben
grof en bot en onbeleefd. ik durf U vragen binnen te treden ;
't Is koud in huis, 'k heb niets bereid ; geen vuur
en 't tocht door deur en venster. Heer, Uw uur
nu naakt en 'k zie pas 't slijk op vloer en trap
en hoe 't al ligt dooreen. Ik hoor Uw stap !
'k Weet vlekken op mijn kleed ; en 'k zie verdwaasd
hoe Gij, mijn God, mij, lompen gastheer, naast,
en 'k zak ineen.
Maar, spreek een woord, één enkel woord en 'k richt
mij op en 'k vlieg U om den hals zoo licht
als nooit voorheen. Uw gloed doorlaaie mijn ziel.
Noch vlek, noch slijk, maar dat ik U beviel,
meer weet ik niet en dat we in staatsiepraal
getweeën, o Heer, doorwandlen gang en zaal
en dat ik ween. » (1)
En toen ik mij bij Hem, daarstraks nog, onder het schrijven van
dezen brief bekloeg over het schijnbaar doellooze van mijn ronddolen
hier en over het smartelijk treffen der keiharde steenen, antwoordde
Hij mij, onuitsprekelijk zacht en teer :
« Met de puinen van uw verlangens en droomen werk ik mijn
plan uit, kind, en met de steenen die ge nooit vinden zult, omdat ik ze
zorgvuldig opraap, bouw Ik u een Heerlijkheid in het HUIS VAN
MIJN VADER. »

Loekianos.

(1) Naar een bladzijde uit L. Bloy's « Le Pélerin de I'Absolu »,
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Cultuurscheppend
Intellectualisme
door Dr. H. ROBBERS, S. J., Nijmegen.

In de oude, middeleeuwsche, en in vele nog recentere wijsgeerige
stelsels kent men wel een philosophie van de zichtbare natuur, een
philosophie van het plantaardig, dierlijk en redelijk leven, een philosophie van het menschelijk doen, een philosophie over God en de
allereerste zijnsbeginselen ; maar er ontbreken vaak geheel-uitgewerkte
verhandelingen van de toepassing dier hoogvoorname eerste beginselen
omtrent een philosophie van het recht, een philosophie van den godsdienst, een philosophie van de kunst, een philosophie van de cultuur.
Al was de belangstelling der philosophische visie eenigszins anders
georiënteerd, dan in de richting, waarin de wijsgeeren staren sinds
Hegel, dien grooten ontwerper van een denkgebouw voor den cultuurgeest en zijn producten, toch ontbraken ook te voren niet grootsche
proeven van een diep-schouwende kijk op historie en cultuur, zooals
S. Augustinus' De Civitate Dei getuigt. En als die allereerste zijnsbeginselen der peripatetisch-scholastieke philosophie ons werkelijk laten
beluisteren het rhytme en den polsslag van alles, wat bestaat, dan
moeten ze ook kunnen dienen om daarmee genormeerd te zien den
opgang en den neergang van cultuur en al de uitingen van den cultuurgeest.
't Is dus geen wonder, dat Huizinga's boek « In de Schaduwen
van Morgen » als een stuk cultuurphilosophie, in zijn diagnose van
het geestelijk lijden van onzen tijd, terecht tot zijn eindoordeel komt,
dank zij de aanwending van de norm, die een fundamenteel punt
vormt in de Scholastieke, en vooral in de Thomistische wijsbegeerte.
Dit fundamenteele punt ligt vervat in een middeleeuwser adagium,
vaak miskend, en toch diep van zin, veel r, ja alles - omvattend. Het
luidt : Ens est intelligible, of Ens et Verum convertuntur : Al wat is,
is in zijn diepste bestaanskern door een intellect te vatten ; zijn en bestaan hebben intellectueele waarheidswaarde. Geen alogisme of antiintellectualisme dus, geen existentiëele leuzen, los van kennis en in-
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zicht, voeren ons tot de diepste vezelen van bestaan en levensuitingen,
Integendeel intellectualisme, dat vèr-af staat nochtans van rationalisme — graaft het diepste ; en er is geen existentie-laag of levensvorm,
die zich ooit buiten het intellectueel-doorzichtelijke kan of mag stellen.
Op gevaar af van iets te willen verdedigen, dat bij eerste kennismaking of half-begrijpen een dor-schoolsch hulpmiddel lijkt, willen we
in een paar punten den levensrijkdom en de cultuurscheppende kracht
van dit intellectualisme aangeven. Dit intellectualisme lijkt m.i. het
allervoornaamste en gezondste in Huizinga's boek. Hierom werd het
een stuk cultuurphilosophie genoemd ; hierom zijn de vier drukken en
vijf vertalingen, die er van verschenen, een verblijdend verschijnsel.
Intellectualisme wordt hier voorgestaan. geen rationalisme, —
is door een intellect te vatten
Wanneer gezegd wordt : « al wat
beteekent dit niet, dat heel het bestaan, heel de zijnsfeer van God en
wereld, door het beperkt menschelijk redeneerend verstand, in abstracte begrippen scheidend en onderscheidend, geheel omvademd kan
worden. Er is dus « zijn », en waarheid, boven menschelijke ratio of
redebegrip uitgaande. Maar ook dan is er geen anti-intellectualisme te
huldigen. Men staat voor een sfeer, die supra-rationeel is, maar waarin men ook dan nog de intellectueele lichtende lijnen zich ziet doorzetten, al is het tot in een oneindig perspectief verlengd. Gods zijn te
schouwen « is boven redene niet dersonder », heeft Jan van Ruusbroec
wondermooi gezegd.
Dit intellectualisme bergt levensrijkdom en cultuurscheppende
kracht, zoo werd betoogd. Zoo'n « intelligere » is hoogste levensactiviteit, het is het leven van den geest boven de stof, en boven het dierlijke niveau ; het is het beheerschen van het bestaan.
Rationalisme, zoowel als anti-intellectualisme, brengen den dood
van den geest in kunst, in wetenschap, ja zelfs in dat wat men dan nog
« leven » noemt. En een « vitalisme », dat de zoogenaamcle levensdaad verheft boven alle intellectualiteit, beteekent toch eigenlijk een
sterven van den geest ; 't is de weg naar het barbarisme, naar den
dood der cultuur.
In Plato's Symposion, dat hooge cultuurproduct van den Griekschen geest, luidt het thema dat leven leven doet. Eros is de daemo,,
nische, de naar God opvoerende kracht, die alles bezielt, waardoor het
leven naar onsterfelijkheid streeft. Dat voortleven wordt beoogd door
de voortplanting ; maar evengoed, en nog subliemer, door het doen
voortdragen van de cultureele goederen in de geesten. Een Homerusi
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een Solon, een Lycurgus zijn door den Eros een levensbeginsel voor
hun volk, dat den volksgeest leven doet, en daarin steeds nieuw leven
voortbrengt.
De slotzin van Huizinga's derde hoofdstuk is de korte formuleering van hetzelfde : « Wij weten het ten stelligste : willen wij cultuur
behouden, dan moeten wij voortgaan met cultuur te scheppen. » Ook
geestesleven, dat zich niet meer verder voortteelt, en zich niet meer
verder uitleeft in de beheersching der stoffelijke natuur, is ten doode
opgeschreven.
We mogen wel weer van Plato en Aristoteles gaan leeren, waarin
dat geestesleven bestaat. De waarden van de traditie en het verleden
meedragen is, ook volgens Huizinga, een teeken van heel wat gezonder
geestelijke kracht, dan het rusteloos jagen naar het volstrekt nieuwe,
dat nog nooit zou gedacht en gezegd zijn. Volgens die beiden, die
daarin worden gevolgd door de traditie-vereerders, zooals een S. Augustinus, een S. Thomas van Aquine en zooveel andere katholieke
denkers, bestaat het leven van, den geest in de Veritas, in het intellectueel bezit van dat wat is. En die impuls die door Plato Eros genoemd werd, is de drang om op te stijgen naar dat schouwen der
waarheid, naar dat leven, dat is : volle ontplooiing van geestesactiviteit ; naar dat zaligende indrinken met volle teugen van de wijsheid,
die is : het weten van wat het weten zelf is, de Aristotelische Noësis
Noëseos.
Heel de scholastieke, en voornamelijk de Thomistische theologie
over de visio beatifica, over de zaligmakende Godsintuitie, is de met
bovennatuurlijk weten gestaafde d466rtrekking van dit intellectualisme ;
het natuurlijk-philosophisch adagium : ens et verum convertuntur is
daarmee in het bovennatuurlijk perspectief geplaatst. De waarde en de
intensiteit van het leven, het wezen zelfs van het goede en het zaligende, dat in zijn zuiverste trekken wederom identiek is met de diepstliggende vezels van zijn en bestaan, zijn te vinden in de intellectueele,
waarheid-vattende activiteit.
Nogmaals dient gezegd, dat hier geen sprake is van dat zoo vaak
gesmade intellectualisme, dat een naïef vertrouwen beteekent in de beperkte omgrenzing juist van het menschelijk verstand, en met name
in de berekenende en redeneerende deductievormen daarvan. Maar
ook in zijn begrensden vorm kent men nog iets van wat intellect en
zijn en waarheid in hun wezen zijn, zonder dat grenzen het inperken.
Daarom gaat alle redeneering met een intellectueele intuïtie, en alle
begrippenonderscheiding met een stuk inzicht in den samenhang van
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het geheel gepaard. Wie dus totaal anti-rationalist wil zijn, eindigt
er mee met geheel anti-intellectualist te worden : en wie anti-intellectualist is, wie ontkent, dat uiteindelijk het bestaan en het zijn in
al hun niveau's en al hun geleidingen voor intellectueele grijpbaarheid openliggen en open moeten liggen, die heeft voor zich
den lichtenden toegang en het zaligend levensverkeer van den geest
met diepere en diepste beginselen afgesloten. Geen wonder, dat men
in zulke donkere kelders naar barbarie op weg is, naar dat ontbindingsproces van waarheid, wijsheid en geestesleven in de stoffelijke
natuurbeheersching ; naar den dood dus van de cultuur.
Door Huizinga wordt deze intellectueele crisis nagegaan en ontleed op de verschillende terreinen van wetenschap, kunst en het leven.
Stijlverlies wordt met irrationaliseering in verband gebracht ; pueriliteit en bijgeloof tieren te weliger, zoo wordt geconstateerd, naarmate
de zienswijze der menschen meer anti-noëtisch is ingesteld. En als
« het leven », het « zich uitleven », als « vitaliteit » wordt losgemaakt
van begrijpen en intellectualiteit, dan zijn met de wetten van « zijn »
en denken, ook die der moraliteit prijs gegeven. De zin daarvan, van
dezen ni. moreelen kant van het bestaan, is verdwenen ; waar de
grondslagen zijn ondergraven, is de instorting onvermijdelijk. En dat
met zulk een anti-intellectualisme vooral het gemeenschapsleven en de
staats-praktijken (die dan toch weer in theorie-vorm worden gehuld), verbarbariseeren, verhoudt zich als oorzaak en gevolg.
*

*

*

Huizinga's onderzoek gaat diep en treft raak. Maar als bovenstaande uitgesproken stelling mag blijven staan, dat nl. ens et verum
convertuntur een bij uitstek fundamenteel scholastieke en Thomistische
slagzin is, en de daarin vervatte intellectualistische wijsbegeerte innig
verbonden gaat met een hoogconjunctuur van katholiek cultuurleven,
dan zou men dus de ziektekiemen van het hedendaagsch geestelijk
lijden reeds vèr terug moeten gaan zoeken. Telkens waar een al te
groote klove werd gehouwen tusschen gelooven en weten zooals bij
het Nominalisme en Occamisme was het ziektebeeld zich al aan het.
afteekenen. Erger verwoestingen worden aangericht door de groote
Reformatoren, die de natuur, ook de intellectueele natuur, door de
genade totaal laten opteren, en het intellect op het openbarings- en
verlossingsterrein zien rondwroeten als een blinde mol, gelijk Calvijn
het uitdrukt. Een in Nederland en Zuid-Afrika tegenwoordig opkomende z.g.n. Calvinistische wijsbegeerte verraadt zoowel in haar stellingen als in haar tegenstelling tegenover de Scholastiek, hoeveel anti-
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intellectualisme juist als afkeer van het intellectualisme zij uit Genève
heeft meegekregen. Hoewel soms in deze kringen Kants benaming als
de karakteristieke philosooph van het Protestantisme wordt afgewezen,
toch is hij in zijn anti-metaphysieke houding, waarmede hij de diepste
bestaanskernen voor intellectueel contact heeft weggesloten, en ze
alleen laat benaderen langs a-logische wegen, de theoretische wijsgeer
van reformatorisch leergoed. De theologie der crisis of de dialectische
theologie van Karl Barth weet van God en het goddelijke slechts dit
in allerlei toonaarden en in een overvloed van synonymen te zeggen.
dat hij « Das Ganz Andere » is ; wederom is daarmee het « zuiverste
zijn », esse purum, zooals God in het Thomistisch intellectualisme heet,
als het kennisideaal onttroond. Men kan er niet meer bij, want er is
tusschen God en schepsel, tusschen Oneindigheid en eindigheid alleen
maar verschil, niets geen overeenkomst. De scholastieke analogie-opvatting, die tusschen God en schepsel overeenkomst ziet in verschil,
wordt door Barth, die protestant wil zijn tot op zijn gebeente toe, als
een uitvinding van den Antichrist uitgekreten, en deze zoo-echt katholieke en het intellectualisme fundeerende theorie zou alleen al in staat
zijn, hem van het katholiek-worden terug te houden, naar hij bekent. (1)
Bij Plato en Aristoteles is de wijsbegeerte, en vooral dit intelectualisme, nog niet volgroeid tot de hoogte, die het in zijn toppunt van
middeleeuwsch denkleven bereiken zal. Maar in het anti-intellectualisme, dat sindsdien ten tooneele verschijnt, is men in kwade stemming
aan 't wegloopen van het geesteshuis. Eigenlijk is, in zekeren zin, in
gezonder en blijder toestand degene, die naar het vaderhuis opgaat,
dan hij die het in afkeer en onmin achter zich laat. Vandaar die ziekte
en dat lijden van den geest, die zijn eigen lichtend tehuis, de waarheidszijde van het bestaan, het kenbare van het « zijn », achter zich
sloot.
Vitalisme en existentiëel zijn de moderne slagwoorden, die vooral
bij onze naburen dienst doen, om de moderne ataraxie te uiten ; om
een belijdenis te geven van maling aan al wat weten en waarheid is,
gelijk Huizinga het overduidelijk zegt. Prof. De Bruyne wees vroeger
reeds in zijn Inleiding tot de Wijsbegeerte op de parallel tusschen de
zgn. levensphilosophie en het Fransche « Je m'en fichisme » (2) .
(1) Vrgl. K. BARTH, Kirchliche Dogmatik (München, 1932), Einl. en R.
GROSCHE, La notion d'analogie et le problème théologique d'aujourd'hui, in
Revue de Philosophie, 1935, 4, p. 302.
(2) Prof. Dr. E. DE BRUYNE, 1.c. p. 233.
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Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger en de namen van vele anderen zijn
verbonden aan zulke doctrinaire houdingen, die met vitalistisch of existentiëel getypeerd moeten worden. En al is het pogen van den een meer
serieus en meer religieus dan bij den ander, — in zoover er gedeeld
wordt in het ver,on-intellectualiseeren van leven en bestaan, is er een
gemeenschappelijke factor werkzaam, die cultuur-ontbindend werkt.
Cultuur is een samenbindend element. Maar dan moet het ook
echte cultuur, geesteswerk zijn. Europa is zoo gespleten, omdat zijn
moderne beschaving den godsdienst en de spiritueele momenten niet
meer ziet als de samenbindende krachten. Voor een groot deel is de
unificeerende kracht in onze moderne samenleving een materieel belang. En vaak wordt tegenwoordig juist in de materieele factoren van
ras, bloed en bodem de unificeerende kracht gezien, waardoor die
hoogste vorm van natuurlijke samenleving, de Staat, als societas perfecta tot stand komt. Als boven alle staten uit weer eens de
Kerk met haar geestelijke waarden, de Kerk ook met de door
haar graag geziene intellectualistische cultuur, zooals die in de Scholastiek en met name in St Thomas' visie philosophisch ligt verwerkt,
als die geestelijke macht weer eens boven alle staatsverbinding uit
Europa en de wereld samensnoerde, wat zou het ook werkelijk diepen
invloed hebben op kunst, wetenschap en levensstijl. Dan worden er
gebieden bestreken, waarop eigenlijk geen staat, zelfs geen totale
staat, en geen staten- of volkerenbond kan ingrijpen. Als men uit een
heel onverdacht getuige dit bevestigd wil hooren, dan kunnen Nietzsche's woorden uit zijn « Fr6hliche Wissenschaft » opmerkelijken
dienst doen Laat ons niet vergeten wat een Kerk is, en in 't bijzonder
wat zij beteekent tegenover een staat ; — een Kerk is boven alles een
gezagsorganisatie, die den hoogsten rang geeft aan den meest geestelijken tnensch, en die gelooft in de onmacht van den geest... Daarom
alleen al is de Kerk onder alle omstandigheden een nobeler instituut
dan de staat. »
Voor eenige jaren kwam er ook in Engeland een merkwaardig
boek uit met cultuurbeschouwingen : « Progress and Religion, An historical inquiry », geschreven door Christopher Dawson (London,
Sheed en Ward, 1929) , dat, evenals Huizinga's boek, spoedig meer,
dere malen herdrukt en vertaald werd. Met kracht en klem wordt ook
door Dawson er op gewezen, hoe de vitale en scheppende kracht achter
iedere cultuur alleen een geestelijke kan zijn. Maar als een cultuur volgens zijn wezen is : een gemeenschap in geestesgoederen, — en het
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leven van den geest is de van intellectualiteit doordrenkte greep op
de diepste lagen van al wat bestaat --- dan gaat deze gemeenschapsvorm boven economische en politieke bindingen uit. Dan is het zichtbaar geworden orgaan van een cultuur niet een staat, maar een Kerk,
een maatschappij die dus de belichaming is van een levensvoortplanting en traditie, van zuiver geestelijke waarden ; --- die dus niet steunt
op stoffelijke macht, maar op de vrije en liefdevolle aanhankelijkheid
der individuën.
Zoowei Dawson als Huizinga keeren zich beiden tegen de verouderde, eigenlijk 19-eeuwsche romantiek van den cultuurphilosooph
Spengler. Voor de beide eersten is de mensch te zien als bouwer aan
een grootsche geestesarchitectuur, vervuld met geestesleven, van kennis en liefde der waarheid ; voor den laatste is de mensch een roofdier, dat strijdt om te strijden, en dat alleen vrede sluit, om den oorlog
met andere middelen voort te zetten. Ook een Ortega y Gasset, de
K vakgenoot » uit Spanje, die den thans heerschenden hordemensch,
door zijn on-intellectueele instelling verbarbariseerd, vergelijkt met een
primitief iemand, een natuurmensch, die plotseling opduikt in een beschaafde wereld, wijst Spengler's idées fixes in zijn cultuuropvattingen af.
* * *

Misschien gaat het langzaam, te langzaam, dat het besef weer
doordringt van het adagium ens est intelligibile in zijn diepen zin. Wat
die diepe zin is, en de bevruchting er van op de cultuur, werd in deze
enkele bladzijden eerder slechts even aangestipt dan uitgewerkt. Door
dit korte compendieuse is wel onopgelost gebleven menige moeilijkheid, die men er tegen zou willen maken. Maar een totale theoretische
uitwerking van dien zin zou met een grootsche Summa Theologica
gelijk staan, en een totale practische uitwerking zou tot gevolg hehben
een modernen vorm van dat hoogstaande katholieke geestesleven, dat
in de middeleeuwen zich cultureel zoo rijk heeft ontplooid.
Prof. G. Mannoury zou omtrent dit laatste, en kortweg omtrent
alles, ook tot ons het verwijt richten dat we leven in de schaduwen van
gisteren, dat we door een verleden tijd te zeer verdonkerd ronddolen,
om het oostwaarts van ons opgaande zonnelicht in de Russische
Sovjetbeschaving te kunnen aanschouwen. Hieromtrent gaat ook zijn
aanval en zijn meening tegen prof. Huizinga. (3) Gij al te bedrukten
(3) Prof. G. MANNOURY, In de Schaduwen van gisteren, in : Synthese,
Maandblad voor het geestesleven van onzen Tijd, no. 2, 15 Febr. 1936, p. 25.
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en benauwden, dwingt uzelf de blik te richten ad orientem solem, zooluidt het vermaan van den Amsterdamschen communistischen wiskunde-hoogleeraar, tegenover den Leidschen historicus, die ook het
heil uit het Oosten ziet dagen, maar van uit Hem, die sprak : « ik ben
de weg, de waarheid en het leven. » Bij den eerste moeten intellectueele, aesthetische en moreele waardeoordeelen zich in het huidige
keerpunt totaal gaan wijzigen tengevolge van een sociaal-economische
revolutie als materieele basis ; bij den tweede is de W aarheid en het
Leven van den Geest de hervormende en heilbrengende kracht ook
voor den stof f elijken ondergrond. Materialisme en spiritualisme in
scherpe typeering tegenover elkaar. Aan welken kant de scholastieke
wijsbegeerte zich bevindt, is niet moeilijk uit te maken. Bij de intelligibilitas-beginselen, die boven zijn uitgewerkt, behoort ook het zoo
vaak door S. Thomas e. a. herhaalde : unumquodque est intelligibile (et
intelligens), in quantum removetur a materia, -- ofwel : zich verheffenboven materialiteit gaat gelijk op met kenbaarheid en intellectualisme. (4)
Al zullen we niet voor iedere bladzijde van Huizinga's boek willen
instaan, ja al moet worden toegegeven, dat menige passage door een
positief Christendom anders zou zijn geformuleerd, (5 ) toch is het
reeds verblijdend, dat in de diagnose der ziekte van onzen tijd het
ontbreken van dit echt scholastiek wijsgeerig kernpunt, dit intellec ttualisme, als één der meest verwoestende lijdensoorzaken is aangewezen ; en dat de katharsis verwacht moet worden van de Levende
Waarheid, die Liefde is, Noësis en Eros, intellectueel inzien en lievend
omstrengelen, in een veel inniger vereenzelviging, dan waartoe Aristoteles zijn Noësis-speculaties of Plato zijn Eros-hymne heeft kunnen..
doortrekken.

(4) vrgl. o.a. S. THOMAS, Summa Theo!. 1, 14, 1 c.
(5) vrgl. J. HEESTERBEEK, S. J., Huizinga's Nieuwste Boek, in : Studiera.
Febr. 1936, p. 99.
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Grondslag van het Staatsgezag
DE VEREENIGDE STATEN
door Prof., Dr K. du BOIS, S. J.,
St.-Ignatius' Handelshoogeschool, Antwerpen.

In een vorige studie -- in het Februarinummer --- handelden wij
over de colonies welke, na hun opstand tegen Engeland, de Vereenigde
Staten vormden en over de inrichting der Staten. Hier moeten wij dan
nagaan wat, in de inrichting der Federatie zelf, het kenmerkende uit
de Amerikaansche staatsopvatting laat uitkomen.
Deze bijdrage is tevens eene inleiding op het artikel van J. I. CORRIGAN (1) die ons als het ware die staatsopvatting in actie voorstelt.
DE FEDERATIE.
Elke colonie stond op haarzelf, bezat haar eigen kenmerken, vrij
sterk verschillend van die der overige.
Toen het juk van het moederland werd afgeworpen, was men weinig er toe geneigd een zwaarder op zijne schouders te laden.
En daarom was dat der Confederatie van 1777 bijzonder licht.
Te licht, zelfs, zooals de ondervinding weldra leerde.
Het dan maar wat steviger gemaakt, maar toch zoo weinig drukkend mogelijk.
De Convention te Philadelphia, in 1787 bijeengekomen en waarop
12 staten vertegenwoordigd waren, nam die taak op zich. Na drie en
half maanden besprekingen en... hevige betwistingen (25 Mei-15 September) slaagde zij er in een grondwettekst op te maken om
« Een volmaakter vereeniging (dan die van 1777) tot
stand te brengen, om de rechtvaardigheid te grondvesten, de
rust in 't binnenland te verzekeren, in de gemeenschappelijke
verdediging te voorzien, aller welzijn te bevorderen, de weldaden der vrijheid aan onszelf en aan onze nakomelingen te verzekeren. I
(1) In deze aflevering, blz. 379 vgg.
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Zoo luidt de aanhef. Hij leert ons in welken geest ze opgevat
werd, ni. in een geest van vrijheid : het juk weze licht!

Hoe dit waarborgen
1. Door de bevoegdheid der federale macht zorgvuldig te beperken
tot hetgeen niet door lederen staat afzonderlijk op passende wijze kan
geregeld ;
2. door de wetgevende macht en de uitvoerende zoodanig in te
richten dat machtsmisbruik zooveel mogelijk uitgesloten is ;
Hoe, van den anderen kant voldoende hechtheid aan den federa-

ten band verzekeren
Die hechtheid wordt gewaarborgd door de macht toegekend aan
het opperste federaal gerechtshof --r terwijl dit van den anderen kant
een stevig bolwerk is tegen elk machtsmisbruik.
De bevoegdheid van de federale macht.
Ze wordt nauwkeurig uiteengezet in de 18 artikels van de Viiie
sectie der grondwet, over « de bevoegdheid van het Congres » ; ze
komt, wat de hoofdzaak betreft, hierop neer :
de Federatie mag eigen belastingen heffen en leeningen aangaan (2) ;

(2) In het artikel van J. I. Corrigan wordt hier uitvoerig over gehandeld,
laat ons dan enkele statistische gegevens meedeelen.
Voor de fiscale jaren 1912-13 en 1932-33 stelt men vast (millioenen $) :
Inkomsten
1.099
1912-13
954
368
370
3.222
1.314
2.208
2.625
1932-33
Uitgaven
385
1.237
383
1912-13
953
1.412
3.450
2.506
1932-33
3.907
De inkomsten en de uitgaven der F e d e r a t i e bedroegen (eveneens in
millioenen $) in de jaren :
Inkomsten
Uitgaven
403
318
1890
521
567
1900
694
676
1910
3.795
4.109
1922
3.994
4.178
1930
3.190
4.092
1931
5.154
2.006
1932
5.143
1933
2.080
7.105
1934
3.116
1935
7.376
3.800
Sedert de crisis is het budgetair evenwicht zoek en Roosevelt heeft voorwaar niet aan budgetaire deflatie gedaan !
Geen wonder dan indien de Federale schuld steeg ; ze bedroeg : midden
1930 : 16 milliard $, 1932 : 19 milliard $, 1933 : 23 milliard $, 1934 : 27 milliard $, 1935 : 29 milliard $.
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den handel met het buitenland en tusschen de staten regelen (3) ;
het muntwezen regelen ;
een postdienst instellen ;
eigen gerechtshoven inrichten (om de overtredingen der federale
wetten en verordeningen te beteugelen) ;
alles regelen wat met oorlog in verband staat (oorlogsverklaring,
leger, vloot) .
Tot hare uitsluitende bevoegdheid behooren:
de betrekkingen met het builcnia1 d ;
het muntwezen.
De Federatie vermag dus slechts weinig ; op enkele aangelegenheden van economischen aard na, blijft hetgeen louter binnenlandsch is
nagenoeg geheel buiten haar bereik.
-En toch vreesde men nog. In zoover dat een paar jaren later (in
1791) bij die grondwet een soort Bill of Rights gevoegd werd, die o.m.
verklaart
« Het Congres mag geen enkele wet uitvaardigen met het
doel een godsdienst in te voeren of de vrije beoefening er van
te verbieden, de vrijheid van het woord of van de pers te beperken, of nog het recht van het volk om vreedzaam te vergaderen of dat om tot het Gouvernement verzoekschriften te
richten... » (art. 1) .
De Federale macht mag• daarbij noch « het recht aantasten dat het
volk heeft wapens te bezitten en te dragen » ; noch « in vredestijd soldaten in een huis inkwartieren buiten toestemming van den eigenaar. »
(art. 2 en 3) .
Is 't al ? Neen, want
« De opsomming, door de Grondwet, van enkele rechten,
weze niet opgevat als het ontkennen of verzwakken van andere rechten, door het volk behouden. » (art. 9) .
Na de persoonlijke rechten die van de staten. De grondwet had
nauwkeurig de « Bevoegdheid van _het Congres » (sectie VIII) beschreven ; nochtans wordt nu nog uitdrukkelijk verklaard :
« De macht niet aan de Vereenigde Staten door deze
grondwet toegekend wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de
Staten of aan het volk. » (art. 10) .

(3) Roosevelt heeft deze bepaling willen uitrekken om verschillende zijner
hervormingen te rechtvaardigen : hij meende b.v. de arbeidsvoorwaarden bij de
productie te mogen regelen zoodra het producten gold . tusschen de staten verhandeld. Het Hoogste
g
g Federaal Gerechtshof heeft daar anders over geoordeeld.
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De bijna angstvallige bezorgdheid van de grondleggers der Federatie, toch vooral de vrijheid én van de burgers én van de staten te
waarborgen, komt hier duidelijk uit ! Wij stelden eenzelfden zucht naar
vrijheid reeds in onze vorige bijdrage vast...
Kwam er later een andere strekking op ?
In 1868 --- na den slavenoorlog -- werd een amendement aanvaard dat in dezelfde richting gaat ; het zegt dat
« Geen enkele staat wetten uitvaardigen of toepassen
mag welke de voorrechten of de immuniteiten van de burgers
der Vereenigde Staten beperken. Geen staat mag iemand van
zijn leven, zijne vrijheid of zijn bezit berooven tenzij langs
wettelijken weg » (4).
Na den wereldoorlog werd de grondwet integendeel in tegenovergestelden geest gewijzigd, nl. in 1919 door de beroemde « drooglegging ». Verschillende staten hadden reeds het gebruik van sterken
drank verboden ; hetgeen ons niet verwonderen moet, maar waarom
dat verbod van de Federale macht doen uitgaan ? Dat strookt zeker
niet met de vroeger verkondigde beginselen -- men weet dat sedert
1934 de staten opnieuw naar eigen goeddunken die zaak mogen regelen.
In 1920 werd het vrouwenstemrecht an alle staten opgelegd ; ook
dat vermindert hunne vrijheid en kon hun overgelaten.
Krijgen wij binnen kort nieuwe, nu nog dieper ingrijpende beperkingen der vrijheid ? De vraag is gesteld...

Inrichting der wetgevende macht.
Deze komt grootendeels overeen met die in de staten : 2 kamers
en een beperkt vetorecht aan den President toegekend.
De staten zijn geenszins gelijk in bevolking ; moet men dan in de
kamers evenveel invloed aan elken staat toekennen ? Het vraagstuk
werd hevig betwist en, zooals 't meer gebeurt, kregen beide partijen
ten halve voldoening.
In de « House of Representatives » heeft elke staat een of meerdere vertegenwoordigers, overeenkomstig zijne bevolking. De vertegenwoordigers worden voor 2 jaar gekozen, sedert 1910 is hun aantal op
435 vastgesteld. (5)

(4) De laatste woorden er van (without due process of law) gaven aanleiding tot menige betwisting ; zelfs het Hoogste Federaal Gerechtshof gaf er niet
altijd dezelfde beteekenis aan.
(5) Alwie in zijn staat stemrecht heeft voor de Lagere Kamer heeft ook
stemrecht voor de federale House of Representatives ; we zagen — in ons vorig
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In de « Senate » integendeel heeft elke staat 2 vertegenwoordigers.
De: senatoren worden voor 6 jaar gekozen.

De leden der beide kamers bezitten het recht op initiatief ; de President integendeel vermag, evenmin als in de staten, door zichzelf of
door zijne Ministers wetsvoorstellen in te dienen. Maar hij richt tot de
Kamers « Boodschappen » om hun zijne wenschen bekend te maken.
De wetteksten door beide kamers gestemd moeten hem ter goedkeuring voorgelegd en hij schenkt deze niet altijd.
Zijn veto kan door de kamers teniet gedaan enkel indien beide
zich met een meerderheid van 2/3 ten gunste van de wet uitspreken.
Dit beteekent praktisch dat de President -- een partijman, wij moeten
het altijd in aanmerking nemen --- de kamers beheerscht zoolang zijne
Partij in ten minste één der kamers over 1 /3 der stemmen beschikt.
De uitvoerende macht.
Ook hier... niet veel nieuws, nagenoeg hetzelfde als in de staten,
niet het gevolg dat ook in de Federatie de Pr e s i d e n t « iemand »
is, wellicht nog meer dan de G o ve r nor in de staten. Van politieke
verantwoordelijkheid van de ministers met haren naasleep van vragen,
interpellaties en ministeriele crisissen geen sprake ; ze zijn werkelijk de
dienaren van den President die ze naar goeddunken benoemt en afzet. (6)
Voorzeker, de President legt den eed af de grondwet te handhaven en na te leven ; en de uitvoerende macht is er om de wetten
uit te v o er en, niet om er te maken. Evenwel, de President beschikt over een werkelijk vetorecht, duizenden benoemingen hangen
van hem af, hij beslist over de wijze waarop de wetten moeten toegepast ; dat alles vier jaren lang. Geen wonder dan indien zijne verkiezing
dé verkiezing is welke boven alle andere Amerika's belangstelling
-maanden lang gespannen houdt.
Die verkiezing is getrapt, d.w.z. dat de gewone kiezers niet
rechtstreeks den President aanduiden. Zij stemmen voor « electors ».
Elke staat heeft recht op een aantal electors gelijk aan dat van zijne
federale) representatives en senators. Deze electors komen samen in
de hoofdstad en elk hunner duidt zijn candidaat voor het Presidentartikel -- dat voor het stemrecht niet alle staten dezelfde eischen stellen.
Enkele staten hadden, in 1934-36, slechts één vertegenwoordiger, NewYork 43.
(6) De benoemingen, door den President gedaan, moeten door den Senate
goedgekeurd om geldig te zijn. De Senatoren maken wel eens benoemingen ongedaan. Ze vermijden evenwel in die der ministers tusschen te komen.
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schap aan. De uitslagen worden te Washington bijeengebracht en de
candidaat die de volstrekte meerderheid bekomt, wordt verkozen verklaard. Heeft geen enkele die meerderheid bereikt, dan beslist de
House of Representatives tusschen de drie meest begunstigden.
De bedoeling dezer regeling is duidelijk : de verkiezing van deal
President is van uitzonderlijk belang ; en daarom warden door het kiezerscorps enkele uitverkorenen aangeduid, de « electors » opdat dezen
na rijp beleid en geheel onafhankelijk den President zelf zouden aanduiden.
't Loopt geheel anders af... in Amerika treffen wij twee groote
partijen aan : de Democrats en de Republicans, plus enkele partijtjes.
Elke partij belegt een eerste vergadering in Januari en daarna een andere in Juni, de grootsche « Convention », zoo wat een poll waarop
afgevaardigden uit alle staten aanwezig zijn. Die « Convention » bepaalt wie haar candidaat voor het Presidentschap is en de kiescampagne wordt voor hem heel het land door ingezet. Later duidt dan, in
eiken staat, de Partij zijne candidaten « electors » aan die allen, indien
ze gekozen worden, hun stem op den candidaat der Convention zullen
uitbrengen.
Dit imperatief mandaat is zoodanig in de gebruiken gekomen dat
alle « electors » het als echte stemmachines uitvoeren. Het is dus voldoende te weten hoevele electors elke partij heeft doen kiezen om te
kunnen uitmaken wie tot President zal aangeduid worden, tenminste
indien een der partijen het bracht tot boven eene helft der « electors ».
Maar dit gebeurde telkens sedert 1824. De House of Representatives
moest slechts tweemaal --- bij gebrek aan volstrekte meerderheid —
tusschenkomen, in 1800 en in 1824.

De Grondwetsherziening.
Elke wijziging moet de goedkeuring meedragen van 2/3 der leden
van beide Federale kamers en daarna der Legislature van 3/4 der staten (dus tegenwoordig van 36) . De dubbele strekking welke wij meermalen vaststelden komt hier weer op den voorgrond : vrees voor overhaastig ingrijpen en zorg dat de staten zoo weinig mogelijk tegen
hun wil in zullen gebonden worden.

De rechterlijke macht.
De opvatting is hier wederom dezelfde als in de staten ; met dit
belangrijk verschil evenwel dat geen enkele federale rechter door volksverkiezing aangeduid wordt. Ze worden alle benoemd en wel
praktisch voor het leven.
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We treffen ook hier gerechtshoven van verschillenden aard en
graad aan. Vooral het opperste, de « Supreme Court of the United
States » is belangrijk.
Hare negen leden worden wel eens aangezien als de ware regeerders der Vereenigde Staten die zouden hebben een r e c h t e r s r cg e e r i n g . Die bewering is overdreven maar uit de Amerikaansche
opvat; ing zelf van de rol van den rechter, volgt inderdaad dat hunne
macht groot is.
De <, Supreme Court » is het opperste gerechtshof en de Federale
Grondwet is de opperste wet. En hieruit besluit de Amerikaan heel logisch dan aan de « Supreme Court » het laatste woord toekomt ; dat
zij u vrijspreekt zelfs indien eene staatswet, eene staatsrond=;ct,
of eene federale wet tegen iz zijn op voorwaarde dat de Federale
Grondwet u het recht waarborgde te handelen zooals gij het deedt.
Men mag dus bij haar in beroep gaan tegen een vonnis van een staatsgerechtshof indien men dit doet op grond van ongrondwettelijkheid,
d.w.z. omdat de rechter tegen de f e d er a l e grondwet in veroordeelde.
Het hof beslist met een gewone meerderheid.
Dat gerechtshof spreekt zich, evenals elk ander gerechtshof, enkel
over bijzondere, individueele gevallen uit. Maar wanneer het 't is eender welke wettelijke bepaling als ongrondwettelijk aangezien heeft ;
verliest deze feitelijk alle bindende kracht.
Dat gerechtshof is de sluitsteen van 't gansche gebouw. En inderdaad
Hoe kon de federale band blijven bestaan zonder een organisme
dat vermag als rechter op te treden tusschen de Federatie en de staten
zooals de Supreme Court het doet wanneer ze een wet of een verordening van een staat of van de Federatie feitelijk te niet doet omdat
ze machtsmisbruik inhoudt, « ultra vires » gaat van wie ze uitvaardigde ?
Hierbij komt nog dat de Supreme Court ook voor het beslechten
der geschillen tusschen de bestuurlijke organismen -- vooral tusschen
de Federatie en de staten -- bevoegd is.
Ze is daarbij een waarborg voor den particulier tegen de openbare
macht. Dit is vanzelfsprekend, tenminste voor burgers die verlangen
door de openbare macht zooveel mogelijk vrij te worden gelaten ; hetgeen de Amerikaan verlangt... tenminste zoolang hij geen behoefte
voelt aan staatshulp.
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Want de Supreme Court verklaarde meermalen zulke hulp ongrondwettelijk : slechts weinige sociale wetten vonden genade bij haar.
J. I. CORRIGAN onderhoudt ons daarover.
4

4

4.

Ziedaar dan twee tegenover elkaar staande opvattingen van het
gezag in den staat ; de familiaal-solidaristische van Japan en de individueel-liberale van de Vereenigde Staten.
In een volgende bijdrage zullen wij nagaan welke de echte en

hechte grondslag van het staatsgezag is.
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President Roosevelt's kans op
herkiezing
door J. 1. CORRIGAN.
Boston College, Chestnut Hill, Mass., U. S. A.

Wordt President Roosevelt in November herkozen ? Blijven de
Democrats aan 't bewind ? Draagt de « New Deal » de goedkeuring
van 't kiezerscorps mee in die grootsche volksraadpleging, over gansch
Amerika
De openbare meening is, van het eene eind der Ivrereenigde Staten.
tot het andere, gespannen ; de twee strijdfronten staan, scherp afgeteekend, met duidelijk bepaald doel, tegenover elkaar, het kiezerscorps
is zich zijne taak bewust. De uitslag dezer verkiezing brengt de Amerikaansche democratie op een keerpunt.
In zijne jaarlijksche boodschap » tot het Congres, in Januari 1.1.,
heeft Mr Roosevelt duidelijk aangetoond hoe al zijne vijanden thuisgebracht kunnen worden bij de reactionnaire groepen die eens, door
geldheerschappij, de macht in handen hadden ; tegenover de depressie
hun volledig onvermogen bekenden ; maar nu deze voorbij is, het opnieuw gemunt hebben op het meesterschap dat zij voorheen uitoefenden over het levenslot en de toekomst van het Amerikaansche volk.
« Wij hebben, zegde hij, opnieuw het toezicht over het Federaal
Gouvernement naar de City of Washington teruggebracht.
.» Daardoor lokten wij ongetwijfeld den strijd uit, laadden wij
op ons de haat van de verschanste ikzucht, En de werkelijke toedracht van het vraagstuk dat wij hier onder de oogen zien maakt het
noodzakelijk aan zekere burgers de macht te ontnemen, die van anderen streng te bepalen.
» ik heb het duidelijk verklaard toen ik, in Maart 1933, het bewind in handen nam. Toen beschreef ik de knepen der gewetenlooze
schacheraars, door de publieke opinie zelf aangeklaagd ; toen sprak
ik over hen die den handel in de levensbenoodigdheden beheerschten
en aan eigen stighoofdigheid en onbekwaamheid hun val moeten toeschrijven. Ik zegde dat ze hun eigen failliet erkend hadden, dat ze
afstand hadden gedaan.
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» Afstand ? Ja, in 1933 ; maar nu 't gevaar geweken is, vergeten
zij hunne hinderlijke bekentenis, trekken zij hun afstand in, zoeken zij
hunne zelfzuchtige machtspositie te heroveren. Deze minderheid uit het
bedrijfs- en zakenleven streeft naar controol, oefent dikwijls daadwerkelijk controol uit en maakt gebruik van hare macht om gezonde en
eervolle zakenvereenigingen tot het werktuig te maken van haar eigen
inzichten ; - cc cen wijd ontwikkelde propaganda in om onder de
bevolking vuur te zaaien om tweedracht te stoken ; ze wil « zich opwerken » ten koste van 's volks vri;hndcn.
mcthodz.s is zij zinnens in 't staatsbestuur te doen zegevieren indien 't haar gelukt de macht te veroveren ? Dezelfde als de
meesten er uit in eigen bedrijf en zaken toepassen : autocratie over
den arbeider, den aandeelhouder, den verbruiker, de openbare meeping.
Autocraten in engen kring streven immers naar autocratic in wijder
kring ! Naar hunne vruchten zult ge ze leeren kennen ! »
Mr. Roosevelt aanziet dus zijne vijanden als een kleine groep
zelfzuchtigen, als ikzuchtige autocraten in 't nijverheids- en zakenleven,
azend op autocratische machtsuitoefening in de wijder spheren van 't
staatsbestuur, met het doel de millioenen-massa uit te buiten die van
de weldaden van den « New Deal » genoten. Mr. Roosevelt wil van
geen wijken voor die « verschanste ikzucht » en hare trawanten
weten ; hij staat paraat voor den strijd, vertrouwend op den steun der
machten tot vooruitgang die in de « New Deal » den dageraad zien
van een nieuw tijdperk, van ruimer sociale rechtvaardigheid voor allen.

Het kader.
Om de beteekenis te vatten van de aanstaande verkiezingen, om te
begrijpen welke wijdstrekkende gevolgen de uitslag er van kan meebrengen, is 't noodig een oogslag te werpen op den achtergrond der

tegenwoordige politieke tegenstellingen.
Toen, op 4 Maart 1933, Mr. Roosevelt aan het bewind kwam,
waren de banken, in alle staten ofwel gesloten, ofwel werkzaam
enkel met nauwe beperkingen. Onbezonnen vraag der massa naar gereed geld was tot een nationale paniek overgegaan welke onverwijld
en doortastend ingrijpen noodig maakte om een einde te stellen aan
dat uitputten van de muntvoorraden der natie. Mr. Roosevelt vaam
digde onmiddellijk een decreet uit, dat de banken gesloten verklaarde,
het heel land door.
Dat ingrijpen bracht ons tot het dieptepunt der economische ellende
welke meer dan drie jaar lang gestadig toenam ; dat sluiten der bang
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ken wees op een algeheele economische inzinking van het land juist
wanneer het, in den grond, den ruimsten stof f eli jken overvloed bereikt
had. « Onze ellende, verklaarde toen de President, komt niet uit een
tekort aan goederen. Overvloed staat op den drempel, en wij zijn
nu onmachtig om met volle hand uit die schatten te putten welke daar
als het ware voor het grijpen lig tien ». Want een drie jaren lange inzinking der prijzen, opeenhooping van onverkoopbare stocks, kredietenbeperking, bankkrachs, sluiting van fabrieken, stijgende werkloosheid, onmacht der steunorganisatie hadden de natie verlamd. het weerstandsvermogen der bevolking gebroken en ze ten slotte, in een wanhopig maar geheel ondoelmatig streven naar zelfbehoud, gedreven tot
dien redeloozen stormloop op de monetaire stocks.
Hierop volgde de lange reeks wetten, gestemd door het Congres
onder den drang van Roosevelt' leiding, met het doel de natie op den
weg van het herstel op te drijven : de « National Recovery Act »
(NRA) tot hulp voor productie en arbeid ; de « Agricultural Adjustment Act » (AAA) tot herstel van behoorlijke landbouwprijzen ; de
« Securities Exchange Act » (SEC) om de speculatie te beteugelen en
den verkoop d .2r fondsen te regelen, de « Economic Act to Maintain
the Government Credit » tot bescherming van het krediet van den
Staat ; de « Federal Emergency Relief Act » (PERA) tot steun voor
de hulpbehoevende werkloozen ; het «Citizens' Conservation Corps »
(CCC) om zorg te dragen voor de duizenden jongere slachtoffers der
crisis.
De bedoeling en het voorwerp dier verschillende wetten was uitmuntend ; de beginselen welke tot grondslag liggen aan het gansche
opbeuringsprogramma waren gezond en vooruitstrevend ; het « New
Deal » werd begroet als de dageraad eener breeder uitstralende sociale
rechtvaardigheid. Maar de spoed waarmee die wetten werden opgemaakt en gestemd belette voldoende zorg te dragen voor stricte grondwettelijkheid er van. Dit nu was een noodlottig tekort dat wij in 't
gansche staatsbeleid van Mr. Roosevelt betreuren ; 't was de kwetsbare plek voor de aanvallen der anti-New-Dealers.
Onder de Amerikaansche gezagsuitingen is de Constitutie de opperste wet. De wetten van het Congres en de maatregelen van bestuur
van den President moeten tegen de vuurproef der grondwettelijkheid
bestand zijn ; hoe wijs en noodzakelijk eene wet, hoe heilvol haar voorwerp ook zijn moge, in geval ze niet met de bepalingen der grondwet
strookt, kan ze aangevallen worden voor het Opperste Gerechtshof
van de Vereenigde Staten en dit hoogste tribunaal, gebruik makende
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van zijne bevoegdheid tot rechterlijk toezicht, mag oordeelen dat de
wet of de verordening « ultra vires » (boven de krachten) reikt en haar,
om reden van ongrondwettelijkheid, als ongedaan aanzien.
Welnu dit gebeurde met vele onder de boven vermelde « NewDeal »-maatregelen. Toen ze voor de Supreme Court aangevallen werden, heeft dit eerbiedwaardig organisme ze, naar zijne conservatieve
tradities, volledig of gedeeltelijk ongrondwettelijk verklaard. Dit nu
bracht verwarring in het gansche opzet.
Ziedaar de omstandigheden waarin de kiescampagne zich gaat
ontwikkelen welke belooft de belangrijkste te zullen zijn sedert den
Burgeroo;log. De kaders der traditioneele partijen zijn verbroken, de
kiezers zijn verdeeld in « New Deal » en «anti-New Deal » ; Roosevelt en Weg-met-Roosevelt, Reactie en Vooruitgang.
De tegenstrevers.
De groote zakenwereld — « Big Business »— door Mr. Roosevelt
als de « verschanste hebzucht » gebrandmerkt, staat beslist tegen
hem. De leaders van de zaken- en nijverheidswereld beweren dat
rechtstreeksche hulp, ofschoon noodzakelijk, geen geneesmiddel tegen
werkloosheid is en dat het groote-werken-opbeuringsprogramma overduidelijk op een mislukking uitliep. Een oplossing van het werkloozenvraagstuk kan, naar ze meenen, komen enkel uit nieuw aanwerven van
werkkrachten uitgelokt door herleving van den onderneminggeest bij
de particulieren.
Ze houden staande dat de pogingen van 't landsbestuur om heropbloei te bevorderen dezen feitelijk vertraagden; dat staatssubsidies
nooit vermogen tot welvaart den weg te banen ; dat vermindering der
uitgaven vereischt om den nijpenden nood der werkloozen te verlichten enkel uit nieuwe aanwerving door de particuliere ondernemingen
kan komen ; dat de eenige bron van inkomsten voor den Staat in
bloeiende private ondernemingen gelegen is ; dat eindelijk de eenige
mogelijkheid om de staatsuitgaven tot een dragelijk, een aanneembaar
maximum terug te brengen, om den last van de belastingen en de leeningen dragelijk te maken, eveneens moet gezocht worden in den heropbloei der private ondernemingen. Hierdoor toch worden de staatsuitgaven verminderd terwijl de inkomens van allen stijgen.
De zakenwereld beweert dat Roosevelt's politiek er naar stuurt
het Amerikaansch stelsel van privaat eigendom en privaat beheer va n
het voortbrengings- en verdelingsaparaat te niet te doen om het te
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vervangen door bezit en beheer in handen van de openbare macht met,
als gevolg, planeconomie, verstarring en autocratie.
Stijgende dictatoriale machtsuitoefening brengt, naar ze ons verzekeren, den vrede in gevaar en een volmacht-bestuur kan ons geen
waarborgen geven ; wijzigingen in de grondwet, voor zoover vereischt,
moeten ingevoerd langs den weg door die grondwet zelf aangeduid en
niet door een machtgreep ; wat nu de bevoegdheid tot rechterlijk controol (over de grondwettelijkheid der wetten) der Supreme Court betreft, deze moet onverminderd en onaangetast behouden.
Bij monde van hare eigen woordvoerders erkent de Amerikaansche zakenwereld dat hervorming in het staatsbeleid en de bestuurlijke
methodes noodig blijkt -- de oorzaak van haar bijval ligt zelfs in die
verklaring --. Maar ze verzet zich tegen proefnemingen in den blinde
en tegen wettelijke maatregelen welke de Amerikaansche werkmethoden in 't gedrang brengen en geen rekening houden met de heerlijke
uitslagen die het land er aan dankt. Men brenge dus hier geen enkele
verandering aan tenzij deze zich volstrekt opdringt en de goede gevolgen er van zeker zijn ! Om te herstellen, om, opnieuw welvarend
te zijn heeft, volgens hen, ons land behoefte eerst en vooral aan het
behoud der beginselen en der waarborgen welke onze staats- en maatschappelijke instellingen kenmerken.
Nauw verbonden met deze machten uit de zakenwereld, tegen
President Roosevelt geschaard, staat de « Liberty Leage », eene vereeniging waarin wij én Democrats én Republicans aantreffen met,
onder deze laatsten, menigen rijkaard als de Du Pont's, de Raskob's,
de Davise's, die zich bekommerd verklaren over het lot van de grondwet om reden van de dictatoriale en bureaucratische strekking in Mr.
Roosevelt's bestuur.
Boven allen onder hen steekt Mr. Alfred E. SMITH uit, de gewezen Governor van den Staat New York en de overwonnen candidaat voor. het Presidentschap in 1928. Wij mogen ons verwachten aan
een aanval op de Convention der Democrats te Philadelphia met juni
a.s. Zijne redevoering op den avond van 25 januari te Washington
(op de partijvergadering) verwekte ontzetting en wees op een nieuwen factor in den strijd om Mr. Roosevelt uit het Presidentschap te
lichten : er is tweespalt gekomen onder de Democrats, zoodanig dat
een open breuk in 't, verschiet staat.
Dien avond werd aan de « New Deal » en aan Roosevelt's politiek door den gewezen Governor Smith den zwaarsten slag toegebracht
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dien ze ooit te verduren hadden. Smith is de geweldigste politieke re^
denaar van onzen tijd, en satyrist als geen enkele. Door een stroom
van geestige zetten maakte hij u 't meest versleten onderwerp weer
versch en levendig. Zijne stekige en beeldrijke zinnen blijven u nog in
't geheugen als de grond van de zaak u reeds lang ontging. Zijne
rechtstreeksche en geweldige aanval op de methodes de laatste drie
jaar te Washington in voege, was een politieke gebeurtenis van verstrekkende beteekenis.
Men had reeds gewezen op de tegenstelling tusschen de plechtige
beloften van 1932 en de daden welke er op volgden ; maar geen enkele
had dat thema ontwikkeld zooals Mr. Smith het deed. Versche kleuren
maakten het bekende onderwerp weer nieuw : een voor een doken
de gedane beloften op, met telkens in 'n schelle licht de tegenstrijdigheden die ze verrieden. En zoo werd 't al een heel koddig iets. Wees
er toch van verzekerd : van de verdedigers van Roosevelt's staatsbeleid lachte geen enkele !
Ze hadden reeds menigen aanval moeten verduren, nu trok
Mr. Smith ze in 't belachelijke ; erger nog, hij deed het door eenvoudigweg op een harde waarheid te drukken waar ze bezwaarlijk iets
tegen kunnen aanbrengen : van zoodra ze aan 't bewind waren, hadden ze hun kiesplatform verlaten !
In 1928 behaalde Mr. Smith 15.000.000 stemmen ; het verliezen
van zijn steun kan dus voor Mr. Roosevelt noodlottig zijn. Niemand
zal de oprechtheid, de volle goede trouw in twijfel trekken waarmee
Mr. Smith vasthoudt aan de beginselen der democratie. Naar hij
meent kwamen deze in 't gedrang, ja werd hun tekort gedaan door de
wetten sedert 4 Maart 1933 gestemd ; deze toch jagen de klassen
tegen elkaar op, het kapitaal tegen den arbeid terwijl ze bestemd zijn
om samen te werken ; hij verafschuwt elke beperking van de mogelijkheid, voor het individu, om zich zoo hoog op te werken als zijne
verdiensten en zijne bekwaamheid het hem mogelijk maken. Hij vaart
daar geweldig tegen op door aan te toonen hoe de breede middenlagen
der bevolking, de steun en kracht der natie, verminderd, geknakt en
uitgezogen zullen worden door de onrechtstreeksche belastingen, met als
einduitslag, de volledige ontreddering van al hetgeen heden aan ons
openbaar leven zijn aanschijn geeft. Er valt niet aan te twijfelen, waar
Mr. Smith ernstig sprak, was het inderdaad ernstig. Indien hij in Juni
opnieuw Roosevelt hekelt maakt hij het daarom aan de Republicans
niet weinig gemakkelijker.
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De aanvallen der Republicans tegen Roosevelt's bestuur breidden
rich dan ook uit sedert Mr. Smith tegen hem in Januari uitvoer. Ze
verklaren ons dat de cynieke onverschilligheid welke zijn bestuur kenmerkte het zedelijk peil van het politieke leven in America verlaagde
de openbare utgaven en de ontworpen belastingen zouden een onver-e
antwoord lijke aanslag op de private eigendommen zijn ; een overwinning der Democrats zal onvermijdelijk ontreddering van de Grondwet der Vereenigde Staten met zich meesleepen, en ons wis en zeker
brengen op den breeden, gevaarlijken weg naar 't verderf, op den weg
naar 't ideaal van Moscou, naar den totalitairen socialistischen Staat.
En inderdaad, gelooft ge de propagandisten der Republicans, dan
was Mr. Roosevelt's politiek gekenmerkt door die onverschilligheid
voor 'n verhevene zedelijke opvatting van het politiek leven : hij
verbrak zijn beloften aan het volk, bleek schaamteloos onverschillig
voor zijn heiligen eed de Grondwet te handhaven en te verdedigen, misbruikte zoodanig de openbare diensten dat we eene caricatuur kregen
van onze wetgeving er over, wendde het openbaar muntwezen aan tot
voordeel der partij aan 't bewind, deed ruime uitgaven om postjes te bezorgen aan hebzuchtige ambtenaren, verbrak zijn plechtige belofte de
Government Bonds tegen een bepaalde goudwaarde terug te betalen,
legde beslag op het goud zonder passende vergoeding. Deze en nog
andere aanklachten kunnen tegen het staatsbestuur aangehaald : het
heelt den geest en de verzuchtingen van ons openbaar leven verlaagd,
het gaf ons erger dan de devaluatie van den Dollar, die ni. van de politieke zedelijkheid der natie. Kortom het heeft, zeggen ons de Republicans, op schandige wijze én onze staatstradities én de verplichtingen
door staatsdienst opgelegd, met voeten getreden.
Met het jongste fiscaal jaar stegen, naar men beweert, de staatsuitgaven tot 7375 millioen $, dat is met 115 ten honderd sedert vijf
jaar terwijl de rentelast der staatsschuld alleen reeds gaat boven alle
staatsuitgaven van voor 30 jaar. Nooit, in onze gansche geschiedenis,
kenden we zoon schuldenlast
*

*

*

En nu de houding der pers. Nog een factor van groot gewicht in
den komenden strijd. Sedert meerdere maanden staat een machtig en
invloedrijk deel der pers tegen Roosevelt gekant. Men heeft reeds de
oppositiepers er van beschuldigd doorgaans in het bezit en onder het
toezicht te staan van « bijzondere belangen » ; hare kritieken op den
4( New Deal » zouden ingegeven worden door een plaatsingsbureau »;
4at - deel der Amerikaansche bladen zou de spreekbuis zijn van de
4C
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« groote zakenwereld » en hare redacties zouden zich door beweegredenen van financieelen aard laten leiden.
Maar wij moeten hier, bij het schatten van Mr. Roosevelt's kansen
op herkiezing, met nog andere zaken rekening houden dan met den invloed van het « monetair controol » over de pers. Wij kunnen ze als
volgt samenvatten.
1. De pers begon ontstemd te geraken toen ze, in den Zomer van
1933, zich bedreigd voelde door een duidelijke poging haar onder het
bereik van het Federaal gezag te brengen bij middel van den « Nieuwsbladencode ».
2. Deze ontstemming steeg nog toen Mr. Roosevelt zoo wat alle
belangrijke beloften verbrak waardoor hij van het volk zijn mandaat
bekomen had en, onder den overwegenden invloed van een groep radikalen, de volksvertegenwoordiging tot een vernederende onderwerping dwong met het doel lijnrecht tegen den Amerikaanschen staats
vorm in naar dictatoriale bestuursmethodes den koers te zetten.
3. Het gansche land door weigerden de bladen het, goed te keuden, dat, na een korte proef van geen drie volle maanden, de bezuinigingspolitiek prijsgegeven werd om de uitheemsche theorie van Keynes
toe te passen, volgens dewelke publieke uitgaven op ruime schaal het
vermogen de werkloosheid te bestrijden en naar welvaart terug te

voeren.
4. De pers was nooit gunstig gestemd voor een ordening der eco-

no-mische bedrijvigheid door bureaucratisch ingrijpen in plaats van het
vrije-mededinging •stelsel onder hetwelk onze natie het economisch leiderschap over de wereld veroverd had.
5. De meeste redacties stonden wantrouwig tegenover een landbouwprogramma dat steunde op een beperkingspolitiek van uit Washington opgelegd, met subsidieering geput uit eene belasting op de
voedingsmiddelen. Deze zou immers de levensduurte doen stijgen terwijl er uitgebreide werkloosheid heerschte.
6. De pers werd geweldig ontstemd door het besluit over de NRA,.
waarin de President op tergende wijze kritiek uitoefende op de beslissing van de Supreme Court (over het ongrondwettelijke in de NRA)
door ze goed voor het « paard-en-kar » tijdperk te verklaren. Die
opmerking kostte aan Mr. Roosevelt den steun van menige redactie..
7. De verhouding tusschen den President en de pers was wellicht
nooit zoozeer gespannen als toen hij, verschrikt door de aanvallen van_
wijlen Senator Huey P. Long. hem het wapen afnam door de zgn.,.

« rijkdommen-verdeelende » taks te ontwerpen.
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Ziedaar hetgeen --- samen met nog andere zaken oorzaak was
dat Mr. Roosevelt den steun verbeurde van de meerderheid uit de persgalerie te Washington : de President en zijne « New Deal » had ze
ontgoocheld en zij sloeg tot afbreken over.
Wat voor Mr. Roosevelt is.
Waar steunt de President op, wat maakt hem sterk ? Hij mag
vast er op rekenen dat zijne Partij, de Democrats, hem opnieuw tot
candidaat aanstelt ; daar valt niëts eens aan te twijfelen.
Hij neemt het op voor al hetgeen edel, verheven is in de sociale
en economische hervorming en wel met zulken ijver en oprechtheid dat
zij ons de ontzagwekkende figuur die hij is in haar gansche heerlijkheid openbaren.
De meesten onder zijne tegenstrevers vallen dan ook wel zijne
plannen maar niet zijne princiepen aan. Hij bezit het vermogen millioenen te overtuigen ondanks de tegenstrijdigheid tusschen zijne belof ten en de politiek welke hij volgde. De man van de straat oordeelt
dat Mr. Roosevelt het opgenomen heeft voor den « vergeten man » ;
dat Amerika sedert lange jaren in de klauwen ligt van de bevoorrechte
standen en dat de President, ondanks misslagen in zijn bestuur, in
de goede richting gestuurd heeft en het vermag door de « New Deal »
aan de massa een wijder uitstraling van sociale rechtvaardigheid te
verzekeren.
Doel, programma en verwezenlijkingen van de « New Deal .» zullen dan . ook buiten twijfel op den voorgrond komen met de kiescamr
pagne, ja zelfs er de beslissende factor in zijn. Toen President Roose
velt aan het bewind kwam, had de krisis haar dieptepunt bereikt. Hij
besloot moedig de bijl aan den wortel zelf te leggen, de maatschappij
te verlossen uit het stelsel en de methodes welke tot de ineenstorting
van 1929 brachen. Aan dat voornemen bleef hij immer getrouw en
velen schrijven aan dat vasthouden de oppositie toe welke hij tegenwoordig van de bevoorrechte standen ondervindt. Evenals hij het
toen deed, wil hij ook nu daadwerkelijk en onbaatzuchtig ingrijpen,
overtuigd als hij is dat er voor de Amerikaansche instellingen redding
bestaat enkel door hervormingen welke een einde stellen aan de uitbuiting der massa door een kleine minderheid.
't Is hem daarbij duidelijk dat, evenals elk bestanddeel der natie
onder de mistoestanden leed, zoo ook elk deel er van door de hervormingen moet bereikt worden : de landbouwer, de nijverheidsarbeider,
de mijnwerker, de ouderling oud-arbeider, de kleine ondernemer, de
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ambachtsman de ambtenaar. En hierdoor wordt Mr. Roosevelt's optreden van uitzonderlijke beteekenis in de geschiedenis en moet hij
aller bewondering afdwingen.
Mr. Roosevelt's programma trekt de massa vooral door zijn duidelijk streven naar hooger algemeene welvaart. In zijn inaugurale
boodschap (tot de Kamers) sprak hij over de eischen door het werk
tot herstel gesteld : Redding kan komen, zegde hij, door nationale
ordening van en toezicht over het handels- en vervoerwezen in al
hunne vormen alsook over alle overige economische diensten welke
duidelijk van openbaar belang zijn. » Bij het onderteekenen van de
National Industrial Recovery-wet maakte de President zijn standpunt
tegenover nijverheid en arbeid in nadere bijzonderheden bekend
« De wet die ik zoo juist onderteekende, zoo verklaarde hij, is er om
het volk opnieuw aan werk te helpen, om het in de gelegenheid te
stellen meer nijverheids- en landbouwproducten te koopen, om opnieuw
aan onze economie rendeerende prijzen te verzekeren... Naar mijne
innige overtuiging heeft geen enkele onderneming in ons land recht
op langer bestaan indien dit afhankelijk is van bonen beneden het
Ievensminimum... En hier bedoel ik meer dan hetgeen strict noodig is om er van te leven, nl. al hetgeen een behoorlijke levensstandaard vereischt. Zoo 'n levensstandaard, verzekerd aan de wijde
massa onzer 125.000.000 inwoners, schijnt mij voor onze nijverheid
de rijkste markt te openen welke de geschiedenis ooit kende ». De
redenaar beleed dus het beginsel der massa-productie door te verkies
ren dat enkel een behoorlijke, verbeterde levensstandaard vermag een
einde te stellen aan het nu overdrevene in de investeering in de
nijverheid.
Hetgeen het programma van de « New Deal » voor de nijverheid
voorziet luidt duidelijk principieel-nieuwe methodes in. Het steunt op
het beginsel — door- geen verstandig mensch te ontkennen dat
ordenend toezicht over de groote en essentieele bedrijven volstrekt
vereischt is. De New Deal » verwerpt het staatssocialisme, hetwelk
dat ordenend toezicht wil verwezenlijken door rechtstreeksche staatsuitbating ; ze verwerpt niet minder het reactionnair individualisme dat
het staatsingrijpen tegen de monopolies wil wegnemen en het ordenen
der bedrijvigheid volkomen overlaat aan de eigenaars en de vrij geko,zen beheerders der private ondernemingen die zich enkel aan eenige
bindende verordeningen der overheid moeten houden. Tegen deze
twee opvattingen in, houdt de « New Deal » dat voortbrenging en
rerdeeling van al hetgeen voor levensonderhoud en -welvaart noodig
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is zoodanig geordend en geregeld moet worden dat allen vermogen
een bepaalden minimum-levensstandaard te bereiken.
Volgens de « New Deal » bestaat het bestendig geneesmiddel
in het uitvaardigen van de wetten vereischt om het politiek-economisch
stelsel zoodanig te hervormen dat de ordening der nijverheid op de
eerste plaats er toe strekt zooveel mogelijk arbeiders aan het werk
te stellen tegen de hoogst mogelijke loonen terwijl de vergoeding aan
eigenaar en credietbezorger de laagst mogelijke is welke nog tot
voldoende investeering aanzet.
De « New Deal » staat wantrouwig tegenover het systeem van
particuliere leiding der nijverheid dat in onze dagen speculateurs, afzetters, geldzuchtigen, handels-«Napoleons» in de gelegenheid stelt den
ondergang van vereenigingen en naties te bewerken door hunne anti*
sociale doeleinden na te jagen, door het betrachten hunner onzinnige
ambities. Dien vorm van privaat beheer wil zij vervangen door een
« zelfbestuur in de nijverheid » dat deze richten moet naar welvaart
voor de gansche natie,.dat plaats zal ruimen voor uitmuntende dienaars
der gemeenschap aan wie welstand en macht moeten te beurt vallen
in een maat welke overeenkomt, met hunne bewezen bekwaamheid om
het volk te dienen. Zij houdt staande dat de nijverheid van het land
er op de eerste plaats is om te voorzien in den nood der arbeiders van
de natie. Nergens kunnen de baten der nijverheid behoorlijk verdeeld
waar men niet langs democratischen weg de regels vaststelt volgens
dewelke de concurrentie voor de prijzen der levensbenoodigdheden zal
geschieden en waar geen controol bestaat over de interpretatie en de
toepassing dier regels. Men moet het tenslotte brengen tot een methodisch geordend stelsel dat het mogelijk maakt het verbruik op te roe,ren zonder ons opnieuw tot onevenwichtigheden te brengen.
* * *

Waar ze het hebben over de reeds bereikte uitslagen, wijzen
de voorstanders van Mr. Roosevelt vol vertrouwen op hetgeen de
laatste drie jaren bereikt werd. Ze toonen aan hoe arbeid en zaken
zich in opgaande curve voordoen en schrijven dien vooruitgang aan
den weldadigen invloed van het staatsiegrijpen toe. Ziet, zeggen zij,
op welken heerlijken uitslag het herstelprogramma mag bogen : ongeveer 5.000.000 mannen en vrouwen, in Maart 1933 werkloos, vonden
opnieuw werk in de private nijverheid ; meer dan 4.000.000 andere in
de verschillende sedertdien ontworpen groote werken ; de weekstaat
der bonen in December 1.1. uitgekeerd door de nijverheden onder het
toeziet van het Labor Department overtreft met 120.000.000 $ dien
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van Maart 1933, toen Mr. Roosevelt aan het bewind kwam, hetgeen
een stijging met meer dan 50 % sedert het laagste punt der depressie
beteekent. De winsten van den landbouw in de eerste tien maanden
van 1935 overtroffen met meer dan een billioen Dollar die van dezelfde
maanden in 1933.
De loonarbeiders mogen wijzen op deze voordeelen sedert Maart
1933 bekomen : werkloozensteun en ouderdomsverzekering voorzien
door de Social Security-wet ; tot stand komen van werkrechtersraden
om arbeidsgeschillen te beslechten ; verder doorgevoerde samenwerking
tusschen de arbeidsministeries van de staten en dat van de Federatie
uitbreiding van den federalen plaatsingsdienst in samenwerking met
de staten.
De Amerikaansche loontrekker bekwam sedert Maart 1933 groote
voordeelen ; maar wij zien in denzelf den tijd de productie, het landbouwinkomen, de winsten, de dividenden stijgen terwijl de positie der
banken, der verzekeringsmaatschappijen, der spoorwegen veel steviger
wordt.
De voornaamste oorzaak dier veelzijdige verbetering-moet gezocht
in het ingrijpen der openbare macht om de bonen te verhoogen, den
arbeidsduur te verminderen, den prijs der landbouwproducten te verhoogen, de koopkracht op te voeren, de banken en de spoorwegen te
steunen en wij mogen daaruit besluiten dat het aanhouden van dien
substanticelen vooruitgang verzekerd is.
De balans over 1935 van de United States Steel Corporation geeft
een netto winst van 1.084,917 $ op, dien wij mogen vergelijken met
het netto verlies van 21.667.780 $ in 1934 ; voor de « General Motors »
was het laatste jaar het voordeeligste dat ze sedert hun bestaan kende.
Beide feiten tooncn ons aan dat het bestuur op een volledig succes van
zijn programma mag bogen.
* * *

Besluiten wij uit dit alles dat Mr. Roosevelt om zijne prestaties
stevig staat tegenover het kiezerskorps. Den laatsten tijd was de propaganda tegen hem gevoerd én geweldig én venijnig zoodat zijn gezag
bij het volk verminderde. Het vooruitzicht zijner herkiezing heeft
zijne vijanden met ontzetting geslagen zoodanig dat zij alles in 't werk
stellen om ze te verhinderen. Maar zij hebben geen eerstenrangscandiBaat om tegenover hem te stellen en zijn onder elkaar verdeeld.
De strijd is ingezet ; hoe den uitslag voorzien ? Mag ik propheteeren zonder te voorspellen, welnu dan : Mr. Roosevelt zal 't halen
maar op 't nippertje af.
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Van Racisme tot
Nationaal - Socialisme
door Prof. Dr. E. DE SCHAEPDRI.JVER.
St. Ignatius' Handelshoogeschool, Antwerpen.

Het Racisme als politieke theorie, ontstond in Duitschland, groeide
echter spoedig op tot een internationaal verschijnsel, dat in talrijke
landen van Europa op de gebeurtenissen der XIXe eeuw zijn stempel
drukte. Zoo volgden wij zijn spoor in de landen van de Donau-monarc°h e (voornamelijk omstreeks 1848) , in Rusland (tot omstreeks 1818)
en in de Balkanlanden. (1)
Onze opsporingstocht is daarmede niet geeindigd. Hij voert ons
nog naar andere landen, die zich, op tamelijk onverwachte wijze, door
het Racisme zullen laten verleiden : in Scandinavië namelijk en in het

Iberische schiereiland.
De Pan-Scandinaafsche beweging. (2)
Voor zoon beweging bood Scandinavië, bij den, aanvang der
vorige eeuw, maar een ongeschikt terrein aan. Hoezeer toch waren
e beide koninkrijken Denemarken en Zweden, na den val van
Napoleon (1815) door eeuwenoude veten en recente conflicten van
elkander gescheiden ! Men herinnere zich o.m. den verwoeden strijd
tusschen beide ten tijde van Karel XII van Zweden in het begin van
de XVIIIe eeuw en hoe Denemarken, als straf voor zijn houding
tegenover Napoleon, aan Zweden Noorwegen had moeten afstaan, En
hadden de Noren zelf, in den loop van hunne geschiedenis, het ooit
(1) Zie STREVEN : n" 4 en 5, jaargang 1934-1935 en n' 2, jaargang
1 935-1936.

(2) Zie Emile BOURGEOIS : Manuel i istorique. de Politique étrangère,
Ill, blz. 508 ; HOLMBERG, Carl XV, 1890 ; -- MONRAD, Soren Kierkegaard,
Paris 1909 ; — WARTENWEILER-HAFFTER, Ein nordischer Volkserzieher,
Bern 1913 ; --- E. HILDEBRAND, Sveriges historia intial tjungonde :seklet,
Stockholm 1925 ; -- SARS, Norges politiske 'historie i det XIX Aarhundrede,
Oslo 1900 ; -- GEORGES WEILL, L'Evei'l des Nationalités, Paris •Alcan 1930 ;
-- SEIGNOBOS, Histoire politique de l'Europe contemporaine, Paris Colin
29-1931.
1!Q9-1931.
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met hun Zweedsche buren kunnen stellen ? Bisschop-dichter Tegner
een Zweed, was er zich dan ook wel van bewust, dat hij een nieuw
geluid liet hooren, toen hij, in 1829, op de Universitaire feesten tie
Lund, aan zijn confrater, den Deen Oehlenschláger, de volgende woorden toestuurde : « De tijden onzer verdeeldheid zijn voorbij. »
Drukten die woorden op dit oogenblik maar een wensch uit, zij
zouden weldra een manifest worden : het manifest van de Pan-Scandinaafsche racistische beweging. Met belangstelling en weldra ook met
vrees hadden Noorsche, Zweedsche en Deensche intellectueelen en
patriotten de wording en groei van het Germaansche racisme gevolgd.
Waarom zouden zij niet denzelf den weg opgaan en door nauwe toenadering tot elkander, de schatten hunner aloude kultuur bewaren en
vierdedigen tegen de aanvallen van Duitschers uit het Zuiden of van
Russen uit het Oosten ? De gedachte won veld ; de Pan-Scandinaafsche beweging werd geboren en groeide op volgens hetzelfde ontwikkelingsproces als het Duitsche Racisme. In de Scandinaafsche scholen,
zooals aan de Duitsche universiteiten, zette men de studie in van de
oudste tijden. De Edda's, waaraan een Prask, het beste van zijn tijd
schonk en ook de periode van de aloude Noorsche beschaving werden
met geestdrift ingestudeerd en hadden- op Professoren en studenten
hetzelfde uitwerksel als de studie der Germaansche oudheid op de
intellectueele middens in Duitschland en bij de Slavische volkeren. Het
gevoel van éénzelf den oorsprong werd opnieuw levendig ; de liefde
voor een zelfde kultuur overbrugde stilaan de kloven, die de politiek
d ^r de Scandinaafsche landen had getrokken. Gemeenschappelijke
congressen werden op geregelde tijdstippen gehouden : de Scandinaafw
sdhe natuurkundigen vergaderden om de drie jaar, nu eens te Kopenkagen, dan weder te Christiania. Scandinaafsche studentenvergaderingen hadden plaats, ' in 1845 te Kopenhagen, in 1856 te Stockholm en
te Upsala. Daar in de bosschen van Odin vierde men het ontwakend.
racisme.
Maar de meeste deelnemers eraan huldigden tevens ook de nieuwere ideeën van vrijheid en gelijkheid door de Fransche revolutie
verspreid. Zoodat het Racisme in Scandinavië, evenals in Duitschland.
een voor de conservatieve regeeringen oppositioneele houding aannamen door de Koningen van Zweden en Denemarken . aanvankelijk bestreden werd. Ook de Staatslieden voelden er maar weinig voor,, terwijl
het Noorsche particularisme en de Deensche achterdocht voor het
Z reedsche imperialisme nog andere stokken in de wielen staken.
Toen kwam echter het Duitsche gevaar de banden tusschen de
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Scandinaafsche volkeren aaneenrijgen. Het gebeurde in 1848. Het
Weener Congres van 1815 had aan den Koning van Denemarken, in
ruil voor het aan Zweden afgestane Noorwegen, de hertogdommen
van Sleeswijk, Holstein en Lauenburg toegewezen. Hij kreeg ze ten
persoonlijken titel en mocht ze bij Denemarken niet inlijven. Beide
laatste hertogdommen hadden daarbij een Duitsche bevolking en maakten v n den Duitschen Bond deel uit. Sleeswijk daarentegen, had een
gemengde Duitsch-Deensche bevolking en lag daar als een bufferstaat
tusschen Duitschland en Denemarken. Toen nu in 1848 de Duitsche
Sleeswijk , rs het intreden van hun land in de Duitsche confederatie
opeischten, voerden hun Deensche landgenooten campagne voor aanhechting bij Denemarken. De Duitsche Confederatie nam het voor de
rasgcnooten op en verklaarde den oorlog aan Frederik VII, Koning
van Denemarken. Deze laatste deed beroep op het rasgevoel- van de
Scandinaven. Vele studenten uit Noorwegen en Zweden boden zich
als vrijwilligers aan in het Deensche leger, terwijl Oscar I, Koning van
Zweden, zijn leger tegen Duitschland mobiliseerde. Intusschen waren
de Europeesche Grootmachten zich aan het conflict gaan interesseeren,
met het gevolg dat aan Duitschland de wapenstilstand van Malmoe
opgedrongen werd en later (1852) het tractaat van Londen, waarbij de
beslissingen van het Weener Congres gehandhaafd bleven.
Weldra werden de Scandinaven in Finland en in Lapland door
het Russische imperialisme bedreigd. Voor de Pan-Scandinaafsche beweging was dit alles koren op den molen. Het bracht haar een to er
vloed van partijgangers aan, waaronder de nieuwe koning van Zweden
Karel XV, die er de ziel van werd. Toen, op het einde van 1863, de
kwestie der hertogdommen Sleeswijk, Holstein en Lauenburg, opnieuw
gesteld werd, en nieuwe bedreigingen door Duitschland tegen den
Koning van Denemarken Frederik VII werden geuit, sloot Karel XV
een militaire alliantie met de Denen. Alvorens echter dat verbond
te hebben kunnen onderteekenen, stierf de Koning van Denemarken
plotseling (15 November 1863) . De troonsopvolging bracht de gekende verwikkelingen mede, die tot den Deensch-Duitschen oorlog van
1864 aanleiding zouden geven. De Koning van Zweden toonde zich
bereid om het gewapenderhand voor de Denen op te nemen. Maar
Napoleon III, van Frankrijk, die hem in zijn alliantie-politiek aanvankelijk gesteund had en hem zelfs de hulp van Frankrijk had beloofd,
trok zijn woord terug. De Zweedsche ministers, voornamelijk Manderstrtim, hielden hun Koning van een tusschenkomst af, bevreesd als zij
waren voor de gevolgen ervan. daar niet alleen Frankrijk, maar ook

VAN RACISME TOT NATIONAAL-SOCIALISME
,..----..

Rusland en Engeland Denemarken aan zijn lot overlieten. De onderhandelingen met Denemarken werden afgebroken. Noch de sympathieën van Karel XV, noch de verontwaardiging in de Scandinaafsche
landen, noch de perscampagne ten voordeele van interventie aan de
zijde van Denemarken, vermochten de Zweedsche Staatslieden van
hun voorzichtige houding af te brengen. De hertogdommen gingen
voor Denemarken en Scandinavië verloren. Hiermede werd ook aan
de Pan-Scandinaafsche beweging een doodelijken slag toegebracht. Op
politiek terrein zou het tusschen de drie Scandinaafsche volkeren tot
een samenwerken niet meer komen.
In Spanje. (3)
Omstreeks denzelfden tijd als het Scandinaafsche Racisme, onder
den impuls van den Koning van Zweden tot een machtige politieke
beweging uitgroeit, wordt het rasgevoel in Spanje ten dienste gesteld
van een Pan-Iberische beweging, een beweging namelijk tot nauw
aansluiten van Spanje bij Portugal. Van diep doordringende, machtig
om zich heen grijpende volksbeweging is hier echter geen sprake. Zooals trouwens de gansche binnenlandsche geschiedenis van Spanje, in
de X!Xe eeuw, en ook wel in de onze, door partij-verhoudingen beheerscht wordt, is het kortstondig Iberisch Racisme tot een politiek
partij-mant uver te herleiden.
Twee groote partijen hadden tot omstreeks 1850 beurtelings het
bewind in handen gehad. De Conservatieven, met Narvao, Bravo
Murillo, e.a,. waren voorstanders van de absolute monarchie en de wel
wat. kortzichtige verdedigers van de aloude privilegies der Kerk. De
Progressisten, onder de leiding van Espartero, namen daarentegen een
sterk liberaal-revolutionnaire houding aan en toonden zich zeer anticlericaál. Van 1854 tot 1856 hadden zij het bewind in handen gehad.
maar boetten spoedig veel van _hun prestige in door hun heulen met de
Engelschen, die toentertijd den Franschen invloed in Spanje trachtten
te verdringen.
In 1856 werden zij in de regeering door een ministerie O'Donnell
vervangen. Generaal O'Donnell was noch behoudsgezind, noch progressist. Misschien ligt daar wel de reden, waarom hij het vijf jaar
(3) Zie HUBBARD : Histoire contemporaine de I'Espagne, 1882-1884 -G, .DIERCKS, , Geschichte Spaniens, 1896 ; -- W, 'LAUSER, Geschichte Spaniens
von dem Sturz Isabella's, 1877 ; --- STROBEL, The Spanish Revolution 18681875 ; Léonardon, Prim, 1877. — OLIVEIRA MARTINS, Portugal contemporaneo, Lissabon, 1881.
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kon volhouden. Van die gedwongen rustperiode zouden de Progressisten gebruik maken om de organisatie van hunne partij grondig te
wijzigen en hun programma op te frisschen. Espartero wordt aan kant
geschoven. Andere leiders zooals generaal Prim, Olozaga, Muniz,
Zorilla namen zijn plaats in. Om aan hunne partij nieuw leven bij te
zetten, pakten zij uit met een nationaal-racistisch programma. Italië
scheen hun het voorbeeld te geven. Daar was de beweging voor de
éénmaking van het schiereiland met succes ingezet en zij droeg daarbij
en anticlericaal karakter, wat haar de sympathieën van de Spaansche
progressisten verzekerde. Waarom hetzelfde niet in Spanje beproefd

De Progressisten lieten de gelegenheid niet ontglippen. Zij kwamen op voor een Pan-Iberische Unie, een Staat waarin Portugeezen
en Spanjaarden zouden vereenigd leven, onder den scepter van den
nog jongen Portugeeschen Koning don Luiz (1861-1889), die voor
een zeer liberaliseerende vorst doorging. Die ideeën werden met klem
verkondigd en verdedigd in het groote progressistische partijblad,
waaraan men den veelzeggenden titel van Iberia gegeven had.
Toen don Luiz in 1865 aan Madrid een bezoek bracht, werd hij
er op uiterst demonstratieve en geestdriftige wijze ontvangen. De kan
sen stonden gunstig : in Januari van het daaropvolgende jaar waagde
Prim een opstand te Villarejo. Hij mislukte echter en moest naar Portugal vluchten. Twee jaar nadien, den 18 September 1868, brak andermaal de opstand uit onder de vloot van admiraal Topete voor Cadix
geankerd. Generaals Prim en Serrano rukten naar Madrid op en
dwongen Koningin Isabella II de wijk naar Frankrijk te nemen en
troonsafstand te doen.
De opstandelingen, Progressisten en Republik'einen, beoogden niet
alleenlijk het omverwerpen van de regeerende dynastie, maar ook een
grondige wijziging van den regeeringsvorm. Prim zag nu een tweede
maal de kans klaar om zijn nationaal-racistisch programma door te
zetten en meteen de kwestie van de troonsopvolging en van de staatshervorming met één slag op te lossen. De gedachte aan een republikeinschen staatsvorm deed hij aan kant zetten. Ook de kandidatuur
van den Hertog van Montpensier, zoon van den onttroonden Koning
N/. 21 Frankrijk Louis-Philippe, die in de monarchistische kringen nogal
Instemming vond, bestreed hij met succes. In de plaats steldé hij de
kandidatuur van Luiz, Koning van Portugal,die over de beide, vereenigde Iberische landen, als een constitutioneele vorst zou regecren.
Prim stuitte echter op het verzet van Ferdinand van Coburg, den vader
van den jongen vorst, die om familiebezwaren, en ook wel uit vrees
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voor buitenlandsche verwikkelingen, de aangeboden kroon voor zijn
zoon weigert. Toch zal Prim het bij die eerste poging niet laten. Nadat
hij vruchteloos in Italië en in Duitschland een anderen kandidaat voot
den Spaanschen troon zal hebben gezocht, keert hij tot zijn eerste
projekt terug en knoopt opnieuw onderhandelingen aan met Ferdinand
van Coburg en don Luiz. Wanneer echter Ferdinand als voorwaarde
voor het aanvaarden der Spaansche kroon steit dat Spanje en Portugal nooit zullen vereenigd worden, breekt Prim de onderhandelingen af.
Van een racistische beweging is verder in de geschiedenis van

Spat* geen sprak meer.
In Duitschland.
Zoo is dan het politick Racisme, hoezeer het ook in sommige Ianden oplaaidc, oinitreeks 1880 uitgedoofd. Alleen in Duitschland
het voortleven, om er dan na den Wereldoorlog in het programma van.
de Nationaal-Socialistische Partij gehuld, de heerschende rol te spelen.
Hoe het Racisme in Duitschland na 1850 zich verder ontwikkeld
heeft of tenminste is blijven voortbestaan, zonder den steun van een
politieke partij, kan gemakkelijk worden verklaard. De ideeën hebben
in Dnitschland meer dan elders een taai bestaan, omdat de Duitscher
graag vasthoudt 'wat hij eenmaal gegrepen heeft en zich door tegenslag of oppositie niet zoo licht laat ontmoedigen. Had de oppositie van
het conservatieve Oostenrijk het de Duitsche Racisten in 1848 onmogelijk gemaakt, hun land naar eigen wenschen en beginselen te reorganiseeren, andere politieke en kultureele factoren zouden weldra de
gewcnschte atmosfeer scheppen waarin hunne droombeelden tot concrete theorieën zullen uitgroeien. En hier moet al vooreerst gewezen
worden op den blijvenden invloed van de heerschende philosophische'
gedachten : de Duitsche allermeest, maar ook de Franschen.
Philosophie en Racisme. (4)
Terecht heeft men er op gewezen, hoe het Fransche Positivisme
van een Auguste Comte en van Hippolyte Taine en de Sociologische
School van Durkheim, den weg hebben gebaand voor de nationaalsocialistische levensbeschouwing. Zij toch hebben het individu afhankelijk gemaakt van de maatschappij, waartoe hij behoort, zelfs in de
meest individueele uitingen van zijn geestelijk leven. Heeft Taine,
(4) Voor de Philosophisehe stroomingen in Duitschiand, zie o.m. Prof. Dr.
H. J. DE VLEESCHAUWER, Stroomingen in de Hedendaagsche Wijsbegeerte.
(Phijosophische Bibliotheek).
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onder den invloed van het Positivisme, de geestelijke productie van
den mensch niet grootendeels laten afhangen van de raseigenschappen?
Heeft Durkheim, de stichter van de Sociologische School te Parijs, de
gedachten niet onttrokken aan de invioedsfeer van het individu, om er
producten van de gemeenschap van te maken. Logisch doorgezet, moet
zijn philosophie dan ook hierop uitkomen dat de gemeenschap het
recht heeft op het intellectueel leven van de enkelingen niet alleen
controle uit te oefenen, maar ook gezag. Rosenberg, de grootmeester (?)
van de Nationaal-Socialistische wijsbegeerte, laat dan ook niet na op
den invloed te wijzen van de Fransche philosophie op de nu in Duitschland verkondigde ideeën. (5)
Meer rechtstreeksch echter was de invloed van de Duitsche wijsbegeerte. In een vorige bijdrage wezen wij op den invloed, dien de
philosophie van Schelling en Hegel op het Panslavisme in Rusland
uitoefende. In nog sterkere mate werd het Pan-Germanisme ermede
gevoed. De machtige Hegeliaansche Staat, volgens de wetten van de
transcendentale dialectiek uit het primitieve individualisme gegroeid, zal
hij niet Frealiseerd worden door het machtige Duitschland der toekomst, heimat en bolwerk tevens van het Germaansche ras ? Schopenhauer, met zijn verheerlijking van den wil, Nietzsche. met zijn theorie
van den Uebermensch, leverden den gewenschten wetenschappelijken
grondslag voor een energiek voorwaarts streven naar een Duitsche
gemeenschap, die al de andere moest overvleugelen. Niet zonder reden
zijn Rosenberg en Goebbels warme bewonderaars van Nietzsche. Was
het ook niet een Schopenhauersche gedachte, die de nationaal-socialistische minister voor de propaganda, in zijn groote redevoering voor de

Studenten te Rostock (30 Januari 1933) uitdrukte in de volgende woon
den : « Er is maar één middel om den Hemel het succes af te dwingen
en dat middel is : meer te gelooven en meer te willen dan de anderen. »
De theoretici van het Racisme.
Hoe groot ook- de invloed van de Duitsche wijsbegeerte op het
voortleven van het Racisme is geweest, van nog grooter belang waren
de werken van theoretici, die telkens en telkens weder de rassen-ideeën
verkondigden en er, in schijn althans, een wetenschappelijk karakter
aan gaven. Vreemd is het daarbij te moeten constateeren, dat de voornaamsten onder hen vreemdelingen waren. Daar hadt ge vooreerst al
(5) Cfr. o.m. 0. SCHEID, L'Esprit du Ille Reich, Librairie académique Perrin ; — ROSENBERG, Der Mythus des XXn Jahrhs ; JACOB NETGES,
National-sozialismus and Katholizismus, 10In 1931.
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« den vader van het Racisme », een Franschman nog wel, Graaf Joseph
Arthur de Gobineau (1816-1882) , waarover in de laatste jaren tame
lijk veel geschreven werd. Hij beantwoordde maar weinig aan het
beeld van den accurate, nauwgezette kamergeleerde. Zijn veelzijdige
persoonlijkheid, zoo in daden als in woorden, --- hij was beurtelings
reiziger, diplomaat, dichter, romanschrijver, anthropoloog en wijsgeer
--w-- maakten van hem veeleer een dilettante dan een opbouwer van
stelsels. Zijn werken geven den indruk dat hij zijn verbeelding meer
den kost gaf dan zijn redeneervermogen. En toch heeft hij op het
wissenschaftliche Duitschland ingegrepen op een wijze die hij zelf
wellicht niet heeft vermoed. (6)
In zijn boek : « Essai sur l'inégalité des races humaines », heeft hij
zijn racistische theorieën vastgelegd. Daarin stelt hij zich de vraag :
vP•aarom volkeren en beschavingen vervallen en verdwijnen. Naar zijne
nieening : omdat de naties hun raseigenschappen laten verbasteren,
door zich net andere rassen te vermengen. Hoe nu het onderscheid
tusschen de rassen vastgesteld ? Uitgaande van de bekende classificatie
van Cuvier, onderscheidt Gobineau drie oer-rassen : het blanke of
Arische, het gele en het zwarte. De twee laatste zijn ontegensprekelijk
minderwaardig, beweert hij. Alleen het' blanke ras telt. Daartoe b ehoorden de voornaamste volkeren van Europa en ook de Ariers in
Indië. Tot deze laatste conclusie werd Gobineau gebracht door de
taalkunde, die er in de XVIIIe en in het begin van de XIXe eeuw op
gewezen had, hoe er verwantschap bestaat tusschen het Sanskriet, de
oude taal der Ariërs, en de voornaamste talen van Europa.
Maar het blanke ras . is niet homogeen gebleven. Het heeft zich in
drie groepen gesplitst. Aan elk hunner geeft Gobineau den naam van
één der zonen van Noë : de Chamieten, de Semieten en de Japhetieden.
De Chamieten vermengden zich met het zwarte ras en verloren zoodoende hunne raseigenschappen. De Semieten ook, hoewel in mindere
mate. De Japhetieden worden dan op hunne beurt onderverdeeld i n, :
Kelten, Slaven en Germanen. De twee eerste groepen zijn geen echte
Ariërs meer, daar zij zich vermengden, niet met het zwarte ras, zooals
de Chamieten en de Semieten, maar met het gele. Alleen de Germanen
hebben het zuivere Arische type bewaard. Zij zijn echter tegenwoordig
niet meer talrijk. 't Valt daarbij op dat Gobineau Duitschland als een
van de minst Germaansche naties van westelijk Europa bestempelt.
Het Oosten ervan is grootendeels Slavisch, het Zuiden en Westen,
(6) Cfr.
torique.

ERNEST

SEILLIERE, Le Comte de Gobineau et 1'Aryanisme his-
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grootendeels Keltisch. Alleen de Franschman « au sang bleu » zou het
Germaansche type zuiver hebben bewaard.
In eigen land vond Gobineau's opvatting geen ingang, maar
des te meer in Duitschland. Daar werd zijn theorie in breede kringen
verspreid o.m. door Richard Wagner, die hem te Rome had ontmoet
en geheel in zijn theorieën opging: Toch werden die theorieën, zooals
men wel denken kan, niet zonder enkele wijzigingen in Duitschland
ingeburgerd. Waar Gobineau het Arische type nog alleen in den
Franschman erkende, stelden de Duitschers zichzelf in diens plaats.
Waar hij met pessimistische vooruitzichten concludeerde en beweerde
dat een noodzakelijke rassenvermenging tot een algemeene decadentie
van het menschdom zou leiden, verklaarden de Duitschers in staat te
zijn, het Arische ras in zijn vroegere schoonheid en macht te
herstellen. (7)
.Terwijl een zwerm Duitsche geleerden : juristen, natuurkundigen,
sociologen, geschiedschrijvers en wijsgeeren op de beschouwingen van
Gobineau nederstormen om ze te ontspinnen, uit te rafelen, te wijzigen
en aan te passen, duiken andere theoretici van het Racisme op. Zij
gaan de ideeën van Gobineau in een nieuw kleed hullen en er een meer
wetenschappelijk (?) karakter aan geven. Onder hen nemen een voorname plaats in : de Engelschman Houston Stewart Chamberlain en de
Fransche socioloog : Vacher de Lapouge.
Houston Stewart Chamberlain, in 1855 te Portsmouth geboren,
de
zoon van een Engelschen admiraal. Hij studeerde de muziek,
was
de aesthetica en de wijsbegeerte, eerst te Genève, daarna te Dresden.
Vol bewondering voor de kunst van Wagner, vestigde hij zich in 1908
te Bayreuth. In 1890-1891 had hij zijn boek : Die Grundlage des
neunzehnten Jahrhunderts, uitgegeven, waarin hij zijn rassen-theorie
op zulke wijze uiteenzet dat hij d en meest fanatieken Pangermanist niet
aangenamer kon streelen. Onder den Wereldoorlog, in 1916, liet hij
zich Duitscher naturaliseeren. (8)
Chamberlain gelooft in de bestendige rassenverscheidenheid en
meent dat onze moderne tijd er eene is van rassenstrijd. Ook verwerpt
hij de Katholieke en de Socialistische pogingen tot internationale verbroedering. Het indeelen van de menschen in rassen moet volgens hem
geschieden, niet zoozeer op den grondslag van lichamelijke eigenschap(7) CH. ANDLER : Les origines du Pangermanisme ; id., Le Pangermanisme philosophique.
(8) Cfr, buiten het geciteerde werk van Chamberlain : RENE LAURENT,
Le National Socialisme, Librairie Hachette ; JOSEPH FOLLIET, Le Droit de
Colonisation, Bloud et Gay.
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pen of taalaangelegenheden, dan weI op dien van het karakterverschil.
Nu hebben de Germanen het schoonste karakter, met als hoofddeugden : trouw en vrijheidsliefde. Daarom ook is het Germaansche ras
het meest hoogstaande. Ongelukkig is het Germaansche ras in een
aantal nationale groepeeringen verdeeld, die door vermenging in minder of meerdere mate ontaard zijn.
Tegenover de Germanen staan de Joden en de Ethnische chaos.
Eerstgenoemde hebben wel groote hoedanigheden maar ook stootende
gebreken. Bij hen noch besef van trouw noch vaderlandsliefde. Zij zijn
zelfzuchtig en verloochenen gauw alles, wanneer hun eigen belang op
het spel staat. De ethnische chaos vereenigt al de niet-Germaansche
volken van Europa. Chamberlain heeft voor hen nog minder achting
dan voor de Joden. Zijn er bij hen nog goede hoedanigheden te bespeuren, dan komt dit door den invloed der Germanen met wie zij in
aanraking kwamen. Uit hun godsdienstige overtuiging blijkt hunne
minderwaardigheid allerduidelijkst. Terwijl de echte Germanen Luther
volgen, is Ignatius van Loyola, de stichter der Jezuietenorde, de typische religieuse leider van den ethnischen chaos Daar nu de verschillende rassen een onvermijdelijken en bestendigen strijd onder elkander
te voeren hebben, dienen de Germanen zich op dien offensieven of
verdedigenden strijd, voor te bereiden. Een heilige plicht : want zij
hebben de hoogste kultuur te bewaren en te beschermen. Om sterk te
staan, wordt hen door Chamberlain den raad gegeven zich in een
sterken staat te vereenigen.
Hier krijgt het Racisme dus een nationaal en strijdend karakter.
Valt het dan te verwonderen. dat Chamberlain's theorieën in de militaire en pargermanistische middens een warm onthaal vonden ?
talrijke scholen werd het boek als een klassiek werk binnengeloodst
en Keizer Willem II betuigde den schrijver zijn hooge voldoening.
Met Vacher de Lapouge landden wij andermaal in Frankrijk aan.
Professor aan de- Universiteit te Montpellier, heeft hij zijn racistische
theorieën in twee werken ondergebracht : L'Aryen, son role social en
Les Sélections sociales. Beide verschenen op het einde van de vorige
eeuw.

Ter inleiding van zijn eerste boek verklaart hij plechtig « La politique sentimentale, idéaliste du Christianisme a vécu. Aux fictions de
justice, d'égalité, de fraternité, la politique scientifique préfére la réalité des forces, des lois, des races, de l'évolution. Malheur aux -peuples
qui s'attardent dans le rive » Hier wordt dus de rassenstrijd niet
alleen aanvaard, maar zelfs verheerlijkt.
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Het systeem van Vacher de Lapouge is heelwat ingewikkelder
dan dat van Chamberlain. Ook zijn zijne boeken voor oningewijden
cap vele plaatsen ongenietbaar. De bewoners van Westelijk Europa
stammen hoofdzakelijk voort van twee rassen : dat van den homo
europaeus (de Europeesche mensch) en van den homo alpinus (de Alpijnsche) . De eerste is groot van gestalte, blond van haar, breedschedelig, vol durfkracht en, met een woord, een baanbreker; hij heeft ook
de schoonste zedelijke hoedanigheden ; hij is werkzaam, rechtschapen,
zakelijk en van natuur uit : een heerscher. De echte Ariër ! Bij voorkeur bewoont hij de vlakte ; men treft hem zelden aan op meer dan
100 m. hoogte. De Alpijnsche mensch daarentegen, is klein, bruin van
gelaatskleur, breedschedelig, vlijtig, maar schuchter, wars van allen
vooruitgang, zonder initiatief en geneigd om zich onder de leiding
van anderen te stellen. In tegenstelling tot den eerste, past hij zich moeilijk aan. Kortom, het type van het middelmatig burgersmenschje, slaaf
van de traditie en van het gezond verstand. Men treft hem in de hoogere streken aan (boven de 200 m.) , vanaf den Atlantischen Oceaan
tot aan de Kaspische zee. Voor Europa schat Vacher de Lapouge hun
getal op 50.000.000. De meesten zijn echter met eerstgenoemde ras
vermengd. Opvallend is het, dat ook volgens deze theorie, de godsdienstige overtuiging tot de raskenmerken behoort. De Europeesche
mensch is van natuur Protestant, de Alpijnsche, Katholiek.
Voor Vacher de Lapouge speelt het ras een hoofdrol in de geschiedenis der volkeren. Klimaat, geographisch milieu, tijdperk, politieke of economische factoren zijn van secondair belang. Een volk met
hoogstaande raseigenschappen schept overal, in alle omstandigheden,
hooge cultuurwaarden.
Neemt men aan dat de raseigenschappen van levensbelang zijn
voor een volk, zoo volgt daaruit dat men die raseigenschappen met alle
middelen moet trachten te bewaren en zelfs te verbeteren. In zijne
Selections sociales, stelt Vacher de Lapouge eenige middelen daartoe
voor. Wat Darwin over de dieren gezegd had, zal hij ook op de
menschen toepassen. Want de mensch is toch maar een dier, al heeft
hij wat meer verstand. De methodes voor rasveredeling bij de dieren
door de Darwinisten aanbevolen, komen dus evenzeer in aanmerking
wanneer het menschelijke rassen geldt. Vacher de Lapouge spreekt
dan ook van selectie onder de individuën, van eliminatie van al de ongezonde elementen, die men best zou kunnen afzonderen in, wat nu
zou genoemd worden concentratie-kampen, om ze daar door alcohol
en ontucht « tutu, cito et jucunde », d.w.z. zeker, snel en op een aangename (?) wijze naar de eeuwigheid te sturen:
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Ik wil die cynieke theorie niet in haar geheel op rekening van het
Nationaal-Socialisme brengen, maar iedereen zal gemakkelijk inzien,
dat de huidige machthebbers in Duitschland ze ook niet geheel hebben verloochend.

Met opzet weidde ik tamelijk breedvoerig uit over de in Duitschland verspreide philsophische en racistische denkbeelden. Zj leggen ons
immers uit, hoe het Racisme in dit land is blijven voortleven, wel niet
als het programma van een bepaalde partij, maar als een idee, die de
mentaliteit van velen gaat beïnvloeden en onder gunstige omstandigheden, in daden zal worden omgezet. Heeft geen enkele politieke partij
in Duitschland voor den Wereldoorlog het Racisme als zoodanig in
haar programma opgenomen, toch had het burgerrecht verkregen in
de meest uiteenloopende sociale en politieke kringen. Ik kon hiervoor
talrijke citaten ten bewijze aanbrengen. Niet alleen een von Bernhardi of
een Treitschke kunnen hier aangehaald worden, maar zelfs een authentieke Jood, de vermoorde minister Walther Rathenau. Reeds v©ór den
Wereldoorlog betreurde hij het in een zijner werken, dat de Germaansche factor hoe langer hoe minder invloed had op het moderne
leven. Vandaar, volgens hem, het vervlakken van het geestelijk leven
en het uitsterven van alle idealisme. Bismarck, die voor theorieën en
theorici een zeer geringe achting koesterde, want hij was een man van
de daad, spreekt over de superioriteit - van de Germanen boven de Kelten en de Slaven op een wijze, die Chamberlain later niet zou hebben
verworpen.

De Duitsche politiek en het Racisme.
Was Bismarck geen aanhanger van de racistische theorieën,
toch heeft hij ze door zijn staatkunde krachtig gediend. Onvrijwillig
wellicht, maar met groot succes, heeft hij de Duitsche politiek in dezelfde richting laten werken als het Racisme. Terwijl dit laatste in
andere landen tegen de werkelijkheid te pletter liep, mocht het zich in
Duitschland over een reeks successen verheugen, al werden die niet
in zijn naam behaald. Dit dankte het vooreerst aan Bismarck. (1)
Aanvankelijk droeg de politiek van den Ijzeren Kanselier veel
meer een Pruisisch- dan een Groot-Duitsch karakter. Toen hij in
1862 als minister-president naar Berlijn werd ontboden, lag het in zijne
(9) Cfr, orm. BISMARCK, Gedanken und Erinnerungen, J. G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger.
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bedoeling de macht van Pruisen te helpen verstevigen zelfs ten koste
van andere Duitsche naties. Maar achter dat Pruisisch particularisme
schuilde bij hem een Pangermanistisch ideaal. Hij ook toch droomde
sinds lang van een machtig Duitschland ; maar de verwezenlijking
achtte hij dan slechts mogelijk, wanneer een krachtig Pruisen de andere
stamverwante volkeren om zich heen zou kunnen groepeeren. Een
Groot-Duitschland door- en onder een machtig Pruisen, dat was zijn
leuze. Daarom ook weigerde hij in 1864 in opdracht van den Duitschen
Statenbond tegen Denemarken te velde te trekken, maar deed het
weldra in naam van Pruisen. Ook zorgde hij ervoor dat de hertogdommen Sleeswijk, Holstein en Lauenburg, niet bij den Duitschen Bond,
maar bij Pruisen werden ingelijfd. Twee jaar nadien aarzelde hij niet
den oorlog te verklaren aan Oostenrijk en zijn Duitsche bondgenooten:
Beieren, Saksen en Hannover, want hij had in hen hardnekkige tegenstanders van een machtig Pruisen erkend. Toen Frankrijk in 1871 gedwongen werd Elzas-Lotharingen af te staan, zorgde Bismarck ervoor,
dat beide gebieden als Reichsland onder de directe autoriteit van den
Duitschen keizer, tevens ook Koning van Pruisen, kwamen te staan.
Met dit alles had hij toch meer dan één punt van het racistisch
programma verwezenlijkt. Meerdere door Duitschers bewoonde grensgebieden waren met het stamland vereenigd en al was het Duitsche
Keizerrijk van 1871 nog niet de machtige Germaansche eenheidsstaat,
waarvan de Racisten droomden, het stond toch heelwat sterker dan de
losse Statenbond door Metternich in 1815 geconcipieerd.
Met de vredespolitiek, door Bismarck na 1871 gevoerd, (10) hebben de Racisten minder vrede gehad, al bereikte ze toch dit resultaat :
dat het prestige van Duitschland een ongekende hoogte nam. Na den
val van Bismarck (1890) echter zou Willem H ,met zijn Weltpolitik,
de wenschen van de Pangermanisten of Racisten meer in het gevlei
komen. Het is waar : nieuwe Duitsche gebieden werden daardoor niet
meer geannexeerd ; maar het zoeken naar machtsuitbreiding in verre
gewesten, beantwoordde ten volle aan de wenschen van hen, die
krachtens hun gewaande superieure raseigenschappen een Wereldheerschappij voor zich opeischten.

Racisme en Democratie.
Het later ontstaan van de Nationaal-Socialistische partij werd ook
nog in de hand gewerkt door het feit dat de racistische theorieën
(10) Dr. N. JAPIKSE, Europa en Bismarck's Vredespolitiek, Sythoff Leiden
; -- Guido K. BRAND, Werden and Wandlung, Berlin 1933.
1925
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reeds vóór den Wereldoorlog ook in de arbeiderskringen van Duitschland binnendrongen. Bij de toenemende industrialisatie van Duitsch
land, na 1880, en van Oostenrijk, een weinig later, was het arbeidersvraagstuk voor beide landen klemmend geworden. In beide ook had
het Marxistisch Socialisme de arbeiders voor zich gewonnen. Maar
het had een uitgesproken internationaal karakter en de voornaamste
leiders waren joden. Het kon niet anders ,bij de toen alom heerschende
racistische ideeën, of er moest oppositie komen vanwege menschen, die
hoe democraat zij ook waren, toch Duitsch voelden. Zoo ontstaan in
verscheidene streken van Duitschland kleine partijen, democratisch en
tevens nationaal en dus uitgesproken anti-marxist.
Reeds in 1896 had dominee Friedrich Naumann een Nationalsozialistische partij gesticht te Berlijn. Zij kwam op voor een sterke
monarchie --- waarom zij dan ook door de Marxisten heftig werd
aangevallen -- en voor een sociale wetgeving ten bate van den arbeider -- wat haar in strijd bracht met de behoudsgezinden. Ook kon zij
het niet lang volhouden : zij werd in 1903 ontbonden.
Uit reactie tegen het internationaal Marxisme wordt te Weenen
in 1904 een Deutscher Arbeiter Partei gevormd. In 1918 gaat zij in de
Pangermanistische ideeën op en heet voortaan : de National-Sozialistische Partei. In Beieren eindelijk sticht een werkman, Antoon
Drexler een Deutscher Arbeiter Partei (1918) , enkele maanden nadien
in National-Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei omgedoopt en
waarin Gottfried Feder aanvankelijk een hoofdrol speelde. Bij die
partij gaat Adolf Hitler zich aansluiten (Mei 1919) en er weldra de
leiding van in handen nemen. Van 1922 of tot in 1924 vereenigen zich
al de nationaal-socialistisch getinte partijen in Duitschland in de groote
Hitler-partij.

De National-Sozialistiische Deutsche Arbeiter-Partei.
Zoo zijn wij dan uit de geschiedenis in de hedendaagsche toestanden aangeland. Uit wat voorafging blijkt dat Hitler niet op onontgonnen terrein heeft moeten arbeiden. De bestanddeelen voor een Nationaal-Socialistische beweging lagen voorhanden; alleen bleef nog over
ze te ontdekken, te verzamelen en te verbinden. Een reuzenwerk voorzeker, waarv000r buitengewone persoonlijke hoedanigheden vereischt
waren en waarvoor ook onvoorziene omstandigheden een hand hebben
moeten toesteken. Want het gaat niet op een beweging, als die van
Hitler, als een noodzakelijk gevolg uit vroegere gebeurtenissen en toer
s tanden af te leiden. Hier, zoowel als elders in de . geschiedenis, speelt
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het onvoorziene en het persoonlijke een gewichtige rol. Om de verbazende ontwikkeling van de Nazi-partij uit te leggen, dient rekening
gehouden met de buitengewone personaliteit van hen, die er de leiding
van hadden.. Het volstaat ook niet te wijzen op het anti-semietisch karakter van enkele secondaire vóóroorlogsche tendenties om het zoo sterk
uitgesproken anti-marxistisch en anti-joodsch karakter van de Hitlerbeweging te verklaren. Over de naoorlogsche toestanden in Duitschland in hun verband met het ontstaan van het IIIe Duitsche Reich hebben ontelbare geschriften uitvoerig gehandeld. Wij komen er hier niet
op terug. Hoofdzaak voor ons was aan te toonen hoe het Racisme ontstond, zich verspreidde en zich ontwikkelde tot op het oogenblik dat
het, door toedoen van de Nazi-beweging, als grondslag zou worden gebruikt voor een totale politieke, sociale en economische hervorming van
één der grootste staten in de Wereld.
National-Sozialisme en Racisme.
De vraag kan echter gesteld warden : of dat Racisme, door de
Nazi's als basis voor hun stelsel uitverkoren, nog wel het oude Racisme
is der XIXe eeuw ? Heeft het Derde Rijk de theorie van een Chamberlain, of van een Vacher de Lapouge eenvoudig weg overgenomen ?
Het antwoord luidt beslist : neen.
Vooreerst hebben de Nationaal-Socialistische theoretici aan de
notie van ras een breedere beteekenis gegeven. Zoo toch deed Hans
F. K. Gunther, die in 1930 tot Professor benoemd werd aan de Univer
siteit van Iena en nog wel op aanbeveling van den Nationaal-Socialistische leider, Dr. Frick.
« De Germanen, zegt hij, vormen niet één ras, maar een groep
volkeren. Er zijn in Europa drie hoofdrassen : het Noorder ras, het
Middellandsche zee ras en het Alpijnsche. Het eerste is het edelste.
Het was vroeger overwegend in Duitschland, maar zal uitsterven zoo
men geen maatregelen neemt. Daartoe moeten het leven en de opvoeding van de nog overblijvende Noordschen door een passende
wetgeving beschermd worden. Verder moet er beroep gedaan worden
op al de Germanen, die sympathie voor het Noorder ras gevoelen,
opdat zij met vereenigde krachten aan het herstel van dat ras zouden
werken. « Hier heeft het Racisme dus voor doel : het herstel van een
ras-eenheid door groepeering, niet alleen van de rasgenooten, maar
ook van de sympathiseerenden.
De opvatting van Gunther is in het huidige Duitschland klassiek
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geworden. Door haar krijgt de Nazi-politiek vorm en doel. « Het einddoel zoo van de binnenlandsche als van de buitenlandsche politiek
moet het bewaren en verbeteren zijn van het bloed, d.w.z. van de
eigenschappen van het Noorder-ras. » Zoo schrijft Rosenberg. Zoo
ongeveer ook zegt Hitler, waar hij in zijn boek « Mein Kampf » het
begrip V61kisch, als hoofdkenmerk van den Nationaal-Socialistischen
Staat, wil verduidelijken. « De V61kische levensbeschouwing, zoo verklaart hij, erkent in de menschen hunne raseigenschappen. Zij gelooft
niet aan de gelijke waarde der rassen. Zij acht het zich tot plicht de
meerwaardige rassen te veredelen, te sterken ; de minderwaardige daarentegen dienstbaar te maken aan de andere. De V51kische Staat is
maar een middel daartoe. Hij schept het gewenschte milieu, waarin de
hoogere raselementen tot hun volle ontplooiing kunnen komen. » Past
men die ideeën op Duitschland toe, dan wordt het duidelijk op welke
gronden de Nazi's hun antisemitisme en maatregelen zooals de sterilisatie-wetten, zoeken te rechtvaardigen.
Tot welke wantoestanden zulke theorieën aanleiding kunnen geven, voornamelijk als zij met een Duitsche konsekwentie doorgevoerd
worden, begrijpen best zij, die met de huidige toestanden bij onze
Westerburen vertrouwd zijn.

MANOHELE KRONIEK
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Tweede praatje over Beursaangelegenheden
door J, NOLF,
Lid van de

Wisseiagent,
Antwerpsche Effectenbeurs.

Sedert de laatste devaluatie trad koersverbetering van de hier te
lande genoteerde waarden in. De eerste oorzaak er van is de verbetering van den internationalen econoinischen toestand. Het herstel dat
tengevolge van de prijsverbetering van de grondstoffen, vooral in de
Vereenigde Staten van Amerika en Engeland sedert ettelijke maanden
is ingetreden, heeft zooals vanzelf spreekt de rijzing van de aandeelenmarkt als gevolg gehad. Een paar cijfers slechts ter illustratie : de door
de Nationale Bank van België gepubliceerde beursindex — die als vertrekpunt het getal 100 in januari 1928 heeft — was op 1 Maart 1935
gedaald tot 25. Per 3 Februari 1936 was hij wederom gerezen tot 43.
De waarden met een vast inkomen zijn gedurende dezelfde periode
van 119 tot 124 opgeloopen. (1) De totale waarde van de te Wall
Street genoteerde aandeelen werd in Februari 1936 op 50 milliard
Dollar geraamd tegen 30 milliard Dollar in April 1935. Gelijkloopend
daarmede is de Amerikaansche « Dow Jones Index » van 96 tot 158
gestegen. Dat deze algemeene hausse bij ons niet enkel aan de gevolgen van de devaluatie te wijten is, blijkt verder uit de beursbedrijvigheid die gelijktijdig met de onze, zij het dan nog in mindere mate,
ook in de goudbloklanden te bespeuren valt. Wanneer we bedenken
dat bij voorbeeld al de voornaamste koloniale produkten van Nederlandsch-Indië : rubber, suiker, thee ,petroleum, merkelijk in prijs
gestegen zijn, dan is het niet te verwonderen dat de Amsterdamsche
aandeelenmarkt daarvan den weerslag gevoelt, het Nederlandsche
zakenleven en de algemeene conjunctuur er op vooruit gaan.
Wanneer men nu meer bijzonder de laatste maanden beschouwt,
dan vraagt men zich af hoe het mogelijk is dat de beurs, die op het
vriespunt was gedaald, weer plots tot nieuw leven werd geroepen.
Zie het eerste « Praatje » in « Streven » van December 1934.
(1) Zie blz. 411.
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Zaken die voor eenige maanden nog ten doode opgeschreven stonden,
zijn nu weer bloeiend geworden, doordat er wederom met winstmarge
gewerkt wordt. De aandeelenmarkt, die bijna verlaten was, heeft hoe
langer hoe meer aantrek, gedeeltelijk ten koste van de obligatiemarkt.
Wij antwoorden door op een tweede aanleiding tot de huidige
koersverbetering te wijzen, ni. op den psychologischen factor. Een
klein onderzoekje naar de houding van het publiek tegenover de effectenbeurs zal daarin meer klaarheid brengen.
Eerst en vooral hebben we de beleggers. Deze zijn in het
algemeen de spaarders en de renteniers, de groote en kleine « c o n
s e r v a t e u r s », die in zake beurs er eene gezonde opvatting op
nahouden. Het zuur gewonnen of onder moeilijke omstandigheden gespaarde geld moet voorzichtig belegd en angstvallig behouden worden.
Beleggingen in binnen- of buitenlandsche staatspapieren en obligaties
van prima vennootschappen afgewisseld met eersterangsaandeelen
komen deze menschen het veiligst voor. Hierbij wordt dan meer aandacht geschonken aan het rendement en de degelijkheid van de stukken die behoud van het kapitaal waarborgen dan wel op de kans van
meerwaarde van deze stukken. In den regel heeft dit gedeelte van het
beurspubliek minder van de crisis te lijden gehad en inzoover het niet
van speciale omstandigheden afhing, zijn bezit grootendeels bewaard,
Wordt de economische toestand beter, dan zal er natuurlijk meer belegd worden en meer geld naar de beurs stroomen. De hausse zal hierdoor in de hand gewerkt worden, temeer daar het in de banken gedeponeerde geld, en dat bijna niet rendeerend is, de kooporders al vergrooten.
Anders is het gesteld met de speculanten die hopen voordeel te trekken uit de op een bepaald oogenblik bestaande koersverschillen en die, onder den invloed van tegenstrijdige berichten en
nieuwstijdingen, te laat gekocht, te vroeg verkocht en in 't algemeen
niet bijtijds gerealiseerd hebben. Het is voornamelijk dit gedeelte van
het beurspubliek dat de gebroken potten heeft betaald en nu wederom
op grond van opgedane ondervinding het ondergane verlies tracht in
te winnen. Vroeger kon de winst nooit groot genoeg zijn, de hoogste
koersen werden afgewacht en toen de daling intrad kon men er niet
toe besluiten te verkoopen. De gehoopte koersherneming bleef uit en
om zich nog tijdig van den zekeren ondergang te redden, moest er willens nillens gerealiseerd worden. Voorzichtig wordt er nu te werk gegaan, waar eenigszins mogelijk is geïnformeerd en ten slotte nieuwe
zaken ingezet die met snelle winstnemingen van de hand gedaan
warden.
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De n i e u w e g e n e r a t i e van speculanten die tot heden toe
nog het minst talrijk zijn maar waarvan het getal gestadig aangroeit.
is roekeloozer. Ondervinding hebben ze nog niet. Wel hebben ze
hooren praten over beurstechniek, termijnaffaires en opgedane teleurstellingen. Maar juist daarom denken ze de fouten van hunne voorgangers te kunnen vermijden en de gevaarlijke klippen te kunnen omzeilen.
De eenen zetten de anderen tot koopen aan. Het opgepotte geld
komt terug voor de pinnen en goud wordt verkocht. De statistieken
omtrent verhooging van prijzen van de grondstoffen en vermindering
van de stocks worden geraadpleegd en dienen als maatstaf voor de aan
te geven orders. Tendentieuze en door de belanghebbenden vet betaalde
krantenartikels zijn schering en inslag. Slecht nieuws over den internationalen politieken toestand wordt over het hoofd gezien. Verkiezingen
in Engeland, oorlog in China en Abessinië, regeeringscrisis in Frankrijk, Communisme in Spanje, contingenteeringen en sankties hebben
geen invloed meer. Van tel is nog enkel dat de zaken in de kolonie goed
gaan, dat de palmolie en de katoen sterk in prijs gerezen zijn, dat het
rubberprodukt als gevolg op het revalorisatieplan schaarsch en duur
wordt, dat de nijverheid hier te lande wederom met winstmarge exporteert en dat er drukte in de scheepvaart heerscht. Waar aanvankelijk nog een onderscheid gemaakt werd in den keus naar gezonde
waarden, verdwijnt stilaan deze bedachtzaamheid om plaats te maken
voor algemeene onbezonnenheid.
Krachs zullen er in de toekomst volgen want winst nemen is gemakkelijk snaar wordt tot het laatst uitgesteld. Verlies nemen gaat
moeilijker en met pyramideeren of « moyennes maken » zooals men dat
hier noemt, zal men trachten zijne positie te verbeteren. Stukken worden daarom bijgekocht, om een lageren kostenden prijs te bekomen, en
gedurende de eerstvolgende hausse zal alles vast en zeker verkocht
worden, tenzij ... ja, tenzij de hausse niet komt of plaats maakt voor
eene baisse zoodat er moet gerealiseerd worden. Een klein voorbeeldje
daarvan hebben we nog op 9 Maart 1.1. ondervonden, toen bij de oorlogsgeruchten omtrent de wederbezetting van den Rijn door de Duitsche troepen, het nerveus geworden publiek tot groote verkoopen overging en voornamelijk de te Brussel genoteerde waarden onverkoopbaar
bleken, daar de Brusselsche hoekmannen, om geen papier te moeten
opnemen, eenvoudig weg niet noteerden.
Te pas en te onpas wordt er natuurlijk de effectenmakelaar of
wisselagent bijgesleurd die niet tijdig gewaarschuwd heeft, alsof die
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brave man een waarzegger was en van beroep uit de clientele op het
juiste oogenblik kon doen verkoopen. In 't algemeen worden niets dan
goede nieuwsfes verspreid zoolang alles goed gaat. Later als de koersen buiten alle verhoudingen zullen gestegen zijn, komt de ontgoocheling.
En wat de verhouding van effectenmakelaar tegenover client betreft, wat door de eenen verkocht, moet door de anderen gekocht worden. Wat voor de eenen geen tip of « tuyau » meer is, zal het voor de
anderen worden. Het papier moet afwisselend van houders veranderen.
Hoe zou het ook anders, moesten er niet gelijktijdig koopers en verkoopers optreden, kon de markt haar evenwicht niet krijgen. Toch
waren er oogenblikken toen er eenzijdig gespeculeerd werd, dat wil
zeggen : éénzelfde tegenpartij, in casu de Duitsche Staat, trad als verkoopex op en het papier kwam altijd in dezelfde handen terecht, t.t.z.
het publiek dat kocht op een problematisch koersherstel dat definitief uitgebleven is. Wie heeft er eenige jaren geleden geen Duitsche
Marken gekocht : Met heele . kisten werden ze tot in Singapour _en
China en de gansche wereld door verhandeld. Voor iemand met een
gezond oordeel was het nochtans klaar dat er wel op een goed betaalmiddel, zegge Ponden of Dollars, kon gespeculeerd worden, maar dat
het speculeeren op het koersherstel van een tot den ondergang gedoemde munt niet kon rendeeren.
Het speculeerend publiek houdt er meeningen op na, waartegen
onder geen voorwendsel kan opgetreden worden. Zoo wordt er de
laatste tijden veel gespeculeerd op waardelooze stukken, de zoogenaamde « kleine waarden », omdat deze het vlugst stijgen, wat dikwijls
door de werkelijkheid bevestigd wordt, wat niet belet dat er af en toe
zoo een zaakje likwideert of failliet gaat en de speculant met de scherven zit. Zoo is ook de meening verspreid geraakt dat men op gestelde
dagen moet handelen, b. v. op een Vrijdag koopen. De Dinsdag geldt
als de slechtste beursdag. Slecht of goed weder beïnvloedt de humeur
van de beurs en ge merkt het dadelijk aan de clientele die de beurs bezoekt in het haar gereserveerde lokaal. Anderen nog volgen druk de
financieele berichten uit New-York, omdat de leuze is : Amerika goed,
Antwerpen goed.
In verband met dit alles is het misschien wel interessant den lezer
even te memoreeren wat we daaromtrent op 2 December 1934 in dit
Tijdschrift schreven :
« De gansche wereld heeft á la hausse gespeculeerd totdat in
October 1929 de ontzettende slump het « in de liefhebberij zijn x, in
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eene paniekstemming heeft veranderd en de speculanten tot bezinning
heeft gebracht. Belegging tegen gematigde rentevoet was uit den booze,
kapitaal moest kapitaal afwerpen. » En verder : « De wereld leefde in
eerie waanzinnige kermisatmosfeer en men vergat te werken. »
Gaan we eene reëditie van 1928-1929 beleven ? Niemand weet het
precies maar het heeft er al den schijn van. Voorloopig is er natuurlijk
geen spraak van ineenstorting. Er is nog niet het minste financieel
vuiltje aan de lucht. Algemeen.heeft de meening ingang gevonden dat
we voor eene lange periode van herstel staan. Echter zal over een onafzienbaren tijd roet in het eten geworpen worden en voorzichtigheid
is dus geboden. Speculeeren ja,' maar dan met overleg, liefst op eerste-S
rangswaarden met terzijdelating van alle waardeloos gedoe en met gematigde winstneming. Maar voor alles toch, belegging, en volgens de
omstandigheden belegging met kans van meerwaarde. Die is er voor
den moment maar voor 't grijpen. Noem het ook speculatie, in den
grond blijft het belegging. Waarom niet gekocht op het koersherstel
van te veel gedeprecieerde waarden die hunne proeven doorstaan hebben en al de crisisjaren door dividend betaald hebben of waarvan de
verbeterde situatie in de toekomst uitkeering van dividend wettigt ? Het
belegde kapitaal zal daardoor minder gevaar loopen en in slechte perioden beter bestand blijken tegen eventueele koersdaling.
15 Maart 1936.

Het maandindex laat duidelijk de schommelingen sedert de devaluatie uitkomen : voor de aandeeles snelle stijging met de eerste maanden, gevolgd door
een daling, nieuwe stijging de laatste maanden. Het was (basis : 3 Januari 100) :
Aandeelen

januari 1935
Februari
.wast
April
Mei
Juni
juli

27
27
25
32
38
40
37

\Vaarden
met een
vast inkomen
117
118
119
115
119
122
122

Aandeelen

Augustus 1935 36
September
33
October
33
November
36
December
37
Januari 1936 39
Februari
43

Waarden
met een
vast inkomen
123
124
123
122
123
123
124
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Letterkundige Kroniek
door Em. JANSSEN, S. J.

1. Kers#vertellingen
Antoon COOLEN, Kerstvertellingen. Illustraties van Pol Dom. — Nijgh Ei van Ditmar, Rotterdam, 1935, 120 blz..
Gerard WALSCHAP, De vierde Koning,
Een vertelsel voor mijn kinderen. — Nigh i^ van
Ditmar, Rotterdam, 1935, 107 blz..
Wat geeft men zich -- en overal ! — moeite om het Kerstmotief
te vernieuwen ! Kerstboom en kribbe werden reed bijna gelaïciseerd ;
evenals dat (maar dit is minder erg) met St. Niklaas gebeurd is.
Wij begrijpen de bedoeling : er is zooveel menschelijk schoons in

de Kerstviering. Een pas geboren kind, dat vrede brengen moet ! Een
ster boven een stal ! Middernacht in den Winter, met sneeuw of heldere koude ! Engelen, herders en koningen ! De archaïsche Kerstboom
en het familiefeest met oude liederen ! ... Ook niet geloovigen — wij
begrijpen het -- houden van deze veelvuldige bekoring. Maar de eerste
beteekenis van het Kerstfeest is godsdienstig ; en waar het geloof aan
Gods menschwording alles niet doorstraalt, daar wordt Kerstmis een
verkwijnende hemelgloed in het Westen, wanneer de zon is ondergegaan.
Deze gedachte doet ons, in de nieuwe Kerstvertelboeken, speuren
naar den achtergrond van menschelijkheid en van geloof. Het bundeltje
Kerstlyriek, dat Anton van Duinkerken verzamelde, valt buiten het
kader. Buiten beschouwing blijft ook Als alle lichten branden, het
mooie boek dat we in een vorig nummer bespraken ( December 1935,
blz. 222-223) . Dit alleen nog : de acht Kerstvertellingen daaruit ademen
een innig godsvertrouwen ; en dat is, ook voor ons Katholieken (al vatten wij het geloof anders op) , hun diepste pracht. Blijven twee werken
over, door twee Katholieken geschreven : respectievelijk misschien, in
het Noorden en in het Zuiden, de beste vertellers.
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I
« Een vijftal sagen » noemt ANTOON COOLEN zijn boek.
Hier en daar raapte hij deze op ; en hij vertelde ze na, weelderig en
zangerig, op den hem eigen stemmiger toon, die alles klaar zegt en toch
alles omwaasd laat van droom en teederheid Een nieuw Zegen der
goedheid, geringer van omvang en iets soberder geschreven ; met, op
den achtergrond, de vage vredeboodschap aan menschen van goeden
wil.
De vage vredeboodschap ; want de totaal-indruk van deze verzameling gaat niet diep. Te verschillend smaken de verhalen, uit verscheiden bronnen afkomstig. Te afzonderlijk staat De Treurwilg : een
fantastisch-bevallige legende, uit de apocrief en wellicht, over de vlucht
naar Egypte ; tegenover de vier legendarische verhalen uit het volksleven, het echte milieu voor den schrijver van Kinderen van ons volk.
Poëtisch en stylistisch zijn deze laatste meesterlijk : het eerste vooral,
Het petekind van den rooverhoo f dman, verteld met de naïeve bonhomie
der eenvoudigen van hart ; het laatste het meest, De klokkengieter en
het kind, doorzinderd met den klaren toon eener klok, die, in een hoog
akkoord van vergiffenis en barmhartigheid, lang nazingt ; — maar,
zooals we reeds zeiden, de totaal-indruk gaat niet diep.
De reden : Coolen's receptiviteit, een hoedanigheid en een gebrek
tegelijk. Hij ondergaat zijn onderwerp ; en, dank zij zijn onverdroten
arbeid, werd hij de weergalooze uitbreider van verhaalschema's, die
hij altijd even eenvoudig-reëel voorstelt, stemming-verdroomd, zangerig-bekorend. Maar hij doorkneedt ze niet als een man ; hij doorgloeit
ze niet met eigen schitterende visie ; ze stralen niet, in gouden letters,
een spreuk van vlammende overtuiging of verrassend inzicht. Coolen's
receptiviteit, met zijn zeer groote technische vaardigheid vereenigd,
laat hem eenigszins zwelgen in stemmingen, in stijl ondergaan. En het
ware doodjammer zoo hij de hooge kunst niet bereikte !
Het tekort, maar ook de verdienste, van deze Kerstvertellingen
kan men hieruit afleiden. Niet als een heldere ster, niet als een hemelzang, niet als een land vol rust, niet als een onpeilbaar mysterie van
liefde en zonde, nemen wij er de vredeboodschap in waar. De katholieke Kerstvreugde wordt er niet, door innige medidati,e, vernieuwd en
verlevendigd. Maar wie, in den Kersttijd, een stemmig en bekorend
boek verlangt, stille verpoozing en zachte verheffing : — aan dezen
.(en ze zijn legio) kunnen wij het werk niet genoeg aanbevelen. Twee
zinsneden, niet méér, beletten jammer genoeg dat men het, zonder
onderscheid, alle kinderen in handen zou geven.

iJETTERKIINDIGE KRONIEK

414

II
'Hoe anders WALSCHAP !
Ook een verteller, maar van een heel andere soort. Alles behalve
receptief ; en als ge, na Kerstvertellingen, De vierde koning opslaat :-uit een gonzenden droom wekt u een harde stem die, met verbazend
gevatte gezegden, u onmiddellijk boeit... en spoedig neemt ge, onder
de altijd parate schamperheid, een goed hart waar.
Walschap, tegenover Coolen gesteld, is volkomen creatief. Voor
stijl en onderwerp beide ; maar fataal geeft hij zich dan ook bloot,
heel zijn wezen.
« Een vertelsel voor mijn kinderen » : dat is zijn formule.
De vader legt zich, met zijn drie zoontjes, te Wenduine in het zand ;
en hij begint. Hij weet wat ze begrijpen en hoe ze 't begrijpen ; wat
hen doet lachen en sidderen ; wat ze, bij elk woord, voelen, verafschuwen en begeeren : dat is zijn eenige stijl-norm.
Dat bepaalt ook den inhoud van zijn vertelsel, want hij wil zijn
kinderen wat leeren. Niet een paar gedachten voor hun hoofd ; wél
een paar gevoelens voor hun hart : de gevoelens die vader in zijn hart
heeft, en die hij neerschreef met zijn vulpen (zie blz. 8). Nu beseffen
zij dat alles nog niet, zij ondergaan het alleen ; later slechts, wanneer zij het boek lezen, zullen zij weten wat vader toen voelde en
bedoelde (blz. 107) .
Wat zullen de kinderen, later, in dit boek vinden ?
Vooreerst dat vader veel van hen hield. Hoe zijn leven in den
huiskring zijn intiemste gedachten weerspiegelde ; en als hij met hen
stoeide of speelde, -- steeds was hij om hun geestelijk erfdeel bezorgd.
Dit geestelijk erfdeel vooral : men moet goed zijn. Goed als de
vierde koning, die aan baanstroopers en samenzweerders weldeed
(blz. 16-19, 44-45) en die zelfs een beer met tegenzin doodde (blz.
20-21) ; goed als zijn zoon die, naar vaders geest, zelfs aan de schandelijkste bedriegers welstand verschafte (blz. 106-107) . En goedheid,
met als een physischen afschuw voor wreedheid en oorlog, tot alle
offers bereid voor vrede en geluk (passim, vooral in het tweede deel) ...
« ja, dat had vader in zijn hart » : bewogen zullen de kinderen
al hun herinneringen zich, rondom dien kentrek, zien verzamelen.
Maar, helaas, misschien vinden ze ook méér.
Worden zij letterkundige critici, dan zien ze hoe, in dit stevig
gebouwd vertelsel, hier en daar een steentje leutert. Vader heeft zes,
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b.v., van de vele kinderen van den ketellapper Simon, te haastig afge-

maakt (blz. 75) ; en op het evangelieverhaal van Mattheus sloeg hij
te weinig acht (blz. 27) . — In alle geval bemerkten ze de strijdlustige
schamperheid, met de leuze goed zijn onafscheidelijk verbonden ; en
in de klacht van den officier na den kindermoord (blz. 3637), en in
het order van « den zoon van God die den oorlog beveelt (blz.
103-104) liggen de gedachten aan dienstweigering en aan de kruistochten heel dichtbij. — Zij zoeken nog verder. De voortvarende
goedhartigheid van den goeien snul die de vierde koning heet, heeft
met de christelijke naastenliefde weinig gemeens : deze is toch de
onverhoopt grootscha bekroning -- geenszins de verkrachting — van
waarheid en recht ; en zij doet een veel heerlijker levensregel aan de
hand dan : zich laten bedotten. — Er is nog meer. Zoo naar den
geest als naar de feiten zien zij het evangelie verminkt ; als zou, tegenover den trouwen spoed van den bedrogen vierden koning, de vadsige
traagheid der drie koningen alleen haar belooning ontvangen. -- En
als de kinderen het boek dan herlezen : schoon genoeg, zullen zij besluiten ; maar het mist de stille bevrediging die voortkomt uit biddende
contemplatie. Het is te zeer gewild, verbazend en eigenaardig ; het
mysterie van Gods liefde omgeeft het niet als een ruischende zee. —
Hoe komt dat ? vragen zij zich af. De goedheid van den vierden koning
en de goedheid van vader zelf die zich, spelend met zijn kinderen,

heelemaal blootgeeft, dragen te zeer de kenmerken der reactie tegen
de moderne wereld : sluwe, onmenschelijke hebzucht schijnt daar alles
te vermogen ; de menschen dragen een masker, en machteloos schijnt
Christus' Kerk...
Dan zullen de kinderen, met het boek naast zich, aan hun vader
denken, met zijn even hunkerend als verontwaardigd hart. Onverpoosd
zocht hij naar de eeuwige waarden ; die hij, met hun integrale eischen,
in de kromme werkelijkheid als verloochend beschouwde ? Waarom
als verloochend ? Zag hij, in den offerdood van den vierden koning
(blz. 104-106), de straling niet van een zuiverder levensinzicht ? Dat
de Kerk toch alleen; als schijnbaar verwonnene, offerend overwint ; en
dat de zonde, schijnbaar overwinnend, zichzelf steeds neerrukt naar
de diepte ?
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2. Essay of systematische analyse
Dr. Math. RUTTEN, De lyriek van Karel
Van de Woestijne. — Bibliothègue de la Paculté
de Philosophie et Lettres de 1'Université de Liege,
1934, 305 blz..
In 1934 verschenen, over Karel Van de Woestijne, twee comprehensieve werken : het essay van Urbain Van de Voorde (De Sikkel,
Antwerpen) en de hier behandelde analyse, waarvan de schrijver, terwijl zijn studie ter perse was, nog juist die van Van de Voorde in
handen kreeg. « Het zal den lezer blijken », schreef hij, « dat wij
soms, maar niet altijd, tot hetzelfde besluit komen » (blz. 1, nota) . In
een zestal voetnota's wees hij nog op de voornaamste punten van
overeenkomst of verschil.
Meer dan een jaar later, in De Standaard van 30 November 1935
{Morgenpost van 5 December) reageerde Van de Voorde. « Slechts

op aandringen van de Redactie » deed hij het : een kalm betoog, doch
met categorische beweringen. Hij kon niet goed inzien waarin Dr.
Rutten en hijzelf, behalve waar het vanzelfsprekend was, wel zouden
overeenstemmen ; hij vond Dr. Rutten's terechtwijzingen haastig werk
en, als zoodanig, onverantwoord. Verder had men « de al te uitvoerige
beschrijvingen van veel gedichten... kunnen missen » ; en van de
onderscheiden liefdelyriek bij Romaansche en Germaansche volkeren
heeft Dr. Rutten « gewoon geen Ahnung ». Overigens « een zeer leesbaar werk », « een omstandige, goed gedocumenteerde toelichting van
V. d. Woestijne's lyriek », « een uitmuntende introductie... tot de
poëzie van den grooten dichter ».
Dat meeningsverschil vloeit hoofdzakelijk uit verschillende methoden voort ; als zoodanig willen wij het hier beschouwen.
Urbain Van de Voorde schrijft essay's. Niet naar de Engelsche
opvatting van het genre, die er fantasie, humour, psychologie en
wetenschap in vereenigt ; naar zijn eigen opvatting veeleer. Het essay
vertolkt (meent hij) , in literairen vorm, een synthetische opvatting, min
of meer breed of veelzijdig, van een persoonlijkheid, een tijd, een
strooming. Geen volledigheid, geen bewijsmateriaal, geen klare en
methodische indeeling der stof ; het voorgestelde moet door eigen
klaarblijkelijkheid overtuigen ; een diamant, met de vlam in zich der
intuïtie.
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Zulk genre stelt, evenwichtig, synthetische kracht voorop en critischen werkelijkheidszin. Niet elke synthetische blik mag worden uitgewerkt ; een zorgvuldig onderzoek van de werkelijkheid doet hem
dikwijls verzwinden, vervangt hem door een beteren ; — en alleen
wanneer een synthese blijvende bevrediging schenkt, durend licht verspreidt, is zij, voor een essay, een waardig onderwerp.
Het stelt, even evenwichtig, nederigheid voorop en moed. Den
moed om zijn inzicht aan het licht te brengen ; de nederigheid om
zichzelf te beoordeelen en, eventueel, te veroordeelen. Want wie, op
een eerste vondst, blindelings doordraaft, laat dikwijls zelfingenomenheid merken.
Liever echter dan zich op het gevaarlijk rotspad te wagen naar een
spoedig vergezicht, volgen anderen de zachtere helling naar het hoogland. Zij houden zich aan systematische analyse. Moed, kracht, zelfbeheersching vervangen zij door taaie volharding ; lokkend avontuur
door onverdroten doorzetten ; huiverende ontroering door kalm zelfvertrouwen. En meestal komen zij even hoog ; en anderen kunnen hen
volgen, want zij hebben een weg gebaand.
De analytische studie van Dr. Rutten hoeft niet, wat talent en
stijl betreft, met het synthetisch inzicht van Van de Voorde vergeleken ! Maar zij is veel bruikbaarder ; en, wat de kennis van den dichter
betreft (daar gaat het toch om !) , brengt zij ons veel verder.
Ziehier, ongeveer, Van de Voorde's stelling. Voor 't eerst komt
bij ons, in Het Vader-Huis (1903) , het levenszware en verfijnd-perverse Westeuropeesche gevoelsleven van het einde der XIXe eeuw tot
uiting ; den nooit rustenden prikkel der zinnen ontvlucht de jonge
dichter in de droomwereld van Herfstnatuur, van dood en eeuwigheid,
waarin hij God wenkend ontwaart... Die droomwereld verzwindt ; De
Gulden Schaduw (1910) , met zijn overladen natuurtafereelen in overdadigen woordenpraal, is een poëtisch-verminderd Vader-Huis... In
De Modderen Man (1920) en in God aan Zee (1926) , kreunt en
zucht, onder den doem der zinnelijkheid, de « poète maudit ».Het
Berg-Meer (1928) daarna, een angstige poging om de droomwereld
der jeugd weer binnen te varen, stelt hem wachtend voor den dood
de uiteindelijke verlossing uit den ban van het vleesch, het eenige ingaan tot God... En als men alles ineens overschouwt : de kenmerkende
gespletenheid van Karel Van de Woestijne is te wijten aan de breuk,
bij hem, tusschen ras en cultuur. Germaan van oorsprong, Latijn van
beschaving, doorleefde hij, met Germaansche verscheurdheid en onrust.

de anders levensblije Latijnsche erotiek.
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Dr. Rutten daartegenover onderzoekt vers na vers, legt draden en
verwikkelingen naar gelang ze zich voordoen, maar neemt nergens
afstand. Zelfs in het laatste hoofdstuk niet, waarin hij een synthetisch
beeld van den dichter ontwerpt (1) . Hij komt tot veel beperkter resultaten ; maar deze staan veel vaster.
Heel de lyrische levensgang van den dichter is, meent hij, een
zoeken, tusschen zinnelijken hartstocht en geestelijk eeuwigheidsverlangen, zwaarmoedig en onrustig, naar de bestendige liefde. Twee perioden onderscheidt hij daarin. De eerste, tot na De Gulden Schaduw,
met een aanhef (Vader-Huis) en een opgang (Boomgaard der Voge/en en der Vruchten), wordt besloten door een directer contact met
de werkelijkheid. Op de werkelijkheid verwerft de dichter een poëtische macht ; en met die poëtische macht construeert hij, in de tweede
periode, intuïtief zijn levensinzicht. Tot den uitersten walg in de zinnelijkheid gedompeld (Modderen Man-, leert hij, geleidelijk, God
bevroeden (God aan Zee) en Hem, bevrijd van de zinnen, bereiken
(Berg-Meer). Niet door de genade der mystiek, maar door een intensspeculatieve gespannenheid.
Met de verdeeling naar den inhoud gaat de verdeeling naar den
vorm bijna gepaard : sensualistisch en impressionistisch tot en met den
Modderen Man, spiritualistisch en klassiek daarna. Aan den grond van
alles : een onvoorwaardelijk individualisme bij den aanvang, dat op 't

einde reikt tot een heel persoonlijk metaphysisch godservaren ; dat
echter nooit verdwijnt voor een jubelend besef hoe allen en alles, in
Christus, werkelijk één is.
Bij een eerste overzicht zou men meehen dat beide gezichtspunten,
hoe anders ook geschakeerd, zoo grondig niet verschillen. Beide critici

leggen toch nadruk op De Modderen man ; beide beschouwen den
mystischen opgang als onvolkomen ; beide brengen den aanhef in verband met tijd en omgeving ; --- en dat alles, wat Van de Voorde ook
moge beweren, is niet vanzelfsprekend. Ziehier echter het diepe verschil : het centraal probleem van Van de Woestijne's lyrische persoonlijkheid wordt, zoo oordeelt Van de Voorde, door Dr. Rutten zelfs
niet vermoed, door hemzelf opgelost. De sleutel van die oplossing zou
in het invloeden-complex liggen van ras en cultuur, Germaansch en
Romaansch.
(1) Hoe V. d. W. schrijven kan dat Dr. R. den dichter, in zijn verzen, op'
den voet volgt, « zonder de minste poging tot een samenvattende groep }, is ons
eenvoudig onbegrijpelijk.

LE'l TERKLCNDIGE KRONIEK

419

Nu kan dat waar zijn ; maar dit is zeker : Van de Voorde legt het
centraal probleem waar hij het leggen wil. Men leert iemands persoon lijkheid vooreerst door zijn werken kennen ; en al brengt zulk onderzoek nog tot onvolkomen uitslagen, op dien grondslag toch moet men
bouwen, of men bouwt op zand ! En dit is ook zeker : we raken hiermee
het aanzienlijkst tekort van Van de Voorde's krachtig en ernstig talent : gebrek aan werkelijkheidszin. Met groote verschijnselen, door
landen en eeuwen, stelt hij zijn menschen in verband ; maar in plaats
van door de menschen de verschijnselen te behandelen, doet hij het
omgekeerd. Rustig zoekende wetenschap, met voorloopig gedeeltelijke
uitspraken, kan hij niet waardeeren ; en zoo komt het dat hij, die ook
Gezelle en Ruusbroec als illustratie van een paar onvolkomen gerealiseerde concepten en stroomingen heeft gebruikt (en misbruikt) , ons
hier een standpunt wil opdringen dat we niet als noodzakelijk aanvaarden, en een verklaring waarvan we de waarheid voorloopig buiten beschouwing laten.
Een essay kan prikkelen en vergezichten openen : een verken
ningstocht en een verlokking ; het kan ook besluiten en bevredigen : een laatste, definitief inzicht. Elk essay bereidt soliede weten-

schap voor, of sluit zich daarbij aan. Dit essay nu, tegenover dit wetenschappelijk werk gesteld, wordt er gedeeltelijk door bevestigd, gedeeltelijk verworpen, gedeeltelijk onaangeroerd gelaten. En voor
wie, met Van de Woestijne's dichtwerk, ernstig kennis wil maken, is
het essay nog misbaar, de wetenschappelijke studie niet meer. Niettegenstaande de te breedsprakerige paraphrase der gedichten, het licht
merkbaar gebrek aan synthetische kracht, bekroont zij een lang ernstig, grootendeels geslaagd pogen om de dichterlijke persoonlijkheid
van Van de Woestijne veilig te benaderen.
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Cultuurgeschiedenis

Van Neanderial tot de n „New D e al" :
de Geschichte der Iiihrenden likaker
door Prof. J. A. VAN HOUTTE,

R. K. H andelshoogeschool, Leuven.
In de cultuurgeschiedenis van het Menschdom bestaat er op zekere
perioden een tendens om de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek te verzamelen, om als het ware de poolshoogte te nemen van de
menschelijke kennissen. Dit streven tot synthetiseering, waarbij zich
natuurlijkerwijze een vulgarisatietendens komt voegen, uit zich hetzij
in het verschijnen van Encyclopaedieën, hetzij in het uitgeven van wetenschappelijke v er z am e l w e r k en. De XVIIIe
eeuw was zoo'n periode : de Encyclopedie van DIDEROT en D'ALEMBERT vereenigde onder haar titel én den inhoud van onze hedendaagsche encyclopaedieën, en de stof van menigvuldige wetenschappelijke synthesen. Na haar publicatie was de baan weer vrij voor gespecialiseerd onderzoek, en tot voor enkele jaren vierde dit hoogtij.
Maar na den Wereldoorlog voelde men opnieuw de behoefte om de in
anderhalve eeuw bereikte kennis samen te ordenen en voor een breeder
publiek vatbaar te maken. En de uitwerkselen lieten niet op zich wachten. Nooit wellicht hebben in alle taalgebieden van de wereld zooveel
encyclopaedieën het licht gezien. Anderzijds kwamen ook een ongewoon aantal wetenschappelijke synthesewerken op de markt. Tegenwoordig verschijnen in Frankrijk alleen niet minder dan drie historische
verzamelwerken : de « Histoire Générale » van wijlen Prof. GLOTZ,
« Peuples et Civilisations » van Prof. HALPHEN en SAGNAC, en
de « Evolution de l'Humanité » onder leiding van Henri BERR. De
beweging vond ook nabootsing in Duitschland, waar vanaf 1929 de
« Propyl en-Weltgeschichte » onder leiding van Prof. GOETZ opgroeide, terwijl de uitgeverij Herder te Freiburg (Breisgau) sedert
1931, onder leiding van H. FINKE, H. JUNKER en G. SCHNUERER een tegenhanger, de « Geschichte der fiihrenden V®lker » pu pbliceert, die we hier wenschen te bespreken.
Een tegenhanger , schrijven wij. Ja, een tegenhanger in
den volsten zin des woords. Er bestaat niet alleen verwantschap tuss-
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schen de « Geschichte der fahrenden Volker » en de eenige wetken
welke wij komen te vernoemen, nml. het idee op het tegenwoordig
cultuurhistorisch moment, een « S a m m e 1 w e r k » te publiceeren.
Er teekenen zich in haar opzet ook tegenstellingen af tegenover de
andere historische synthesepogingen. Wij vernoemen hier alleen de
twee voornaamste. De eerste is van confessionneelen aard : terwijl de
andere synthesewerken een neutraal standpunt innamen en gewoonlijk
door ongeloovigen, of zelfs, zcoals zekere Fransche onderneming, door
een verwoeden anti-katholiek werden geleid, heeft het huis Herder,
getrouw aan zijn traditie, eraan gehouden dat de G. f. V. een uitgesproken katholiek karakter zou dragen, De tweede ligt in de opvatting:
de G. f. V. heeft resoluut afgebroken met de vroegere opvatting van
de algemeene geschiedenis, welke in feite op een historische encyclopaedie neerkwam, waarin niet een lotgeval van niet een volk mocht
ontbreken. Zij verhaalt alleen de geschiedenis van de volkeren welke
«leidend» geweest zijn, welke iets hebben bijgedragen tot de
vorming van het politieke, cultureele of godsdienstige wereldbeeld.
Aan ieder dezer volkeren wordt een monographie gewijd, wier omyang verschilt in verhouding met den graad der leiding dien het aan
het menschdom heeft verschaft. Deze monographieën vormen op zichzelf een geheel ander uitzicht, dat van een panorama van de wereldgeschiedenis. De G. f. heeft aldus getracht de twee standpunten van
de historische uiteenzetting, monographie en synthese, samen te ordenen. Een opvatting welke, indien zij tot een goed einde komt, alle
voordeelen moet bieden.
De G. f. V. is berekend op dertig banden. Een ontleding van haar
algemeen plan en van de reeds verschenen deelen zal ons een algemeene beoordeeling vergemakkelijken.
De twee eerste deelen dienen als inleiding. Het eerste gedeelte
(blz. 1-143) van Band 1 bevat een studie van Joseph BERNHART
over den « Zin der Geschiedenis ». Het is bekend dat ieder stelsel van
philosophie der geschiedenis tenslotte het wereldgebeuren tot een absoluut element tracht te reduceeren. In tegenstelling met de XIX-eeuwsche opvattingen welke den menschelijken vooruitgang, of dergelijk
slagwoord als de « s u p r e m a le x » van het historisch gebeuren
lieten doorgaan, verklaart zich Schrijver beslist voorstander van een
goddelijke verklaring van de wereldevolutie, Het menschelijk handelen,
de geschiedenis, is de wijze waarop de mensch medewerkt aan de vervulling der goddelijke inzichten. Veel blijft hem hierin verborgen ; hij

422

KRONIEK-CULTUURGESCHIEDENIS

kan niettemin inzien dat het wereldgeschieden geen anderen zin kan
hebben. Zooals men bemerkt, is in de opvatting van Dr. Bernhart
geschiedenisphilosophie tegelijk geschiedenistheologie. Een belangwekkende poging om een christelijken uitleg van de historie voor te stellen.
De overblijvende bladzijden van Band I worden ingenomen door
de « Voorgeschiedenis der Merzschheid » van Prof. Hugo OBERMAIER (Madrid). De geschiedenis van de leidende volkeren vangt
aan in de grijze nevelen van de oermenschheid, en de schrijver
heeft wonderwel de kunst verstaan om aan oningewijden — steller
dezes behoort bij hun aantal een klaren kijk te geven op den dooihof van ijstijdperken en tusschen-ijstijdperken wier afwisseling de
geschiedenis van den jongen aardbol uitmaakt en deze van het jonge
menschdom omraamt. Tot ca. 5000 weet men vrij weinig over den fossielen mensch. maar Schrijver's uiteenzetting werpt een helder licht
op de latere perioden tot den Romeinschen tijd, gedurende dewelke de
cultuur den reuzenweg aflegt die een quasi-dierlijk leven scheidt van
dat van politiek-georganiseerde volkeren die een kunst en een letterkunde bezitten. (1)
Logisch gesproken had de uiteenzetting van de « Geographische
grondslagen van de Geschiedenis » van Prof. Hugo HASSINGER
(Weenen), het werk van Prof. Obermaier moeten voorafgaan, maar
wellicht hebben technische redenen dat verhinderd. Dat de historie een
geographische inleiding noodig heeft evenals trouwens de aardrijkskunde een historische — kan wellicht door niemand meer betwijfeld
worden. Meer en meer breekt het bewustzijn van de verbondenheid van
beide wetenschappen door. 's Menschen handelen, het bepalend element van het historisch gebeuren is afhankelijk van zijn energie, en
deze op haar beurt van het cultuurlandschap. Het mag de groote verdienste van Prof. Hassinger heeten dat hij de verschillende cultuurlandschappen met hun arbeids-, ontwikkelings- en expansiemogelijkheden zoo levendig heeft voorgesteld. Met naar den bodem te wijzen
helpt zijn boek beter de lotgevallen van de volkeren begrijpen. (2)
Na de wijsgeerige, geographische en praehistorische inleidingen
zet de eigenlijke geschiedenis der leidende volkeren in. Band III behandelt de groep van het oude Oosten (Egyptenaars, Babyloniërs,
Assyriërs, Perzen, Phoinikiërs) , welke aan de wereldgeschiedenis de
(1) Sinn der Geschichte. Urgeschichte der Menschheit (1931), XIV-348 blz.,
20 ill., ing. 10 M. ; in linnen, 12 M. ; in maroquin, 14,50 M. Bij bestelling van het
geheele werk, wordt op al de aangegeven prijzen 10 % afslag verleend.
.(2) Georgraphische Grundlagen der Geschichte (1931), XIV-332 blz., 8
kaarten, resp. 7,60 ; 9,40 en 11,60 M.
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grondslagen van de Westersche cultuur hebben geleverd. Schrijvers
Prof. Hermann *RINKER (Weenen, over Egypte) en P. Louis DELAPORTE,. S. J. (Parijs, over de Aziatische volkeren) , moesten dus in
dit boek den nadruk leggen op de cultuurgeschiedenis en dat hebben zij
ook gedaan. Het is een film dien zij voor onze oogen laten voorbijtrekken, de film van het oud-Oostersch leven, een film waarvan de
tooneelen, wonder der opgravingen, tot in hun geringste bizonderheden
zijn uitgebeeld. (3)
De Grieken hebben deze cultuur met vele nieuwe elementen verrijkt en aan de Middellandsche volkeren overgemaakt. Hun rol wordt
door Prof. Helmut BERVE (Leipzig) , in Band IV-V van de G. f.V.
bestudeerd. Weinig menschen kunnen geschiedenis schrijven zooals
Prof. Berve, de eenheid van al de uitingen van een veelzijdige beschaving als de Grieksche laten aanvoelen, en aantoonen wat wij aan de
geestelijke voorouders uit Hellas verschuldigd zijn. Uit alle bladzijden
van zijn Grieksche Geschiedenis straalt ons een warme liefde tegemoet
voor het volk waarvan wij de cultureele erfgenamen zijn, en onwillekeurig laat men deze liefde op zichzelf inwerken en droomt men van
een leven van orde en schoonheid zooals het Hellas liefhad. (4)
Met de Romeinen ontving de Oostersch-Grieksche cultuur een
nieuwe bemiddeling en een nieuwe inwerking, en dat stadium van het
wereidgebeuren krijgen wij in Boekdeelen VI-VII van de G. f. V.
Prof. Joseph VOGT (Würzburg) verhaalt' er de ontwikkeling van de
Romeinsche republiek tot de leidende macht in Latium, Italië, in de
Middellandsche en tenslotte in geheel de antieke wereld, tevens het
totstandkomen van een eigen-Romeinsche cultuurvorm en het overzetten ervan op de onderworpen gebieden. (5) Onder het Keizerrijk —
hierover handelt Julius WOLF — vermolmt de cultureele bedrijvigheid
van weleer, en zien de Romeinen naar het Oosten uit om cultuurvernieuwing. En de vernieuwing komt, en zij komt uit het Oosten, echter
niet uit de glanzende tempels van den Zonnegod, maar uit een onbeduidend vlekje in Judea, dat Bethlehem heet. De meest pathetische
bladzijden van het mooie boek van Julius Wolf zijn wellicht deze waar
hij den strijd op leven en dood beschrijft dien het uitgeleefde heidendom verloor tegen de nieuwe -wereldbeschouwing. (6)

(3) Die Volker des antiken Orients (1933), X-362 blz., 6 ill., resp. 8,50,

10,50 en 13 M.

(4) Griechische Geschichte (1931-'33), VIII-308 blz., 9 ill., resp. 6,70, 8,50 en
10,80 M. ; V11-360 blz., 8 ill., resp. 9, 11 en 13,50 M.
(5) Die rtimanische Republik (1932), X-350 blz., 9 ill., resp. 9, 11 en 13,50M.
(6) Die rdmanische Kaiserzeit (1932), VIII-286 blz., 8 ill., resp. 6,70, 8,50
en 10,80 M.
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Twee uitsluitend godsdienst-historische deelen zullen de religieuse
zending van het jodendom (VIII) en de bekeering van de A llediterraansche volkeren (IX) behandelen, terwijl het tiende aan de twee
laatste oude cultuurleiders uit het Middellandsch bekken, Byzantium
en den Islam zal gewijd worden.
Waarom hebben Byzantijnen en Arabieren de cultureele piimauteit niet kunnen overnemen ? Omdat de Westersche volkeren op hun
cultureele activa de werking van de Roomsche Kerk mochten boeken.
Voor de lezers van de G. f. V. (XI) vat Prof. Gustav SCHNURER
(Freiburg, Zw.) zijn standaardwerk over Kerk en Cultuur in de Middeleeuwen samen. Gedurende de « aanvangsperiode van de Westersche volksgemeenschap » is uit de Germaansche, Romeinsche en.
Christelijke elementen een enkele homogene cultuur ontstaan, de N",frestersche, waarop de Kerk een onvergankelijk merkteeken drukte. Heden
nog, na duizend jaar afzondering van nationale culturen en na vierhonderd jaar ontschrooming, maakt de eene Roomsche beschaving van
de Hooge Middeleeuwen nog den grondslag uit van het cultuurgoed
van nagenoeg de helft van de menschheid. De verhandeling van Prof.
Schniirer is erin gelukt het ontstaan en de ontwikkeling, tot ca. 1000,
van deze gemeenschappelijke basis voor te stellen. (7)
Op de Karolingische eenheid volgde de nationale particularisatie,
en deze van de leidende Europeesche volkeren zal beschreven worden
in twaalf deelen van de G. f. V., waarvan vier voor Duitschland (XIIIXVI) , een voor Zwitserland en de Nederlanden (XVII) , een voor
Italië (XVIII) , drie voor Frankrijk (XIX-XXI), twee voor Engeland
(XXII-XXIII) , en een voor Spanje en Portugal (XXIV) , bestemd
zijn, terwijl een voorafgaand deel (XII) de geestelijke cultuur van de
Middeleeuwen en van de Renaissance zal synthetiseeren. Van heel
deze afdeeling heeft tot hiertoe alleen Band XV het licht gezien. Prof.
Hugo HANTSCH, O. S. B. (Weenen) behandelt erin de ontwikkeling van Oostenrijk-Hongarije tot grootmacht, en Prof. Max. BRAUBACH (Bonn) de opkomst van Brandenburg en Pruisen (1640-1815) .
Het is ons bij de lezing van dit deel voorgekomen als hadden beide
Schrijvers zich al te uitsluitend op politiek-historsch terrein gevestigd.
De geestelijke cultuur wordt door P. Hantsch niet eens in acht genomen ; bij Prof. Braubach komt zij er met een paar bladzijden karig
van af, en dat is voorwaar een vergissing ; niet door hun politieke ontwikkeling hebben de Duitsche landen in die periode een leidende rol

(7) Die Anffinge der abendldndischen Wilkergemeinsehaft (1932), X-320
blz., 8 ill., resp. 7,60, 9,40 en 11,60 M.
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vervuld, maar door hun geestelijke uitstraling. Het komt op zijn minst
ietwat bevreemdend voor dat de Duitsche letterkunde van het einde der
XVIIIe eeuw zich met een paar zinnetjes moet tevreden stellen. (8)
De zes laatste deelen van de G. f. V. zullen besteed worden aan,
de geschiedenis van Oost-Europeesche of buiten-Europeesche leiden.de volkeren : Polen en Russen (XX-XXVI), Turken en Balkanvolkeren (XXVII) , Indiërs (XXVIII) , Chineezen en Japanners (XXIX)
en Amerikanen (XXX). Twee ervan zijn sedert 1934 van de pers.
P. Alfons VATH S. J. heeft het bezorgen van een Indische geschiedenis aangenomen. Terwijl tot hiertoe alleen verhandelingen bestonden over de Indische volksziel, over het kastenwezen, over de
letterkunde, over de kunst van het Brahmavolk, heeft P. vath beoogd
een synthese te schrijven waarin ontstaan en evolutie van al deze
verschijnselen zich op den achtergrond van de politieke geschiedenis
zouden afteekenen, en zijn poging mag uitstekend geslaagd heeten.
Geen geschiedenis is zoo bewogen, en geen volkskarakter zoo ingewikkeld als deze van Indië. Het boek van P. Vath is een ideale inleiding tot de studie van beider evolutie tot op den huidigen dag. (9)
Hetzelfde karakter vertoont tenslotte de Gesehiedenis van de
Vereenigde Staten, van de hand van Prof. Josef STULZ (Keulen).
Schrijver heeft zich moeite gegeven om de volksziel van den U. S. A.burger, het « Americanisme » van het jongste der leidende volkeren
uit zijn geschiedenis te verklaren. Van volk tot staat, van staat tot
natie, dat is de gang van driehonderd jaar Amerikaansche geschiedenis. Het nationaliteitsgevoelen is voor den Amerikaan geen ijdel
woord ; men denke b.v. op het jongste solidaristische « New Deal »experiment. Zal dat gevoelen de grondgedachte worden tot de wereldhegemonie (10) ?
Maar dat is geen geschiedenis meer ; dat is een toekomstdroom
waartoe men onwillekeurig gedreven wordt. Nadat hij den mensch
van de grot van Neandertal tot het Kapitool van Washington heeft
op den voet gevolgd, wordt de lezer ertoe gebracht steeds verder, inde schaduwen van een nog onzekere toekomst te zien. Dan voelt hij
best aan dat het geen afgrond is die cl‘e, geschiedenis van de prophetie
af scheidt.

(8) Die Entwicklung Oesterreich-Ungarns zur Grossmacht. Der Aufstieg
Brandenburg-Preussens (1933), VIII-382 blz., 6 ill., resp. 8,50, 10,50 en 13 M.
(9) Die hider (1934), VIII-296., blz. 8 ill. resp. 7,60, 9,40 en 11,60 M.
(10) Die Vereinigten Startten von Amerika (1934), XIV-340 blz., 8 ill., resp..

8,50, 10,50 en 13 M.
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De G. f. V. heeft onbetwistbaar de kapitale verdienste den ontwikkelingsgang van het Menschdom in duidelijke omtrekken afgeteekend te hebben. De auteurs van de verschillende verhandelingen
hebben niet alleen een onmiskenbare kennis van zaken, maar tevens
een merkwaardig talent van verhalen aan den dag gelegd. En het is
wellicht de grootste verdienste van het Herdersche ondernemen, dat
de G. f. V. ieder slag lezers voldoening geeft, zij wezen hooggeleerde
specialisten die haar als raadplegingswerk benuttigen (1 1) of eenvoudige leeken die hun kennis zoeken te verrijken. De grootste verdienste ? ja ! want geschiedenis die niet kan gelezen worden is geen
geschiedenis. Historie moet een film zijn, en niet een les van anatomie.
Geen menschelijk ondernemen echter bezit alleen verdiensten,
en hoe hoog deze van de G. f. V. ook mogen wezen, toch ontgaat zij
niet aan een paar onvolmaaktheden.
Het is een vernuftig opzet de wereldhistorie tot de beschrijving
van de ontwikkeling der leidende volkeren te herleiden. Maar wat is
een leidend volk ? M. a. w., welke volkeren hebben een leidende rol
gespeeld ? Een netelig vraagstuk, waarvan de oplossing schier noodzakelijk voor kritiek vatbaar is. De politieke en cultureele praestaties
van Duitschers, Franschen, Angelsaksers en Italianen kan men niet
in twijfel trekken, evenmin als het religieuze leiderschap van het jodendom of het koloniale van Spanjaarden, Portugeezen en Nederlanders. De leidende rol van het Zwitsersche of van de Balkanvolkeren komt ons daarentegen meer dan raadselachtig voor. Het gaat
hier, o. veeleer om volkeren wier typische eigenschap het geweest
is cultureele leiding te ontvangen van hun naburen of overheerschers.
Waarom werd hun dan een plaats ingeruimd in het kader van de
G. f. V. ? Anderszijds heeft een volk als het Zweedsche op een gegeven tijd de politieke leiding gegeven aan een geheel gebied, het
Balticum. Waarom werd het over het hoofd gezien bij het ontwerpen
van het plan der G. f. V. ?
Een tweede aanmerking. Ook de gedachte een algemeene geschiedenis onder vorm van nationale monographieën uit te geven is
op zichzelf uitstekend, omdat zij toelaat tegelijk de particuliere en de
algemeene evolutie na te gaan. Nochtans, opdat de algemeene lijn
zou in het oog springen moet er een eenheid van opvatting zijn, en
dat is de zwaarste moeilijkheid in het totstandbrengen van collectieve
(11) Vermelden wij dit bij ieder deel van de G.f.V. overvloedige bibliographie wordt aangegeven.
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werken. In het algemeen is zij voldoende opgelost geworden. In de
meeste verhandelingen komen, benevens de politieke ontwikkeling,
de geestelijke en materieele cultuur ruim tot hun recht. Een spijtige
uitzondering maakt hierop, wij herhalen het, Band XV. De Europeesche Romantiek is volkomen onbegrijpelijk zonder de kennis van
de werking van Novalis en Schlegel. Prof. Braubach vernoemt hen
niet e e ns ! Men bemerkt het gevolg van deze leemte. Ofwel zullen de
auteurs van de volgende deelen in hun uiteenzetting de Duitsche
voorloopers moeten behandelen, wat niet hun taak is ; ofwel zullen
zij dat niet doen, en in dit geval zal het cultuurhistorisch panorama
van de XIXe eeuw niet zoo klaar zijn als het behoorde.
Deze aanmerkingen zijn wellicht de eenige welke men op het passief van de G. f. V. kan inschrijven. Zij kunnen voorwaar niet opwegen tegen haar actief, weinig afdoen van haar cultureele waarde.
Voor het eerst is dus het wereldgebeuren, van de oertijden tot op onze
dagen, verhaald geworden in een katholiek synthesewerk, dat zich
zoowel tot den wetenschapsmensch als tot den weetgierigen leek
wendt. Het is de reden waarom de katholieke cultuurwereld fier mag
gaan op de « Geschichte der fiihrenden Volker ».
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Schoolproblemen in Nederlandsch Indié
door jan VAN HOUTTE,
Torhout.
Het organiseeren van het onderwijs in deze landen met hun
52.000.000 inwoners, verdeeld in sterk afwijkende groepen, is voor
de koloniseerende macht een ongemeen moeilijke en delikate taak geweest. Het loont dan ook wel de moeite, aan de hand van een studie
door Drs. Piet van der Zanden in het Tilburgsch Studenten Weekblad
« Viking » gepublicerd, even na te gaan hoe dit probleem werd aangevat. Zooveel te meer daar de rol, welke deze ongetwijfeld begaafde
volkerengroep op het Oost-Aziatische tooneel volbrengen kan afhankelijk is van zijn graad van ontwikkeling, welke op zijn beurt grootendeels tot een kwestie van onderwijs is terug te leiden.
De samengesteldheid van de Indische bevolking dringt noodzakelijk een differentiatie op in het schoolsysteem, wil men elke groep het
onderwijs verstrekken dat aangepast is aan zijn eigen geaardheid.
De breede massa bestaat uit de inlandsche agrarische bevolking
die anaiphabetisch is en gehecht blijft aan en rustig bestaan, zonder
veel aspiraties. Daarnaast : de middenklasse, van niet-Indische afkomst, Chineezen veelal. Dan treft men een groep aan van IndischEuropeesche afkomst : de Indo's, die nog veel Indische gebruiken bewaard hebben, maar Westersch gericht zijn. Ten slotte is er de zuiver
Europeesche groep, overwegend Nederlanders.
De school in Indië staat ook voor een héél andere taak dan de
westersche. Terwijl bij ons het onderwijs bij de opvoeding aanvullend werkt, daar reeds veel door gezin, godsdienst, traditie aangebracht
wordt, moet de Indische school omtrent alles alleen doen.
In Indië bestaat een groot sociaal vaccuum, een gebrek aan breede
burgerzin. Daarom kan het onderwijs er niet volstaan met intellectueel
voedingsapparaat te zijn, maar moet het vooral een kweekbed zijn van
sociaal gevoel. De intellectueele vorming moet secundair blijven. Het
huidige sociale bestel rust op den dieperen grondslag der religie. Daar
nu het gouvernementsonderwijs door zijn opvoeding in Westerschen zin
bij de leerlingen het Animisme wegnemen zal of althans sterk verminderen zonder iets daarvoor in de plaats te zetten, zal de heele steun
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voor de zedelijkheid bij den inlander wegvallen. Zoo ligt voor de hand
het goede recht van het missieonderwijs, ja, zijn noodzakelijkheid in
het belang zelf van de evolueerende maatschappij.
Een andere hindernis voor den opbouw van het onderwijs ligt in
de Oostersche mentaliteit, die sterk tot uiting komt in de taal. Wij redeneeren formeel logisch en behandelen een probleem strict opeenvolgend van het gemakkelijke naar het ingewikkelde. Onze Westersche
talen zijn toonbeelden, van dynamische spanningen en causalen samenhang. De mystisch beïnvloede Oosterlingen echter geven den samenhang van al het zijnde weer en uiten zich door het naast elkaar stellen
van begrippen en handelingen. Heel hun denken is associatief ingesteld. Ze hebben leeren denken in analogieën, niet causaal.
Toen het Nederlandsch bestuur zich met het onderwijsprobleem
begon bezig te houden bestond er niets, tenzij de Koranschooltjes waar
de leerlingen den Koran leerden reciteeren en de Pesantren scholen,
waar godsdienstige werken onder leiding werden bestudeerd. Eigenlijk onderwijs kan dit niet geheeten worden. De Islam is er allerminst
op berekend de inlanders tot ontwikkeling te brengen : hij kent
slechts één wetenschap nl. wat de mensch volgens Allah's wil moet
doen en gelooven. Alles moest dus opgebouwd worden. De regeering
begon dadelijk met het oprichten van kweekscholen om in den nood
aan leerkrachten te voorzien, en opende stilaan lagere scholen.
Onder drang van de adellijke klassen die onderwijs verlangden,
kwamen de z.g. Hoofdenscholen tot stand in het Maleisch of in de
landstaal. Ook aan particuliere inrichtingen werd subsidie van regeeringswege toegekend. Na een tiental jaren kwam men tot de bevinding
dat de programma's te overladen waren en ging men de stof verlichten.
De inlandsche scholen werden ook gesplitst in eerste-klas-scholen voor
kinderen van adellijke afkomst en tweede-klas-scholen voor volksonderwijs.
Nu bleek echter dat de inlanders gretig Nederlandsch gingen
leeren : de adellijke kinderen bezochten bij voorkeur de Europeesche
scholen, wat niet zonder gevaar was voor de Indische gemeenschap,
door den adel te ontrukken aan het inlandsch maatschappelijk leven
en de inlandsche kuituur.
Van den anderen kant was het programma der tweede-klas-scholen te zwaar : men bereikte er de massa niet mee. Op Java had Pastoor
van Lith, S. J. schooltjes opgericht aangepast aan den stand en de behoefte van de dessa-bevolking. ( I ) Lezen en schrijven in eigen taal en
(1) De dessa is d e dorpsgemeenschap op Java.
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eenig begrip van rekenen werd er aangeleerd. In 1907 voerde Gouverneur Generaal von Heutz dit systeem in over gansch Indië. Meteen
werd de eerste-klas-school aangepast aan den drang naar Westersch
onderwijs.
Ten slotte is men gekomen tot een schoolwezen, dat dank aan
het differentiatie-beginsel de heele gemeenschap bereikt. Het begint
met de 3-jarige Volksschool op de dessa's, die voortgezet wordt door
de 2-jarige Vervolgschool. Voor de stadsjeugd bestaat de Standaardschool.
Volgt dan de Schakelschool waarop begaafde leerlingen van de
dessaschool gedurende 5 jaar en van de stadsschool gedurende 3 jaar
aanvullend onderwijs kunnen krijgen.
De laatste groep scholen is volkomen evenwaardig met ons lager
onderwijs. Het zijn ni. de Hollandsch-Inlandsche school voor den adel,
de Hollandsch-Chineesche school en de Europeesche school.
De missiescholen, door de regeering gesubsidieerd, nemen een

eervolle plaats in en hun werk wordt ook gewaardeerd. Het oprichten
van scholen is vrij. Subsidie wordt v erleend als aan bepaalde eischen
wordt voldaan, eischen die evenwel niet vervuld kunnen worden als
men geen subsidie krijgt.
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Boekennieuws
GODSDIENST
Oskar BAUHOFER, Einheit im Glauben.
Benziger 6 Co.,
Einsiedeln, 1935, 272 blz., geb, 3,40 RM., geb. 4,40 RM.
Doorheen het Duitsch Protestantisme stuwt tegenwoordig een
machtige beweging naar Rome innerlijke verscheurdheid, drang naar
voller waarheid, hulpeloosheid tegenover de moderne heidensche levensopvatting, het Duitsch neo-paganisme gekeerd tegen elk zedelijk
en godsdienstig organisme, verwekten ze. De Evangelische geestelijke
0. Bauhofer werd er door naar de Moederkerk gebracht.
In dit, zijn eerste katholiek werk, waarvan de ondertitel : « Von
Gattlicher Ordnung und menschlicher Not » ons duidelijk den geest
aangeeft, teekende hij meesterlijk den drang naar eenheid en vereeniging welke wij in de Anglikaansche Kerk (b.v. in de Oxfortbeweging
en in het Anglokatholicisme) en in de Noorsche (b.v. in de strekking
van S5derblom) vaststellen.
Dit werk leert ons hoe men voornaam en taktvol tot die broeders,
die van ons afgescheiden zijn, spreken moet. Alleen hij die
de weeën en vreugde van het « heimkehrende Denken » in zijn bloed
heeft gevoeld, kon zoo kiesch, zoo meevoelend en toch zoo vrijmoedig — de vrijmoedigheid der liefde — het woord van den Grooten
Herder verstaan en in de praktijk omzetten « Ik heb nog andere
schapen... et illas oportet me adducere ». (Joh. X, 16).
Een tweede werk van hem Das Geheim der Zeiten (J.
sel & Pustet, München, 168 blz. 3 RM.) bundelt zijne reed beroemd
geworden voordrachten over de beteekenis der geschiedenis (Heidelberg), jezus-Christus (Gleiwitz) en « Held en Heilige ». Ook hier
klinkt luid de jubeikreet « Credo ! ».
H. Bruders, S. J.
Dr. K. du BOIS, S. J., Rome en de Staatsorde ; Pauselijke dokumenten
« Lux », Nationalestraat, 109, Antwerpen, 1935, 108 blz.
7,50 fr.
Dit is een aangevulde herdruk van « De Leek in de Samenleving »
door den schrijver in samenwerking met Mgr. K. Cruysberghs bewerkt.
Het deel over het maatschappelijk leven viel weg omdat « Rome en de
Sociale Orde » (eveneens door « Lux » uitgegeven) het reeds bevat.
Hier treffen wij dan de deelen aan over « De Staat » ; « Het internationaal Leven » ; De Katholieke Aktie » ; waar een nieuw deel bijkomt
over « De Staat en de Opvoeding
Evenals in « Rome en de Sociale Orde », staat naast den tekst
zelf, een samenvatting er van ; terwijl de typografische schikking in
die uitgave wel wat gebrekkig was, is ze ditmaal overzichtelijk.
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Wie de hoofdzaak uit de leer der Pausen over het openbaar leven
zoekt, moet maar naar dit boekje grijpen, waarvoor wij den vlijtigen
schrijver gelukwenschen en dankbaar zijn.
j. Salsmans, S. J.
J. W. KERSSEMAKERS, S. J., Jongens uit het Evangelie. —
Kruisvaarders van St Jan, Rijswijk (Z.H.) , 1935, 128 blz., f 2,75.
'n jongensboek... rijk geillustreerd met kunstplaten van Andrea
del Sarto, Fugel, Filippo Lippi, Michel Angelo en andere meestal
Italiaansche meesters !
Ieder vogel zingt zooals hij gebekt is. Hier is 'n kloosterling aan 't
woord, die « in Jesus' naam een goed deel van zijn leven aan jongens
heeft gewijd », 'n jonge priester, die « spontaan uit de overweging
van het Evangelie deze losse stukjes neerschreef in de «Heraut van het
H. Hart », omdat hij die jongens zoo gaarne beter wilde maken ; en
hij schreef ze met liefde in vlotte hollandsche jongenstaal.
't Is geen suikergoed voor brave broekjes, maar eerder gezonde
wijn voor knapen met 'n hart. « Nathanaël — Sint Jan de Dooper —
Sint Jan Evanglist I — De Rijke jongeling — De Jonge die naakt
wegliep — De jonge van de Broodvermenigvuldiging » zijn roepingsgeschiedenissen, ruim opgevat als de rechte man op de rechte plaats
of « christianus, alter Christus. » En alle andere stukjes, zooals « De
Herdersjongen bij de kribbe — De jonge Slaaf van Pilatus, enz.... »
zullen wel graag en met veel nut gelezen en vooral hérlezen worden,
want veel wordt erin gezegd, maar nog meer geinsinueerd.
Een mooi, maar wat duur boek om als geschenk te geven aan

een jongen.
B. De Wint, S .J.

Das iibertiimchte Grab, Erinnerungen eines evangelischen Pfarrers aus der Sowjet-Union — Nebelungen-Verlag, Berlin und Leipzig, 1934, 179 blz.
Aandoenlijke bijzonderheden over de gruwzame Christi-vervolging in Sowjet-Rusland. De domme van een protestantsche gemeenschap aldaar verhaalt ons hoe hij met zijne kudde gestreden heeft, tot
aan zijne aanhouding, en van toen af mishandeld werd, vooral bij zijn
verhoor door den G.P.U.

K. B.

ZUSTER Marie ALENA C.R.S.S., Het Onze Vader der Missie.
Antwerpen, Drukkerij « De Vlijt », Nationalestraat, 46.
In onze Vlaamsche Missieliteratuur is dit een fijn boekje. Op de
vragen van het vaderons, en op den verren weergalm van het koorgebed waarmee ze doorvoerd is, bidt hier een ziel haar zuiveren Missiedrang uit, met den stil aanstekenden gloed die onmiddellijke uiting
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van het bovennatuurlijk leven aan de woorden bijzet. Vooral de drie
eerste vragen leenden er zich spontaan toe in den zin van Missiegebed
te worden ontwikkeld. Hier wordt dan ook van het beste bereikt dat
bij zulk opzet kan worden gedroomd : met een in Christus vergroeide
ziel te bidden en te doen bidden voor het besefte Rijk van den Vader.
L. Reypens, S. J.
CHESTERTON, Orthodoxie, vertaling van Piet Kerstens. 2e
druk. Fidelitas, Amsterdam, 272 blz., ingen. 38 fr., geb. 50 fr.
De mensch der twintigste eeuw draagt als diepste kenmerk van
zijn verschijning : de onrust. En de katholiek is in dat opzicht volledig
mensch gebleven : ook hij kan zich met geen traditiezekerheid meer
paaien, maar zoekt naar een doorvoelde en verantwoorde levenssynthese. En daar hij weet dat die buiten zijn geloof niet te vinden is,
zoekt hij de christelijke waarheid tot levenswaarheid te integreeren.
Ieder van ons voelt wel eens hoe zijn diepste overtuigingen tot
starre vormen van routine dreigen af te slijten. Allen zouden we het
katholicisme nog eens in zijn verbazende levenskracht willen beleven :
het aan den lijve voelen hoe hulpeloos de mensch staat tegenover de
wereldorde en de levensproblemen, en hoe 't Christendom ons ineens
een sleutel aan de hand doet, die blijkt te passen op alle deuren, die
ons in alle geheimenissen laat doordringen, en zonder knarsen de
brandkast opent waar de schatten van wijsheid en wetenschap liggen
opgeborgen. Mauriac is de eenige niet, die wel eens buiten het christendom zou willen staan, om er dan met volle overtuiging weer te kunnen
in komen.
En het is de groote beteekenis van Chesterton's Orthodoxie dat
een niet-katholiek (Chesterton schreef dit boek voor zijn bekeering)
ons in de gelegenheid stelt dit benijdenswaardig experiment mee te
maken.
Ieder modern katholiek die zijn godsdienst tot bezieling wil zien
uitgroeien moet dit boek met aandacht en belangstelling lezen. Hij zal
er de transpositie in vinden, voor den mensch der twintigste eeuw, van
de meeslepende dialectiek van Pascal. En hij zal er de uitgevers dankbaar voor zijn, dat ze, door deze tweede uitgave, opnieuw de aandacht
van het publiek hebben opgeeischt voor een der machtigste apologetische werken van onzen tijd.
L. Monden, S. J.
Nicolas JUNG, Le Magistère de 1'Molise — Bloud et Gay, Parijs,
1935, 192 blz..
De noodzakelijkheid, de instelling, het karakter, het voorwerp, de
uitoefening en de omvang van het leergezag der Kerk worden opeenvolgens in dit overzichtelijk boekje behandeld. Getrouw aan het programma van de « Bibliothèque catholique des sciences religieuses »
wil de schrijver een duidelijke samenvatting geven van de traditioneele
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katholieke leer over dit belangrijk onderwerp. Hierin is hij volkomen.
geslaagd en zijn boek zal welkom zijn bij eenieder die zich interesseert
voor het altijd actueel probleem van het kerkelijk leergezag.
F. De Raedemaeker, S. J.
F. MEJACAZE, Frédéric Ozanam, -- Grasset, Parijs, 276 blz.
In dezen tijd van katholieke actie is een boek over een leekenapostel als Ozanam welkom. Des te meer daar we hier te doen hebben
met eene diepgaande en rijk gedocumenteerde studie. Méjacaze geeft
ons geene levensbeschrijving, maar in zes hoofdstukken schetst hij
de . voornaamste facetten van de persoonlijkheid van Ozanam : zijn
karakter, zijn gemoedsleven, zijn intellectueel leven, zijn esthetische
zin, zijn godsdienstig streven, zijne maatschappelijke katholieke actie.
Meestal komt Ozanam zelf aan het woord, zoodat we ons steeds in
innig contact voelen met hemzelf. Zoo krijgen we tevens eene bloemlezing van gedachten en spreuken.
S.
Stephen FONT, Ma vie a commencé hier.-- Pion, Parijs, 260 blz..
Dit boek, uit het Engelsch vertaald door Elise J. Picard en Michel'
Sourian, zal den lezer op de hoogte brengen van eene religieuze beweging die onlangs ontstond in het Anglicanisme onder de benaming'
« Oxfordgroep
ordgroep ». Over dezelfde beweging werd in 't Nederlandsch een
boek uitgegeven door R. Frangen onder den ietwat hoogdravenden titel : « Een Christelijke Wereldrevolutie. Mijn ontmoeting met de OxIordgroep ».
S.
M. M. GORCE, 0. P., Saint Vincent Ferrier. — V. Lecof f re,
Parijs, 192 blz., 9 Fr. fr., geb. 15 Fr. fr.
Men kent te weinig deze groote figuur uit het einde der Middel-4
eeuwen. Al predikend doorliep hij Frankrijk, Spanje, Italië, en was
getuige van de vorming der groote Westersche nationaliteiten. Hij predikte het einde van de wereld, leefde in eene buitengewone atmosfeer
van wonderen, hernieuwde het mirakel der talen, bewerkte het eindevan het Westersche Schisma, en droomde van een durende vrede in)
het toen reeds verscheurde Europa.
Deze reuzengestalte wordt ons hier in minder dan twee honderd
bladzijden geschetst door P. M. Gorce, die zijne thesis voor het doctoraat wijdde aan dezen grooten heilige die tevens een der interessantstefiguren is van de christenheid.
S.
G. K. CHESTERTON, Saint Thomas d'Aquin, Version f ran-Gaise par Maximilien VOX. — Pion, Parijs, 240 blz.
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De heilige Thomas van Aquino gezien door Chesterton, dat is
zooiets als Hector gekiekt met een Kodak : iets nieuws en iets verras
sends. Wie den Doctor Angelicus kent, hetzij door persoonlijke lezing
van zijne werken, hetzij dor uitvoerige en geleerde biographieën, zal
een hoogst aangenaam uur beleven met het lezen van dit boek. Spelend
met contrasten en vergelijkingen met moderne toestanden en denkbeelden haalt Chesterton den middeleeuwschen wijsgeer -- over den theoloog wordt er bewust niet gesproken -- uit het grijze verleden en ontlokt hem het geheim dat hij weet voor ons.
De bladzijden over het syllogisme (bl. 181 en volgende) zijn een
model van Chestertoniaanschen humor. De vertaling is keurig ; van gedwongenheid geen spoor.
Hermann MUCKERMANN, Eugenik und Katholizismus.
Ferd. Dummler, Berlin und Bonn, 2de druk, 1934, 66 blz.
Aan te bevelen boekje, dat in het woelige Duitschland van 1934
geschreven, het katholieke standpunt in zake Eugenetica durft uiteen
te zetten. Muckermann volgt hierbij eenvoudig de richtlijnen van
r Casti Connubii » (Pius XI) . Hoe interessant dit boekje ook moge
wezen, toch kunnen we het met schrijver onmogelijk eens zijn, wanneer hij meent « Casti Connubii » niet tegen te spreken met volgende
bevestiging : « Sicher trif f t den, der bewuszt neues Leben weckt,
obgleich er syphilitisch ist, eine schwere Schuld. » (blz. 46) . De Paus
toch zegt ons duidelijk : « En het is niet geoorloofd om menschen,
die overigens geschikt zijn om te huwen, maar van wie men, niettegenstaande alle mogelijke voorzorgen, slechts gebrekkige kinderen
verwachten kan, om deze reden grootelijks schuldig te verklaren, indien ze een echtverbintenis aangaan ».
V. Uyttenbroeck, S. J.
Mgr. Toth TIHAMER, Eugenetiek en Catholicisme, uit het
Hongaarsch vertaald door E. H. Dr. A. CARDIJN. -- Vlaamsche
Drukkerij, Leuven, 1935, 116 blz.
Mgr. Tóth Tihàmer volgt in deze korte verhandeling den wereldbrief « Casti Connubii ». Schrijver verwacht weinig goeds van de
negatieve Eugenetiek, die trouwens in hare meeste applicaties van katholiek standpunt uit moet veroordeeld worden. Heel wat meer hoop
stelt hij in de positieve, die opbouwend werk verricht en door de Kerk
op meest krachtdadige wijze wordt gesteund.
De ons hier aangeboden vertaling beantwoordt niet aan de hooge
waarde van het oorspronkelijk werkje. Dikwijls stooten we op grove
taalfouten. Dikwijls ook missen we het juiste Nederlandsche woord.
En zinnen als de volgende zal wel iedereen ongelukkig vinden : « De
kinderen erven dus meestal gansch vader over of gansch moeder, en
minder een mengeling van beiden ». (Blz. 27). -- « Zeker zal hij
geven en niet slechts volgestampte, maar overloopende maat ». (Blz.
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50) . ---- « Zooals groote menschen dikwijls waardelooze kinderen hebben, ontmoeten we ook omgekeerd uitstekende menschen in ziekelijke
families en in een ziekelijk lichaam ». (Blz. 60) ; enz., enz. Het spijt
ons des te meer daar we anders graag het boekje warm hadden aanbevolen.
V. LIyttenbroeck, S. J.

Al. JANSSENS, De Kerk van Christus. --- Antwerpen, De Standaard, 1935, 270 blz.. 28 fr.
Dit boek draagt als ondertitel : Een-Heilig-Algemeen, en daarmee
wordt bedoeld dat we hier slechts het eerste deel hebben van een volledig werk dat zal handelen over het wezen van de Kerk en al hare
essentieele eigenschappen. Hier wordt ons alleen de katholieke leer van
het wezen en de drie eerste hoedanigheden uiteengezet. P. Janssens
behandelt de Kerk zuiver dogmatisch : alle apologetische kwesties aangaande de stichting van de Kerk en zoo meer worden principieel buiten
beschouwing gelaten. Het dogmatisch beeld nu van de Kerk, zooals
het straalt uit de geloofsbronnen en de overlevering schetst de schrijver met deze woorden : « Als uitwendig organisme is.de strijdende Kerk
een gemeenschap van menschen, die verbonden door de belijdenis van
het christelijk geloof en het deelnemen aan dezelfde sacramenten, onder het bestuur van hun wettelijke herders en vooral van den éénen
Stedehouder van Christus op aarde, den Paus van Rome, als bovennatuurlijk organisme is zij het mystiek lichaam van Christus, leeft van
zijn leven en door zijn geest, en zet zijn zending voort tot het einde
der tijden » blz. 47) . De verschillende elementen van deze bepaling
worden door den schrijver breedvoerig behandeld en met de gewone
theologische argumenten bewezen.
Met één woord : een boek dat wij ten zeerste aanbevelen.
F. De Raedemaeker S. J.
D. A. COJAllI, Pier Giogrio Frassati, Een studentenleven,
volgens de Fransche bewerking van P. MARMOITON, S. J., door
A. VAN THIEL, Pr. -- J. J. Romen en Z., Roermond, 1935.
Hiermede wordt aangeboden het levensverhaal van een sympathieken Italiaanschen hoogstudent, tevens voorman van de Katholieke
Studenten Aktie in Italië, gestorven in 1925, op 24-jarigen ouderdom,
in den vollen bloei van 't leven en de heerlijke uitstraling van zijn
christelijke levensopvatting.
Voor de leden der K. Aktiegroepeeringen, voor de studenten
vooral, is deze biographie welkom. Zij krijgen hier het levend
toonbeeld van hun christelijk ideaal: geen stille teruggetrokken rnystikus, maar een flinke, blijmoedige jongen ; een sportliefhebber, een
alpinist onder de stoutmoedigste, een gulle makker ; die tevens zijne
christelijke overtuiging wist te laten uitstralen in plichtbewuste werkzaamheid, in een geest van gebed en offervaardigheid, in minzame
naastenliefde.
C. Dumortier, S. J.
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KUNST
Louis D1MIER, L'Eglise et l'Art --- Grasset, Parijs, 1935, 288
biz
Onder dezen titel geeft de bekende kunstgeschiedenisschrijver een
overzicht van al de kunstproducten, die in den dienst van den kerkelijken cultus tot stand kwamen. Hij vermijdt alle principieele uiteenzetting over christelijke kunst als dusdanig, want voor hem is zij niets
anders dan eene toepassing van de kunst in 't algemeen op een religieus voorwerp. De groote kunstenaars hebben, in elke periode van de
geschiedenis, wanneer zij voor kerkelijke instellingen werkten, de toenmalige princiepen, die heel de kunst beheerschten, op het hun bestelde
werk. hetzij eene kathedraal of een kandelaar, toegepast. Van een
« christelijken stijl » wil Dimier dan ook niet hooren, en de subjectieve
religieuse gesteltenis van den kunstenaar laat hij volkomen buiten beschouwing.
Het standpunt van Dimier zondigt voorzeker door eenzijdigheid.
gelijk het theoretisch werk van Stubbe, Naturalistisch of Mystiek ?, het
deed in de tegenovergestelde richting. Naast het godsdienstige onderwerp moet ook de godsdienstige inspiratie tot uiting komen in een echt
christelijk kunstwerk. In hoeverre deze inspiratie inwerkt op de kunstvormen, op de stijl en op de compositie is zeer moeilijk te bepalen ;
maar die vraag over het hoofd zien of eenvoudig van kant schuiven
is al te gemakkelijk.
Overigens is het boek zeer vlot geschreven, aangenaam om lezen
en zeer leerrijk voor iemand die een zicht in vogelvlucht wil genieten

van het onmetelijk veld der christelijke kunst,
F. De Raedemaeker, S. J.
Prof. Dr. Flor. VAN DER MUEREN, Benoit man van zijn
Volk — Davidsfonds, 1935, 167 blz., 15 fr.
De schrijver wil « de waarde dezer persoonlijkheid helpen belichten, persoonlijkheid van een kultuurmensch met scheppend vermogen en helderen blik, die de « Zaak van zijn Volk » zag als een zulvere « Kultuurzaak », als een strijd tot volledige geestelijke zelfstandigheid, en in die overtuiging een daad stelde die eenig bleef in de geschiedenis onzer Vlaamsche kultuur der uitgaande eeuw ».
En dat doet de schrijver ook : de onverschrokken, geweldige
Vlaamsche strijder is hier aan 't woord en hij toont ons duidelijk aan
hoe Benoit « van zijn volk » was, d. w. z. Vlaamsch-door-alles-heen
ondanks geweldige tegenkanting van Franschgezinde ziide.

Dr. K. du Bois, S. J.
Jaarkrans van geestelijke liederen rond den haard ; vierde bundel : Herfsttijd, Gedichten van Jozef DE VOGHT ; Muziek van Lodewijk DE VOCHT. - J. Bode-Vinck, Antwerpen, 40 fr. --- bundel I,
II, III eveneens elk 40 fr.
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De voltooiing van het groote en mooie werk door Lodewijk De
Vocht aangevat váór 25 jaar. Deze laatste bundel bevat de liederen
voor de Zondagen na Pinksteren. (12e tot 24e) benevens 9 Heiligenliederen : 'n keur najaarspoëmen, verrassend mooi. De zuiverste pareltjes dunken ons blz. 8, 14 en 28.
Nu mogen wij ons verheugen : een liederencyclus te bezitten die
de Fransche evengoed als de Duitsche muziekliteratuur ons zullen benijden. Wij danken hiervoor eerbierig den zanger met het groote geloof
en bevelen het werk dringend aan in iederen Vlaamschen huiskring, en
heel bizonder in alle onderwijsinrichtingen.
Van niet te overschatten beteekenis voor de liturgisch-godsdienstige vorming en muzikaal-aesthetische opvoeding van ons volk.
P. lndekeu, S. J.

LETTERKUNDE
Jozef SIMONS, Van tw ee koningskinderen. Roman. — Volksbibliotheek Nr 16, Van Mierlo-Proost, 1935, 152 blz., 10 fr..
« Droom ik ? » vroeg ik me af, toen ik, met betraande oogen, de
laatste bladzijde van dit boekje meer raden moest dan werkelijk lezen.
Is het niet buitengewoon dat een volksschrijver en letterkundige,
in onzen tijd, een roman bouwt op een der grondbeginselen van het
katholiek leven : boete en eerherstel ? En dat hij deze, bij de eenvoudigste lezers, als vanzelf leven doet ? Want vanzelf rijzen de gestalten
der boetende slachtoffers Willy Branders en Maria Donckers -- de
eene doodgeschoten, de andere als moordenaar onschuldig veroordeeld — tegenover het bederf, waarmee de reusachtige Kempische
cementfabriek « Le Titan » het dorpje Santem en zijn omgeving bedreigt... Totdat de « twee koningskinderen », na hun dood, de honderden arbeiders, onder christelijke werkgevers nu, ook tot koningskinderen verheffen ; en het eens neergehaald beeld van ChristusKoning staat heropgericht...
Letterkundige peuteraars leggen wellicht, hier en daar, steenen
los. Maar hoe poëtisch werkt het symbolisme na van den titel ! Hoeveel bedrevenheid vergt de volkomen evenwichtige bouw van het
geheel ! En hoe zuiver sluit deze hoogvrome inspiratie aan bij de oudKempische traditie ! ... Een weldaad van een koningskind.
Em. Janssen, S. J,

E. BALTWENS, S. J. Zuid en Noord, IVe deel, herzien en omgewerkt door E. JANSSEN, S. J. — Desclée-De Brouwer, Brugge,
631 blz., 20 fr.
Keurig uitgegeven ,in vergroot formaat ( zooals het onlangs verschenen IIIe deel) komt nu het IVe deel van Zuid en Noord van de
pers. « Herzien en omgewerkt » meldt de omslag ; versta : nauwkeurig
herzien en grondig omgewerkt. De verjongingskuur — hier ging het
om -- moet heel goed geslaagd heeten.

BOEKENNIEUWS

439

Werden in het IIIe deel de epiek en de lyriek doorheen de gansche
Nederlandsche letterkunde behandeld, hier komen de didactiek en de
dramatiek aan de beurt ; maar elk afzonderlijk. De didactiek krijgt het
leeuwenaandeel, en terecht. Want zoo krijgen we voor de geestelijke
stroomingen van elk tijdperk de meest typische illustreerende voorbeelden die in vele lessen kunnen aangehaald worden. --- Onder die alge
meene rubriek : didactiek komen een 30-tal redevoeringen of deelen
ervan : een rijke keus.
Al wordt de dramatiek minder breedvoerig behandeld, toch hebben wie hier ook een volledig overzicht.
Het nieuwe IJle en IVe deel van Zuid en Noord zijn hiermee niet
alleen een mooi schoolboek gewordne, maar een welkom hulpmiddel tot
dieper inzicht in de Nederlandsche kultuur.
G. Geniets, S. J.
Ernest VAN DER HALLEN. Zes dagen. -- « De Sikkel », Antwerpen, 1935, 94 blz., 20 fr.
Hoevelen, studenten vooral, zoeken thans, in zomerzwerftochten
per fiets of te voet, in de alles vernieuwende kracht en pracht der vrije
natuur, een uitkomst en een sterkte tegen de muffe, decadente, harde
en wreede beschaving. Zoo deed het, September '34, Ernest Van der
Hallen. Zes dagen fietste en stapte hij, moederziel alleen, zonder veel
vooruitzicht of behoedzaamheid, doorheen de Kempen naar Averbode,
naar Diest... ; en zijn bewonderend opgaan in de natuur, zijn samentreffen met boeren, werkloozen en vagebonden gaven hem dit lyrisch
boekje in.
Veel zaaks is het niet. Te veel extatische begeestering, te weinig
stille bezonkenheid. Hier en daar handelt de zwerver vermetel en onbezonnen, tot dwepens toe... Maar zijn relaas, knap geschreven, klinkt
oprecht, mild en warm ; en een contact met deze fijne, edele ziel zal
velen goed doen.
Em. Janssen, S. J.
ELLEN RUSSE, Lofzang der Aarde. -- P. N. van Kampen en
Zoon, Amsterdam, (1935) , 191 blz..
Als een heerlijk symbool stelt Ellen Russe ons het leven van Luca
della Robbia voor, den Florentijnschen beeldhouwer en kunstenaar
van de 15 e eeuw. Goudsmid en marmerhouwer, arbeidde de jonkman,
in wedijver met Donatello, aan een grootsche Madonna delle Fiore :
het sluitstuk van den prachtigen domkoepel, dien zijn vriend en b eschermer, de bouwkundige Brunellesci, bijna had voltooid. Het beeld
stelde zijn geliefde voor, Lucrezia Corsini ; maar deze verloofde zich
met zijn broer Marco, terwijl, op een nacht, de bliksem het haast voltooide beeld verbrijzelde... En dan, dank zij voornamelijk Bernardino
van Siena, wég met het Byzantijnsch goud, wég met het trotsche
marmer ! Tot inkeer gekomen wordt Luca della Robbia de nederige
bewerker van vrome bas-relief's in geglazuurde leemaarde : de aarde
zingt, in zijn kunst en in die van zijn geslacht, den lofzang van Gods
barmhartigheid voor de kleinen en armen.
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Alleen een sterk kunstenaarstemperament kon dit onderwerp, even
symbolisch rijk als historisch belangwekkend, vinden en in zich laten
groeien. Hoeveel vertrouwdheid met Italië en zijn geschiedenis onderstelt het uitwerken er van : het Concilie van Florence in 1 439, waarop
het Oosten zich met het Westen verzoende ; de pest en de broederschap der Misericordia ; de kentering der Renaissance-kunst naar het
zedenbederf en het heidendom ; de onheilspellende tijd waarin Fra
Bernardino van Siena optrad, en het verslindend vuur waar Fra Girolamo Savonarola in omkwam ! Met hoeveel artistieke verf iining geven
al de bekende feiten uit Luca della Robbia's leven aanleiding tot de
meeste van zijn bekende werken ! Hoe natuurlijk groeit de terra-cottaindustrie der Della Robbia's uit tot de verwezenlijking van Luca's
schoonsten droom, om daarna te verdwijnen ! En met hoeveel stijlvaardigheid wordt ons dat alles, in 190 bladzijden, zoo vanzelfsprekend
voorgesteld !
Dit boek vertoont geen schaduwen ; om die reden misschien komt
het, in onzen verscheurden tijd, minder gemakkelijk tot zijn recht.
Maar wij, Katholieken, mogen op dat punt niet toegeven ; de zonnige
blijheid van deze vrome geloovige is het zuiverst bestanddeel van
haar overigens veelzijdige kunst.

Em. Janssen, S. J.
Ernst WIECHERT. Vertaling van Jac. ANDROS. De MajoorEen vertelling. — Teulings, 's Hertogenbosch, 256 blz..
ing. 38 fr., geb. 51 fr.

sche.

Na twintig jaar komt, in Oost-Pruisen, de soldaat Michaël
Fahrenholz naar zijn geboorteplek terug : den wereldoorlog maakte hij
mee ; daarna onderging hij tien jaar kerker, vijf jaar verbanning en
dwangarbeid. Met doodsgevaar treedt hij, de dood gewaande, aan
door het moeras ; om zoo te zeggen in de armen der Majoorsche, een
weduwe, de eigenares der landstreek. Zijn vader vindt hij verdwaasd,
hij wil heengaan ; — en heel het boek verhaalt hoe de Majoorsche hem
weer een van de levenden maakt, een boer op het erf zijner ouders.
Een doorpeilen van twee zielen : die van de Majoorsche vooral,
de rustige landbezitster die, tegenover haar kind evenals tegenover
haar boeren, den zwaren plicht weet ; --- die van den zwerver ook in
wien men, door deemoed, zuivering en zelfvergeten, de oude liefde
ontsteken moet. Een poëem van de « Heimat », dat het leven van
woud en veld meesterlijk verstrengelt met dat van zijn bewoners. Een
lyrisch beleden geloof aan de nieuwe zuivering en kracht, die het oude
landleven moet bewerken. En al wordt het Protestantisme daarbij eenvoudig geduld, zoo niet afgewezen ; al zou het Katholicisme, indien het
voorkwam, dezelfde uitspraak wellicht treffen ; al vinden wij de lyriek
te gespannen, het « Heimat »-leven te symbolisch en godsdienstig geschilderd (het gebeurt ook zoo ver van ons om daarover juist te oordeelen 1) : toch verdient het werk een zeer hooge waardeering, en, ook
voor Katholieken, een zeer warme aanbeveling.
Em. Janssen, S. J.
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G. KALFF, Jr., Het Dietsche Dagboek. — Wolters, GroningenBatavia, 1935. 224 blz., geb. Fl, 4,25.
De studie van het dagboek werd, in onze beschavingsgeschiedenis, veel veronachtzaamd : minder door historici als Fruin, te veel door
de schrijvers der literatuurgeschiedenis. kant zijn belang blijkt niet
allecn historisch, ook psychologsch te zijn. Voor de kennis van den
dagboekhouder zelf, die soms tegelijk een groot schrijver is (Van
Eeden b.v.) ; en dan zien we den grond en den groei van zijn werken.
Voor die van godsdienstige of cultureele bewegingen ook, waaraan de
dagboekhouder deel nam (Willem de Clercq b.v.) ; en dan mogen
we achtes de laatste schermen kijken. Voor de waarneming, zegt men
nog, van het ik-gevoel in verschillende tijdperken. Dat is slechts gedeeltelijk waar ; want de meeste dagboeken komen nooit aan het licht,
en mét de gepubliceerde alleen kan men zich geen adaequaat beeld
vormen van het dagboek-houden in het algemeen. voor dit of dat
tijdperk.
Met recht onderscheidt Dr. Kalff het dagboek van de autobiographic. De autobiographic onderstelt een levensverloop dat men. om
een bepaalde reden meestal, heeft willen bekend maken. Het dagboek
daarentegen, als men de. kroniek uitzondert, wordt niet voor den medemensch bestemd : de schrijver richt het op eigen onderzoek en vorming. Het is hem een vriend bij wien hij vrede zoekt, zijn gevoelens
uit, zijn gedachten in 't klare trekt, verpoozing vindt ; maar, met hoe
verscheiden temperament oek, alle getrouwe dagboek-houders teeltenen
er in hun eigen vorderend leven.
In het dagboek raakt men dikwijls het diepste : het geweten. de
spontaneïteit, het ware inzicht, de oerkracht. Onbescheiden zou de
studie er van zijn, indien groote mannen en schrijvers niet tot de geschiedenis en de cultuur behoorden ; en zelfs dan dienen er grenzen
gesteld. Dr. Kalff nu -- en dat is ons eerste bezwaar -- overschrijdt
die grenzen : schamper spreekt hij, over Van Eeden niet alleen, over
heel wat andere tijdgenooten ook, Katholieken nog het liefst ; baldadig
speelt hij met zielen en met wat hun lief is ; ruw en eigenwijs zet hij
ieder en alles op wat hij de juiste plaats waant, maar zijn eigen beginselen kunnen wij onmogelijk systematisch voorstellen. Een tweede bezwaar komt daarbij : het boek verdraagt geen anderen titel dan
Het Nederlandsche dagboek vanaf den Tachtigjarigen Oorlog. De
Middeleeuwen toch krijgen 4 bladzijden, Nederland 185, Vlaanderen
14, Zuid-Afrika 4 : men hoeft geen bepaalde onderzoekingen te hebben
ingesteld om stellig te weten dat de juiste verhouding anders is
Toch moeten wij Dr. Kalff dankbaar zijn om dit vruchtbaar initiatief : de geschiedenis der letterkunde wordt er door aangevuld ; tal van
punten en beweringen blijken ineens bevestigd of wankel, ter herziening voorgelegd of onaanvechtbaar. Daarbij heeft hij, de pionier, zooveel materiaal verzameld en geordend, dat zijn boek, voor wie de
letterkunde grondig kennen wil, langen tijd onmisbaar zal blijven.
Em. Janssen, S. J.
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ANTON VAN DUINKERKEN. De menschen hebben hun gebreken. — Brand, Hilversum. 1935, 249 blz., ing. 28,50 fr., geb.
37,50 fr..
Om een groot dichter of schrijver te worden moet men temperament hebben en. .. een gebrek. Een gebrek dat u eenvoudig lam legt ;
maar het onvoldaan verlangen wekt dan den droom op die het bezit tot
werkelijkheid omtoovert : een duizeling van geluk... « Vat zou de
wereld leek k worden, als ze niets meer te verlangen had a (blz. 239)
De vijf voorbeelden van Anton van Duinkerken zijn vijf vondsten : de fabels van den bultenaar Esopus hebben als zedenles : rechtschapenheid ; — het heimwee van den blinden Homeros maakte van
hem een dichterlijk ziener ; ---- de jichtlijder Erasmus schreeft, met zijn
Lof der zotheid, de pijn uit zijn lijf ; --- de stilte der doofheid deed
Ronsard zingen van weemoed ; -- om zijn leelijk gezicht werd Andersen niet tooneelspeler, maar dichter van een schoone sprookjeswereld... Om en door hun gebreken droomden deze vijf schrijvers,
voor zich en voor hun medemenschen, van het verloren paradijs...
Half geschiedenis en half phantasie, biedt dit werk, op een joviaal-hartelijken toon, verbluffende paradoxen. Het raakt aan alles, en
je betrapt het nergens, Je voelt den ernst achter zijn vroolijkheid ; maar
die ernst schiet je door de hand. Narrenwijsheid, die echter niets dan
gulheid verbergt. Tegen hypercritiek, het gebrek van den tijd, verweert de schrijver zich door vertrouwvolle, begrijpende tegemoetkoming : hij schept een spheer waar allen zich één voelen in verlangden
weemoed, in verraste genieting.
« De boeken hebben hun gebreken... » De wetenschappelijke
grondslag lijkt ons hier en daar te wankel, zelfs om phantasie te
schragen ; de lange opstellen over Esopus, Homerus, Ronsard doen
wat onbeheerscht en geïmproviseerd aan ; de « ballade ter inleiding »
en het « sprookje tot besluit », hoe knap ook, zijn niet blakend van
oorspronkelijkheid...: zullen ook die gebreken, in volgende werken,
aanleiding geven tot tegenovergestelde hoedanigheden ?
Intusschen mogen we Anton van Duinkerken reeds dankbaar zijn
om dit prettig, gezond, warm-menschelijk boek. Een uitstekend geneesmiddel tegen scepticisme en decadentie ; en het smaakt hoegenaamd niet bitter !
Em. J a n ssen, S. J.
Anne DE VRIES, Bartje.

Callenbach, Nijkerk, 295 blz..

Bartje is het vierde kind van een doodarmen daglooner. Hoe het,
midden veel ellende, dank zij vooral zijn vrome moeder, zuiver blijft
en gelukkig ----- een geluk vol weemoedig verlangen --- ; dat zal het
boek u leergin.
Want eenieder die den collegetijd voorbij is, moet het lezen. Hier
spreekt een protestantsch geloovige wiens Protestantisme ons, Katholieken, meermaals bevreemdt ; maar zijn mildheid en godsvertrouwen
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leggen, als een zon, tooverglansen op sjofelheid en lijden. Op kleine,
armtierige leventjes, hier en daar tragisch beproefd, laat hij Gods Voorzienigheid verrassend inwerken ; en vooral : hij trekt er een kind uit
op, met een ziel vol eenvoud en poëzie, dapper en oprecht, aanhankelijk en gedienstig, menschelijk zwak en diep godvruchtig. Een veel
schooner toekomst verdiende het dan die van een boerenwerkman ;
ook z6ó zal het niet ongelukkig zijn.
De buitengewone bijval van dit boek ---- binnen zes maanden tijds
werden 30.000 exemplaren verkocht — kan ons alleen verheugen. Al
wat louter literatuur is --- verfijning, decadentie, freudisme, psychologische problemen, verscheurdheid, neurasthenie — treft tenslotte de
lezers veel minder dan het idealisme van een geloovig mensch, die,
doorheen al de raadsels en moeilijkheden van het leven, toch den weg
ziet naar een geluk op aarde : de voorspiegeling van een nog grootex,
zonder einde. En zulk idealisme is ook, in alle opzicht, dieper wijsheid.
Zal die bijval luwen ? Evenzeer misschien als bij Opstandigen.
Merijntje Gijsen of De klop op de deur. Dan nog blijft hij verdiend:
we stikten in de decadentie toen Anne de Vries de lucht zuiverde en
verfrischte. En geheel verdwijnen zal hij nooit meer ; evenmin als in
dit voorjaar de vertalingen in het Duitsch en in het Deensch (zonder
van de onderhandelingen te gewagen met een Zweedschen, een Engelschen, een Franschen en een Oostenrijksche uitgever) onopgemerkt
zullen voorbijgaan. Daar staat de innerlijke waarde van het werk wel
borg voor
Em. Janssen, S. J.

BEDRIjFSLEER.
M. TRIN+QUIER, Les erreurs des doctrines modernes de comptabilité et leur défaut d'établissement logique. --- Librairie Technique et
Economique, Parijs, 1934. 3 Fr, fr.
Kritiek van de positivistische methode van Dunlarchcy zooals deze
ze uiteenzet in zijn « Comptabilité positive ».
M. Trinquier bewijst het gevaar dat schuilt in het gebruik van
zuiver wiskundige berekeningen als basis van boekhoud-theorieën..
M. D.
Dr. A. B. A. VAN KETEL, De garantie als aanvullende anancierin.gsfiguur. -- H. Gianotten, Tilburg, 1934.
Rede gehouden door Prof. Dr. van Ketel bij zijne ambtsaanvaarding aan de R. K. Handelshoogeschool te Tilburg.
Spreker behandelt het belang van crediet tegen borgstelling en
bestudeert in 't kort de verschillende groepen van garanties. Een nog
weinig behandeld onderwerp.
M. D.
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1. M .MARX, Manuel du liquidateur de sociétés commercialees.
— Eend. Larcier, Brussel, 1935. 40 fr.
Vereffenaars zijn meestal zakenlieden die niet steeds vertrouwd
zijn met de juridische wetenschap. Voor hen zal dit boek, iiaL uitmunt
door klaarheid en volledigheid, het onmisbaar vade-mecum zijn waarin
ze de oplossing zullen vinden van menig probleem, dat zich tijdens de
likwidatie 'Kan s ellcn. Ook den jurist zal lid welkom zijn. Alhoewel
praktisch opgevat, geeft het de theoretische betwistingen aan en verwijst het naar de allerlaatste jurisprudentie.

M. D.
Pierre GARNIER, H. E. C., La terminologie comptable.
brairie Technique et Econornique, Parijs, 1934, 3 Er. fr.

Li-

Schrijver breekt een lans ten voordeele van het vaststellen en in
voege brengen van een wel bepaalde terminologie van het boekhouden.
Definieering, classificatie en symbolische voorstelling der rekeningen
zijn, volgens hem, de drie essentieele elementen van het vraagstuk der
boekhoudwetenschap. Een betere definicering en klassif icatie der rekeningen is zeker wenschelijk en zelfs noodzakelijk ; deze korte studie
brengt er het hare toe bij.
M. D.
j. KOSTER, Toepassing van Machines in de Administratie. —
J. Muusses, Purmerend, 1934, f. 2,25.
Beschrijving van verschillende typen van boekhoudmachines en
hun toepassing in de administratie van bedrijven.
Alhoewel niet volledig, is dit boekje zeer geschikt als inleiding tot
verdere stude voor wie iets te doen heeft met gemechaniseerde boekhouding.
M. D.

Dr. B. G. ESCHER, De methodes der grafische voorstelling.
Uitg. Maatschappij voor goede en goedkoope Lectuur, Amsterdam,
1934, f. 3, 75.
In de eerste hoofdstukken wordt de samenstelling der grafische

voorstellingen aangegeven. Hierp volgt een uiteenzetting van gebrekkige en foutieve grafieken en eindelijk een serie van bij de vijftig gecommentarieerde diagrammen die op uitstekende wijze de theoretische
verklaringen aanvullen.
Alwie er toe geroepen is grafieken te lezen of zelf op te maken,
zal in dit werkje een nuttige gids vinden en er een dankbaar gebruik
van maken.

M. D.
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VARIA
Marcel LALLEMAND, Le Transfini, sa logique et sa métaphysique. -- Desclée-De Brouwer, Parijs.
In het eerste gedeelte van dit werk wordt een overzicht gegeven
van Cantor's leer der verzamelingen en der transfiniete getallen. Op
zeer klare wijze worden de eigenschappen dezer getallen aangetoond.
In een uitvoerige studie stelt de schrijver verder de bestaansmogelijkheid voorop van transfiniete verzamelingen, en bepreekt achtereenvolgens een aantal argumenten die door de tegenstrevers van deze stelling worden aangehaald. Minder overtuigend klinkt echter Zijne bewijsvoering. Wanneer hij wil aantoonen dat Cantor's opvatting van
het transfiniete geen steek houdt, en dat b.v. de verzamelingen
4 ......
1
2
3
(7)
4
5...... 1
3
(8)
2
niet even groot zijn omdat « tous les élérnents de (7) ont leur correspondant dans (8) , mais it y a dans (8) l'élément 1 qui n'a pas de correspondant dans (7) . » Men kan dus, volgens schrijver, geen éénéénduidige betrekking tusschen al de elementen der twee verzamelingen opstellen. In een kritische nota, die in het boek is ingelast, en die
geschreven werd door M. R. Le Masson, wordt deze zienswijze kracht
dadig bekampt. De lezer kan dus zelf de verschillende argumenten
aan elkaar toetsen. Dit is het groote voordeel van dit werk, dat wel niet
iedereen zal overtuigen dat de aleph-nul van Cantor « est, purement ei
Ïsimplement, un néant d'intelligibilité ,acculant l'esprit à 1'absurde ».
F. Van Bouchout.
Dr, jas. VAN DAEL, Psychologische verhandelingen — Van
Kampen, Amsterdam, 1935.
Een reeks verhandelingen over toegepaste psychologie. De drie
eerste gaan over de psychologie van het getuigenis : Ontwikkeling van
e psychologie van het getuigenis ; Foutieve invloed van het vriendenclubje op de getuigenverklaring van kinderen in zedendelicten ; Foutieve invloed, die van het verhoor door de ouders (of familieleden)
uitgaat op de getuigenverklaringen van kinderen in zedendelicten. Tamelijk lang uitgewerkte voorbeelden gegrepen uit de vele ervaringen
van den schrijver als deskundige.
De vierde verhandeling behandelt de « levensleugen bij Ibsen ».
Levensleugen, wordt ons gezegd, zou men kunnen omschrijven als
een fictie, die vele menschen noodig hebben om voldoende ( althans nog
eenige) bevrediging in het leven te hebben ; zonder deze fictie zouden
de betrokken subjecten zich zeer ongelukkig voelen, ja, wellicht psychisch te gronde gaan. » Eenige interessante beschouwingen over de
betrekking tusschen die levensleugen en het ideaal, tusschen levensleugen en systeem van Adler, enz...
De twee laatste verhandelingen gaan meer over psychotechnische
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vragen : bijdrage tot de psychologie van het winkelbedrijf (kruideniers- en comestibelzaken) - --- Psycho-techniek onderzoek als sectiemiddel bij vakopleiding.
Het boekje is klaar geschreven, leest gemakkelijk, is als illustratiemateriaal voor deskundigen nuttig en zal ook oningewijden interes
seeren.
Dr. J. Donceel, S. J.
Boris SOLIVARINE, Stalinef Aperçu historique du Bolchevisme
-- Plon, Parijs, 1936, 374 blz., 30 Fr. fr.
Een aangenaam geschreven boek dat ons een overzichtelijke geschiedenis van het Bolsjevisme aanbiedt. Geen onpartijdig werk ; de
schrijver is voor het regiem gunstig gestemd maar niet in alles een bewonderaar van den dictator. Hij volgt wel eens de documentatie hem
door Trotski, den bekenden tegenstrever van Staline, bezorgd.
C. B.
Dr. H. ROHRACHER, Kleine Einfurung in die Charakterkunde
Teubner,
Leipzig, 1934, 240 blz.. 2,80 Rm.
--Karakterkunde is nog eene jonge wetenschap, welke het evenwel
reeds tot belangrijke uitslagen bracht. Hier wordt ons een interessant
overzicht gegeven van hetgeen in Duitschland er over verscheen. De
schrijver doceert hersenphysiologie en -psychologie en publiceerde
reeds verschillende studies waarvan de eerste is Personlichkeit und
Schicksal (1926) .
Joh. LINDIVORSKY, Erfolgreiche Erziehung ; Psychologie der
Aszese ; R. ALLERS, Das Werden der sittlichen Person.
Drie uitgaven van Herder (Freiburg im Br.) welke ons, van
katholiek standpunt uit, binnenvoeren in de zoo belangrijke karakterkunde ; welke ons helpen moeten oordeelkundig het natuurlijke tot opgang naar God aan te wenden.
Max VAN POLL, De economische structuur onzer maatschappij;
Reeks Credo-vivo, Nr 5. --- Standaard-Boekhandel, 1935, 76 blz..
18,75 fr.
Hier worden ons drie lezingen tingeboden, over : de wording van
de economische structuur onzer samenleving ; het verbreken van haar
groei ; onze taak tot herstel eener organische economische structuur
schetsen.
De eerste twee deelen zijn van geschiedkundigen aard ; ze laten
vooral uitkomen hoe de christelijke opvattingen tot de geleidelijke ontwikkeling brachten van een waarlijk christelijk bezielde economie op
de puinhoopen der heidensche uit het Romeinsch Rijk en hoe na heerlijken bloei verval kwam, onder den invloed van verzwakt christelijk
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leven en vooral van de opvattingen door de Reformatie ingevoerd. Een
schets welke de groote lijnen scherp laat uitkomen.
Het derde deel wijst op de gebreken en vooral de gevaren der huidige economische structuur.

Dr. K. du Bois, S. J.

Uitgaven van het e Davidsfonds ».
't Davidsfonds publiceerde den laatsten tijd opmerkelijk veel
vertaalwerk. En 't kan misschien ook wel als 'n compliment opgevat
worden, als ik er bijvoeg dat dit veruit het beste is van wat ons de
laatste jaren door dit organisme zooal werd voorgeschoteld.
Daar hebben we vooreerst : « De keuze van Kris », door Amy
LE FEUVRE, overgezet uit het Engelsch. Een ijl en teer verhaaltje,
genre Burnett's Kleine Lord, maar braver nog, met 'n tot in 't schematische vereenvoudigde psychologie, een tot 't ireëele gedreven
idealiseering. En toch leest het vlot en aangenaam. Alles samen : gezonde volkslektuur. jammer alleen dat de vertaling zoo slordig is.
Fouten als de « je » en « ge » vermenging in eenzelfde volzin zou
een kultuurorganisme als 't Davidsfonds in 't jaar O. H. 1935 niet

meer mogen tolereeren.
Volgt daarop : Hans GRIMM met de « Olewagen-sage ». Sterk
werk, sober, zakelijk, beheerscht. Literair veruit 't beste van de reeks.
Maar we zien niet goed in hoe 't Davidsfonds het uitgeven kan verantwoorden van een boek dat als motto draagt : « Het komt er op aan
dat het raadsel, hetwelk wij noodlot heeten, altijd opnieuw zou worden gezien » --- en dat totaal fatalistisch van opzet is. De vertaling is
ditmaal vrij goed.
« Goede Geesten » van Will VESPER is 'n interessante bundel.
Erg ongelijk, met hier en daar 'n greintje simplisme, maar sober en
ernstig moraliseerend.
Dit voor de vertalingen.
Als we tot eigen schrijvers overgaan, stemt het treurig bij cc De
wonderlijke tocht » van Robert VAN PASSEN alvast een groote nul
te moeten plaatsen. Geen structuur, geen spanning. Hopeloos banaal
« Mijn zoetwater-aquarium .» van MORREN : vulgarisatiewerk
zonder Benige wetenschappelijke pretentie. Nuttig en volksch. De
teekeningen zijn jammer genoeg vrij onduidelijk.
Speciale aandacht vergt tenslotte het zeer interessante werk van
Dr. GIELEN : « Globetrotters », dat in de keurreeks verscheen. Als
geheel herinnert het ons aan de monografieën van onzen betreurden
Persijn. Zelfde belezenheid, zelfde opgaan in en meeleven met zijne
auteurs, zelfde lichte neiging tot overschatting. Zelfde eerbied ook
voor de diep-religieuze waarde van de schrijvers waarmee we hier
kennis maken.
Kees Meekel, Feber, Van der Meer. Drie katholieke strijders uit
Noord-Nederland die ten onzent al te weinig bekend zijn. Dr. Gielen
leidt ons doorheen hun werk en tracht er ons toe aan te zetten ze op
onze beurt te lezen en te genieten.
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Wie na lektuur van deze enthousiaste bladzijden de boeken dezer
schrijvers ter hand neemt, zal, vooral voor Kees Meekel, misschien
wel lichtjes ontgoocheld uitkomen, maar toch blij zijn kennis gemaakt
te hebben met drie schrijvers die in de verwarring van onzen tijd de
veilige richting volgen van het ééne Licht.
L. M., S. J.
Ch. G. J. VAN DER MANDERE, Vijftien jaren arbeid van den
bijVolkenbond, l e Deel. — Paul Brand, Hilversum, 1935, 480 blz.
lage XLIV blz., 163,50 fr.
De ondertitel luidt « Overzicht van grondslag, samenstelling en
werkzaamheden van den Volkenbond » ; in dit eerste deel worden ons
de grondslag en de samenstelling uiteengezet, van den Volkenbond
zelf en van het Permanente Hof van Internationale justitie, te Den
Haag.
De schrijver verklaart ons dat hij ons niet wil aanbieden een « wetenschappelijke bijdrage met uitgesproken strekking » maar wel « den
gemiddelden leek zoowel in de groote lijnen als in de bijzonderheden
van den arbeid van den Volkenbond voorlichten ». Welnu, hij is wetenschappelijk ; hij levert geen licht vulgarisatiewerk maar een methodische, grondige uiteenzetting niet enkel van de instellingen zelf
maar daarbij van de wijze waarop ze tot stand kwamen, van de besprekingen wel eens vrij hevige bet w i s t i n g en! --- waartoe hunne
oprichting aanleiding gaf. Er is ook « strekking » i: zijn werk : warme
genegenheid voor den Volkenbondsgeest; maar ze blijft kalm, ze verduistert niet de objectieve uiteenzetting, wij hebben hier geenszins te
doen met een pleitrede.
Dr. K. du Bois, S. j.
P. E. WINKLER, Zieltogend Europa en Ontwakend Azië.
Dietsche Uitgaven-Maatschappij, 1935, 110 blz.
Waarschuwing tot Europa en meer bijzonder tot Nederland -- om
den bedreigden Oost --- gericht. Vooral Japan's rol, Japan's streven
en drijven wordt ons aangetoond en wel heel juist en treffend doordat
de schrijver tot het meest innige doordringt : tot de overtuiging, in den
godsdienst gegrondvest, dat allen leden zijn van één groot gezin. van
een goddelijk volk met een keizer die van goddelijken oorsprong is,
van het volk geroepen tot de opperheerschappij, ten minste in het
Verre Oosten.
Een boek waar men veel uit leeren zal.
Dr. K. duBois,S. J.
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Katholieke Kerk en Crisis in de
Vereenigde Staten -1929-1936
door E. A. RYAN, S. J.
Woodstock College, Maryland, U. S. A.

Welke waren, voor de Katholieke Kerk in de Vereenigde Staten,
de gevolgen van de economische crisis die bijna de gansche wereld
sedert 1929 trof ? Laat ons hier enkele er van onderzoeken.
De Europeesche lezer merke evenwel op dat de economische depressie slechts een der nieuwe factoren was welke in Amerika op den
godsdienst hun invloed uitoefenden.
De radio is ongetwijfeld de meest in 't oog springende onder die
factoren. De Vereenigde Staten zijn met ontvangstposten letterlijk
overdekt en de propaganda door den ether werd wellicht nergens
zoo doeltreffend ingericht als bij ons. De Amerikanen lieten dat
werktuig tot evangelieprediking niet ongebruikt : katholieke programma's verkondigden de katholieke leer het gansche land door ;
wij hebben onzen « radio-priester », Eerwaarden Heer Charles E.
Coughlin, van het bisdom Detroit, de machtigste spreker uit gansch
Amerika, die, althans in het begin, veel er toe bijdroeg om bepaalde
aspecten van de katholieke leering te populariseeren (1) ; overtalrijke radio-programma's staan in den dienst van het Katholieke geloof, en laat ons ze niet als minder doeltreffend aanzien omdat ze
slechts van plaatselijk belang zijn ; eindelijk, het was in die jaren
voor het eerst aan de Amerikaansche Katholieken gegund de stem
van hun Heiligen Vader te hooren die hen van uit het Vatikaan
toesprak. Het staat buiten twijfel dat de radio voor de Amerikaansche Kerk een werktuig was tot verhoogde doeltreffendheid harer
geloofsprediking en dat hij aan de katholieke opvattingen een invloed
verzekerde grooter dan ooit te voren.
De afschaffing der prohibitie, (2) op 5 December 1933, was een
(1) Later ging hij er toe over geweldige politico-sociale radioreden te
houden welke heel wat stof opjoegen.
(2) Het 18e « Amendement » op de Grondwet verbood, op 29 Januari 1919,
over de gansche Unie, het vervaardigen, verkoopes en vervoeren van alkoholhoudenden drank ; het 21e « Amendement » schafte, op 5 December 1933, het
18e af.
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tweede belangrijke factor. Vele Protestantsche kerkgenootschappen
hadden ze warm gesteund terwijl gezaghebbende katholieke leaders
en de groote meerderheid der Katholieken ze krachtdadig afkeurden.
Haar volledig mislukken, na een lange proefneming van over de
12 jaar, bracht de Katholieke Kerk hóoger aanzien bij, terwijl het
niet weinig tot discrediet strekte voor een bepaalde soort religiositeit
die lijnrecht in strijd staat met den katholieken geest. Voegt hierbij
dat de afschaffing van het « droog » regiem veel er toe bijdroeg om
klaarte te brengen in het onzedelijke van den geschapen toestand.
De millioenen dollars, die de gangsters opstreken door hun verkoop
van onwettelijken drank, zullen nu gaan naar wat achtenswaardiger
lui. Haar afschaffen brengt ook vermindering van het gecommercialiseerd misdrijf mee en herleving van den eerbied voor de wet wordt
er door mogelijk gemaakt.
Het ophouden der inwijking is een derde factor. Voor de eerste
maal in de geschiedenis komt Amerika er toe meer uitwijkelingen
dan inwijkelingen te tellen (3), hetgeen van overgroote beteekenis
is voor de Katholieke Kerk.
Slechts nu treffen wij kloostergemeenten aan, over het gansche
land verspreid, en die uitsluitend Amerikaansch zijn. De buiten het
land geboren Katholieken en priesters, die beide zoo edelmoedig tot
het inrichten der Amerikaansche Kerk hebben bijgedragen, zullen
in een nadere toekomst tot een onbeduidend aantal verminderd zijn.
Het verdwijnen der buitenlandsche priesters schijnt ons bijzonder
jammer maar is onvermijdelijk. Wij tellen in Amerika wel talrijke
roepingen tot het priesterschap maar, als wij rekening houden én
met den nood in eigen land én met dien der missies met Amerikaansch
personeel, zijn er zeker niet te veel.
* * *

De economische crisis heeft op de jaren 1929-1936 haren stempel
gedrukt veel sterker dan radio, afschaffing der prohibitie en uitvallen
der inwijking, in zoover dat zij als een der beslissende factoren in
onze gansche geschiedenis moet aangezien worden. Nergens kwam
het kenmerkende van dat economisch vraagstuk zoo scherp naar
voren als in Amerika ; 't is een bijna onmetelijk uitgestrekt land,
een rijk land, gezegend met een overvloed van Gods stoffelijke gaven,
(3) Sedert 1931 wordt de inwijking door de uitwijking overtroffen ; in 1932
waren er 36.000 in- en 103.000 uitwijkelingen ; in 1935 : 35000 en 39.000.
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vrij dun bevolkt en waar een naarstig volk woont. En nu verkeert er
een aanzienlijk deel der bevolking in hongersnood ! Tot zelfs de
meest conservatieven zagen in dat geplanif ieerde economie zich onoverkomelijk opdrong. Mr. Franklin Roosevelt, in 1933 als in triomf
gekozen, tot verbazing van zijn tegenstander Mr. Herbert Hoover,
spande zich in om die economische hervorming door te voeren (4) .
Zijn moed stelde een einde aan de paniek welke zich van het land
had meester gemaakt. Maar het werd weldra duidelijk hoe weinig
dit opbeuringswerk een gemakkelijke taak was. De belangen, die in
1933 nagenoeg alle gelijkloopend schenen, bleken in 1936 tegenstrijdig met elkaar te zijn. De natie wordt op 3 November aanstaande
opgeroepen om zich over Mr. Roosevelt uit te spreken. Waarschijnlijk wordt hij voor een nieuw termijn van vier jaar tot President
gekozen ; die uitslag is evenwel geenszins verzekerd. Ondertusschen
heeft Mr. Roosevelt ongetwijfeld een soort revolutie bewerkt : een
gansche reeks nieuwe wetten werden gestemd en — hetgeen van
grooter beteekenis is — onze oude eerbiedwaardige Amerikaansche
Grondwet werd in radikaler zin geïnterpreteerd dan ooit te voren.
En hier dringt zich een eerste en hoogst belangrijke vaststelling op.
Deze gewichtige kentering in 't staatsbeleid gebeurde nagenoeg
zonder wrijving met de Kerk. Als wij de katholieke tijdschriften uit
de jaren 1929-1936 doorloopen, stellen wij vast dat de redacties
allerlei vraagstukken bespreken en 't voor verschillende bevolkingsgroepen opnemen : voor den boer, voor den arbeider, voor de vakorganisatie, tot zelfs voor de Amerikaansche traditie ; wij treffen inter
gendeel bij hen geen verdedigen der Kerk aan. Dit was immers
overbodig. De vriendschappelijke verhouding tusschen Kerk en Staat
in Amerika handhaafde zich, ondanks een paar schokken, gedurende
deze bewogen periode. Dezelfde opmerking geldt natuurlijk evenzeer
voor de Protestanten en voor de joden als voor de Katholieken.
Wij stellen een ander gunstig uitwerksel der crisis vast in het
feit dat er in den geest van menigen Amerikaan meer klaarte kwam
over een gewichtig zedelijk beginsel. De Kerk leerde steeds en leert
nu nog dat zij er toe geroepen is Gods glorie op de wereld te bevorderen terwijl het den Staat toekomt voor 's menschen stoffelijk welzijn
zorg te dragen. Wel verzochten armen, zieken en gebrekkigen haar
steeds , om stoffelijken bijstand en werden zij dan nooit afgewezen.
Die hulpverleening is evenwel op slot van zaken een bijkomend iets.
(4) Zie in « Streven » : J. I. Corrigan : Wordt President Roosevelt herkozen ?, April 1936, blz. 379-390.
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Welnu de heel bijzondere uitbreiding der katholieke liefdadigheid in
Amerika, had wel eenigszins die waarheid in de schaduw gesteld.
Nu heeft de crisis, door uitgebreider bijstand te eischen dan de particuliere liefdadigheid vermocht te 'verleenen, duidelijk laten uitkomen
waar ten slotte de verantwoordelijkheid voor den toestand moet gezocht.
De crisis was onrechtstreeks oorzaak van stijgenden invloed der
Kerk in de arbeidersmiddens. Hier moet in de eerste plaats gewezen
op den bijval van het katholiek arbeidersblad « The catholic Worker »
(De katholieke Arbeider), dat te New York verschijnt. Peter Maurin,
een zijner redacteurs, leidde den Amerikaanschen katholiek in het leer
kenapostolaat bij den arme in.

Wij stellen vooruitgang vast in het beter stellen van het schoolvraagstuk. De katholieken in Amerika moeten, even als de overige
burgers, belasting betalen om de openbare school te bekostigen. Ze
moeten tevens uit eigen zak de parochiale scholen steunen welke
honderdduizenden scholieren tellen, hetgeen voor den Staat een
besparing van millioenen dollars beteekent. De druk der crisis woog
bijzonder zwaar op deze scholen. Hun voortbestaan danken wij grootendeels aan de heldhaftigheid der kloosterlingen aan wie de meeste
toevertrouwd zijn. Afzonderlijke pogingen werden hier en daar aangewend om van de staten subsidies er voor te bekomen. Ze brachten
het tot enkele successen maar de mislukkingen waren talrijker. In elk
geval werd nu voor het eerst, tot zelfs door bladen als het weelderig
uitgegeven « Brooklyn Tablet », gezocht naar een passende oplossing
dier schoolonrechtvaardigheid. Dit is een vooruitgang welke ons moet
verheugen.
Betrouwbare statistieken laten toe te besluiten dat de crisis duizenden niet-katholieken tot hunne kerkgenootschap terugbracht. Hetzelfde gebeurde ongetwijfeld eveneens met de katholieken. Het feit
dat er in de Vereenigde Staten talrijke afvallige katholieken zijn komt
overeen met dat der talrijke niet praktiseerende katholieken in Europa.
Maar wij stellen dit groot verschil vast dat godsdienstig aangelegde
kinderen van niet praktiseerende ouders uit Europa er gemakkelijker
toe zullen komen tot den schaapstal terug te keeren dan zulke kinderen
hier in Amerika. Hoeveelen keerden terug ? Mgr. Shaughnessy, Bisschop van Seattle, heeft aangetoond dat de beschikbare statistieken
niet toelaten met zekerheid hun aantal vast te stellen. Het sis vanzelfsprekend nog moeilijker uit te maken hoe talrijke Katholieken door de
economische moeilijkheden uit godsdienstige onverschilligheid getrok-
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ken werden en hoevele zij onverschillig maakte. Laat ons slechts één
feit vermelden : wij stichtten veel goeds in de « arbeidersnegers » door
liet Gouvernement georganiseerd om de werklooze jeugd ter hulp te
komen (5).
Bij al deze uiterlijke krachtsinspanning komt nog dat het geestelijk leven der Kerk uit de crisis haar voordeel trok. Welvaart brengt
altijd gevaar voor de Kerk mee. Wel deelde het Amerikaansch
Katholicisme niet in zijn geheel in den overvloed van voor de crisis ;
verschillende parochies en zelfs bisdommen hadden evenwel overvloedige stoffelijke rijkdommen verzameld. Hoe oordeelen over den
gunstigen terugslag van den huidigen tegenspoed ? Het moge volstaan dien invloed te hebben vermeld.
* * *

Misschien zijn 't op de eerste plaats noch de nieuw opgerezen
factoren noch de rechtstreeksche gevolgen der crisis die ons het
meest duidelijk aantoonen welken langen weg het Amerikaansch
Katholicisme in dit zesjarig tijdperk aflegde maar wel voortbestaande
oudere factoren. De wijze waarop ze tegenwoordig voortwerken is
zeer leerrijk.
Het Anglosaksisme blijft overwegend in Amerika. Engelsch

wordt er steeds meer, ja practisch algemeen gesproken. Maar de
Anglosaksische invloed op de Kerk vermindert. Het komt ons nuttig
voor hier even er aan te herinneren dat wij aan de Ieren de eerste
organisatie van de Kerk in Amerika verschuldigd zijn. Met honderdduizenden overgekomen, namen zij bijna onmiddellijk een werkdadig
deel aan het leven rondom zich, hetgeen vooral hierdoor te verklaren
valt dat zij het Engelsch machtig waren. Een onderzoek naar de
geschiedenis der kerkelijke hiërarchie en der geestelijkheid toont duidelijk aan dat ze er langen tijd een overwegenden invloed in behielden. Deze verminderde daarna en zal blijven verminderen. Behalve
den sedert lang reeds erkenden invloed der Duitsch-Amerikaansche
Katholieken, hebben de seminaries steeds meer dien van andere raselementen ondervonden, vooral dien van Italianen en van Polen, om
enkel de voornaamste te vermelden. Men meene nu niet dat scherpe
spanning bestaat tusschen die verschillende elementen, verre vandaan,
ze voelen immers alle eerst en vooral Amerikaansch, boven al het
(5) De « Civilian Conservation Corps » (C.C.C.) welke aan jonge lieden
in gezonde voorwaarden opbeurend werk verschaft (ontginning van gronden,
bebosschen, enz.). Van 5 April 1933 tot 1 Februari 1936 genoten 1.559.000 jongelingen van hare voordeelen.
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overige — 't klinkt wel wat paradoxaal dat verslapping van den
invloed der Ieren verslapping van het Anglosaksisme in de Amerikaansche kerk meebracht !
't Uitblijven van anticlericalisme was altijd een kenmerk van het
Amerikaansch katholieke leven. Men oordeelt algemeen dat die gelukkige toestand voor een groot deel moet toegeschreven aan de houding door de katholieke leaders aangenomen. Hielden ze er met de
crisis minder sterk aan ? Het opkomen van Father Coughlin als een
politieke macht stiet meenigen ernstigen katholiek van meer conservatieve strekking tegen de borst. Maar cyniek anticlericalisme komt
meestal niet uit die middens. Misschien ligt hierover het grootste gevaar in het stijgend aantal jonge Katholieken die hunne opvoeding
in neutrale hoogescholen genoten. Ze konden er wel eens toe komen
weinig sympathie te voelen voor de princiepen welke eene integraalkatholieke vorming op den voorgrond brengt.
De inrichting der openbare scholen is een andere factor welke
steeds doorwerkt en op de katholieke gemeenschap zijn invloed laat
gelden, tenminste negatief. Naar de meening van vele nadenkende
Katholieken ligt daar het groote gevaar voor godsdienst en zeden
in Amerika. Op de officieele school wordt hoegenaamd geen godsdienstonderwijs gegeven. Steeds wijder uitbreiding van euvels als
birth control en echtscheiding (6) worden aangezien als een rechtstreeksch uitwerksel der goddelooze officieele scholen. De Katholieken oordeelen dat zij het aan hun land niet minder dan aan hun
godsdienst verschuldigd zijn al hunne krachten in te spannen om
tegen dien toestand op te komen. Welnu de crisis had tot gunstig
gevolg de oogen van vele niet-katholieke Amerikanen te doen open
gaan voor de noodzakelijkheid van godsdienstonderwijs op de school.
De Katholieken werden ook stouter in de uitdrukking hunner
verontwaardiging voor schreeuwende misbruiken. Om dit door een
\ oorbeeld duidelijk te maken hoeven wij enkel te wijzen op de werking van de « Legion of Decency » (Bond voor de Zedelijkheid), door
de Amerikaansche Katholieken opgericht en die den steun van
menige andere kerkgenootschappen ontving. Ze dwong de Amerikaansche studio's het zedelijk peil hunner productie te verhoogen en
een katholieken censor te aanvaarden.
(6) In 1930 telde men 170 echtscheidingen per 1.000 gesloten huwelijken ;
1,6 per 10.000 inwoners. Het geboortecijfer was zeer hoog in de eerste helft der
vorige eeuw ; het daalde tot 26 per 1.000 inwoners en per jaar in 1910, tot 22 in
1923, tot 17 in 1934 ; vooral in de Staten langs den Stillen Oceaan (Washington,
Oregon, Californië) staat het geboortecijfer laag : 12 a 13 per 1.000 in 1933.
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* * *
Laat ons besluiten dat de Kerk in Amerika den geestelijken steun
van de gansche Wereldkerk op heel bijzondere wijze verdient. Ze
maakt de talrijkste groep der Engelsch-sprekende Katholieken uit ;
ze schijnt er toe geroepen een steeds belangrijker rol in het leven der
natie te spelen ; ja zelfs een volledige zegepraal van het Katholicisme
in Amerika mag niet als een onmogelijk iets aangezien
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Domenico Giuliotti
door Ellen RUSSE.

« Arbeiders in den Wijngaard » is de titel van een boek, dat
Giovanni Papini enkele jaren na zijn bekeering schreef en onder die
arbeiders noemde hij zijn vriend Domenico GILILIOTTI. Aan Giuliotti immers had hij veel te danken ; de striemende brief, waarin
Giuliotti zijn makker gebood zich niet langer af te wenden van de
Moederkerk, was niet zonder uitwerking gebleven. Papini's overgang
werd het uitgangspunt van hun beider hechte vriendschap.
Op zeer suggestieve wijze heeft Papini ons een beeld gegeven van
Giuliotti in datzelfde hoof stuk van de Arbeiders in den Wijngaard (1) .
Na een kostelijke beschrijving over een bezoek aan den schrijver, die
te Greve woont in de Chiantistreek, vervolgt Papini
« Om het volledig portret te geven, zou men het leven van Giuliotti dienen te verhalen, dat arm schijnt te zijn aan gebeurtenissen en
dat tóch heel wat avontuurlijks bevat, althans voor hen, die . het innerlijk gebeuren stellen boven uiterlijke voorvallen, al zijn deze soms
bekorender of dramatischer. , Men zou van zijn eenzame kinderjaren
moeten vertellen in het buitengoed van Varrazzano, over zijn studiejaren in Florence, Rome en Siena — die hem niet eens een armzalig
doctoraat in de rechten bezorgden -- zijn heimelijken en openlijken
strijd met zijn oom den notaris, die tot zijn groote ontsteltenis bemerkte, dat hij een dwazen dichter tot pupil had, in plaats van een
bezadigd opvolger in het notariaat en over zijn huwelijk met een
meisje uit Siena tegen den zin der familie, en over zijn ronddolingen
van het republikeinsche naar het anarchisme, van het geloof naar het
atheïsme, van het atheïsme naar de theosofie, van de theosofie naar
het evangelie, van het evangelie naar de eenige, eeuwige Kerk onder
het gezag en de leering van Rome. En ten slotte zou men moeten
spreken over al de werken, waar hij aan begonnen is zonder ze af te
maken, van degene die bijna klaar kwamen en werden vernietigd, en
van de werken, waarover hij droomde, doch die hij nooit zal schrijven.
Want men moet niet denken, (dat het beste van Giuliotti te vinden is
in de gedrukte boeken, die zijn naam dragen.
(1) Opgenomen in den Nederlandschen bundel : De Ladder van Jacot,
Uitg. Teulings, den Bosch, 1934.
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» Doch wie Giuliotti goed kent en den weg tot zijn hart ontsloten vond, weet dat zijn geschreven werk slechts een enkele schijfje is
der vrucht : en waarschijnlijk niet eens 't meest substantieele. Hetgeen
Giuliotti zijn vrienden geschonken heeft -- en ook aan geheel of bijna
onbekenden --- door intieme gesprekken en door middel van brieven,
is oneindig veel meer, dan wat hij aan allen geschonken heeft door zijn
boeken. Er is in hem iets van den pre-Guthenbergiaanschen apostel,
die de ziel wil leeren kennen uit de oogen, en voor uiteenloopende
naturen zijn bewijsvoeringen, beeldspraken en vermaningen wil aanpassen. En dan wordt hij, die op verstrooide menschen den indruk
maakt van een verstrooiden heereboer, opeens een engelachtige verleider, die met vurige woorden de lauwheid of domheid van anderen
achterna zit tot in hun verste schuilhoeken. De trage herkauwer verandert in een Etna en wee hem, die zich met onbedekt hoofd onder
de steenen-regen waagt. Doch deze weer in werking tredende vulcaan
is in staat behalve het dreigend gerommel, ook de warmte der liefde
te schenken en op den vernielingsweg van zijn leven, de duurzame
bloemen der intellectueele liefde te doen ontspruiten. »
Toen zij beiden soldaten van Christus geworden waren, togen zij
gezamenlijk aan den arbeid. In hun geestesverrukking over het veroverde geluk -- Giuliotti is immers ook een teruggekeerde -- trokken
zij te velde tegen allen, die dat heil tegenwerkten ; tegen de lauwen,
de huichelaars, de valschaards, de Godloochenaars, di lasteraars en
gierigen, kortom tegen allen die geen ijverige deemoedige christenen
zijn. Zij kozen voor hun gezamenlijk te schrijven werk den vorm van
een woordenboek, omdat zij aldus het gemakkelijkst hun korte, directe
aanvallen tot heele groepen tegelijk konden richten. Zij wisten dat
hun aanvallen wild en hard waren als de stokslagen en houweelstooten
van een wildeman, vandaar de keuze van hun titel : « Dizionario del
Omo Selvatico », « Het Woordenboek van den Wildeman ». Het lag
in hun natuur om zoo te schrijven, zij zetten hierdoor hun vroegeren
stijl voort, want beiden behoorden zij tot de school der stroncatura,
van de vernietigende, afbrekende critiek. Alleen leun mikpunt hadden
zij veranderd ; vroeger hadden zij God, godsdienst en christenen met
hun moordende bijislagen verbrijzeld, nu hakten zij op hen, die den
Christus niet beleden. Maar het was een vergissing, deze liefdelooze
vorm en schrijfwijze. Zij zagen het beiden in en staakten de verdere
uitgave van het Woordenboek. Behalve het eerste deel, hetwelk de
letters A en B bevat, is er nooit meer iets van verschenen.
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Toen lieten zij zeven jaren voorbijgaan, zeven jaren van werken
en bidden. Van bidden vooral, want in dien tijd hebben zij weinig of
niets gepubliceerd. Doch dat die jaren vruchtbaar zijn geweest en de
beide wildemannen tot bezonkenheid en rust hebben gebracht, toonden
de boeken, die zij na die rustpoos schreven. Giuliotti publiceerde in
het voorjaar van 1929 zijn « Polvere dell' Esilio » (2). Papini liet aan
het einde van 1929 zijn « Sant Agostino » (3) verschijnen. Beide uitgaven werden geroemd als de meest belangrijke successen der boekenmarkt van dat jaar.
Dat zij geheel en al bewust waren van de verandering, die zich
in hen voltrokken had, kunnen we in die beide boeken lezen. Het
duidelijkste is wel Giuliotti in het laatste hoofdstuk van zijn Polvere,
waar hij « Congedo » (afscheid) boven schreef. Het is een samenspraak tusschen pen, inktkoker, boeken en papier in de studeerkamer
van den schrijver ( Giuliotti zelf) . De andere schrijver (Papini) is door
zijn portret vertegenwoordigd.
« Gooi ons weg », roept het schrijfmateriaal, « we willen niet
langer meewerken tot je verderf. Ik wil niet langer schrijven, zegt de
pen, ik wil je niet langer dienen, roept de inktkoker. Mij mag je niet
meer bevuilen, protesteert het papier en de boeken waarschuwen : ons
mag je niet meer doorbladeren ! »
« Waarom », vraagt de schrijver. « Waarom ? » herhaalt het
portret. « Zwijg ! » is het antwoord. Dan komt Papini's bundel cr1tieken « Stroncatura » naar voren, het boek is gebonden in een menschenvel, als aanvoerder der anderen werpt het boek zich op het
portret en verbrijzelt het.
« Weet je waarom we dit gedaan hebben ? » legt het klein boekje
in zakformaat uit (het is het Evangelie) . « Omdat op den dag des
Oordeels er niet gevraagd zal worden : « Wat hebt ge gelezen »,
maar « wat hebt ge gedaan » ; niet : « hebt ge U in een zorgvuldige
woordenkeus uitgedrukt », maar : « hebt ge godsdienstig geleefd ? »
Alle andere boeken roepen : « Wat zijn we dom, triestig en vuil !
Leest slechts dat kleine boekje in zakformaat en verbrand ons tot stof
en asch, want, schrijver, je ziel is zwart als inkt ! Meen je soms dat
je christen bent ? je hebt niets gedaan als literatuur om den Christus
heen maken. »
De schrijver komt langzaam tot bezinning. « 't Is waar ! Ik was
blind, maar nu zie ik ; ik was doof, maar nu kan ik hooren, ik was
(2) Polvere dell'Esilio (Stof der Ballingschap). Uitg. Vallecchi, Firenze.
(3) Sant Agostino, Uitg. Vallechi, Firenze.

DOMENICO GIULIOTTI

459

lam en nu loop ik. Bevrijdt mij ! Uit liefde tot het Kruis, hebt erbarmen over mij. Laat het Kruis mij verder voorthelpen ! »
Hij verlaat zijn studeervertrek, doorkruist de stad en beklimt een
heuvel. In de verte ziet hij een klooster. Hij klopt aan de poort en
wordt binnengelaten.
Sedert dien heeft men niets meer van hem gehoord in het rijk
van inktpot en papier ».
Was dit schetsje bedoeld als een definitief afscheid van de
Stroncatura ? Heel de inhoud van het boek doet dit vermoeden. Polvere dell' Esilio is opbouwend en mijlen ver verwijderd van het vroegere boek Ora di Barabba. Er is een groot verlangen in uitgedrukt
naar den Christus en een diepe smart omdat de schrijver zich balling
voelt. Giuliotti citeert in zijn voorrede Mattheus VIII 19.20 : « Een
schriftgeleerde naderde en zeide : « Meester, ik zal U volgen, waarheen Gij ook gaat ». Maar jezus zeide hem : « De vossen hebben
holen, en de vogelen des hemels nesten, maar de Menschenzoon heeft
niets, waar Hij het hoofd kan neerleggen ». De schrijver van deze
bladzijden is gelijk aan dien schriftgeleerde uit het Evangelie : eerst
nam hij zich voor om den Verlosser overal te volgen, maar toen Deze
hem liet begrijpen op welke wijze Hij gevolgd wil worden, zweeg hij,
maakte zich uit de voeten en keerde huiswaarts. Daar oefende hij toen
zijn ambt uit van « schriftgeleerde », zij 't dan ook in het Nieuwe
Verbond.
Tref fend, -- zoo vervolgt Giuliotti — zijn de woorden van mijn
armen, grooten Léon Bloy : « Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être
pas des saints ! ».
Halverwege de trap, dat wil zeggen, halverwege de spiraal naar
den hemel in het gezelschap van allen die nooit heiligen zullen zijn,
heb ik dit boek samengesteld, hetwelk lijkt op het gelapte kleed van
een bedelaar, het kleed waarin ik bevend verschijnen moet voor den
Koning aller Koningen. »
De eerste studie Stat Crux is een verheerlijking en uitlegging
van het Kruis. Giuliotti ziet het overal, in de vensters der huizen, in
het vliegen der vogels, in den ploeg, en ook in de houding van zijn
schrijvende hand ten opzichte van het papier. Evenzeer ziet hij den
kruisvorm in de moderne vervoermiddelen, in de vliegmachine en in
het stuur der automobielen, doch hier wordt het kruis in plaats van
symbool van het leven en der verlossing, het embleem van dood en
verdelging (Giuliotti bedoelt dat deze moderne uitvindingen der tech-
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niek veelal voor oorlogsdoeleinden worden gebruikt) . De beteekenis
van het maken van een kruisteeken als belijdenis van het geloof in
de H. Drievuldigheid, wordt daarna uitvoerig uiteengezet.
Giuliotti houdt van origineele beelden, zooals : « De boom van
ons lichaam (de mensch is een zelf bewegende boom, die zich met
zijn takken voortbeweegt) is geheel bedekt met schimmel, daarom zijn
zijn wortelen in den hemel. De wortel van den mensch is zijn ziel en
zoolang deze wortel niet uitdroogt, is de mensch vatbaar voor genezing. Maar wie, o Heer, kan hem genezen, zoo niet Gij ? »
Of om een ander beeld aan te halen :
« Elke heilige is een echo ; hij zegt niets uit zichzelf, doch herhaalt slechts, maar aangezien hetgeen hij herhaalt van Christus komt,
schenkt dat Woord hem zulk een grootheid. Elke heilige is dus een
herzaaier van het door God geschonken zaad. »
« De groote christelijke mystici zijn groote dichters — zoo heet
het in het hoofdstuk De Nieuwe Orfeus --- zij zijn de eenige ware,
groote dichters. De dichtkunst der heidenen was wereldsch, zinnelijk,
erotisch en in haar hoogsten vorm heroïsch. Slechts door den Christus
worden de hemelen en de oogen der menschen geopend. Met Christus
leert de menschelijke ziel pas werkelijk zingen. Christus is de nieuwe
Orfeus, de universeele, oneindig goddelijk, aan Wien niemand kan
weerstaan. »
Behalve dergelijke verheven gedachten bevat het boek ook zeer
merkwaardige uiteenzettingen over het gezag en over het samengaan
van het Goddelijke en het wereldsch gezag. De hoofdstukken van
« La Pietra » werden geschreven enkele jaren vóór de Romeinsche
Kwestie en zijn gericht tot verschillende fascistische mannen van de
pers. Giuliotti sluit zich geheel aan bij Dante's opvatting over het
gezag : n.l. een tweevoudig gezag, waarbij de keizer regeert als een
volgzame zoon van den paus.
Er is ook een prachtig, vurig gedicht, een paraphrase op de litanie van de H. Maagd. Polvere dell' Esilio is een verheven meditatie
in schoonen stijl en in prachtige taal geschreven.
Het leek wel alsof Giuliotti op dezen weg voort zou gaan, mediteerend en biddend, want zijn boek over het H. Misoffer : IL
PONTE SUL MONDO (4) , dat hij op de Polvere dell'Esilio liet
volgen, is een boek van uitsluitend overwegingen en gebed.
(4) Uitg. Società editrice internazionale, Roma. In de Hollandsche vertaling : De Brug over de Wereld, Uitg. Govers, Den Haag, 1933.
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Doch Giuliotti houdt van verrassingen. In plaats van een werk
over de H. Maagd, dat men afgaande op enkele uitlatingen van hem
verwachtte, kwam er een gansch ander boek van de pers, een studie
over Francois Villon, met de eveneens verrassende titel : IL MERLO
SULLA FORCA (5) (De Merel op de Galg) . Wat is er in de figuur
van den Franschen middeleeuwschen dichter, dat Giuliotti noopte een
gansch boek aan hem te wijden ? Het was niet de behoefte om de
gedichten van den middeleeuwer wederom op den voorgrond te brengen, maar het was de mensch Villon die hem boeide. Bewogener bestaan kan men zich waarlijk niet indenken.
Levend in een tijd van geweld en verwording onderging Villon
den tijdgeest en dreigde er door ten onder te gaan. Hij heeft van het
leven alle facetten willen kennen, alles willen proeven en doormaken
met heel de felheid zijner hartstochtelijke natuur ; als in een doodendans heeft hij de menschen om zich heen zien ijlen naar het graf, het
einddoel, waar zij tenslotte toch allen moesten belanden : vorsten en
prelaten, geleerden en kunstenaars, rijken en armen, vrouwen stralend
van schoonheid en bloeiend van jeugd. Opgenomen in het rumoerig
studentenleven aan de Parijsche universiteit was Villon menigmaal de
aanvoerder der onbezonnen bende, die op roof en plundertochten uittoog. Zoo kwam hij herhaaldelijk in aanraking met het gerecht en
werd tot tweemaal toe ter dood veroordeeld na het plegen van een
moord met diefstal en van een roofoverval. Doch dank zij een algemeene amnestie van den koning werd hem gratie verleend en kon hij
de vrijheid weer genieten, doch in ballingschap. Parijs moest hij na
zijn tweede vrijspraak verlaten. Waar hij toen heen toog en op welke
wijze hij stierf, vermeldt de geschiedenis niet, wel dat ruim twintig
jaar na zijn bevrijding uit de gevangenis, zijn gedichten voor 't eerst
gedrukt werden. Dat was in 1489, doch toen was Villon zelf al lang

dood.
Met het vooruitzicht aan de galg te worden opgeknoopt, kwam
er een ommekeer in het leven van den dichter, die het leven om hem
heen in alle brutaliteit bezongen had, vol cynischen spot. Hij hoort
de klokken luiden van de Sorbonne en van de Notre Dame en dan
worden zijn gedachten gevoerd over het graf heen naar de eeuwigheid
en ontstaan de prachtige smeekzangen aan de H. Maagd en de geweldig ontroerende kreten om erbarmen en vergiffenis.
juist die groote tegenstellingen in Villon's leven en kunst hebben
Giuliotti gegrepen. Hier kon hij een mensch uitbeelden, die de volheid
van het leven gekend had.
(5) Uitg. Vallecchi, Firenze, 1935.
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Puntjes op de i noemt Giuliotti zijn voorwoord tot Il Merlo sulla
forca.
« Dit boek (men zij gewaarschuwd) kan niet in handen worden
gegeven- aan vrome maagdekens.
Onvermijdelijk, derhalve, de eenparige afkeuring van « de brave
pers ».
Doch dit heeft een voordeel : ik verspeel hierdoor de achting der
katholieke femelaars (einde/ijk !) .
Ik verhaal, commenteer en ontleed het leven, het werk en de ziel
van dien Parijschen Cecco Angiolieri uit de vijftiende eeuw, die op
een voetstuk van modder met goud dooraderd, ook in het kwaad dien
poelbewoner van Fontebranda overtrof.
Toch zal na lezing van dit boek de een of andere vermaarde beknibbelaar ontgoocheld zijn : inderdaad, in de nu volgende bladzijden
vindt men geen spoor van geleerde onderzoekingen, van hypercritische
subtiliteiten, van nieuwe gezichtspunten, enz...
Ik heb uitsluitend geschreven voor hen (hetzij velen of weinigen)
die vrijwel totaal onkundig bleven omtrent den « goeden dwaas » en
hem nu wenschen te volgen in zijn gevaarlijke avonturen en zijn zang
willen beluisteren. »
Is Giuliotti nu tóch weer tot zijn Stroncatura-stijl teruggekeerd ?
Dit voorwoord is verre van zoetsappig, doch zou bezwaarlijk anders
geschreven kunnen zijn. Het wezen van Villon is te heftig, om anders
dan heftig te worden vertolkt. Hier volgt een zinsnede uit het eerste
deel, dat een tijdsbeeld geeft : Frankrijk in de vijftiende eeuw. Het
hoofdstuk is getiteld : Van een krankzinnigen koning tot aan Jeanne
d'Arc :
« Oorlog met Engeland, burgeroorlog, twist tusschen verwanten
en tegelijkertijd pest, hongersnood, wanhoop en waanzin. Karel VI,
die als elfjarig kind Frankrijk's troon besteeg (1379) werd dertien jaar
later krankzinnig. Van toen af was hij niets meer dan een schim temidden van zijn ineenstortend rijk. Hij leefde als in een droom, verviel
van toorn in verdooving ; in zijn oog brandde nu eens een somber
vuur, dan weer doofde elke schijn van leven. Hij werd bleek, uitgemergeld en vuil, in zijn haren en baard kropen de luizen. »
In 1424 werd op de kloostermuren van het kerkhof der Onnoozelen een doodendans geschilderd. Giuliotti geeft er een beschrijving
van en roept dan weer het beeld op van Frankrijk en voornamelijk
van Parijs in die dagen. Bijzonder levendig is het hoofdstuk over de
kluchten en mystgriespelen. Een typische uiting van de verwildering
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vindt men in de bende boosdoeners en schavuiten. van LA COQUILLE, die onder aanvoering van hun leider (le roi de la Coquille) een
georganiseerde club vormde met eigen hierarchie, inwijding en eigen
jargoen. Hoofddoel was stelen, maar ook valsche munters behoorden
tot dit uitgelezen gezelschap van schurken, waaronder men edellieden
en handwerkslui vond, boeren, studenten, soldaten en bedelaars. De
justitie zette een vervolging in en de meesten stierven op het schavot.
Een ander hoofdstuk vertelt over het leven der studenten, ook al
een bende schavuiten.
Doch in dezen tijd leefde er ook een Jeanne d'Arc en werden
de prachtige kathedralen gebouwd.
Dan volgt er een deel over het eigenlijke leven van Villon.
Hij studeerde te Parijs, was op z'n achttiende jaar bachelier en
op z'n een en twintigste maitre ès arts. Hij was door zijn oom, een
priester, bestemd geworden voor den geestelijken stand, maar hij voelt
er niet voor en valt in de armen der poëzie en maakt intusschen deel
uit van de vroolijke bende zijner studiegenooten. Zoo raakt hij op 'n
avond aan het vechten en treft een priester, die kort daarop aan zijn
wonden bezwijkt. Villon verlaat Parijs en houdt zich verborgen, tot
zijn beschermer een vrijgeleide voor hem bemachtigt en hij terug kan
keeren naar de Seinestad.
Dan wordt hij betrokken in een diefstal gepleegd in een der colleges ; weer vlucht hij, maar wordt in de provincie gevonden en in de
gevangenis geworpen en zal opgehangen warden.
In die gevangenis te Meung sur Loire schrijft hij zijn testament
en gebeden en lofzangen op de H. Maagd.
De nieuwe koning, Lodewijk XI, trekt echter door Meung sur
Loire en kondigt een amnestie af.
Villon keert weer naar Parijs terug, maar wordt kort daarop als
medeplichtige in een diefstal gevangen genomen en zal nu waarlijk niet
meer aan de galg kunnen ontsnappen. Dan schrijft hij de ballade aan
de rechters en smeekt om vergiffenis.
Het wordt hem geschonken. Opnieuw ontkomt hij aan de galg,
die hem steeds bedreigt en verlaat nu voor goed Parijs, als balling.
Nadien is er niets meer van hem bekend.
In een derde deel geeft Giuliotti ons de analyse van Villon's
verzen in al hun verschrikkelijkheid en al hun geweldige schoonheid
en overweldigend geloof. De grootst denkbare tegenstellingen : ballades aan en over schoone edelvrouwen, maar ook over « La Grosse
Margot », een herbergierster die Villon's liefje was en dan weer
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krijgen we een ballade over Villon's moeder : « la pauvre femme »,
aan wie hij een teedere herinnering behoudt en er een lofzang aan
vast knoopt op de H. Maagd. Prachtige verzen vol hemelsche reinheid,
waarvan het haast onmogelijk schijnt, dat ze uit dezelfde pen voortvloeien als sommige anderen, die op 't obscene af zijn.
De doodendans schildering op het kerkhof is een gedachte, die
hem telkens weer invalt. Zoovelen om hem heen zijn gestorven, omgekomen in de oorlogen, opgehangen voor hun misdaden.
« ou sont les seigneurs du temps jadis ? » vraagt hij en in een
ander hoofdstuk denkt hij aan de vele schoone vrouwen, die nu liggen
te rotten in haar graf.
Ou sont les neiges d'antan ?
Het laatste deel van het boek heet : De kunst en de ziel van
Villon. 't Is een korte beschouwing, waarin de uitleg te vinden is van
den titel van het boek.
Ik citeer :
« Villon is geen dichter-nachtegaal, maar een dichter-merel.
Inderdaad, want hij kwinkeleert niet bij maneschijn, geeft geen platonische liefdesverzuchtingen, evenmin de geijkte pralerige beschrijvingen der lente, zooals vóór hem in de lyriek der troubadours te
vinden was. Zijn dichtkunst is overwegend spottend, doorweven met
jargoen, gezongen met een heesche stem, dikwijls snikkend, en vol
toespelingen, dubbelzinnigheden en sarcasme, bijtend en schalksch.

Een merel dus, op en tip Parijsch met een gelen snavel, die meer
fladdert en schertst met andere vogels van dezelfde pluimage, doch
niet met dezelfde vleugelslag ; nu eens strijkt hij neer op het uithangbord van een herberg, dan op de tralies eener gevangenis, dan op den
gevel van een verdacht huis en ten slotte meermalen met wijd uitgestrekte vleugels en gespannen keel op de dwarsarm van de galg.
Deze waaghals is een zondaar en hij weet 't, hij vervalt telkens opnieuw in 't kwaad en soms treurt hij er om ; doch al te dikwijls, vooral
in zijn Testament vindt men naast de meditaties, de gebeden, de
klachten en het berouw, de vlegelachtige schaterlach, de cynische grimas, de heiligschennende spot en de walgelijkste zinnelijkheid, die
zich nog beroemt op haar beestachtigheid. »
En een ander citaat :
« Dichtkunst die tegelijk macaber is en vol zinnelijkheid (maar
-de ware dichter weet ook verderf en zingenot in zangen om te zetten) ;
menschelijke poëzie over al de menschelijke ellende, die als een naar
bederf riekende bloem opwelt uit het hart van een ongelukkige, die
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echter niet wanhoopt om vergeving, redding en loutering te zullen verkrijgen. Een daldwaas, misdadig leven, maar vol van duizend tragische ervaringen, met enkele heftige aspiraties naar het hoogste, naar
het licht, om dan weer even plotseling terug te vallen in de modder.
... Honderd bladzijden slechts heeft deze dichter nagelaten, maar
daarin zien we mannen en vrouwen van eiken leeftijd, van eiken stand,
als flitsen voorbijgaan, vergezeld van hun misdaden, hun hartstochten,
hun vreugde, hun roem of hun schande.
. . . En deze cineast uit het verleden weet nog na vier en een halve
eeuw den modernen toeschouwer te boeien, te vermaken en te ontroeren. »
Hoe vreemd, hoe stuitend misschien, het onderwerp Van dit boek
moge schijnen, na deze korte opsomming, Giuliotti heeft er iets geweldig groots van weten te maken, juist door de tegenstellingen. Het
onderwerp ligt hem zeldzaam goed, veel beter dan een zuivere meditatie. Zijn stijl leent zich ook bijzonder tot de behandeling der stof.
« II Merlo Sulla Forca » is geschreven in korte, pregnante hoofdstukjes, vol pittige, rake beeldspraak.
Al doet deze « Wildeman » zijn best om een zacht schaapje te
worden, vroom en lieflijk hiaten kan hij nu eenmaal niet ; teveel is hij
de volgeling gebleven 'van zijn fel bewonderden meester, Léon Bloy.
« De Merel op de Galg » is dan ook geen boek om maagdekens in
handen te geven, zooals de schrijver zelf waarschuwt, maar wie het
intens zieleven wil leeren kennen, van een lichtzinnigen, levenslustigen
jongeling, die in de langzaam kwellende uren van het gevangenis-bestaan, den dood ziet naderen, zal dit boek in hooge mate weten te
waardeeren.
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Sub specie aeternhtatis
Over moderne godsdienstigheid en letterkunde,
en over geestelijke opstanding
door Em. JANSSEN, S. J.
Een viertal waarnemingen plaatsen wij voorop : ons onderwerp
en de richting waarin wij ons willen bewegen, komen dan vanzelf aan
het licht. En dit kunnen we al aanstonds zeggen : het gaat hoofdzakelijk om letterkundige verschijnselen en kringen.
1°) In verscheiden literaire boeken doet de godsdienstige toon
opgeld. Het ware wezen van de beoefende en opgehemelde godsdienstigheid valt moeilijk te achterhalen ; ze lijkt een mystisch godsgevoel, — en de geloofsleer, de zedenleer, de eeredienst zouden verstarring beteekenen en dorheid.
2°) Als haar voornaamste bestanddeel komt, meer dan eens, de
goedheid voor. Altruïsme, humanitarisme : beiden namen zouden op
die goedheid passen indien zij niet godsdienstig getint was ; — en
deze overtuiging geeft het best haar draagkracht weer : het toekomstig geluk der wereld dient op goedheid gebouwd.
3°) De moderne praestaties verblinden en verbluffen veel
menschen. Letterkundig zouden de laatste jaren niets dan vooruitgang
beteekenen ; voor sommige genres zelf, niet het minst voor den roman,
hebben we nu pas de formule gevonden.
4°) Men laat zich door de letterkunde bedwelmen. Haar belang
voor de evolueerende cultuur zou men niet kunnen overschatten ; en
het blijvend bestaan van een waar kunstwerk weegt, voor verscheidenen, op tegen 't is eender welke onsterfelijkheid.
Godsdienstigheid en goedheid, letterkunde en moderne cultuur
twee en twee voegen we zoo de vier verschijnselen samen. Hoe de
twee groepen elkander nog raken en doordringen, komt verder aan
het licht.
Beoordeelen of veroordeelen ligt veel minder in onze bedoeling
dan onderzoeken. Zal het onderzoek naar de drijvende krachten, bij
dezen nieuwen geest, op een veroordeeling uitloopen ? Niet veeleer
op een schiften en scheiden, waardoor deze of gene stuwing onze
katholieke levensbeschouwing wellicht ten goede komt ?
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I
Onze tijd, naar het oordeel van gezaghebbende moderne denkers,
keert zich naar het godsdienstige... Neen, oordeelen wij, als wij de
volksmassa beschouwen bij wie de goddeloosheid eerder toeneemt ;
voor een intellectueele elite (en dat is tenslotte hoofdzaak) is het
zeker waar. Intellectueelen denken weer godsdienstig, uit reactie.
Het individualisme, het liberalisme, het gelaïciseerd burgerdom waarborgen noch orde, noch geluk ; en het Marxisme, even ongodsdienstig
als deze, brengt het niet verder. Weer tast de ontvoogde wereld, zich
bewust van haar falen en van haar eigen ontbinding, naar den godsdienst en de zedelijkheid die zij vroeger misprees.
Vooral naar de goedheid. Vrije concurrentie en een onbeperkt
eigendomsrecht brachten alleen conflicten en verdrukking voort. Even
onbestendig als het papier waarop haar wetten, regels en verdragen
stonden opgeteekend, leek de loutere rechtvaardigheid ; zonder een
grondslag van toegeeflijkheid, dienstbetoon, barmhartigheid, ware
liefde in God en om God, bouwde men op het zand... En godsdienstigheid en goedheid staan zoo in het teeken van den opgang : het
individualisme, het laïcisme, het materialisme beteekenen, bij de
besten, een overwonnen standpunt.
Maar even klaar vinden wij een neergang aangeduid. Bij geloovige volkeren vooral, waar het dogmatisch geloof zich oplost in
godsdienstig gevoel en het gebod der liefde ondergaat in humanitaire
goedheid. Zijn de laatste positieve geloofselementen, in het rationalistisch Protestantisme, niet verzwonden ; en komt, zelfs onder Katho
lieken, een soortgelijke afvalligheid niet voor ? En dus, hoewel eenerzijds een overwinning op het materialisme, ondermijnt de moderne
godsdienstigheid en goedheid, anderzijds, de bestaande godsdiensten.
Tusschen onvoorwaardelijk geloof en volstrekte afzijdigheid in, meent
zij beide te kunnen aanvaarden en terechtwijzen meteen : « bepaalde
godsdiensten en materialistische stroomingen hooren, evolutie-momenten, bij een bepaalden tijd. De eeuwige waarheid ligt aan geen
systeem noch groepeering gebonden. »
Al het goed, maar ook al het kwaad dat men van deze levenshouding zeggen kan, komt hierop neer : « Zij is modern. Zij, niet het
Christendom, vertegenwoordigt een moment in de evolutie der wereld ; en die evolutie is nog het laatste niet ».
Elke tijd gaat op in zijn belangrijke ontdekkingen ; de onze heeft
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voornamelijk het dynamisme ontdekt. Dat alle natuurlijke werkelijkheid vervloeit, verandert, vergaat en geboren wordt ; en dat het
menschelijk verstand, daarin abstraheerend, wel snijden en ontleden
kan, maar het vorderend leven niet anders vatten dan met een eveneens levende intuïtie. Dynamische standpunten beheerschen thans elke
wetenschap en kunst; zij werken ook (dikwijls met een beperkten gezichtskring ) integreerend en synthetiseerend, omdat, in de rustelooze.
veelvuldigheid, alles op alles invloed uitoefent. En elk deel is dan ook
betrekkelijk gaan lijken ; en men voelt een "al-geheel aan, met een
geheimzinnige stuwkracht : een onontkoombaren kringloop, denkt
men, van ontwikkeling en vernieuwing.
Waarlijk, het dynamisme, op de verstandelijke intuïtie gebaseerd,
legde voor de analytisch gerichte wetenschap, nieuwe banen open ; en
hoeveel afstand kan nog worden afgelegd ! Maar het wendde zich
van de rationeele constructie en methode af : verstandelijke helderheid
en klare afleiding gingen niet alleen teloor ; ook de hiërarchische
ordening der wetenschappen onderling ; ook, voor bepaalde onder
hen, de volledige uitbouw en de evenwichtige opvatting.
Dit kan klaarder voorgesteld. Uit verstandelijke intuïtie en met
reflecteerende redeneering bouwt men elk menschelijk weten op ;
maar het is moeilijk beide, in de juiste verhouding, op elkander te
laten inwerken. Gewoonlijk schommelt men, in opeenvolgende tijdvakken, van het eene naar het andere : van de vindende intuïtie die
alles nog chaotisch voorstelt, nog op één plan, met onduidelijkheid en
mysterie nog vermengd ; -- tot de ordenende, bouwende redeneering,
die, ook op de vuurlijn, loopgraven aanlegt en versterkingen opricht ;
tot zij, van alle intuïtie ontdaan, niets meer bewerken kan dan nutteboze verfijning.
Intuïtie en reflexie, dynamisme en statische constructie : de twee
uiteinden van het slingerend voortbewegen naar de kennis ; elk van
beide onvolkomen, beide samen haast nooit harmonisch op elkander
inwerkend. Intuïtie, individualistisch tenslotte en godsdienstig gekleurd, die zich vult, in tijden van onrust, met een eschatologisch
verwachten ; reflexie daartegenover, het begrenzend werk van de
rustige methode, waarbij de menschen hun eigen voortbewegen vergeten in den tijd. En als wij bedenken dat in onze eeuw -- van onrust trouwens en onzekerheid —, het intuïtieve sterk is toegenomen ;
dan bemerken we ineens hoe het denken zich naar het godsdienstige
richt : naar het godsdienstige dat, niettegenstaande de beklemtoonde
goedheid, individualistisch wordt opgevat.
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Waarachtige godsdienstigheid en individualisme staan tegenover
elkander als water en vuur : één tegenstrijdigheid onder veel andere.
Want heel de moderne cultuur bestaat stuksgewijze.
De weergalooze stoffelijke vooruitgang in de laatste honderdvijftig jaar wijzigde, grondig, niet alleen het maatschappelijk -, ook
het intellectueel en zedelijk leven. De positieve wetenschappen werden, op verbazende wijze, uitgebreid en verdiept : positieve methoden
vonden, ook in andere kennissen en kunsten, hun verrassende toepassing ; doodgedrukt leek het zuiver-speculatieve en het zuiver-ethische ;
de eenheid van conceptie verging in de specialiseering ; de rede, die
alles niet meer omvatten kon, vond zich, in haar analytische methode,
door de intuïtie nog gehinderd, zooals die, de laatste jaren vooral en
reeds reageerend, sterk toenam... Er bestaan thans heerlijke brokken
van wat men een moderne cultuur kan noemen ; een moderne cultuur
bestaat niet.
ja toch, daar bestaat iets van ; want elke intuïtie is min of meer
totaliseerend. Elke wetenschap, elke kunst, elke cultuurpraestatie ià
gedrenkt met het gevoel dat de eenheidsgedachte zou moeten schragen : met godsdienstigheid. Men spreekt van « den gotischen mensch»
of van « mystiek », om ze aan te duiden. Doch daar blijft het dan
bij ; veel menschen willen of kunnen niet, redelijk en rustig, de oplossing zoeken en uitbouwen van de groote levensvragen. Zij begeeren die oplossing zelfs niet, omdat zij, neurasthenisch, de onrust
voor het hoogste goed houden. En deze rilt dan in hun arbeid, waarvan het object zich haast nooit verheft boven het fragmentarisch gespecialiseerde. Instinctief ook, bij veel waargenomen onrecht, hunkeren zij naar goedheid... En godsdienstigheid en goedheid, tot gevoelens en leuzen herleid, zonder voldoende den drang te voeden tot een
daadwerkelijk onderzoek : — zij trillen over de wereld, te veel als
ijdele verlangens... Velen dompelen zich graag, agnostisch, onder in
donker mysterie en droom van liefde ; doch, al is Gods wezen mysterie
en liefde tegelijk, waar zij mysterie en liefde leggen, treedt daarom
God nog niet nader !
II
De moderne cultuur is als een reusachtige tentoonstelling. Heerlijke paleizen glanzen er, vol betooverende schatten ; en geen lanen
zijn breed genoeg voor de drommen van verblufte bezoekers. Maar
de paleizen en schatten passen niet samen ; als schelle en schetterende
re. clamen overschitteren en overschreeuwen zij elkander ; met licht
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en wanklanken vloeken zij tegen elkander op : een prikkeling en een
jacht, een verblinding en een verdooving.
Midden in die bonte verwarring rijst, nauwelijks onderscheiden
van de profane gebouwen, de tempel van de kunst, van de letterkunde. Nauwelijks vergt men er nog stilte ; toch zou van daar de
heiliging moeten uitgaan ! Want het groot kunstwerk was altijd d
vrucht van ingetogen bezinning ; en telkens als een mensch neerdaalde in zijn binnenste, vond hij er zichzelf tegenover God, een geschapen persoon tegenover zijn Schepper. Hooge kunst was altijd,
voor den kunstenaar als voor den genieter, een daad van aanbidding,
opstijging, zuivering ; en, voor den scheppenden kunstenaar in het bijzonder, een daad van mildheid, waardoor hij, zonder maat, zichzelf
weggaf. Altijd deed een groot kunstenaar, wanneer Gods geest over
hem vaardig was, Gods geest over de anderen vaardig worden ; en
wij, Katholieken, al stellen wij het werk der genade daarbuiten, toch
weten wij welk een kunst aan het leven der Kerk ontsprong, en hoezeer die levende kunst op de levende Kerk inwerkte.
Maar in inzen tijd, bij het verdwijnen der godsdienstige en wijsgeerige eenheid, heeft ook de kunst, ook de letterkunde, haar bijzondere plaats moeten prijsgeven. Haar tempel rijst boven de wolkenkrabbers niet meer uit ; en aan diens stijl bemerkt men niet aanstonds
dat het een tempel is.
« Neen », werpt iemand op ; « wel integendeel ! Nooit bloeide
de letterkunde weliger ; nooit stond zij in hooger aanzien ; nooit werd
haar verheven zending duidelijker voorgesteld ! »
Evenals vele onderdeelen der beschaving zich, onder den drang
der positieve methoden en der toenemende industrialiseering, verrassend breed en heerlijk hebben ontwikkeld ; maar ten overstaan van de
algeheele cultuur zijn ze, door hypertrophie, wanstaltig : evenzoo —
op een heel bijzondere wijze — de letterkunde. Het is waar : nooit
was de letterkundige productie zoo aanzienlijk en verscheiden, nooit
waren de uitgevers zoo talrijk en de schrijvers zoo georganiseerd.
Nooit misschien werd de geschiedenis der letterkunde zoo vlijtig bestudeerd en zoo ijverig bekend gemaakt ; nooit vorschte men (en de
psycho-analyse bewees hier diensten) zoo positief de werkwijze uit, bij
den groei van een lyrisch, episch of dramatisch kunstwerk. Nooit daarbij vormden de letterkundigen zulk een gesloten groep : een syndikaat
van kunstenaars ; en nooit, ten laatste, stelde men het kunstwerk zoo
absoluut hoog, buiten en boven eiken godsdienst, -- terwijl het zich zoo
natuurlijk met godsdienstigheid doordrenken liet. De hedendaagsche
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literatuur, met haar penclubs, tijdschriften, uitgaven, critiek, geschiedenis, psychologie en cultureele zending : — een wereld is het op
zich zelf, die van de huidige crisis dezen weerslag alleen schijnt te
ondergaan : de menschen, al koopen zij al de boeken niet die zij lezen,
lezen veel méér.
Maar past deze wereld, harmonisch, in de geheele wereld ; en, is
dat het geval niet, bemerken wij onder haar bestanddeelen geen disharmonie en geen wanstaltigheid ? Op dat standpunt leggen wij den
nadruk.
Een bedenkelijk verschijnsel is het toenemen, zonder maat, van
wat wij reflexieve literatuur kunnen noemen : critiek namelijk, literatuurgeschiedenis en literaire psychologie. Deze bestaan toch om de
creatieve literatuur alleen : tot voorlichting, begrip, ordening ; maar
nu lijkt het alsof de creatieve literatuur om hen zou bestaan. En ziehier het voornaamste gevolg daarvan : tusschen het waar leven en
de schepping der kunstenaars vormen zij een versperring. De stroomingen, opvattingen, procédés, themata die zij noteeren, gaan van het
leven wel uit, doch zijn het leven niet meer ; en zeer dikwijls zoekt een
modern kunstenaar, veel meer dan in de werkelijkheid, in deze gestyliseerde werkelijkheidsvormen zijn laatste inspiratie (1) . Zijn
kunst wordt vermechaniseerd... Als een versterkt kasteel staat de literatuur daar : niemand of niets vermag zijn prachtige macht te schenden ; doch daarbinnen heerscht hongersnood.
Toch redt men den schijn. Letterkundigen, kunstenaars, uitgevers scholen samen. Geen groepeering schijnt, ernstiger dan deze kleurige gilde, haar gewichtige taak op te vatten ; weldra bemerkt men
echter dat hun levensbeeld slechts de aesthetische afglans is van het
echte, het kwellende, het stormende, het overwegende, dat verzadigend hongerig maakt... In hun té hermetisch gesloten vereenigingen
evenals in hun té gespecialiseerde levenstaak, vermechaniseeren de
kunstenaars, onwillekeurig, zichzelf.
De oorzaak ? De afwezigheid van de levende eenheidsgedachte,
die alles tot zich trekt en aan alles toch zijn eigen wezen laat. Daar
is geen organische samenhang, geen natuurlijk inwerken van al de
deelen onderling, als vormden zij samen één lichaam. Daar zijn me-

thoden en nog methoden, los van elkander ; geen enkele omvat alles,
en elke wil zich tyrannisch doen gelden. Daar is een verwarde verscheidenheid ; en, daardoor, een zucht naar meer verwarring en meer
(1) Een typisch voorbeeld daarvan is de dichter P. Van Ostaijen.
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verscheidehneid nog. Daar is een fragmentarische kunst, sinds lang
geleidelijk naar de oppervlakte gehaald : van het innig-bezonkene naar
het kleurige, het plastische, het melodieuze om zichzelf, naar het ongewone weldra, het sensationeele. Gebroken ligt de sierlijke vaas in
Sèvrés-porselein ; daar is nu het indrukwekkend museum van haar
scherven... De schijn van eenheid is bewaard, de bedrieglijke schijn
alleen, die, naar gelang de scholen, godsdienstigheid of onsterfelijkheid heet ; in waarheid is de moderne letterkunde niets méér dan een.
monumentaal aandoende modeshow.

Wij willen niets overdrijven ; maar bij een totaal-beeld ziet men
van alle schakeeringen af. Op geen enkel schrijver in het bijzonder
past, heelemaal, wat hier in het algemeen van hen gezegd wordt. Er
zijn ook, goddank, uitzonderingen... Nog eens, dit is slechts een globale indruk.
Maar hoe durven wij beweren, vragen sommigen, dat de moderne literatuur zich aan het leven niet voedt ? Geen andere nam
méér directe waarneming, typeering, ervaring in zich op ! Stond integendeel de streng styliseerende Fransche XVIIe eeuw, bij voorbeeld,
niet verder van het leven ?
Daar is leven en leven ; en de zintuigelijke waarneming bereikt
haar innigst wezen niet. Het is waar dat de moderne literatuur veel
werkelijkheidsmateriaal bevat, bruut en ondoorgrond, in een diepgaand kunstwerk niet of nauwelijks toelaatbaar. Het is ook waar dat
de moderne vooruitgang heel nieuwe horizonnen van cosmische, psychologische, historische werkelijkheid heeft doen opengaan ; dan nog
dient deze in het kunstwerk niet alleen opgenomen, ook geïntegreerd.
En dat integreeren geschiedt niet door een paar willekeurig aanvaarde
of verworpen stijlprocédé's, niet door een paar krachtproeven van virtuositeit of aanleg ; wél door een op alles reageerende levenshouding,
die zich uit in een als vanzelf gevonden en natuurlijk geworden levensstijl. En voor de algeheele letterkunde volstaat het niet dat één
persoon die houding aanneme en dien stijl vinde ; houding en stijl
moeten gemeengoed worden : de achtergrond van een schilderij
waarop elke gestalte scherp staat afgeteekend, zonder stoornis toch
groep vormend met al de andere.
Beginselloos en stijlloos, dikwijls sensationeel en oppervlakkig,
met veel niet verwerkt materiaal en voorbarige resultaten, zich dikwijls blind starend op. eigen procédé's en anderen verblindend door
schitterende détail-praestaties ; een wereld op zichzelf met georden-
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de deelen, gezamenlijk verward ; een verbazende quantitatieve productie en een nog verbazender som van mogelijk bereiken ; een verwoesting en een belofte ; een beeld van het leven en toch een vervalsching er van : zoo komt de moderne literatuur ons voor. Minder
dan in de maatschappijleer is het onbeperkt individualisme er overwonnen ; nu pas omvat haar voorgoed de doodende greep der industrialisatie. En prikkelend, bedwelmend, meestal bedrieglijk werkt zij
op de reeds ontredderde samenleving in ; zij ondermijnt de laatste
grondslagen van zedenleer, schaamtegevoel en verstandelijke overtuiging ; het edelste en heiligste wendt zij voor, om haar sloopingswerk
te voltrekken.
Wij beschuldigen haar niet ; wij beschuldigen niemand. De literatuur heeft trouwens het leven niet verworpen ; maar het leven de
literatuur. Toen, in de samenleving, de verstandelijke en zedelijke
eensgeaardheid teloorging ; toen verkwijnde haar innigste ziel. Toen
brak de band. Beperkte groepen konden, op een beperkt domein,
zulke eenheid nog tijdelijk verwezenlijken ; telkens bloeide, heel even,
de kunst weer op... En, tegenover de moderne ontreddering, wie
hoort thans haar noodkreet niet ? Wie ziet haar niet, krampachtig,
grijpen naar eeuwige waarden ; en haar, stuiptrekkend. verschrompelen omheen menschelijke grofheid, boosheid, strijd en ramp, of... dorre
wetenschap ? Verlaagd tot journalisme en reportage, tot cynisme en
trots, tot magie en bedwelming (dit laatste in theorie) ; hoe zal zij
eens, samen met de wereld, opstaan uit haar eigen ineenstorting ? Is
de moderne godsdienstigheid, hoe onvolkomen en verbijsterend ook,
hoezeer ook aangewend tegen den waren godsdienst zelf, het eerste
licht in het Oosten ? Wie weet ?
III
Want dit is zeker : een religieuze overtuiging alleen kan het aanschijn der aarde vernieuwen. En, afgezien van het Katholicisme (al
beseft eenieder dat wij ons geen anderen, algemeenen godsdienst kunnen voorstellen) , zoodra de blik der menschen weer naar het hiernamaals is gericht, zal die overtuiging rijzen. Sinds de XVIIIe eeuw
toch zoekt men, te uitsluitend, zijn hemel op aarde. Met technischen
vooruitgang, met maatschappelijke systemen en cultureele instellingen,
wil men het aardsch paradijs weer open stellen ; men ignoreert den
engel met het vuurzwaard.
Het geluk op aarde... Kan er een ander bestaan dan dat van de
Zaligheden ? Kan er een ander groeien dan uit de overtuiging
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van het « non sunt condignae... » ? Stijgt, bij wie hier zijn blijvende
woonsteê wil vestigen, de onrust niet veelvuldig, pijnigend, dreigend ?
Het mysterie van het lijden en dat van den dood, dat van het maatschappelijk onrecht en de internationale verwikkelingen ; de klaarblijkelijke onmacht der menschen om, ook maar op één tijdstip, den
wereldvrede en het maatschappelijk venwicht te waarborgen, en hun
totale machteloosheid tegenover de grootste der kwalen : spookt dat
alles niet, onafwendbaar en verbijsterend ?... Door den dood heeft
men zijn zijn levenshorizon afgesloten ; en vóór den dood vindt men
niets dan kwalen !
Oplossinigen heeft men, ook i:1 den « diesseitig en » gedachtenkring, verscheidene voorgesteld, Langzaam evolueert de wereld, zeggen sommigen, naar vasten vrede en zuiver geluk ; intuschen worden
wij geslachtofferd... Alsof ieder mensch in zich den drang naar het
geluk niet voelde, door hem persoonlijk en voorgoed te bereiken ! --Anderen hechten zich, naar aloude traditie, aan eeuwig-gewaande
waarden : aan cultuur en wetenschap. Door kunst en kennis, meenon
zij, vergeet de mensch allen strijd en alle smart ; hij vergeet zijn eigen
vergankelijkheid omdat hij, scheppend kunstenaar of verbreider van
-c ultuur, bij het nageslacht zal voortleven... Een magere troost, die,
door de ongewone beteekenis van het woord « onsterfelijkheid ,», zand
in de oogen strooit. --- Nog anderen dringen op een zuiverder zedenleer aan, op meer goedheid vooral... Doch als men de eeuwige beloon
ving van het goed wegneemt : de vereeniging met God, samen met al
de uitverkorenen ; waar blijft dan, voor elke zedenleer, de onvervangbare sluitsteen ?
Daar is geen oplosing, tenzij voor wie alles beschouwt « sub
specie aeternitatis ». Dan wordt alles in dit leven betrekkelijk van
waarde ; behalve de ééne uitslag, de beslissing bij den dood. Dan
gaat ieder, zich bewust, zijn pelgrimstocht. ; en ook die tocht wordt
heerlijk, want men geniet den voorsmaak van het gelukkig einde, het
meest dikwijls in de zwaarste beproeving.
Dan krijgt de godsdienstigheid haar volle beteekenis en kracht.
God wordt de wijze Vader die, langs wonderbare wegen, zijn kinderen leidt ; en zijn zichtbare Kerk is wellicht (voor wie het onderzoekt)
de vèr lichtende vuurtoren, die zijn barmhartige Voorzienigheid
stichtte en ontstak. Gehoorzaam en vertrouwvol gaat men zijn veilige
baan ; als instinctmatig pleegt men rechtvaardigheid en barmhartigheid. Minder dan vroeger misschien is alles met godsdienstigheid
doorsidderd : men leerde zijn eigen daden als hierarchiseeren ; maar
zelfs de laagste er van hoort bij den levensgang naar God.
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Dan wordt de kunst, de letterkunde vooral, de bemoedigende
zang der karavanen, waar hoop door schalt. De menschen weven er
hun avonturen in, hun strijd, hun nederlagen en overwinningen, hun
lafheid en heldendaden ; in een geheimzinnig verband steeds met hun
liefste verlangen, het doel van hun tocht. Neen, godsdienstig is die
kunst, die letterkunde, voor een groot deel niet ; maar zij culmineert
in het godsdienstige, en — als men ze gezamenlijk beschouwt -- nergens loopt en barst, een scheiding. Trots haar zeer groote verscheidenheid van mensch tot mensch, van volk tot volk, van tijdvak tot tijdvak, --- toch voelt men haar diep liggende éenheid : het strijden, zoeken
lijden, verblijden, verlangen, verwachten van het leven na den dood,
het leven in God. Omheen elke groote letterkunde waait de wind der
eeuwigheid.
Een terugkeer alleen tot een wereldbeschouwing « sub specie
aeternitatis » laat het zwoegende menschdom en zijn kunst, verjongd
en vernieuwd, opstaan uit de wanordelijke overstelping van zijn
eigen stoffelijke veroveringen.
In drie besluiten vullen wij de vier waarnemingen aan, waarmee
wij aanvingen.
1°) De moderne godsdienstigheid en de prediking van goedheid,
hoe onvolkomen ook en hoe dikwijls misbruikt, zijn toch wellicht, in
hun geheel, de eerste aanduiding van een geestelijke vernieuwing.
2°) De moderne cultuur en de moderne letterkunde, hoe verbluffend ook met hun tallooze détail-praestaties, missen de eenheid van
levensovertuiging, levensrichting, en stijl ; waardoor zij, in hun geheel,
de menschen zouden verheffen en verrijken. Veeleer bedriegt en verbijstert de letterkunde, door haar bijzondere hypertrophie waarbij
de scheppende kracht onder positieve methoden verkwijnt, het innerlijk leven onder sensatie en effect, — en waarbij haar zending van
bevrediging en zuivering, bedrieglijk, buiten en boven den godsdienst
wordt gesteld.
3°) Geen ware opstanding is mogelijk, geen loskomen uit de doodende brutaliteit der mechaniseering en van het positivisme, dan indien men alle menschelijke bedrijvigheid weer beschouwen kan, « sub
specie aeternitatis », als een gang naar de eeuwigheid.
19-5-'36
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Een Tweeluik
Erasmus als Theoloog en als Humanist
Bij de Erasmus-viering te Leuven,
door Pref. J. COPPENS.
Leuven.
In den nacht van 11-12 Juli 1536 overleed te Bazel, na een langdurige, uitputtende ziekte de grootste der humanisten, Erasmus van
Rotterdam. Weldra zullen er vierhonderd jaar verloopen zijn sedert
den dag waarop de keurige geleerde, de beroemde polemist, de
speelsche spotter, die voor zijn tijdgenooten een teeleen van tegenspraak is geweest en in zijn graf, eenigszins uit hoofde van zijn eenzaam verscheiden, het geheim van zijn leven, van zijn strijd, van zijn
persoonlijkheid heeft meegedragen, het licht der eeuwigheid is ingegaan.
Vóór den eeuwigen Rechter werd Erasmus' bewogen leven tot in
zijn delikaatsche plooien ontleed ; voor ons blijft het zijn geheimzinnige kreuken behouden als een verfrommelde, haast onleesbare
papyrusrol, maar juist hierom gat van dit leven een wonderbare
bekoring uit.
De Universiteit te Leuven, waar Erasmus verscheidene jaren
heeft vertoefd, met wie hij gedurende zijn gansche carrière heeft geredetwist en op dewelke hij een onberekenbaren invloed heeft uitgeoefend, vooral op de Faculteit der godgeleerdheid, wier methodes
hij voor goed in de richting van het positieve onderzoek heeft gestuurd, mocht Erasmus' vierde eeuwfeest niet laten voorbijgaan zonder aan den humanist een tribuut van bewondering, en zelfs van dank,
te betuigen. De viering is dan ook op voortreffelijke academische wijze
geschied, in het bijzijn van het puik der professoren, onder het voorzitterschap van de twee kerkvoogden die zelve te Leuven hebben
gedoceerd en derhalve bijna als Erasmus' collega's mogen doorgaan
Zijne Excellentie Mgr. Coppieters, de geleerde bijbelvorscher, en
Zijne Eminentie Kardinaal van Roey, de hoogstaande geschiedschrijver der middeleeuwsche moraaltheologie.

ERASMUS ALS THEOLOOG EN ALS HUMANIST

477

Het eerste luik werd door een Nederlandschen Franciskaan, mede
een geagregeerd meester der theologische Faculteit, geschilderd :
Pater Pontianus POLMAN, hoogleeraar te Wijchen, bij Nijmegen,
een der beste kenners der zestiendeeuwsche theologie. De theologen van
Leuven hebben, bij monde van dezen Franciskaanschen geleerde, na
vierhonderd jaar aan hun beruchten en geduchten tegenstrever een hulde
gebracht, die hij zelve in zijn geschriften en brieven heeft voorspeld.
« Men zal me nog eenmaal te Leuven loven en omhelzen », aldus profeteerde de humanist, op het oogenblik dat hem door de Leuvensche
theologen omzeggens alle waardeering nog onthouden werd. Erasmus'
profetie is op 23 Maart 1.1. bijna letterlijk in vervulling gegaan. Alleen
de omhelzing is in de verzoening achterwege gebleven : men omhelst
geen schimmen van het doodenrijk, zelfs geen onsterfelijke zielen.
Maar met des te breeder gebaar werd aan Erasmus de lofrede toegezwaaid. 11óór een vijf en twintigtal jaren vermeende professor Henri
De Jongh in zijn geschiedenis der Leuvensche faculteit nog vrijwel hard
te moeten optreden tegen Erasmus' dubbelzinnige houding, en hij kwam
er bijna niet toe Erasmus' positieve bijdrage tot de theologische wedergeboorte te waardeeren. Heden wordt er grootmoedig erkend dat de
Leuvensche humanist op meer dan een punt in 't gelijk moet gesteld,
en dat er van zijn werk over de katholieke wetenschap een heilzame
invloed is uitgegaan.

Op den

tweesprong

der moderne geschiedenis.

Het is Pater Polmans' hoofdbekommernis geweest Erasmus' rol in
verhouding tot Luther en tot het Lutherdom te typeeren. Erasmus en
Luther, aldus het hoofdthema dat heel het onderzoek als een lichtend
kader omspande, zijn van den beginne af twee totaal tegenover mekaar opgestelde persoonlijkheden geweest. Luther was een woeste, onstuimige hervormer, die met het probleem der zoogezegde religieuze
inzinking van zijn tijd was begaan. Erasmus daarentegen was de kultuurfilosoof, de apostel der bonae litterae, die wel aan den lijve den
nood eener hervorming gevoelde en met de hernieuwing der christenheid was bezorgd, maar die met een grenzeloos optimisme zijn vertrouwen in een geleidelijke evolutie had gesteld, waarin een verfijnde geesteskultuur een overwegende rol zou hebben gespeeld. Luther was de
man van het roekelooze « garaus » ! Erasmus bond den strijd aan niet
tegen het gezag, maar slechts tegen de vleiers van hetzelve ; hij vroeg
hernieuwing maar haatte verwoesting ; hij drong aan op een zacht-
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moedig ingrijpen, maar banbliksemde alle geweld. Al bleek de scholastieke theologie hem te eng, al voelde hij een tegenzin tegen alle dogmatisme en zelfs tegen het theologisch streven naar nieuwe dogmen, desniettemin bleef hij aan de orde en aan het gezag der Catholica gehecht, omdat hij de Kerk voor breeder aanzag dan de theologie.
« Steeds zal ik me volgaarne onderwerpen, libenter secuturus, —'aldus
zijn bekend gezegde, — zoodra ik met zekerheid de stem van de
Kerk verneem. »
Uit deze gesteldheden van Erasmus, die nooit hebben gewankeld,
groeide als van zelve eene oppositie tegen Luther uit. Heeft de humanist lang getalmd vooraleer openlijk partij te kiezen, dan werd hij hiertoe andermaal door zijne groote mensch- en vredelievendheid gedreven,
alsmede door zijn afkeer voor alle scholastisch gediscussieer. Maar de
gebeurtenissen hebben ten slotte Erasmus' afkeer tegen de polemiek
verwonnen. Actum est, actum est, weeklaagt Erasmus, als een waanzinnige Cassandra. Hij die twee lange jaren (1518-1520) op den vrede
der verzoening heeft gehoopt en zijn wensch voor broederlijke verstandhouding, zijn votum charitatis onder de humanisten heeft uitgei
dragen ; hij die na het falen zijner pogingen nog drie andere jaren
(1520-1523) verkoos als 't ware geestelijk te worden verscheurd
(utrimque dilaceror !) dan zelve de wapens op te nemen, hij werd ten
slotte gedwongen in het krijt te treden. Alea facta est, de teerling is
geworpen, schreef hij in het beslissende uur. Erasmus, « dat kostbare
sieraad van 't christendom », was definitief voor de Luthersche zaak
verloren, en meteen werd het humanisme voor Rome gered, Had
Erasmus geen andere verdienste op zijn actief, deze enkele zou volstaan om hem voor altijd den dank der katholieke wereld te bezorgen.
In de schaduw van een groot geleerde, die soms een kleine
christen was.
Erasmus' leven biedt ook zijn donkere zijden aan.
Hooge gestalten werpen een lange schaduw af, wanneer zij zich
niet opstellen onder het zenithpunt der volle waarheid. Heeft Erasmus
het humanisme voor Rome gered, heeft hij de Hervorming gebrandmerkt als een valsch evangelie, een vrijbrief voor razernij : voor het
schenden van geloften, het plunderen van kerken, het huilende rondloopen als razende honden, met Christus in den mond en Satan in het
hart, heeft hij in de Kerk de positieve theologie gegrondvest en daarenboven voor een rechtmatig programma van verdraagzaamheid en
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breed- menschelijk denken geijverd, anderzijds heeft hij van geen genoegzaam religieus en bovennatuurlijk inzicht blijk gegeven om te
kunnen worden opgesteld in de rij van de belijders die de Kerk
Christi hebben gelouterd en gered.
In al zijn doen en laten bleef hij een speelsche spotter, een uiterst
prikkelbaar mensch, verzot op eigen roem en boven alles er mee begaan
om voor het nageslacht te blijven voortleven. Zijn schalksche spotternijen zijn er aanleiding toe geweest dat hij door een der beste Nederlandsche Erasmuskenners als de Voltaire der zestiende eeuw werd afgeteekend. Zijne aanvallen op de geestelijke orden, op de prelaten,
de priesters, de bedelmonniken, zijn scherpe satyren, — hoewel niet
in de volkstaal gesteld, bereikten niet steeds een publiek, dat ze
deemoedig verorberen kon en er geestelijk profijt kon uit trekken. Voor
rouwmoedige zielen konden Erasmus' schriften als meditatieboeken
dienen, benevens de Imitatio Christi ; bij de meesten kweekten ze scepticisme en anticlericalisme aan.
En dan denken we als vanzelf aan de bekende verzen terug van
den Duitschen dichter, een aanklacht tegen alle ironische kritiek :
« Ist doch die beste Kritik von der Welt,
Das statt was ihm nicht gefllt,
Einer was Eigenes, was Besseres stellt. »

Erasmus humanist.
Het tweede luik werd door Professor ROERSCH geschilderd
oud-hoogleeraar aan de Gentsche hoogeschool en voortrekker van de
hedendaagsche geschiedschrijvers over het humanisme in de Nederlanden. Het doek werd gepenseeld met heldere, schitterende kleuren.
De geleerde spreker beschikte zelve over het palet en de penseelen van
een hum„,ist. 't Gewerd, om hem na te spreken, een exquisitissira
commendatio, een delikaat-afgewerkt litterair portret, een litterair tegenstuk van de geschilderde portretten waarmee Quinten Metsys,
Durer en Holbein Erasmus' beeld hebben vereeuwigd.
Naar het oordeel van Professor Roersch is Erasmus de grootste
onder de humanisten van het Noorden, alsook de vader, de apostel
van een christelijk humanisme. In tegenstelling met het humanisme der
Zuiderlanden, vooral met het Italiaansche, streefden de Noordelijke
humanisten er naar, niet uitsluitend op te gaan in den kultus van den
vorm, maar tot de wezenheid der dingen door te dringen, de nieuwe
gedachten, die van de letterkundige studie der Grieksche en Romein--
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sche oudheid zouden uitgaan, in den dienst te stellen van de opvoeding
hunner tijdgenooten. Dit programma spreekt duidelijk uit Erasmus'
traktaat : De duplici return copia et verborum. Bovendien wou Erasmus
moralizeeren in christelijken zin. De geleerde humanist koesterde de
hoop in eenzelfde vereering de heidensche en de christelijke oude letteren te kunnen vereenigen en op grond van beide, langs den weg van
tekstkritisch gelouterde uitgaven, de christelijke maatschappij van zijn
tijd zonder geweld, zonder hevige schokken te hervormen.
Leuven hefboom van Erasmus' apostelschap.
Heeft Erasmus zijn stouten droom in een ruime mate verwezenlijkt, dan is het dank zij de Leuvensche hoogeschool. Hier 'vond
Erasmus een uitgelezen midden om er een proefveld voor de bonae
litterae aan te leggen. Busleyden, de nobele mecenas, schonk hiertoe
de noodige gelden ; de jeugd van Leuven deputeerde haar beste leerkrachten ; en al reageerden de theologen bij den beginne met geweld
op de nieuwe school, al daalden ze vanuit de Hallen in de straten van
Leuven af, al slaakten zij er wilde kreten, zoodat de burgers uit hun
slaap werden opgeschrikt : « Wij willen niet 't Latijn der vischmarkt
spreken, maar 't Latijn onzer moeder, de Faculteit », zoo gunstig bleek
te Leuven de atmosfeer voor de nieuwe gedachten te zijn, dat bij den
dood van Erasmus, geen enkele Faculteit zoo gretig de nieuwe methoden had overgenomen en verwerkt dan juist de Leuvensche school voor
theologie. Erasmus had dan ook Leuven boven alles ter wereld lief.
Hiervan is de laatste wilsbeschikking van den humanist het sprekend
bewijs. Het was aan de Leuvensche Universiteit dat hij zijn gouden
dukaten vermaakte, opdat te Leuven zijn geestelijk testament zou worlden uitgevoerd.
Erasmus, de grootste Nederlandsche wereldburger.
Tusschen alle krakeel in had zich bliksemsnel over gansch Europa
de faam van den Leuvenschen humanist verspreid. Pausen en koningen, kardinalen en prinsen dongen naar zijn gunst, naar zijn raad, naar
zijn vriendschap, naar zijn blijvende aanwezigheid. Erasmus, apostel
der voortmarscheerende gedachte, wou zich aan geen persoon noch instelling hechten. Van Leuven uit, waar hij werd opgenomen in 't gezelschap der theologen : cooptatus in consortium theologorurnv reist hij
naar Engeland, Frankrijk, Duitschland en Zwitserland. Van zijne hand'
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verschijnen bijna zonder onderbreking tal van gevleugelde standaardwerken, die de gansche wereld in beroering brengen en Erasmus' naam
als een lichtende wolk voortjagen door den hemel. Vooreerst de kritische uitgave van het Nieuwe Testament, dat stoute boek bij uitstek,
het vertrekpunt van den monumentalen kritischen tekstarbeid der laatste drie eeuwen. Vervolgens het Spreukenboek, Minerva's arsenaal,
waarin Erasmus in vierduizend driehonderd spreuken de wijsheid der
ouden opstapelde, niet als in een muffen kelder, maar als in een reusachtig verkoophuis, kunstig uitgestald, verlucht en verlicht ; de Adagia
zijn de provisiekamer van Rabelais geworden en alle moralisten hebben eruit geput, met inbegrip van Bossuet en Sint Franciscus van Sales.
Hierna de Colloquia of samenspraken, die uiterst geestige schoolteksten
waarin 't mooie en zoete latijn de bittere lessen van den zedeprediker als
gesuikerde pillen slikken deed. Ten slotte, het Encomium Moriae of de
Lof der dwaasheid : het oudste en het meest bekende boek, het pamflet bij uitstek der toenmalige maatschappij. Vrouwe Dwaasheid beleert
er de menschen : « Alle menschen zijn dwaas, en wie geen dwaze meer
wil zien, sluite zich in zijn kamer op en breke er zijn spiegel. »
De uitgaven van Erasmus' boeken stapelen zich op, ook na den
dood van den humanist ; wij tellen honderd vijftig uitgaven van 't
Nieuwe Testament, driehonderd van de Spreuken, zeshonderd van de
Lof der dwaasheid. Hoe heeft Taine
zich vergist, wanneer hij beweer,
de dat geen enkel Nederlander een wereldburgerschap heeft verworven.
Erasmus en de verdoken auteur van de Navolging Christi hebben
beiden den modernen mensch gevormd : de eerste, den kultuurmensch ;
de tweede, den vromen christen der moderne tijden. Hun beeld spiegelt zich tot heden toe in iederen katholieken geleerde en in iederen
vromen christen af.
Aldus -- de waarheid is steeds een kind van den voortschrijdenden tijd, veritas temporis [i/ia, -- zijn wij katholieken er ten slotte toe
gekomen, om Erasmus ook van katholieke zijde te waardeeren, om hem
te begroeten als den vader van 't christelijke humanisme, den trouwen
vriend van Leuven, den kultureelen roem der katholieke Nederlanden.

Erasmus, onze tijdgenoot !
Was er meer tijd overgebleven, een derde spreker had ten slotte
moeten wijzen op de blijvende waarden van Erasmus' kritiek ! Hoe
uitstekend zou Erasmus nog kunnen doorgaan als onze tijdgenoot. Zijn
pamfletten zijn als 't ware voor onzen tijd en tegen vele onzer instel
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lingen geschreven ; zijn bijtend, sarcastisch woord gaat op ons af, en
het geeselt de gebreken waaraan ook wij het meest lijden. Me dunkt
de woorden die hij in zijn samenspraak tusschen een abt en een geleerde dame heeft neergepend, zouden uitstekend passen in de laatste
berichten van de sensatiekranten van ons land : « Men meldt dat de
wereld een grondige ommekeer moet ondergaan. Voortaan worden er
in 't publiek leven geen kluchtspelen ,meer geduld : ieder zal rechtzinnig zijn rol spelen, of hij wordt meedoogenloos van het tooneel uitgesjouwd. »

Van uit den Hemel,
Bij het slot der feestzitting, op het oogenblik dat Zijne Eminentie
de Kardinaal van Mechelen, de stoet der prelaten, de rei der professoren, een uitgelezen publiek van elegante dames en heeren t een woelige
groep van studenten zich in de oude hallen rond den gedenksteen
schaarde om Professor De Vocht's woorden te aanhooren, hebben we
ons afgevraagd, wat Erasmus vanuit dea hemel om dit late, zeer late
huldebetoon wel denken zou. Misschien is er bij hem voor een wijle de
gedachte opgekomen een nieuw kapittel voor zijn Encomium te schrijven, maar in de zalige eeuwigheid rijpen geen sarcasmen meer. Voortaan wint de liefde het op alle bijtende kritiek in zijn wezenlijk rechtgeaard gemoed. Veeleer zal er in zijn hart — als we aldus nog van
de gelukzaligen mogen spreken — iets als weemoed opgekomen zijn,
en zich richtend tot zijn twee, thans gekanoniseerde vrienden, Morin
en Fisher, -- beiden borgen van Erasmus's orthodoxie, — zal Erasmus hun zijn bekend woord opnieuw hebben toegefluisterd : Utinam
Brabantia esset vicinor ! Was Brabant nu maar dichter bij den hemel,
'k zou er heden heengereisd zijn in eigen persoon.
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De Devalvatie van den Roebel
door Lic. A. GROOTDANS.

DE ROEBEL EN ZIjN TRIBLTLATIEN.
A. -- Geld en Communisme.
« Wanneer alle kapitaal, alle productie en alle ruil in de handen
van de natie samengetrokken zijn, is het privaatbezit van zelve vervallen, het geld overbodig geworden ; dan is de productie zoozeer
vermeerderd, dan zijn de menschen zoozeer veranderd, dat ook de
laatste verkeersvormen der oude maatschappij kunnen verd wijnen. » (1)
Communisme leidt tot afschaffing van het geld : « L'argent est
considéré comme le pire ennemi du Bolchévisme, qui s'en passera, n'en
ayant pas besoin, du moment que foutes les denrées et tous les objets
de première nécessité seraient distribués au peuple par le gouvernement lui même. » (2)
Wanneer de Staat meester is over de gansche economie, bepaalt
hij de productie en regelt hij daardoor ook het verbruik, met het gevolg dat de munt geen nut meer heeft : alle omzet geschiedt dan in
natura en elke prijsnoteering is overbodig. Men hoeft ook niet langer
aan sparen te denken, gezien de Staat dag in dag uit de gansche bevolking bevoorraadt ; het noodzakelijke controol over deze bevoorrading wordt uitgeoefend bij middel van toezicht-talons meldende het
aantal arbeidsuren door den proletariër aan de gemeenschap geleverd.
Alzoo wordt de driedubbele essentieele taak eener normale munt : die
van waardemeter, schatvormer en betaalmiddel,
weggecij ferd.
Gedurende de eerste drie jaar van zijn bestaan heeft 't Bolsjewistisch bestuur op de toepassing van die theorie aangestuurd, maar
te vergeefs ; het heeft toen de munt niet geleid, wel integendeel. (3)
(1) F. Engels : Grondstellingen van het Communisme.
(2) Geciteerd uit Lenin's werken door Zvorikine : Economiste Franpais
24 Augustus 1935.
(3) De Boisjewiki kwamen in October 1917 aan het bewind en voerden
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De vóóroorlogsche Roebel, gelijk aan 2,667 goudfrank, was gevestigd op den goudstandaard, en mocht bogen op eene dekking van
100 %. De bankbiljetten waren inwisselbaar in goudstukken tot een
onbeperkt bedrag. De Russische munt was dan ook gekend als behoorende tot de beste, en genoot het volste vertrouwen.
De Wereldoorlog bracht met zich het invoeren van den gedwongen koers, m.a.w. de omwisselbaarheid tegen goud werd ingetrokken, dit om de oppotting en den uitvoer van het gele metaal te
beletten.
Tevens gaven de buitengewone oorlogsuitgaven aanleiding tot
geweldige papier-emissies, zoodat bij het losbarsten van de eerste
revolutie ( deze van Kerensky) , in Februari 1917, de Roebel reeds
75 % van zijn waarde ingeboet had.
Kerensky gaf in 8 maanden meer biljetten uit dan het keizerlijke
Rusland gedurende 30. Dit was te wijten aan de inflatie die de koopkracht verminderde, aan de ontreddering van het economische leven.
en aan de revolutie. Revoluties kosten een land meer dan oorlogen.
Deze lapidaire zin werd steeds bewaarheid.
Toen de tijdelijke regeering van Kerensky haar testament opmaakte, en uit de wereld geholpen werd (staatsgreep van October
1917) , kregen de Bolsjewiki in zake muntwezen dus een erfenis in
handen, die feitelijk gansch in hun voordeel was. Ze behoefden Kerensky slechts trouw na te volgen, en de biljettenpersen lustig te doen
draaien... tot den volledigen ondergang der munt.
Nemen wij toch niet te spoedig schijn voor werkelijkheid aan :
indien de proletarische dictatuur 't overal uitbazuinde, de munt als een
vervallen geschiedkundig experiment uit het verleden te willen rangschikken, dan handelde ze aldus om hare onmacht tegenover de onverbiddelijke en tragische inflatiegevolgen te verduiken.
In iedere inflatieperiode eischt elke emissie weldra een nieuwe
van grooter omvang. Het zijn dan niet langer de prijzen die beïnvloed
onmiddellijk een woest, integraal Communisme door. Die periode, door henzelf
die van het « Oorlogscommunisme » genoemd, draaide op een volledige mislukking uit, zoodanig dat Lenine verplicht werd een «Nieuwe Economische Politiek»
in te luiden, het tijdperk der « N. E. P. » dat van 1921 tot 1928 duurde en gekenmerkt was door vrij groote vrijheid aan de boeren, de kleiner private ondernemingen en 'den kleinhandel toegekend. Toen bestond een «Private Sector» naast
een « Communistischen Sector ». Maar Staline, Lenine's opvolger, oordeelde weldra dat het tijd werd den eersten Sector ten voordeele van den tweeden kleiner
te maken, totdat hij tenslotte geheel zou verdwijnen. In die richting werd beslist
gestuurd met het invoeren van het eerste « 5-jaren-Plan » waarvan de toepassing
In October 1928 een aanvang nam. Begin 1933 werd het reeds als doorgevoerd
aangezien en maakte het plaats voor het tweede 5-jaren-Plan.
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worden door de waarde van het geld ; het is de munt zelve waarvan
de waarde door de prijzen bepaald wordt. Daar men vrijwel zeker is
van een verdere uitgifte, disconteert men reeds de gevolgen, voordat
de uitgifte daadwerkelijk heeft plaats gegrepen. En dit legt uit, waarom, gedurende de inflatie, er steeds een tekort is aan geld, we bedoelen
aan effectieve waarde. De prijzen beheerschen de munt en eischen
steeds meer papier uit de persen. Kunnen deze persen het niet meer
volhouden, dan komt de ruilhandel terug in voege, het land vervalt in
een economische anarchie, de staatsinrichting kraakt en dreigt ineen
te storten ; tot, door een pijnlijke doch volstrekt noodzakelijke operatie,
ofwel de munt officieel een gedeelte van hare waarde verliest, ofwel
de biljetten uit den omloop getrokken en ingewisseld worden tegen
eene nieuwe munteenheid.
In omvang komt de Russische inflatie na de Duitsche ; voor wat
de gevolgen betreft spant ze echter de kroon.
Enkele gegevens zullen de circulatiezwelling kenschetsen.

Uitstaande Biljetten
16 juli 1914
1 Maart 1917
23 October 1917
Einde 1918
1919
1920
— 1921
1922
1923

1.633 millioenen Roebel
»
9.950
»
18.917
»
»
51 milliarden Roebel
147
»
»
»
745
»
4.500
»
»
of 4,5 trillioen
1.994.500
»
»
of 2 quadrillioen
98.800.000
»
»
of 98,8 quadrillioen

Einde 1923 kende Duitschland een omloop van 496.507 quadrillioen Mark.
De Roebel bezat nog een waarde van 1/6.400.000.000 vooroor
logschen goudroebel.
In 1921 begon de Bolsjewistische Partij het onhoudbare van dezen monetairen toestand in te zien, en wendde enkele saneeringspogingen aan.
Zoo bracht men in 1922 een Roebel in omloop, die den naam
droeg van « Roebel 1922 » ; hij stond gelijk met 10.000 'oude Roebels.
Daar echter deze laatsten in omloop bleven, bracht de hervorming
geen aarde aan den dijk, ze vermeerderde slechts de wanorde.
Einde 1922 zag een nieuwe eenheid het licht : de « Roebel 1923 »
vertegenwoordigend 100 « Roebels 1922 » of 1.000.000 oude Roebels.
Hij had voor taak de gedeprecieerde waardeteekens uit de circulatie
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te trekken door verplichte omwisseling. Deze maatregel moet beschouwd als een voorbereiding tot het vergemakkelijken van een uiteindelijk herstel dat plaats greep door het decreet van 11 October
1922. Dit decreet voorzag het in omloop brengen van den « Tchervonetz » gelijk aan tien vooroorlogsche Roebels.
Het failliet van het integraal- of « Oorlogscommunisme » op financieel terrein werd aldus door de Sowjets erkend. De politiek van
de afschaffing van het geld behoort tot het verleden, maar hare gevolgen blijven een schrikkelijke herinnering voor het Russische volk.
B. — Geld en de I.E.P.
« De N.E.P. (nieuwe economische politiek) is een erkenning van
het feit, dat de dusver gevoerde economische politiek (uitschakeling
der markt, staatsverpleging, verplichte bebouwing, confiscatie van het
graan) niet in overeenstemming was met de werkelijke maatschappelijke omstandigheden, maar haar oorsprong voornamelijk in politieke
overwegingen vond. » (4 )
« De omschakeling der krachten » ; aldus kenschetst H. Rollin
(5) de nieuwe oriënteering. Merken we nochtans op, dat deze omschakeling verre van volledig was : De vrije markt werd in eere hersteld, de kleine bedrijven kregen hunne onafhankelijkheid terug ; doch
de groot-industrie, voortaan georganiseerd in trusts en syndicaten, bleef
gesocialiseerd ; ook het staatsmonopolie van in- en uitvoer werd gehandhaafd, zoodat de Staat het economisch beleid behield.
Voortbrengst, circulatie en consumptie vereischen echter een
waardemeter, crediet, en een betaalmiddel. Vandaar de noodzakelijkheid der monetaire hervorming, en aangezien de N.E.P. in zekere
mate de vrijheid van handelen toeliet, zou de munthervorming zich
aan de heerschende toestanden aanpassen, en naast etatistische, ook
kapitalistische kenmerken vertoonen.
Hier volgen de bijzonderste bepalingen van het decreet van 11
October 1922 :
De Staatsbank is gemachtigd bankbiljetten in omloop te brengen.
De bankbiljetten zullen uitgegeven worden in sneden van 1, 2, 3,
5, 10, 25 en 50 Tchervontsy (1 Tchervonetz zal gelijk zijn aan 1 Solotnik en 78,24 dolia's fijn goud, (ongeveer 7,75 gr.) of tien Roebels
in oude Russische munt) .
(4) Dr. Gurian, Het Bolsjewisme.
(5) H. Rollin, La Révolution Russe : Les Soviets.
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De in omloop gebrachte biljetten zullen volledig gedekt zijn, tot
ten minste lf hunner nominale waarde door edele metalen en stabiele
vreemde waarden, en verder door gemakkelijk te realiseeren waarden, zooals effecten en andere schuldvorderingen op korten termijn.
Het tijdstip waarop de inwisseling der bankbiljetten tegen goudmunt een aanvang zal nemen, zal door een speciale acte der regeering
bekend gemaakt worden.
Door een decreet van 19 October 1922 werd een emissiedepartement aan de Staatsbank gehecht. Het heeft eene bijzondere balans in
Tchervontsy te houden welke onafhankelijk is van deze der Staatsbank.
De bankbiljetten worden uitgegeven om het bedrijfskapitaal der
Staatsbank te verhoogen, en om voorschotten op korten termijn te
verleenen aan het commissariaat van geldwezen.
Terwijl men zich in Duitschland vergenoegde met een Reichsmark in het leven te roepen, die de zelfde waarde had als de vooroorlogsche Mark, ging men dus in Rusland veel verder. De nieuwe
munteenheid vertegenwoordigt immers 10 goudroebels. We vestigen
nochtans de aandacht op het feit, dat in de meeste volgende decreten, niet de Tchervonetz doch de Roebel vermeld wordt, zoodat practisch de Roebel als munteenheid moet beschouwd worden.
Het terugkoopen der oude gedeprecieerde waardeteekens zou
slechts in 1924 geschieden. Tot op 13 Februari 1934 werd intusschen
van die waardelooze papieren munt uitgegeven om de tekorten der
Rijkbegrooting te dekken.
Het terugkoopen werd verricht op basis van 50.000 « Roebels
1923 » voor een goudroebel.
De emissie van Tchervontsy had aanleiding gegeven tot een geweldige pasmuntcrisis. Inderdaad ; de bankbiljetten waren van een
hoog bedrag terwijl de oude Roebels steeds meer en meer deprecieerden ten gevolge van het verschijnen eener nieuwe en zoogezegde
stabiele munt, en van de steeds ontzaglijker uitgiften door de regeering gedaan om de gemelde begrootingstekorten weg te nemen.
In 1924 wordt het vraagstuk van de pasmunt geregeld, en de
monetaire hervorming voleindigd : Schatkistbiljetten van 1, 2 en 5
goudroebel worden uitgegeven ; ze hebben gedwongen koers, bezitten
geen dekking, en de emissie wordt beperkt, eerst tot de helft, later
(in 1930) tot het bedrag Tchervontsy in omloop. Ook metalen munt
(grootendeels uit koper) zag het licht.
De Regeering besluit de decretenreeks met enkele burgerlijke
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beschouwingen : Ten einde de hervorming te doen gelukken, moeten
volgende voorwaarden vervuld : minimiseeren van het begrootingsdeficiet, aanwakkering van de goederencirculatie door daling en bestendiging van het prijspeil, batige handelsbalans, strenge financiediscipli
ne, steun door de arbeiders en de gansche partij.
Wanneer de monetaire hervorming den Tchervonetz cen bankbiljet noemt, dan is die verklaring waar in dien zin, dat hij door een
bank uitgegeven wordt, maar dit is dan ook alles, waarop ze steunen
kan.
Een bankbiljet is een schuldvordering op zicht, uitbetaalbaar aan
drager door de circulatiebank, hetzij in metaal (species of staven)
hetzij in schuldvorderingen op landen waar een daadwerkelijke uitbetaling in metaal bestaat ; dit alles, naargelang we te doen hebben met
een gold-species, gold-bullion, of gold-exchange Standard.
De Tchervonetz echter, is reeds oninwisselbaar vanaf zijn uitgifte.
Waarom, zal men onmiddellijk opwerpen, waarom dan een goud- en
een bankdekking ?
Aangezien de bankdekking, de metaaldekking slechts aanvult, is
deze laatste alleen van belang.
De reserve van 25 % edele metalen (goud, platina en zilver)
vervult een driedubbele taak : ze oefent een psychologischen invloed
uit op de bevolking, ze dient desgevallend om de deficitaire economische balans te vereffenen, ze werkt remmend op de emissie, daar de
25 % dekking een minimum vertegenwoordigt.
Oninwisselbaarheid, sedert 1924 gedwongen koers, uitgiften om
de verliezen der genationaliseerde bedrijven te dekken, kenmerkten
den Tchervonetz na de hervorming. We bevinden ons dus voor geen
bankbiljet in den klassieken zin van het woord, doch voor papiermunt,
die slechts een grootere waarde bezat dan de oude Roebels omdat de
omloop geringer was. De Bolsjewistische Partij was er zich wel van
bewust ; een scherpe controol moest uitgeoefend over de uitgifte, zooniet zou de Tchervonetz langzaam maar zeker den inflatieweg opgaan.
De N. E. P. droeg in zich de kiemen van hare mislukking. De
dualiteit van staatscontrool en vrijheid was onmogelijk vol te houden.
Eenerzijds zorgde de Staat voor in- en uitvoer, en betrachtte het
handhaven van het socialisme ; anderzijds was de uitvoer afhankelijk
van den landbouw en de binnenlandsche markt, die een betrekkelijke
vrijheid genoten ; eindelijk bedreigde een opkomende klasse :
de N. E. P.-lieden of handelaars, de dictatuur van het proletariaat.
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De Staat verlangde de industrie uit te breiden, doch het faalde aan
kapitaal, want in het binnenland wenschte men den Tchervonetz te
verdedigen, wijl het buitenland, door de verwerping van de Tsaristische staatsschuld, en de natuur zelve van het Bolsjewistisch regiem,
alle vertrouwen verloren had, en vijandig stond tegenover elke invésteering. De enkele concessies en credieten vormen een onbelangrijke uitzondering.
Alle versoberingsmaatregelen ten spijt, onderging de Tchervonetz een langzame depreciatie, die einde 1928 reeds 50 % beliep. De
totale circulatie bedroeg circa 1,8 milliard Roebel ; dit bedrag overtrof
de behoefte. Inderdaad, in 1914 waren er voor 1,6 milliard Rb, biljetten en muntstukken in omloop ; maar het bedrijfsleven kende toen
een grooten bloei, terwijl een gedeelte van de circulatie ook in het
buitenland vertegenwoordigd was. Nu bevindt de economie zich in
een stoltingsperiode, en de Tchervonetz heeft met den vreemde niets
te maken.
De schatkistbiljetten en de pasmunt ondergingen natuurlijk dezelfde waardevermindering als de munteenheid, zooals dit steeds het
geval is.
De nieuwe economische richting, onder den vorm van vijfjarenplannen, zou de Bolsjewistische muntpolitiek volledig wijzigen.
De gedwongen wijziging der economie zal een gedwongen
nieuwe zienswijze in zake munt, na zich slepen. De Tchervonetz verliest zijn kapitalistisch karakter, en vertoont nog slechts etatistische
kenmerken.
C. -- Geld en geplanifieerde Economie,
De vijfjarenplannen werden geboren onder het sterrebeeld van.
het staatskapitalisme, De Staat, en hij alleen, zou voortaan de industrialisatie van de Sowjet-Unie leiden, Het integraal etatisme ligt aan
de basis van het stelsel. Nijverheid, landbouw, verkeer, handel, prijspeil, bevoorrading der bevolking, alles wordt voortaan door de Bolsjewistische Partij beheerscht.
Industrialiseering en socialiseering, in vijfjarige etappen, dit is
de taak die de regeering zich oplegt. Het eerste plan voorziet beleggingen voor 90 milliard Rb.
De vraag die zich stelt, is natuurlijk de volgende : Hoe heeft Rusland met zijn beperkte, bekrompen middelen, zulk een geweldige industrie kunnen opbouwen ?
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Op het eerste zicht, schijnt de oplossing der kwestie, in de Sowjetmiddens gevonden, uiterst eenvoudig : men zou zooveel mogelijk
uitvoeren, ten einde de dure buitenlandsche machines te bekostigen ;
eens in het bezit der machines, zou Rusland op eigen kracht voortproduceeren. De algemeene mobilisatie van den arbeid in het binnenland zou natuurlijk duur te staan komen, doch de Staat zou alle prijzen
vaststellen, en aldus het uitgegeven geld uit de circulatie gedeeltelijk
terugtrekken. De leerringen zouden het overschot opslorpen. De financieele last werd dus praktisch gansch door den Russischen verbruiker
gedragen : zooveel werk mogelijk leveren, zoo weinig mogelijk eten ;
en dit minstens gedurende 5 jaren.
De pianificatie bracht een diepe wijziging teweeg in de monetaire
politiek. Het gevaar lag voor de hand, dat de geweldige beleggingen
de roebelwaarde zouden aantasten. Er moest iets op gevonden worden
om het dreigende inflatiebeeld te verdringen. Stalin werd dan de gelukkige vader van een nieuwe theorie : de Marx-Leninistische geldtheorie. Hij bewees eerst dat, gezien er eenheid was in de Sowjet,
economie (het plan-stelsel) , er ook eenheid was in het geld, en er
dus maar één Roebel bestond : de Sowjet-Roebel (6) . En deze Roebel
vertegenwoordigt gemeenschappelijken arbeid — een bewering zonder
grond. Dit was zijn waarachtig uitzicht. Deze Roebel, in zijn huidig
stadium was een plan-Roebel, die ten dienste moest staan van de uitvoering van de « Piatiletka » ( het Plan) . Hij was een eenvoudig middel, om het verband te leggen tusschen productie, circulatie en verbruik.
Hij erkende dat de uitvoering van het plan de circulatie zou doen
zwellen, doch wees er op dat eenerzijds de circulatie aan de behoefte
aangepast zou zijn, dat anderzijds de quantiteitswet door de vaststelling der prijzen van staatswege, uitgeschakeld werd. Slechts wanneer
de omloop de noodzakelijkheid overtrof, zou van inflatie spraak kunnen
zijn. En dit moest in ieder geval vermeden worden.
De natuur van den Tchervonetz werd hierdoor grondig gewijzigd;
vroeger was hij betaalmiddel, waardemeter en schatvormer. Nu is hij
slechts betaalmiddel, slechts een rekeneenheid.
Spijts deze nieuwe opvatting, bleef de inflatie niet uit. Oorzaken
zijn de dumping die den uitvoer kenschetste, en de onmogelijkheid de
bevolking van staatswege te bevoorraden, waardoor de vrije markt in
(6) Sommige theoretici, uitgaande van de koopkracht, beweerden dat er
drie Roebels bestonden : de arbeidsroebel, de landbouwroebel en de N.E.P.-manroebel. le verwarden intrinsieke waarde van den Roebel en zijn koopkracht.
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een zekere mate gehandhaafd bleef (en waar de Roebel zijn hoedanigheid van waardemeter behield).
Enkele woorden uitleg zullen volstaan om den depreciatiegang te
vatten : Rusland exporteert goederen aan prijzen buiten alle mededinging terwijl de kostende prijs zulks niet toelaat. De prijzen in het binnenland worden verhoogd, niet omdat de goederen schaarsch zijn maar
om het verlies tegenover het buitenland te dekken. Hoogere prijzen,
hoogere loonen ; daardoor komt meer geld in omloop, zonder door
werkelijke behoeften gewettigd te zijn. Men betaalt in Roebels die
theoretisch dezelfde waarde hebben als de keizerlijke goudstukken.
Aldus bekomt men prijzen die onmogelijk als normaal kunnen beschouwd worden. Noch de schaarschte, noch de hooge kostende prijs
spelen. doch de willekeurige handeling der regeering die een massa
geld heeft uitgegeven ten einde hare industrie in leven te houden. We
staan hier voor een fatale noodzakelijkheid : de regeering wil hare economie uitrusten ; ze moet buitenlandsche machines aankoopen, beschikt
echter over geen geldmiddelen ; ze moet exporteeren aan lage prijzen.
Daardoor komen landbouw en industrie in het gedrang. Verhoogt de
Staat de binnenlandsche prijzen niet, dan loopen de ondernemingen
vast in hun deficiet, kunnen hare schulden niet betalen en zouden failliet gaan ; daar ze echter staatsbedrijven zijn, moet de Staat ze steunen...' en de biljettenpersen draaien. Worden de prijzen verhoogd,
dan gaan ook de loonen de hoogte in, en... de biljettenpersen draaien.
In de meeste gevallen werd de stijging der prijzen toegepast.
De depreciatie, váór de recente devalvatie, wordt door bevoegde
personen op 90 tot 95 % geschat. Einde 1935, hebben de Sowjets de
waardevermindering van hunne munt erkend.

DE DEVALVATIE VAN DEN ROEIEL
A. -- Devaluatie tegenover het Buitenland.
Het is eene gemeenplaats geworden, te zeggen dat de Sowjets
nooit een mislukking spontaan erkennen. Zoo ging het ook met de
muntdepreciatie. Er moest een middel gevonden, om het fiasco van den
Plan-Roebel te verbloemen. Dit middel zou bestaan in de prijzen-unificatie. Dit vergt enkele woorden uitleg.
Tot voor enkele maanden kon men zich in Rusland op drie wijzen
bevoorraden :
Langs de « prodmog » of staatscooperatieven, op vertoon der bevoorradingskaart. Deze kaart werd afgeleverd aan ieder arbeider die
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een overtuigd Bolsjewist bleek te zijn. Men verkreeg aldus de noodzakelijkste levensmiddelen aan lage prijzen.
De anderen die krachtens hunne afkomst of opinie als outlaws
beschouwd werden, en over 't algemeen de personen die -aan de
staatsrantsoeneering niet genoeg hadden, moesten hunne levensmiddelen zoeken op de vrije markt, de « inostorg », waar de prijzen viermaal
zoo hoog stonden.
Vreemdelingen belden aan bij de « torgsins », staatsmagazijnen,
waar tegen vreemde deviezen alle mogelijke waren geleverd werden.
Het kaartsysteem werd reeds op 1 januari 1935 voor het brood,
en op 1 October voor de andere eetwaren, afgeschaft.
Het decreet van 14 November 1935 nu, schoof ook de torgsins
van de baan. Deze magazijnen bezorgden meer last dan voordeel ; de
hoeveelheid valuta die ze aan de Staatsbank afdroegen verminderde met
den dag. Het was overigens niet zeldzaam, dat een vreemdeling die in
zulke warenhuizen kocht, wissel terugkreeg in vijf soorten deviezen,
wat herhaaldelijk tot klachten aanleiding gaf.
Voortaan worden alle prijzen in Roebels genoteerd ; de vreemdeling die langs de « Intourist » om, Rusland bezoekt, zal dus zijne munt
in Roebels moeten omzetten ,en aangezien de bestaande pariwaarden in
vergelijking met de binnenlandsche prijzen ontzettend hoog stonden,
en alle bezoek aan Rusland onmogelijk zouden maken, moest de depreciatie erkend worden. De monetaire hervorming schijnt dus het
noodzakelijk gevolg van de unificatie der binnenlandsche prijzen.
In werkelijkheid valt daar heel wat op te zeggen ; eene rationeele
reorganisatie van de torgsins had ruim volstaan. Ook had de buiten-.
landsche devalvatie onafhankelijk kunnen blijven van den binnenlandschen monetairen toestand. We herhalen het : deze unificatie was
slechts een middel.
De pariteit die als basis dient, is deze van 1 Roebel voor 3 Fransche franks. De oude pariteit was 1 Rb. = 13,1333 Fr. fr. De devalvatie bedraagt dus 77,15 %.
B. --

Binnenlandsche Devalvatie.

Een bericht van het Tass-agentschap wist te vertellen, dat er in
het binnenland van geen devalvatie sprake was ; dat de hervorming
enkel voor doel had een toerist-Roebel in het leven te roepen.
Een onooglijk klein decreet van 29 Februari 1936 echter, meldt
zeer laconisch :
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« Het volkscommissariaat van den buitenlandschen handel en het
volkscommissariaat van geldwezen, worden verzocht, vanaf den 1 en
April 1936, de vereffeningen der in- en uitvoerorganisaties, en de andere operaties in deviezen, te berekenen op basis van 1 Roebel voor
3 Fransche franks.
» De Staatsbank van de H. S. S. R. wordt verzocht, de aan- en
verkoop van vreemde deviezen van de uitvoer- en aan de invoerorganisaties, alsook de andere operaties in deviezen, te verrichten op basis
van 1 Roebel voor 3 Fransche Franks.

» De Staatsbank wordt gemachtigd, van af 1 April 1936, haar
voorraad goud en deviezen in hare balansen vermeld, op deze nieuwe
basis te schatten. »
Volgen dan de nieuwe parikoersen, vastgesteld op 1 Maart 1936.
In Roebels voor 1 vreemde munteenheid
•.. •.. •
•.. •.. 4,99
Amerikaansche Dollar (LI. S. A.)
Pond Sterling ... ... ... ... .. •.. •.. ... •... •.. 24,$0
Oostenrijksche Schilling ... ... ... ... ... ... •.. ... 0,93
Belga ... ... ... ... ... ... ... •.. •.. •.. •.. ... 0,85
Reichsmark (bankbiljetten en munt in voorraad uitgesloten) 2,03
• •.. •.. •.. •.. •.. 3,43
• •..
Hollandsche Florijn...
... .. .. •.. •.. .. .. •.. •.. 1,11
Deensche Kroon
.. •.. ... •.. 0,40
... .
•.. •
•.
Italiaansche Lira
•.. •.. •.. 4,99
• •.. •
Canadeesche Dollar... ... •.
Lettische Late ... ... ... ... •.. •.. •.. •.. •.. •.. 1,63
(bankbiljetten en munt in voorraad uitgesloten)
... ... •.. •.. .. •.. •.. ... •.. 0,85
Lithausche Lite
• •.. •.. 1,25
... .. •.. •.. •..
Noorweegsche Kroon
Zloty ... ... •.. •.. •.. •.. .. •.. •.. ... •... •.. 0,95
Turksch Pond ... ... •.. •.. •.. ... •.. •.. •.. •.. 4,02
• .. .. •.. •.. •.. 0,11
Finlandsche Mark •.. ... •..
•.. ... •.. •.. •.. .. •.. •.. •.. 0,33 1/3
Fransche Frank
Tcheckische Kroon ... •.. •.. •.. •.. •.. •.. •.. •.. 0,21
(bankbiljetten en munt in voorraad uitgesloten)
Zweedsche Kroon ... •.. ... •.. •... •.. •... •... •.. 1,28
Zwitsersche Frank ... ... ... .. •.. •.. ... •... •... 1,65
• •.. •.. 1,37
•. •..
Estlandsche Kroon •.. •.. •.. •..
... •.. •..... •... •... .• .. •... •.. 1,44
Yen ... ..

De keuze van den Franschen Frank, als basis voor den devalvatievoet, heeft geen vasthechting aan deze munt voor gevolg. Ze vindt,
naar onze bescheiden meening, haar oorzaak in politieke overwegingen:
De Fransche munteenheid, langs alle kanten door devalvatie bedreigd,
biedt nu precies geen voldoende stabiliteit om als grondpariteit voor den
Roebel te dienen !

494

DE DEVALVATIE VAN DEN ROEBEL

Het goudgewicht van den Roebel is nu 0,1776 gr. fijn.
Onnoodig te betoogen dat de keuze van zulk absoluut cijfer als 3,
tamelijk willekeurig is. Men zou de vraag kunnen stellen, welke houding de Roebel zal aannemen bij een gebeurlijke devalvatie van den
Franschen Frank. Het is niet onmogelijk dat de pariteit gehandhaafd
blijft, en de Roebel dus nog een trapje daalt.
Er werd algemeen verwacht, dat de herschatting van den goudvoorraad aan den Roebel een flinke dekking zou bezorgen. De SowjetUnie heeft echter zeer onlangs een eigenaardig besluit getroffen.
Het dagblad Ekonomitcheskala Jizn publiceerde op 14 April 11. de
balans van het emissiedepartement. Dit was de eerste maal sedert
twee jaren. (Op 1 Januari 1934 had het departement het veiliger geoordeeld, geen staten meer te publiceeren ; de dekking bedroeg toen
juist 25 %. Zoodat de huidige circulatie niet gekend is) . Deze balans
(cijfers meldt het bericht niet) vertoonde nu het volgende kenmerk :
De goudvoorraad, na de herschatting, werd in twee deelen gesplitst.
Een gedeelte, juist 25 % van den omloop vertegenwoordigend, blijft
op de balans van het departement ; de overschot wordt naar de balans
der Staatsbank gevireerd. Naarmate men nu biljetten bijdrukt, zal
deze reserve naar het emissiedepartement overgeschreven worden, ten
einde steeds een dekking van juist 25 % te handhaven.

We vermoeden dat deze maatregel getroffen werd om het buitenland in de onmogelijkheid te stellen, den goudvoorraad vóór de devalvatie, en desgevallend de dekking, te berekenen. Ook wordt aldus aan
den Roebel een schijnbare stabiliteit verleend, daar voortaan de dekking steeds 25 % zal bedragen. Aangezien de balans van de Staatsbank niet gepubliceerd wordt, kan men zich over de reserve aan goud
geen gedacht vormen. Het stelsel kan niet van onhandigheid beschuldigd worden.

C. -- Besluit.
Wat ons belang inboezemt is niet zoozeer de devalvatie als dusdanig, maar wel haar nut, en het doel dat de Unie bereiken wil.
Bij gebrek aan cijfers, kunnen we niet uitrekenen in welke mate de
devalvatie het emissiedepartement zal toelaten, meer bilejetten in omloop te brengen. We vestigen nochtans de aandacht op het feit, dat
de Russische devalvatie hemelsbreed van deze van den Belga verschilt:
De Belgische muntontwaarding was het gevolg van internationale monetaire verwikkelingen, van de daling van het wereldprijspeil, van de
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credietinkrimping, van de deflatie. De Sowjet-devalvatie vindt haar
oorzaak in binnenlandsche omstandigheden, in de stijging der prijzen
te wijten aan oneconomische credietuitbreiding en dus aan inflatie. Ze
is de erkenning en de vastlegging van een bestaanden toestand.
Ongetwijfeld zal de devalvatie het toerisme bevorderen, doch dit
kan zulke ernstige maatregelen niet wettigen ; voor het binnenland
heeft ze praktisch weinig belang ; we hebben het reeds gezegd : ze is
de erkenning van een voldongen feit.
De devalvatie bedraagt 77,15 % ; de eigenlijke muntdepreciatie
beliep rond de 95 %. De Raad der Volkscommissarissen heeft echter
ook besloten een massieve prijzenvermindering toe te passen.
Het ontbreekt ons aan ruimte, om over het rationeele van deze
prijzendeflatie uit te weiden ; in de veronderstelling dat men aldus de.
munt tot 10 %© kan revaloriseeren (wat ons een maximum schijnt) zou
eene definitieve vastlegging in den aard van 1 Tchervonetz waarde
1922 = 1 Roebel waarde 1936, zeer aanneembaar blijken.
Wat er ook van zij, de prijzenvermindering streeft er naar, de
waarde van den Roebel op den huidigen devalvatievoet te brengen,
m. a. w. streeft er naar, de munt te stabiliseeren.
Aangenomen dat de Roebel vastgelegd wordt, zal het gevolg
daarvan zijn, een daadwerkelijke noteering in het buitenland ?
Het volstaat niet, het monetair problema in het binnenland op te
lossen ; vooraleer aan den Roebel een internationale beteekenis kan gegeven, zal hij de contramine (speculanten op de daling) moeten trotseeren, en het vertrouwen van de handelaars winnen. De oninwisselbaarheid zal door een gold bullion standaard moeten vervangen worden. De 25 % dekking vormt daartoe geen beletsel ; inderdaad, in het
binnenland moet men de inwisseling tegen goudstaven niet vreezen.
De aanvragen zouden slechts van het buitenland kunnen komen, en
aangezien de betalingsbalans een neiging vertoont om batig te worden
(ze was het reeds in 1935), schijnt het gevaar niet al te groot.
De conditio sine qua non, voor het hoog houden van de 'Roebelwaarde is echter, het inkrimpen van de plan-beleggingen. Ook hier vertoont zich een nieuwe strekking : zware nijverheid en woudindustrie
moeten het reeds zonder subsidies stellen. Het derde vijfjarenplan zou
voor de bestaande industrie wel eens het « Plan van den arbeid op
eigen kracht » kunnen zijn.
Stabilisatie en verschijnen van den Roebel op de internationale
markt zullen althans nog enkele jaren vergen, ten ware een gebeurlijke internationale stabilisatie de evolutie vooruitloopt.
Mei 1936.
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De beteekenis van L. Kiages
voor de Karakterologie
door Prof. Dr. A. KRIEKEMANS.

Een vooraanstaande plaats in de Karakterkunde, verdient de zelfbewuste, maar soms al te zeer gesmade L. Klages. (1) Hij ziet zich
op de lijn Goethe, Carus, Bachofen, Schopenhauer, Nietzsche en de
Rus A. Lasurski. (2)
Klages werd getroffen, door het afgrijselijk verval van het
menschdom. De katastrophale gevolgen der erfzonde beroerden hem :
waar is immers, schijnt hij zich af te vragen, de waardigheid van den
mensch gebleven, hij die toch ook geest is ! Moest zulk een man zich
dan niet één voelen met een Goethe, die van den mensch dichtte :
« Er nennt 's Vernunft und braucht's allein
Nur tierischer als jedes Tier zu sein ? »
Ook een figuur als deze van Carus (3) , die een rnetaphysische
antithese zag tusschen leven en geest, moest hem boeien. In Bachofen
ziet hij : « diegene die het best dezen bewustzijntoestand uit den oertijd heeft ontsluierd, waarvan de godsdienstige en mythische invloeden nog merkbaar zijn in al onze historische geloof sleeren, die toch als
zoovele afkooksels en varianten zijn van dezelfde verschijnselen in
den prehistorischen tijd. » (4)
Ook heeft hij een bewonderend boek aan Nietzsche gewijd,
nl. « Die psychologische Errungenschaften Nietzsches ». « Het genie
zit in het instinkt, de goedheid eveneens. Men handelt slechts volmaakt,
in zoover men instinctmatig handelt » : dit was het groote woord van
hem, die de maskarade der zielen verstoorde. Wie zich tegen het
instinkt verzet, is vijand des levens, en bedriegt zich zelf over de
(1) Op bladz. 37 en vlg., van het boek « Inleiding tot de Karakterkunde »,
waar dit artikel een uittreksel van is, wordt uitvoerig over zijne methoden bericht.
(2) A. Lasurski, Ueber das Studium der Individualitdt, Leipzig, 1912.
(3) C. G. Carus, a) Psyche, Jena 1926 (heruitgegeven door L. Klages) en
b) Symbolik der menschlichen Gestalt, Celle, 1925 (heruitgegeven door Th. Lessing).
(4) L. Klages, Vom kosmogonischen Eros, Jena, 1933, blz. 238.
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waarde vair zijn eigen persoon, door zich te omhullen met « idealen ».
Het Kristendom is ook voor Klages een groote vijand : worden de
gezonde krachten van het bloed daar niet onmeedoogend onderdrukt,
als zonden van het vleesch ? De middeleeuwen zijn de voorloopers van
de huidige «techniek », daar de geest vrij kan heerschen, eens dat het
lichaam « ontzield » is geworden door het bedwingen der instincten.
Evenwicht was het kenmerk van den oertoestand van den mensch.
Toen leefde de «magische mensch» die sterk met de natuur verbonden
was, gelijk Bachofen hem heeft verzonnen. Taal, mythe, sage, huis-S
gerief en ornament uit drie primitieve tijden, wijzen er op. Deze oertijd
was rijk aan beelden en visioenen. Toen leefde de mensch, die zich
gewillig schikte naar het rythme van het natuurgebeuren. Deze
«homo divinans» was vol zinnenvreugde, leefde vrij van alle gedachtenzorgen. Het was de held, zooals alle heldensagen hem ons schilderen en gelijk Nietzsche over hem dichtte, toen hij het had over den
«Ltebermensch».
De intocht van het menschelijk bewustzijn echter sloeg een kloof
in de eenheid der wereld. De latere mensch, de «home faber», dien het
Kristendom mede hielp vormen, wou het leven beheerschen. Dit is wel
goed te praten, als men het zwaartepunt van het leven in het hiernamaals verlegt, dat men zich verdient, door het meesterschap op het
aardsche leven te bevechten, maar het wordt toch al te belachelijk, als
men door den geest, op rationalistisch-mechanische wijze, deze aarde
wil tot «vervolmaking» voeren...
De geest als de moordenaar der ziel, dit is ook het thema van de
psychologie.
Het Karakter volgens Klages, -- Lichaam, ziel en geest.
De hedendaagsche proefondervindelijke zielkunde ziet het psychische feit niet als de uitdrukking van den geheelen mensch, maar als
een bestanddeel er van, dat gemeten wordt en in getallen uitgedrukt :
bedrijvigheid die meer mathesis beoogt te zijn dan metaphysica !
De hedendaagsche rui jsgeerige zielkunde is zoowat de karakterkunde
van het abstracte wezen van den mensch. De persoonlijkheid is evenwel een individueele en ondeelbare eenheid, omdat geen vitale eenheid
kan gedeeld worden. Neem ik een deel weg, zooals een been bij den
mensch bijv., dan blijft de levenseenheid ongeschonden, of ontstaan
er twee eenheden, zooals bij het ééncellig wezen. (5)
(5) L. Klages, Persónlichkeit, Postdam, 1927, blz. 13.
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Daarom bestudeert Klages het individueele karakter, vanuit het
karakter, d. w. z. psychologisch, en niet van zedelijk standpunt uit.
Want, moest ik van dit laatste uit vertrekken, zoo leert hij, dan liep
ik reddeloos verloren. Zeg ik bijv. van iemand dat hij de karaktereigenschap heeft, eerlijk te zijn, dan vel ik over zijn gedraging eenvoudig een ethisch waardeoordeel, maar tref ik niet een karaktereigenschap. Want wij meenen hierbij toch, dat deze persoon « nietoneerlijk » is ; en deze gedraging kan voortspruiten uit verschillende
karaktereigenschappen, zooals vrees voor straf, eerzucht en wat weet ik
meer ! Men moet geen morale, maar charakterologische indeelingen
van eigenschappen kunnen opstellen. (6)
Welk is de charakterologische weg naar het wezen van het individu ? Het is het « deuten » der lichaamsbewegingen, nl. door intuitief
vatten bij middel van wat Klages instinkt noemt. (7) Deze intuitie in
de lichaamsbewegingen van anderen, gaat het nadenken over ons
zelf vooraf, al vooronderstelt ze de subjectieve deelname aan de gevoelens van andere wezens, doordat ik zelf eenigszins ben als zij ! De
stof der kennis van de anderen lever ik zelf : enkel bij het zien van
een gezichtstrek van een vriend, voel ik dat hij zich verveelt.
Wij mogen dan wel zeggen, dat de lichaamsbeweging, de taal der
ziel is. Wat wij gewoonlijk taal noemen, is slechts een deel der uitdrukkings- of taallagen in het algemeen. Ook de taal is een middel om in te
dringen in de rijkgevulde schatkamers der ziel. Ze is zooals het oordeelsvermogen en het werktuig een pantomimische uitdrukkingswijze,
waarvoor alleen de mensch beschikt ; het is immers een onbewust
« darstellende » beweging, terwijl de mimische uitdrukkingswijzen
slechts onbewust uitdrukkende bewegingen beteekenen. In iedere deelverschijning nochtans van het organisme zit het geheel der ziel. Deze
is het lichaam, waarvan ze als het inwendig leven is, bijgevolg even
vervloeiend en veranderlijk. Lichaam en ziel zijn de twee polen des
levens, waarbij de geest als spelbreker optreedt. De geest tracht het
lichaam los te maken van de ziel, om aldus het leven te dooden. 't Is
door hem, dat de mensch zich van het dier en de wereld onderscheidt.
want hij staat boven ruimte en tijd. Zijn werking is negatief, doordat
deze geest, waarvan de kenmerkende daad niet zoozeer kennis, maar
wil is, het leven bedwingt, bemachtigt, beheerscht, en « verdinglicht ».
Als Descartes zich zelf vindt, en zijn bestaan bevestigt, door het
« Cogito, ergo sum », dan stelt Klages daartegenover : « Volo, ergo
(6) L. Klages, o.c.. blz. 28-29.
(7) G. Thibon, La science du caractère, Paris 1933, blz. 32.

L. KLAGES EN KARAKTEROLOGIE

499

sum ». « Wille und Selbstbehauptung sind eines und dasselbe, und
seiner als eines Wollendes innewerden, heisst : innewerden des eigenen Ichs. (8) Dit Ik is dan op te vatten als het kruispunt van ziel en
geest : hier is niet het lichaam, de kerker der ziel, maar hier is het de
geest, waarin het Ik de ziel of het lichaam (wat toch het zelfde is)
opgesloten houdt. De ziel is immers draagster van de drang, zich zelf
te geven en te vervloeien in den geest echter, leeft de drang tot zelfbehoud. Dit beteekent niet, dat iedere handeling louter uit den drang
tot zelfbevestiging van den wil komt : wel, dat ze er minstens rechtstreeks en onmiddellijk uit voortspruit, alhoewel ze tenslotte onrechtstreeks dus, haar oorzaak kan vinden in den drang tot zelfovergave.
Deze laatste zelf echter, kan niet onmiddellijk aanleiding zijn tot een
handeling.
Klages verduidelijkt dit met twee voorbeelden. (9)
Vooreerst, wanneer een begenadigd beeldhouwer, met hamer en
beitel, het beeld van een god uit een marmerblok schept, zoo kreeg hij
deze idee natuurlijk niet ingegeven door zijn wil, maar dank zij het
intuitievermogen der ziel ; en in betrekking hiermee, vervult de wil de
zelfde rol als hamer en beitel, die toch niets anders doen dan het
marmer... stukslaan. De wil is van een vernielzuchtige natuur, alhoewel hij in dienst kan staan van scheppende en positieve vormingsaandriften. -- Het ander voorbeeld luidt aldus : De liefde stelt daden,
maar slechts door bittere zelfverloochening, want de liefde zelf handelt niet, wanneer er gehandeld wordt. Valt uw geliefde in het water,
dan springt U haar zonder bedenken achterna. U kunt het doen,
omdat uw bezitsdrang bedreigd wordt, maar ook uit ware liefde. Eens
in -'t water, moet U ophouden te beminnen en U in liefde weg te
schenken, of U zijt verloren. Wilt ge beiden gered worden, dan dient
er gestreden tegen water, tegen de geliefde, die onzinnig en ondoelmatig beweegt : ge wordt gedreven door uw wil tot volharden en
overwinnen, in één woord door de wil tot macht ! Is het hierdoor niet
duidelijk, dat iedere handeling of bewuste handeling onmiddellijk
wordt veroorzaakt door de « Selbstbehauptungstriebe », en slechts onrechtstreeks door de « Selbsthingebungstriebe ».

Willekeurige en zuivere uitdrukkingsbewegingen.
Aan de tegenstelling van geest en ziel, beantwoordt het onderscheid tusschen willekeurige en zuivere uitdrukkingsbewegingen. De
(8) L. Klages, Persónliehkeit, blz. 80.
(9) L. Klages, o.c., blz. 81-83.
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uitdrukkingsbeweging drukt rechtstreeks de ziel uit, maar ook de willekeurige beweging of handeling, zoo zagen wij, ontspruit aan den
levensgrond, en wordt door de wil, die geen motorische kracht is,
slechts gericht en beheerscht.
De zich uitdrukkende levensbeweging, ten eerste, is synoniem
van gemoedsbeweging of gevoel. Intensiteit komt de gevoelens als
dusdanig (wezenlijk dus) niet toe, daar ze louter qualiteit zijn. Hongergevoel is wezenlijk (qualitatief dus) verschillend van dorstgevoel,
maar van beide kan men zeggen, dat ze meer of min hevig zijn (quanr
titeit) ! De intensiteit komt evenwel toe aan de beweging, die de keerzijde is van 'het gevoel in een zelfde levensgebeuren. Want iedere
gevoelsaanleg is toch noodzakelijk een aanleg van aandrift. Ben ik
bijv. mistevreden, dan liggen in mij bepaalde aandriften gereed, die
innig met dit gevoel verband houden. Aan toorn beantwoordt de vernietigingsdrang, en een drang tot vluchten is de tegenhanger van de
schrik. Dit is ook de leer van Mc. Dougall.
Ieder gevoel dankt zijne hoedanigheid aan den aard zijner stemming en gaat door, voor meer of minder intens, volgens de aandrang,
die er onafscheidelijk aan vastzit, min of meer kan verhoogd of versterkt worden. Grootere of mindere nijd blijft nijd, wat de stemming
betreft, maar de aandriftskracht verschilt. -- De uitdrukkingsbeweging is juist de voorwerpelijke verwezenlijking van de aandriftskracht
die in een bepaalde levenstoestand aanwezig is. Vandaar de wet
« Iedere uitdrukkingsbeweging van het lichaam realiseert het beleven
van den gevoelsaandrang, die zich in die beweging uitdrukt. » (10)
De twijfel, bij den vliegenden vogel, drukt zich uit door de onzekere
richting der vlucht ; in spanningsvolle verwachting, blijf ik stom en
bewegingloos : ik kik niet ! Maar bij streving, gaan alle bewegingen in
de richting van mijn lichaam weg. Iedere afzonderlijke uitdrukkingsbeweging is aldus de uitdrukking van den ganschen toestand der levenseenheid.
De wilshandeling, ten tweede, onderscheidt zich van de vorige,
doordat er een doel bij voorzit ; de loutere uitdrukkingsbeweging gehoorzaamde aan een aandrang, maar was doelloos, zooals blijkt uit het
voorbeeld van den man die plots in woede ontstoken, op tafel slaat,
en daarbij een paar tassen vernietigt. Deze uitslag werd niet beoogd !
Ware dit wel het geval, dan zou het een wilshandeling zijn.
Nu moet men ook beter inzien, dat het verstaan der uitdrukkings(10) L. Klages, Ausdruckbewegung and Gestaltungskraft,t, Leipzig, 1934,
blz. 22.
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beweging niet dank zij een analogiebesluit gebeurt of een invoeling,
maar door onmiddellijk vatten van « beelden », die het symbool zijn der
uitgedrukte beweging. Dit « verstaan » berust dus op het geloof dat
die « beelden » werkelijk zijn. En ja, zegt Klages, « nicht Dinge, sondern Bilder sind beseelt ; das ist der Schlussel zur ganzen Lebenslehre ». (11) Wat is zulk beeld ? Het is het « beeld » van het water,
dat het dorstige paard aantrekt, en de honigzoekende bij wordt getrokken tot het « beeld » der bloem. Klages bedoelt hiermede niet, dat
het dier een voorstelling in het bewustzijn heeft, maar dat het hier gaat
om een vitaal proces, een beleven van de ziel. Dingen en personen
bestaan, maar beelden leven werkelijk in de ziel, want ze werken. zonder te handelen, zooals de bloem op de bij. Zoo beïnvloeden ons de
« beelden », zooals de bevruchte cel in den moederschoot opgroeit
naar de vormende kracht van het « beeld » van het toekomstige organisme. Men mag zeggen dat er een polaire spanning bestaat tusschen
« beeld » en ziel (of lichaam) . De geest is daar wezensvreemd aan :
het voorstellingsbeeld, dat de ingenieur van de machine heeft, die hij
opbouwt, komt uit den geest en heeft niets gemeens met het « beeld »
waarvan hier sprake. Kan beter aangetoond worden, dat lichaam en
ziel een levenseenheid vormen, waar de geest uitgesloten is ?!
Doen wij, vervolgens, de leer van Klages geweld aan als wij haar
houden voor een romantisch, optisch Platonisme, voor hetwelk de wereld der dingen, een wereld van symbolen is ? Het schouwen der
« Urbilder » wordt tot den oertijd teruggebracht, of komt soms nog
voor in begenadigde oogenblikken, of in den droom, wanneer men in
ekstase verkeert. Zoo kan men honderdmaal door een woud gewandeld zijn, maar eens slechts heeft de ziel het gezien : dit oerbeeld ontrukt als het ware de ziel aan het Ik. Ons dunkt, er is een verre gelijkenis met Platon, al gaat de vergelijking op vele punten mank...
Een moeilijkheid bij het begrijpen van de uitdrukkingsbewegingen
bij den mensch is, dat deze zich bijna nooit geeft gelijk hij is, maar
hij zich van idealen omgeeft. Hij is immers schijnheilig, en doet zich
voor zooals hij zou kunnen worden, van het standpunt der waarden
uit gezien. Men doet zich voor als edelmoedig (waarde !) en men
geeft slechts, om zich te doen gelden. Klages antwoordt hierop, en de
waarheid van zijn bewering blijkt uit het aangehaalde voorbeeld, dat
iedere wilsmatige beweging van den mensch toch, al is het onbewust,
medebepaald wordt van zijn persoonlijk beeld, dat hem leidt. Het
geven der aalmoes spruit immers voort uit de geldingsdrang !... Klages
(11) L. I{lages,

Vom Wesen des Bewusstseins,

Leipzig, 1926.
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schrijft het letterlijk : « Iedere wilsmatige beweging van den mensch
wordt onbewust door zijn persoonlijk « Leitbild » medebepaald. » (I2)
Natuurlijk kan een doelbeweging verschillende beteekenissen hebben,
maar men mag ze nooit een bepaalde inhoud toeschrijven, dan na haar
gezien te hebben in de gansche situatie, waarin ze zich voordoet.
Hoe doet zich het karakter voor, wanneer wij het op die wijze
trachten te benaderen ? Het karakter is geen bijkomstig uitzicht van
de ziel, zooals wel eens gemeend wordt. Neen, het is de kern van ons
wezen en bestaat in het, voor ieder van ons, eigen verband tusschen
leven en geest. Door deze speciale verhouding ben ik geneigd te handelen en te lijden in een bepaalde richting, wat nog niet wil zeggen,
dat ik noodzakelijk in een welbepaalden zin moet handelen. Maar de
metaphysische grondslag van mijn individualiteit blijft steeds wat zij
is : ik blijf steeds dit bepaalde individu. Dit klopt met de thomistische zienswijze, dat, eens de vorm in de stof, oorzaak van alle veranderingen, is ontvangen en er samen een individu heeft mee gevormd, die eens ontvangen « plooi » in den vorm, 'blijft voortbestaan.
zelfs na de dood, in onze onsterfelijke ziel. (13)

Samenstelling van het karakter.
Het karakter wordt vijfledig opgebouwd, namelijk door de stof
(Scoff) , de natuur (Artung) , de structuur (Gef uge) , de opbouw
(Tektonik) en het aspekt (Haltungsanlagen) .

I. -- De Stof. : Het is het natuurlijke kapitaal, dat wij bij onze
geboorte meekrijgen, en dat bestaat uit onze begaafdheden en talenten.
Zoo heeft de eene meer of minder geheugen, fijngevoeligheid, wilskracht, scherpzinnigheid, dan de andere. Deze begaafdheden, met ande
re woorden, zijn vatbaar voor quantitatieve bepaling. Klages verzet zich
tegen de gedachte van de stoïcijnen, Engelsche sensualisten en Adler
bijvoorbeeld, volgens dewelke alle menschen van nature, aan mekaar
zouden gelijk zijn. (14) Neen, hij maakt zich het woord van Goethe
eigen : « Fahigkeiten werden vorausgesetzt, sie sollen zu Fertigkeiten
werden. » (15) .
(12) L. Kiages, Vom Wesen des Bewusstseins, blz. 102.
(13) Zie hierover : N. Balthasar, L'être et les principes métaphysiques, Leuven, 1914 blz. 26-28, en vooral het veelgeprezene : L. De Raeymaeker, Ontologie.
Brussel, 1933 blz. 184-191.
(14) L. Kiages, Persónlichkeit, blz. 30-32.
(15) L. Kiages, o.c., blz. 32.
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II. De Structuur. Ze wordt bepaald, niet door quantitatieve, maar
verhoudingseigenschappen. Het gaat om de verhouding tusschen een
aandrang en een weerstand, allebei van een bepaalde intensiteit. Ze
hebben betrekking op de manier van af loop gin der inwendige werkzaamheid. Zulke eigenschappen zijn : temperamentvol of temperamentloos, bewegelijk of onbewegelijk, prikkelbaar of niet.
HI. De Natuur of qualiteit : (16) Dit is belangrijker voor het
bepalen van het karakter dan de twee vorige. Het gaat om richtingseigenschappen of drijfveren. Het is gevoelsaanleg of wilsneiging, volgens men ziet naar het gevoel, waar de drijfveer zich op steunt, of
naar den wil, die er bij werkzaam is. « ti nter Triebfeder verstehen wir
die innere Ursache einer Strebung im allgemeinen, einer Willung in
besonderen. » (17) Twee menschen zijn van verschillende natuur, volgens den eene, deze, en den andere, gene doeleinden het nastreven
waard schijnen. Dit beteekent, dat men dezelfde quantitatieve eigenschappen, bijvoorbeeld een sterke wil, in dienst van goede of slechte
drijfveren kan stellen. Bij het dier vallen ze beiden meestendeels
samen : zoo de bekwaamheid en het impuls tot zingen, van den vogel.
Zulk een evenwicht bestaat bij den mensch niet.
Iv. -- De Opbouw : Het beeld der drie vorige gebieden wordt
vervolledigd door te vermelden of het karakter al of niet, een eenheid
vormt. Postuleeren de verschillende karaktereigenschappen mekaar.
dan heeft men een harmonische persoonlijkheid ; wanneer ze elkander
storen, staat men voor een verscheurde persoonlijkheid.
V. -- Aspeut : Zeggen wij van iemand dat hij devoot, schuchter
of driest is, dan spreken wij van de busterzijde van zekere karaktereigenschappen, van het karakteristieke eener gedragingswijze, nooit
van hoedanigheden als dusdanig. 't Is in dien zin, dat men het aspekt
van het karakter opvat. Hier zetten verschillende types, indeelingen
"aan : er is de typische houding van een officier, een portier, een student, enz.
Met deze vijf eigenschappen kan men alles vastleggen wat kan bijdragen tot het bepalen van een karakter.
Beoordeeling,
Het gaat niet op, in deze beperkte ruimte, het waardevolle van
(16) L. Kalges, o.c., iblz 33-34.
(17) L. Klages, Die Grundlagen der Charakterkunde, Leipzig, 1928, blz. 55.
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het onaanvaardbare in het grootsche werk van L. Klages te scheiden.
Enkele opmerkingen mogen volstaan !
In methode en systeem heeft Klages, zeer aanschouwelijk en overtuigend de oude kristelijke stelling ontwikkeld, dat de ziel wezensvorm
is van het lichaam, al sluit hij er de geest bij uit . Hierop toch berust
de grondwet van de uitdrukking, volgens dewelke onze vriend- of
vijandschappen, onze blik en onze handdruk, wat wij vergeten of onthouden, ons rechtstreeks doen kennen. Volgens deze biocentrische
methode zijn lichaam en ziel de polen der levenseenheid, die door de
geest dreigt verstoord te worden.
Wij zijn het met hem eens, al maken wij het onderscheid tusschen
het intuitief vatten van individueele trekken door de (hoofdzakelijk)
zinnelijke kennis, en abstracte kennis van het verstand. Daarover later
wel meer...
In wat Klages zegt van de « Selbstbehauptungstrieb » van den
geest en de « Selbsthingabetrieb » van de ziel, waarvan een bepaalde
vermenging oorzaak is der karakterverschillen, hooren wij, mutatis
mutandis, de echo van de tegenstelling der schizothymen en cyclothynen van Kretschmer en van de indeelingen van Jaensch en Jung.
Geen enkele dezer geleerden echter, heeft ze zoo diep uitgegraven en zoo stevig gegrondvest, als Klages.
Voor velen was de mensch een dier ; voor hem is er een wezenlijk
onderscheid tusschen mensch en dier : dit soortelijk verschil is de
geest als wil. Maar deze wordt helaas niet, door hem, naar waarde geschat, want hij ziet in den mensch niet een wezenlijke, noodzakelijke
eenheid, maar een toevallige. De mensch is het monsterachtig gevolg
van de ontmoeting tusschen twee vijandige en tegentrijdige elementen:
de Geest en het Leven. Voor hem, en ook voor Freud en Prinzhorn
zijn wij niet een gezond dier, zooals V. Riifner het treffend formuleert ( 18) maar een ziek dier !
Wij aanvaarden ook de vervormende inwerking van den wil op
onze zinnelijke neigingen. Deze zijn, bij ons, niet stevig geregeld,
niet zoo trefzeker als het instinkt bij de dieren. Zonder de hoogere,
geestelijke vermogens en, aan zich zelf overgeleverd, hebben ze geen
zin : bij den mensch zijn ze in aanleg met betrekking tot den wil, die
ze « gebruiken » kan. Ze zijn er om door den wil redelijk bewogen te
worden : immers, zooals al -iet zinnelijke in ons, zijn ze natuur, ondergeschikt aan het geestelijke, zooals de aanleg tot de akt. Klages echter
(18) V. Rufner, Die Natur and der Mensch in ihr, Bonn, 1934, blz. 79.
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ziet er eerder een brutale overrompeling in van den geest op het instinkt, dat minstens zijns gelijke is.
Klages pessimisme steunt op zijn visie van het verval van den
« homo divinans » tot de « homo Faber ». En daar sluit zijn waardenstelsel bij aan. Is de mensch ziek, dan moet hij de oorzaak zijner kwaal
trachten weg te nemen. Zijn eenig doel is de terugkeer tot de kosmische nacht. Waardevol is al wat daarheen leidt. Maar zijn stelsel
is hier juist flauw. Want als de geest de storende macht is, waarom
begint hij dan met zijn vernielingswerk na de menschwording en niet
met het begin van de verschijning van den mensch ? Waarom eerst die
harmonische oertoestand, « met de oogen van Bachofen » gezien ? (19)
Daartegen stellen wij weer de ziel als wezensvorm van het lichaam.
Dit beteekent toch dat de natuur van den mensch geestelijk is, en dat
bijgevolg zijn doeleinde en bestemming het ook moeten zijn. De wil
is een geestelijk vermogen der ziel, niet aan de ziel tegengesteld, zoor
als de geest van Klages, die slechts een soort « technisch verstand »
is. (20).
Maar is de karakterbepaling van Fr. Seifert de juiste, en zij heeft
veel kans het te zijn, dan is de karakterkunde van Klages een model
in het genre. Hier gaat die bepaling : « Mit dem Begriff « Charakter » soil getroffen werden der in individueller Pr gung existie
rende volle Mensch, ohne Ausschaltung oder unberechtigte Herabsetzung irgendeiner Wesensseite seiner Existenz-moge sie zu seinen
Naturgrundlagen gehoren (Triebschicht, Affektivitt) oder zu seinem
« Ichzentrum » seinem bewussten Selbst. Nach dem Charakter des
Menschen fragen wir statt nach psychischen Vorgangen, Erlebnissen
oder Bewusstseinstatsache, darin bekundet sich in letzten Grund die
Absicht : es soli jener Gesamtgehait des personlich individuelle Seins
erfasst werden, der in kein System begrif f lich-psychologischer Bestimmungen ohne Rest eingeht, den vielmehr nur der Eigenname des,
Menschen vollstándig (wenn auch unausdriicklich, bloss « der Idee »
nach) benennt. » (21) .

(19) M. Scheler, Die Stellung des Mensehen int Kosmos, Darmstadt, 1930
blz. 102.
(20) M. Scheler, o.c., blz. 104
(21) Fr. Seifert, Charakterologie, Berlin, 1929, blz. 21.
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Oud-Minister Marchant over zijne bekeering
door F. DE RADEMAEKER, S. J.

« Het heimwee naar een schilderachtig kapelletje », zegt ergens
Gerard Brom, « kan ongemerkt in liefde voor de Kerk overgaan ; het
vertrouwen in een mens uitgroeien tot de goddelijke hoop. » Dergelijke gevoelsmotieven hebben zeker Oud-Minister Marchant niet tot
de Katholieke Kerk gebracht. Daarvan getuigt zijn bekeeringsboek
dat zoo pas verscheen onder den titel « Hoe kwam ik er toe » ?
Marchant is tot de Kerk gekomen omdat zijn gezond en eerlijk
verstand hem er toe dwong, en daarvan is hij zichzelf bewust. « Joseph
Huby », schrijft hij, « verdeelt de bekeerlingen in drie groepen : eerst
noemt hij wie door een verschijning, een visioen, een plotselinge ingeving, door het waarnemen van een bepaald feit tot de waarheid
zijn gekomen. De tweede groep is door het sentiment geleid. De derde
is er gekomen door cerebrale overweging. Moest 'ik worden geclassifieerd, dan zou Huby mij plaatsen in de derde groep, niet in de
tweede ». (blz. 117) .
In het Protestantisme, en voornamelijk in het Liberale Protestantisme waarin hij werd opgevoerd, vond Marchant geen bevrediging voor de eischen van zijn verstand op godsdienstig gebied. Want
voor een nadenkend mensch stelt het Christendom sommige problemen die, ten minste in hun groote trekken, bevredigend dienen opgelost. Het bestaan van God, het historisch bestaan van Christus,
de verschijning en de ontwikkeling van de Kerk, de echtheid der
openbaring ; dat zijn alle dingen waarvoor de rede stil staat en zich
afvraagt : kan ik dat alles aanvaarden met voldoende zekerheid ?
Een godsdienst die al die vragen ontwijkt of ze onsamenhangend nevens elkander plaatst heeft met het ware Christendom niets meer
dan den naam gemeen.
Welnu, Marchant getuigt dat hij in het protestantisme geen
voldoening vond voor zijn zoekend verstand. Wat hij ook las bij de
orthodoxe en modernistische theologen, hij vond er noch de klaarheid
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noch de overtuigende systematische geslotenheid die hij zocht. Hij
verhaalt hoe hij eens vroeg aan een protestantsch godgeleerde wie
<dan eigenlijk Christus was. En hij kreeg als antwoord : « Gods oog,
dat naar de wereld gekeerd is ». Met dergelijke zinledige formules
kon zijn geest zich niet tevreden stellen. Ook werd hij overtuigd
t oen hij, in contact gekomen met het Katholicisme, daar vond wat
hij verlangde : intellectueele zekerheid.
Dat verklaart hij voornamelijk in het hoofdstuk « Rede en gedat de kern bevat van zijn boek en heel het geheim ontsluiert
van zijn bekeering. Hij somt al de rationeele waarheden op die als de
voorhalls zijn van de openbaring en besluit : « Als ons deze geestelijke ordening, dit geheel van wetten waaraan wij hebben te gehoorzamen, is voorgelegd in een nauwkeurig sluitend logisch systeem, dat
de goede gang van de ordening in haar toepassing waarborgt, een
systeem voor geheel de menschheid, waaruit geen stuk kan worden
gemist, dan gebiedt ons ten slotte de rede zelf, dit systeem als juist te
aanvaarden. Want dit is de eerste en de hoogste ordening, die de
mensheid behoeft. Dit is de dwingende betekenis van de drie woorden waarin ik mijn ervaring vroeger heb geformuleerd : « Cogito,
ergo credo ». Niet « Credo quia absurdum », doch « Credo quia necessarium per evidentiam ». Ik geloof doordat ik nadenk ; ik geloof
niet omdat het onredelijk is, doch ik geloof wegens de klaarheid,
waarin het onafwijsbaar blijkt. Ik geloof, omdat de motieven, waarom
de bovennatuurlijke feiten mij geloofwaardig voorkomen, voor mijn
natuurlijk verstand dwingend en klaarblijkelijk zijn ». (blz. 41-42).
f ool »

Voor Marchant ligt dan ook de erfzonde van het protestantisme
hierin, dat het de scheiding heeft geproclameerd tusschen geloof en
rede. Het noodlottige gevolg daarvan was dat het geloof, losgemaakt
van de rationeele motieven, versplinterde in duizenden secten en weldra als een heendrijvende wolk verzwond in het niet, terwijl de rede,
zoogezegd bevrijd van het geloof, oversloeg tot een star en dogmatisch
rationalisme. « Wat ik zocht, zegt de schrijver, was de oplossing van
al die strijd tussen rede en geloof. De oplossing is deze, dat beide te
kwader ure van elkander werden gescheiden, dat men hierin ging zien
onderling vijandige krachten, tegenstellingen. Door deze scheiding die
men ging maken ten bate van het geloof, werd de rede als genade van
God miskend, en het gevolg kon geen ander zijn, dan dat in de ontketende strijd het geloof zelf het onderspit ging delven, dat de rede
langs het modernisme ten troon werd geheven door de rationalisten,
die het bovennatuurlijke ontkenden. » (blz. 38-39).
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Het getuigenis van M. Marchant bevestigt eens te meer het be sluit dat ook niet-katholieke schrijvers trekken uit eene nauwkeurige
beschouwing van de cultuurhistorie der vier laatste eeuwen : n.l. dat
de religieuse revolutie van de 16e eeuw geen vooruitgang heeft meegebracht voor Europa ; en indien algemeen wordt erkend dat eene
grondige verbetering van de zeden der kerkelijke , middens geboden
was, dan is het niet minder duidelijk dat de radicale omwenteling, het
geweldig aantasten van de essentieele bestanddeelen van de Katholieke Kerk, een totnogtoe onherstelde wonde heeft geslagen in het
geestelijk gestel van Europa. Met andere woorden, het protestantisme heeft gefaald, en na vier honderd jaar sluit zijne rekening met een
zwaar verlies voor onze bovennatuurlijke en natuurlijke welvaart.
Dit feitelijk fiasco was overigens onvermijdelijk waar het ontegensprekelijk goed recht van de Katholieke Kerk met de voeten werd
getreden, Want de nieuwe protestantsche zoogezegd onzichtbare Kerk,
kan zich historisch niet beroepen op Christus, dus op den wil van
God : zij is een louter menschelijk maaksel, Want de vraag moet
eindelijk toch gesteld : \'Vat wilde Christus stichten : niets, of eene
onzichtbare, of eene zichtbare hiërarchische, dus Katholieke Kerk ?
Dit probleem, men voelt het, heeft M. Marchant lang bezig gehouden,
want hij wilde zijn geweten enkel verpanden een een kerk die van God
kwam en sprak in zijnen naam ; hij was te fier om zijn onvoorwaardelijk geloof te schenken aan menschen die zich bedriegen kunnen.
Zijne studie van dit essentieel probleem heeft hem geleid tot dit historisch-wetenschappelijk onweerlegbaar besluit : « Het is niet gelukt,
het zal nimmer gelukken de Kerk af te snijden van haar wortelen, en
de Evangeliën af te snijden van de Kerk. Zij zijn uit haar bovennatuurlijk geloofsleven opgekomen... Deze drie elementen, de leer, de
godsdienstige gebruiken en het gezag vindt men in de Evangeliën tel
kens terug, zonder dat twijfel aan de bedoeling mogelijk is ». (blz.
48, 57) .
Indien deze vanzelfsprekende aaneenschakeling God-ChristusKerk-Evangelie zoo vanzelfsprekend is, mag men zich afvragen waarom de Protestanten niet inzien dat zij zich noch op het Evangelic
noch op Christus kunnen beroepen. Hierover spreekt M. Marchant
ook uitvoerig en hij getuigt dat dit te wijten is aan het vooroordeel en
een gewilde onwetendheid van de katholieke stellingen. « Catholica
non leguntur » is de leuze van Protestanten en Modernisten. En dit
getuigenis van den oud-minister van onderwijs komt volkomen over-
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een met dit van Chesterton in zijn « Kerk en bekeering », en blijkt
uit het zelfs oppervlakkig naslaan van de bibliographie van de meeste
protestantsche werken over theologie. « Men beweert, zoo zegt de
schrijver, dat de Kerk vrij onderzoek vreest, en men vreest het onderzoek voor zich zelf. Want de bewust gehandhaafde onwetendheid is
alleen gevolg van vrees. Men wil de mogelijkheid van overtuiging
uitgesloten houden tot elke prijs ». (blz. 14) .
Heel het boek van Mr. Marchant is het getuigenis van iemand die
langen tijd ditzelfde vooroordeel heeft gedeeld, maar die door persoonlijk contact met katholieken -- contact dat zijne positie van minister van onderwijs met zich bracht -- uit den ban van het « catholica
non leguntur » geraakte, en die door het lezen van de katholieke
werken tot het inzicht kwam van het goede recht der katholieke Kerk,
Benige erfgename van de wilsbeschikking van Christus.
De schrijver besluit zijn werk met het hoofdstuk « Wat God van
ons verlangt », waarin hij verwijst naar het boek van Huizinga « In
de schaduwen van morgen », en dit aanvult. Want willen die schaduwen die ons inzicht in de toekomst omfloersen in het licht verkeer
ren, dan moeten we wel terdege de bekeering in den gang der beschaving bewerken, zooals Huizinga terecht heeft ingezien, en die
bekeering betreft, zooals hij treffend schrijft « de erkenning of terugvinding van eeuwige waarden wier wezen hen buiten den stroom van
ontwikkeling en verandering stelt ». Die « terugvinding » verwijst
ons, over vier eeuwen zoogenaamde ontwikkeling heen, naar de katholieke Kerk die de eeuwige waarden die Huizinga wil terugvinden,
in haren schoot voor de toekomstige geslachten heeft bewaard.
« Het verschijnsel van de bekeering, zegt Chesterton in zijn
« Kerk en Bekeering », dat in eiken stand voorkomt en alle soorten
van karakters omvat, is het groote moderne getuigenis voor de waarheid van de aanspraak van het Geloof ; voor het feit dat het Geloof
werkelijkheid is en dat alleen daarin de rust der zekerheid gevonden
kan worden ». (blz. 13) .
De Katholieken zullen oud-minister Marchant erkentelijk zijn
omdat hij op zijne beurt een zoo mannelijk en eerlijk getuigenis heeft
afgelegd. Met menschen als Chesterton, Belloc, Pieter van der Meer,
Maritain, Bloy, Claudel en zoovele andere voorname geesten van
onzen tijd levert hij een levend en sprekend bewijs van de eeuwige
waarheid van het katholiek geloof.
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Letterkundige Kroniek.
door Em. JANSSEN, S. J.

I. -- THEORIE EN PRAKTIJK IN DE POEZIE.
Paul VAN

OSTAIJEN, Gedichten, 2e uitgave, —

« De Sikkel », Antwerpen, 153, blz., 35 fr..

Terwijl wij dezen tweeden druk van Van Ostaijen's gedichten
doorlazen : de keur uit Music-Hall en uit Het Signaal ; De Feesten
van Angst en Pijn en Eerste Boek van Schmoll ; het Appendix daarbij
en de drie Groteske Gedichten : — weer zochten we naar het eigen
wezen van deze tegelijk imponeerende en belachelijk aandoende persoonlijkheid. De twee bundels van zijn Krities Proza (« De Sikkel »)
die we ook ter hand namen, wezen ons duidelijk de richting aan.

Experimenten : de naam dien de dichtbundel van Geerten Gossaert eens droeg, past veel meer op Van Ostaijen's werk. Geen avonturier was hij, een slaaf echter van het herhaaldelijk zich wijzigend
experiment ; en met zijn koel en scherp verstand zocht hij, heldhaftig
onafhankelijk, de zuivere lyriek.
Wat heeft hem ontbroken. De gemoedsrust vooreerst en de verstandelijke bezinning, door zijn tijd en milieu gedurig verhinderd, onvereenigbaar met zijn physische en psychologische geaardheid. De
volledige methode ten tweede. Want zijn transcendentaal beschouwen
(in Kantiaanschen zin) van de zuivere lyriek — een eerste evenwicht
tusschen den levensdrang van Het Signaal en het nihilisme van Bezette
Stad -- kan wel, critisch, haar formeel-constitutieve elementen, met
juisten samenhang en draagkracht, zuiver aanduiden ; het laat echter
eiken objectieven inhoud en elke subjectieve stemming buiten beschouwing, en zonder zulke contingente gegevens bestaat toch geen
gedicht 1... Zoo heeft Van Ostaijen « theoretische » verzen gemaakt
(om ze zoo te noemen) : zeer suggestief omdat ze, buitengewoon
vaardig, zijn waardevolle beginselen duidelijk maken ; geen volkomen
gedichten echter omdat hijzelf nooit, over zijn formeele-lyriek-theorie
heen, aan den voedingsbodem der lyriek, in het werkelijk leven, een
voldoende aandacht verleende. En deze bundel, onmisbaar in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, biedt het wisselend beeld
van een zeer begaafden, spoedig ontredderden dichter, die, bij gebrek
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aan tijd en evenwicht, zijn rationalistische methode niet door te drijven wist tot haar levensvolkomenheid.
Als voorbeeld van wat wij een « theoretisch » gedicht noemden,
kiezen wij het gunstig bekende Melopee (blz. 125). De theorie nemen
wij over uit de voordracht Un débat littéraire (Krities Proza II, blz,
152) ; wij voegen er het vers tusschen, waar het, vermoedelijk, door
den dichter voorgelezen werd.
« je tends vers ce lyrisme que j'appelle pur, qui, ayant posé une
phrase prémisse et rien que cela, se développe d'une facon dynamique
par les répercussions des mots dans le subconscient ; celui-ci livrera a
la conscience la matière nécessaire a la continuation et à l'achèvement
de l'édifice, tandis qu'en retour il sera du devoir de la conscience, de
veiller a ce que cette matière reste dans les limites posées par la phrase
prémisse. Cette introduction terminée, je vous lirai une « Mélopée »
dont voici les données : 1°) allure generale déterminée par l'intention
d'écrire une mélopée ; 2°) la première phrase -- la phrase prémisse —
devra, cette fois-ci, être la plus positive de toutes ; 3°) les phrases
suivantes s'en iront de plus en plus dans le vague et j'essayerai d'y
atteindre en tirant la phrase prémisse en longueur par l'addition d'un
nouveau sujet ou d'un complément indirect ; 4°) il sera probablement
nécessaire de syncoper quelque part pour donner plus de distance,
plus de lointain a ce qui suivra.
Onder de maan schuift de lange rivier
Over de lange rivier schuift moede de maan
Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee
Langs het hoogriet
langs de laagwei
schuift de kano naar zee
schuift met de schuivende maan de kano naar zee
Zoo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man
Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de
zee
Voilà donc, rapidement montré dans les détails du point de départ,
un exemple de ce que j'appelle une poésie a thème. Nous ne sommes
pas loin de l'axiome de Verlaine : « De la musique avant toute chose ».
Mais il se peut que je le défende avec une rigueur trop sévère. »
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II. -- WERKELIJKHEID EN K U NST IN DEN ROMAN,
Alja RACHMANOWA, Die Fabrik des neuen Menschne, Aus dem Russischen Original der Auctorin ins
Deutsche iibertragen von Dr. Arnulf v. Hoyer. —1935,
Pustet, Salzburg-Leipzig, 413 S..

Niet bij allen droeg de Russische schrijfster Alja Rachmanowa,
met haar lijvig dagboek in drie deelen, goedkeuring en bewondering
weg. De eerste twee deelen, van 1916 tot 1924, ook documentair zeer
interessant, vonden nog genade ; over het laatste deel, Mijn tweede
Vaderland, lazen wij ergens dat de schrijfster, hoe vlijtig ook en hoezeer ook vertrouwd met de groote Russische schrijvers, toch niet over
een groot talent beschikte en weinig te creëeren vermocht.
Hetzelfde afwijzend onthaal viel, in De Maasbode van 1 Februari
1936 (avondblad) , dezen haar eersten roman te beurt. Wel verscheen,
in het avondblad van 12 Februari, een ingezonden protest daartegen ;
maar in een naschrift sloot de redactie zich bij het oordeel van den
eersten criticus aan. « Het leven om ons heen », verklaarde zij, « is
object van de reportage bijvoorbeeld ; het verbeelde leven van den
roman krijgt van binnen-uit zijn geheimzinnigen, organischer groei.
« Die Fabrik des neuen Menschen » mist daarvan ten eenenmale de
kenmerken ».
Minder dan een maand later (begin Maart) , werd de uitslag
bekend gemaakt van de prijsvraag, destijds uitgeschreven door de
Académie d'Education et d'Entr'aide Sociales te Parijs. Men had, aan
de schrijvers van alle landen, een roman gevraagd over het bolsjewisme ; bekroond werd Alja Rachmanowa, met den eersten prijs van
50.000 Fransche frs.
Dien prijs zou De Maasbode, uitgaande van een abstracte en
verkeerde notie van « scheppen », haar wellicht niet hebben toegekend !
Wie A. R.'s dagboeken las, weet hoe zij is : een geboren schrijfster (1) , die, zeer jong nog, een dagboek aanlegde ; en die het nooit,
zelfs in de moeilijkste omstandigheden niet, volkomen verwaarloosde.
Zij leerde er door opmerken en denken ; zij peilde er de wereld en zichzelf ; zoo werd zij taai-verduldig en liefdevol-dapper : haar tweede
167).

(1) « Ik kan niet leven zonder schrijven 1 (Mijn tweede Vaderland, blz.
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kentrek. Even ijverig als begaafd voor de studie, zocht zij toch alleen
verdieping en verrijking ; zij bereikte, naar den aanleg van haar volk
en het voorbeeld van Dostojewski, door haar levensstrijd ook op buitengewone wijze geholpen, een verrassend diepen blik in de 'menschenziel : de intuïtief-gevestigde overtuiging dat alleen de harmonisch sa
mengevoegde geestelijke waarden (godsdienst, goedheid, schoonheid)
de ziel bevredigen, en dat elke verminking haar vernietigt... In de menschenziel ? Meer nog in de vrouwenziel met haar onontkoombare behoefte aan zich offerende liefde. -- Met dat innerlijk licht doorzag
zij de menschen die zij ontmoette : niets deed zij liever dan hun gestalten noteeren en, zoover dat ging, hun geheimzinnige levensbestemming.
.
Wie de dagboeken gelezen heeft weet dat alles. Schatkamers zijn
ze hem geworden van menschengestalten, verwordend of overwinnend;
van zorgvuldige vergaarde zielervaring. Met reportage hebben ze, niettegenstaande hun dagboek-vorm, niets gemeens : verscheiden gunstig bekende schrijvers hebben, in meerdere romans, minder intenslevende gestalten en glanzend levensinzicht geschapen, dan Alja Rach, manowa ; wanneer ze haar dagelijksche ervaringen in haar eigen ziel
weerspiegeld zag.
Naar den vorm staat deze roman zoo heel ver van de dagboeken
niet af. In hoofdstukken, zeer ongelijk van lengte, vinden wij verscheiden verwikkelingen door elkander gevlochten ; en meestal rekt de
bezinning, het uitbreiden van gedachten en stemmingen, den gang van
het verhaal. Herhaalde malen meenen we Alja Rachmanowa zelf te
hooren ; en wat zij ons aanbiedt gelijkt nog op een bundel occasioneele
typeeringen en beschouwingen omheen dit centraal punt : de psychologie der vrouw in Sowjet-Rusland... Een min of meer geordende
bloemlezing uit haar dagboeken, zou men meenen ; in den derden
persoon herschreven en met veranderde namen.
Ook de inhoud vertoont, met teksten uit de dagboeken, heel wat
overeenkomst. Met een beetje geduld kon men, uit het eerste werk,
een massa bijzonderheden ophalen welke den roman, hier of daar
beïnvloedden (2) ; en deze zou dan, oppervlakkig beschouwd, uiteenvallen in losse ervaringen, min of meer fantastisch behandeld.
(2) Aanstonds kwam ons de naam Ninel (Lenin) te binnen (blz. 306. Cfr.

Mijn Huwelijk in rooden Storm, blz. 195. -- Ook het verlangen een boek te
schrijven dat de menschen in het diepste van hun ziel zou schokken (Mijn, tweede
Vaderland, blz. 130-131). Heeft de schrijfster hier dat verlangen op Tamara niet
overgebracht (blz. 96), want « Die Schdn.heit werde die Welt redden » (blz. 158);
en ook (anders) op den schrijver Kusnetzow niet (blz. 103-104, 251) ?.... Wij
zochten niet naar andere voorbeelden.
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Oppervlakkig beschouwd... ; want met deze oude bouwstoffen
heeft de schrijfster iets fonkelnieuws opgericht. Wat vroeger verstrooid lag heeft zij, dezelfde gebleven maar gerijpt, tot één inzicht
samengevoegd : zij schiep het onvergetelijk beeld van den alles verwoestenden Russischen man tegenover de alles duldende Russische
vrouw, wier lankmoedige liefde sterker is dan de meest hartelooze
ideologie. « Die Liebe ist langmutig », zoo luidt de Paulus-tekst dien
zij tot motto koos, « mitleidvoll, die Liebe bedeckt alles, hof f t auf alles,
ertrgt alles. Die Liebe hóret nimmer auf... » (blz. 5) .
Nu kan men een meer objectiveerend schrijverstemperament wenschen... ; daarom niet meer creëerend ! Men kan den bouw en het
wezen van een roman anders opvatten ; de werken zijn er niet om de
theorie ! Men kan struikelen over een of ander « effect », een of andere
verwikkeling als te bruusk afgeknakt beschouwen : laat dat, voor een
deel, waar zijn, — de groote waarde van het werk blijft ongeschonden!
De nadruk, wij lieten het reeds vermoeden, is op de vrouwengestalten gelegd ; op Tanja Nikolajewna vooreerst, de echtgenoote van
Toworischtsch wladimorow. Deze, de stichter en bestuurder van de
« Menschenfabrik », waarin hij moordenaars, recidivisten en gevallen
vrouwen door het communisme wil heropvoeden (blz. 76) , ziet zich
zelf, door Tanja's offerend leven, van goddelooze theorieën en van
sadisme genezen (blz. 410) ; tot hij, wegens een valsche aanklacht
en omdat hij uit zijn stichting den godsdienst niet weren kan, zelf van
contrarevolutie wordt beschuldigd (blz. 413) .
Tragischer nog, het lot van Tamara Nikolajewna en dat van
Anna Iwanowna : de geliefde en de vrouw van Professor Orlow. De
eerste, door haar vader tot een kunstwerk opgevoed, heeft, in het
huwelijk met een Tolstolaan, het harde leven gezocht ; waarbij zij
toch weer de schoonheid niet missen kon. In den brutalen sowjet-staat
gaat zij aan dien drang ten onder : de liefde van Professor Orlow
wil zij niet aanvaarden (3) ; de schepping van het kunstwerk waardoor
de menschen het schoone zouden herkennen, vermag zij niet te volvoeren (blz. 96, 159, 219, 241) ; het geloof in Christus bezit zij niet
(blz. 235) , — door vlagen van vertwijfeling en exaltatie, komt zij
tot de volledige verdwazing. En haar laatste vriendin is Anna Iwanowna, de onontwikkelde vrouw die de Professor eens huwde omdat
(3) Op grond van .de woorden van Kant, die zij als de heerlijkste beschouwt door een mensch gesproken : « Zwei Dinge erftillen meinen Geist mit
,ewig neuer and stets grfiszerer Andacht : der Sternenhimmel fiber mir and das
Moralgesetz in mir. » (blz. 97).
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zij hem het leven gered had. Hij laat haar, met drie kinderen, in den
steek ; tenden raad en doodarm neemt zij tot de prostitutie haar toevlucht ; ook als syphilis-lijderes wil zij, voor haar kinderen, blijven
leven.
En rond hen, een bonte menigte ! Het boerenmeisje Njurka, door
Tanja van den zelfmoord gered, door de oude marktvrouw Michair
lowna in den kring der « Leute Gottes » binnengeleid ; tot zij (of is
het een andere ?) in de plaats van de moordenares en waarzegster
Nastja terecht wordt gesteld. De huisbeheerster Agrafena Alexejawna
en haar gezin ; zij sterft terwijl haar gemaal Pawel Iwanowitsch, onschuldig aangeklaagd, gevangen wordt meegevoerd ; haar zoon Boris
Pawlowitsch maakt er intusschen een spel van, zijn zooveelste huwelijk aan te krijgen of af te maken : dat laat hem van de dichtkunst
genieten. Dokter Krassnow mogen we niet voorbijgaan : een onvoorzichtige veroordeeling van de vrije liefde kost hem de vrijheid en het
leven ; den schrijver Kusnetzow niet, die zoo grondig de psychologie
van het bolchewisme doorschouwt (blz. 104-109) en die, beschuldigd,
van den onderzoeksrechter een onderzoek afneemt (blz. 249-257) ;
de communistische vrouwen Pascha en Mironowa evenmin, die den
staat opbouwen, doch van het eigenlijk leven der vrouw niets afweten.
Een bonte menigte, waarin wij echter, zoodra wij aan de Russische namen wat gewoon zijn, gemakkelijk onderscheiden. Een verrassende rijkdom van tafereelen : armoede en welstand, allerkoelbloedigste wreedheid en allerteederste gehechtheid ; het huishouden en de
vrije liefde, de vergaderingen in de « Menschenfabrik » en de glossolalie bij de « Leute Gottes », zachte herinneringen en harde werkelijkheld, bij een waarzegster en bij hongerlijders...: en telkens daagt.
meedoogenloos verslindend, de sowjet-sphynx op, wiens raadsel geen
oprecht mensch kan ontcijferen (cf r, blz. 183) .
Hoe meer wij over al de deelen van dit zoo rijke boek nadenken,
zooveel te meer treft ons zijn zuivere eenheid : voldragen en doordacht, even spontaan als veelzijdig uitgewerkt, laat het de dagboeken
ver achter zich. Het is, zonder tendenz, het diep bedroefde protest, in
naam van de goedheid, de schoonheid, den godsdienst, tegen het doodend communisme, in zijn eigen ideologie verdwaasd (zie blz. 236238 ; en, passim, de overwegingen van Wladimirow) ; en dat protest
lijkt, zonder moeite, neergelegd in het even rijk geschakeerde als eenvoudig aandoende beeld der Russische werkelijkheid.
Zoeken we naar de personen die, meer bepaald, de gedachten
van de schrijfster weergeven : dan blijven we eerst bij den schrijver
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Kusnetzow stil, die, voor het. gerecht, zijn herhaaldelijk verklaarde
overtuiging zoo samenvat : « Sie wollen die Komplicen wissen, die an
meiner Verschwórung gegen die Sowjetmacht teilgenomen haben ?
Nun gut, ich verrate sie Ihnen -- es ist die Seele der russischen
Frau »... (blz. 256). — Met zijn pantheïsme (blz. 252-253) kan Alja
Rachmanowa echter niet instemmen, evenmin als met het gemis aan
geloof bij de schoonheid-begeerende Tamara, in wie zij veel meer van
zichzelf heeft neergelegd. Hoe bewogen klinken volgende woorden
uit haar mond : « Ich glaube, die Emigranten, die in Paris und in Berlin
sitzen, haben es viel leichter ; sie sind in der Fremde, aber sie haben
ihre schone, edle Sehnsucht nach ihren Heimat, wáhrend wir nicht
einmal diesen Trost haben. Wir sind in der Heimat heimatlos. Wir
lieben Russland und es sieht uns nicht, ignoriert uns, wie man ein
lástiges Ungeziefer nicht zu bemerken trachtet ! » (blz. 98) (4) —
Het meest beeldt -de schrijfster in Ta' nja zich uit, met haar bijzonderen
levensweg van duldend genezen (zie o.a. blz. 9, 11, 304) . « Du muszt
dich eilen, wenn du Gutes tun willst ! » denkt zij ergens, « Das Leben
geht dahin ! » -- en ook de ongelukkige Anna Iwanowna kent den
levensregel die de hare is : het motto van het boek ; het woord van den
apostel Paulus over de liefde (blz. 123) .
Wij vinden het jammer dat dit werk — een edel boek van een
thans katholiek-geloovige, en dat literair de gewone afmetingen vér
overschrijdt -- voorbehouden moet blijven. Het komt uit een te rauwe
wereld ; te ontzettend is de verwildering van het bolsjewisme. Daarom
zal men het niet alleen buiten het bereik der jeugd houden ; ook onder
de « gevormde lezers » is het niet voor allen evenzeer geschikt.
HI. ---

EEN TERECHTWIJZING,

Naar aanleiding van G. WALSCHAP's Vierde Koning, zooals
wij die vertelling in een vorige kroniek bespraken (HI, Nr. 4,
blz. 414-415) , ontvingen wij, van zeer bevoegde zijde, een terechtwijzing. Dankbaar maken wij er gebruik van.
Te zeer hebben wij den indruk gewekt als zou Walschap, met de
doenwijze van zijn vierden koning, in alles overeenstemmen... Neen,
alleen in zoover deze edel leeft ; want dit vooral wil de vader aan
zijn kinderen leeren : « Leeft edel. Gij zult u vergissen en dolen ;
(4) Zie, over de schrijfster vergeleken met Kusnetzow en Tamara, ook

nota 2.
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maar leeft nooit voor uzelf, dan gaat niets verloren. » Verder is de
vierde koning een grootsch levende, die slechts oogen heeft voor
een grootsch doel. En juist die « magnanimitas » brengt een verstrooide onoplettendheid mee voor al het geringere, -- nonchalance
ook omdat men, zich bewust van zijn kracht, zich niet bedreigd kan
voelen, -- iets kinderlijks daarbij en iets goedigs. Zoo staat hij.
machtig en machteloos tegelijk, tegenover de kleine, zelfzuchtige,
harde, wreede, gewetenlooze wereld : alles, zelfs het leven, kan zij
hem ontnemen..., behalve de verdienste van zijn oprechte edelheid.
Met deze kerngedachte voor oogen, zal de belangstellende lezer,
onder de bijzondere beweringen en besluiten van onze vorige bespreking, gemakkelijk schiften en scheiden, verwerpen en aanvaarden.
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Polen
Van de onafhankelijkheid tot aan de nieuwe

Grondwet
door Prof., Dr. K. du BOIS, S. j.
Polen is voor ons interessant omdat wij in de wisselvalligheden
van zijn staatkundige inrichting een treffend beeld zien van de geweldige stroomingen welke zich na 1918 in bijna alle landen min of meer
sterk af teeleenden, als vloed en daarna ebbe : een springvloed van politieke democratie gevolgd door 'n bijna angstvallig verzuchten naar een
sterk gezag, dat in meerdere landen tot dictatuur brengt.

Met de bloedjaren 1914-1918 had de massa haar leven veil gehad
voor 't vaderland ; om dat edelmoedig offer kwam haar de macht in
,
den staat toe.
In de oudere landen waar alles ordelijk verliep werd haar minstens
het algemeen stemrecht toegekend, o. m. bij ons en in Groot-Brittanië.
In de nieuwe landen, uit den oorlog tot stand gekomen, en in die
waar op den oorlog revolutie volgde, ging men verder : men zocht er
aan 't volk werkelijke machtsuitoefening te verzekeren en wel eene die
zoo rechtstreeksch mogelijk zou zijn. Zoo geschiedde in 't bijzonder in
Duitschland, Oostenrijk, Tscheko-Slovaki je, Ierland en in de staten
die vroeger van 't Russische Rijk deel uitmaakten : de Baltische Staten
en Polen.
De nieuwe grondwetten werden door gekozen vergaderingen, dus
door partijen en partijmannen, besproken en aanvaard. Dit belet niet
dat hunne formuleering juridisch heel nauwkeurig is, dat de grondwetteksten heel duidelijk, nauw-bepaald en naar een methodisch plan alle
te waarborgen persoonlijke rechten en de gansche staatsinrichting uitdrukken : juristen hebben zich blijkbaar er op toegelegd uitdrukkelijk
en nauwkeurig alles in den grondwettekst te brengen wat de politici
wilden verwezenlijken, niets aan 't wisselvallige, 't onzekere van politieke tradities en gebruiken over te laten. Hetgeen weer begrijpelijk is
omdat gebruiken en tradities in de nieuwe landen bijna geheel ontbraken terwijl men elders wilde met het verledene grootendeels afbreken.
Maar die zoo heerlijk uitgedachte, kunstig opgemaakte en geestdriftig aanvaarde grondwetten bleken weldra ongeschikt voor 't ge-
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bruik zoo dat, in de meeste onder die landen --- en eveneens in andere
-- na enkele jaren een geweldige reactie opkwam welke in de tegenovergestelde richting stuurde. Zoo geschiedde ook in Polen.

Om hetgeen in Polen gebeurde te kunnen begrijpen, moeten wij
jozeph PILSUDSKI kennen : hij is de bezieler geweest van den onafhankelijkheidsstrijd, tot aan den wereldoorlog door terroristische actie.
onder den oorlog door gewapenden strijd tegen Rusland aan het
hoofd zijner « legioenen », de eerste kern van het Poolsche leger. Na
de bevrijding van 't vaderlandsch grondgebied blijft de generaal aan
het hoofd van het leger terwijl hem daarbij het burgerlijk oppergezag
toevertrouwd wordt, (1919) . Een jaar later dringen de zegepralende
Bolschewistische troepen tot bij Warschouw door. De Generaal herstelt het ontredderd leger, verslaat den invaller en bevrijdt zijn land
Intusschen werd, op 26 januari 1919, bij algemeen stemrecht een
Grondwettelijke Vergadering gekozen welke, na lange en moeizame
discussie, op 17 Maart 1921, de grondwet stemde. (1)
Eene kenschetsend na-oorlogsche, ofschoon niet de meest radikaal democratische.
De Inleiding verklaart plechtig :
« In den naam van den Almachtigen God.
» Wij, Poolsche natie, de Voorzienigheid dankende omdat ze ons
bevrijd heeft na een slavernij van anderhalve eeuw... met de bedoeling haar onafhankelijk bestaan, macht en veiligheid alsook de sociale
orde te grondvesten op de eeuwige beginselen van het recht en de
vrijheid... »
De titel van het eerste hoofdstuk luidt : « De Republiek ». — Het
zegt ons :
« 1. De Poolsche Staat is eene republiek.
» 2. In de Poolsche Republiek behoort de souvereine macht aan
het volk toe ; ze heeft tot organen... » (2)
De wetgevende macht wordt door 2 Kamers beoefend, beide bij
algemeen mannen- en vrouwenstemrecht en evenredige vertegenwoor(1) Met een groote meerderheid ; enkel de socialisten en geen radikale partij
verklaarden ze niet in haar geheel te kunnen aanvaarden ; de socialisten bekenden nochtans dat ze veel goeds inhield.
(2) De na-oorlogsche grondwe tt en vangen meest alle met gelijkluidende
1, erklaringen aan : Oostenrijk « is een democratische republiek ; het politiek
gezag spruit uit het volk voort » (Art. 1.) ; « in de Tscheko-Slovakijsche republiek spruit alle macht uitsluitend uit de natie voort » (Art. 1) ; enz.
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diging gekozen. Maar voor de hoogere Kamer moeten de kiezers 30 jaar
oud zijn en zij is minder talrijk dan de lagere (ongeveer 110 en 450
leden) . Die hoogere Kamer mist het recht wetsvoorstellen te doen en
de lagere Kamer kan tegen haar wil in een wet doordrijven indien ze
haar, door een nieuwe stemming, met eene meerderheid van 11/20
goedkeurt.
De Voorzitter moet de gestemde wetten uitvaardigen ; hij bezit
geen vetorecht. (3)
Wij missen in Polen de rechtstreeksche volksuitspraak (het zgn.
referendum)
erendum) ; vele onder de nieuwe grondwetten voorzien het. (4)
w a n t r o u w en tegenover de uitvoerende macht is het meest
kenmerkende der na-oorlogsche grondwetten : het volk moet meester
zijn en blijven ; daarom zal de volksvertegenwoordiging steeds de uitvoerders (den Voorzitter en de Ministers) beheerschen terwijl dezen
tegen haar niets zullen vermogen.
In Polen wordt dat beginsel in toepassing gebracht doordat de
Voorzitter door de twee Kamers samen zetelend gekozen wordt, voor
zeven jaar -- evenals in Frankrijk --- en doordat « de gansche
ministerraad of elke minister afzonderlijk moet aftreden zoodra de
Sejm het eischt » (art. 58) , terwijl er van kamerontbinding geen sprake
is tenzij « met de goedkeuring van 2/5 van het wettelijk aantal Senaatsleden ». De President vermag dus, evenals in Frankrijk, praktisch
niets tegen de Kamer ; met het gevolg dat in Polen, zooals, in Frankrijk, de ministeries herhaaldelijk vielen : van 1921 tot 1926 « leefden »
ze gemiddeld minder dan zes maanden ! (5)

Reactie bleef, in Polen evemin als elders, uit.
Na de stemming van de grondwet had Pilsudski geweigerd langer het Presidentschap waar te nemen. Hij wilde zijn volk laten begaan en een proef nemen van het nieuw regiem, tot hij weer onmisbaar
werd. In Mei 1926 meende hij te moeten ingrijpen ; hij bezette de
(3) In alle na-oorlogsche grondwetten moet de .« hoogere » kamer het ontgelden : ofwel zoodanig dat.... wij er geen aantreffen {m.a.w. dat er een enkele
kamer is, o.m. in Duitschland, Oostenrijk en de Baltische Staten), ofwel doordat
zij; zooals in Polen, feitelijk de mindere is en de lagere kamer haar weerstand
kan breken.
(4) O.m. Tscheko-Slowakije, Oostenrijk en de Baltische Staten.
(5) Elders ging de democratiseering nog verder : in Estland werden de
ministers door de Kamer benoemd en de Eerste Minister trad er als hoofd van
den Staat op. In Oostenrijk was er een Voorzitter, door de Federale Kamer
gekozen maar die Kamer stelde het ministerie aan.
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hoofdstad met zijne troepen en bekwam belangrijke wijzigingen in de
grondwet, inz. het recht de Kamers te ontbinden, in bepaalde gevallen
besluit-wetten uit te vaardigen en het budget áoor te drijven bij dralen van de Kamers.
De verhouding tusschen de Kamers en Pilsudski was sedertdien
gespannen. (6)
In 1930 verminderde de invloed van het Parlement nog terwijl een
« gouvernementeele bloc » tot stand kwam, voldoende talrijk om een
nieuwe grondwet te kunnen doorvoeren. Deze werd op 23 April 1935
uitgevaardigd.

De Nieuwe Poolsehe Grondwet
door j. KLEYNTJENS, S. J.,
Rome
De President vertegenwoordigt in zijn persoon de hoogste macht,
één en ondeelbaar. Hij is verantwoordelijk voor God en de geschiedenis -- zijn tijdgenooten kunnen hem niet ter verantwoording roepen.
De oorsprong van de macht staat niet duidelijk uitgedrukt, maar, wijl
de President voor God verantwoordelijk is, mag men wel aannemen
dat hij aan Hem zijn macht ontleent.
Er is geen verdeeling van machten, er zijn zelfs geen machten,
alleen organen van den Staat: de Sejm, de Senaat, de Regeering, de
rechtbanken, de Rekenkamer, het leger. De President regelt hun werkzaamheid in zijn hoedanigheid van bezitter der hoogste macht. De
President verklaart oorlog, sluit verdragen. Van deze laatste zijn alleen die, welke betrekking hebben op een verandering der grenzen en
die lasten opleggen aan den Staat en aan de burgers onderworpen aan
een goedkeuring door de Kamers.
De President geniet, behoudens de rechten toegekend aan de
hoofden der andere republikeinsche staten (het recht van veto en dat
van ontbinding der Kamers inbegrepen) de volgende voorrechten : de
benoeming der leden van zijn civiel en militair huis ; van den President van den ministerraad en, op diens voorstel, van de overige Ministers ; van de hoofden van het leger ; van den president der reken(6) Hij weigerde steeds het Presidentschap maar liet een vriend benoemen...,
en was de feitelijke leider.
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kamer ; van den eersten president van het Hooggerechtshof ; van zijn
opvolger in geval van oorlog. Deze benoemingen behoeven niet de
handteekening van den Minister-president en van de Ministers.
De President wordt gekozen voor zeven jaren met recht van
herkiezing. Op het einde van het zevende jaar benoemt een vergadering van kiezers, 80 leden groot, waaronder 75 gekozen uit de
Sejm (50) en den Senaat (25) en 5 ipso facto zitting hebbend : de
voorzitters van de Senaat en den Sejm, de ministerpresident, de
eerste voorzitter van het Hooggerechtshof, de inspecteur-generaal
van het leger, een candidaat voor de presidentszetel. De President
kan deze candidatuur aanvaarden, maar hij kan ook een anderen
candidaat aanduiden. Als de vergadering der kiezers dezen niet aanvaardt, heeft er een volksstemming plaats.
Men kan dus zeggen, dat Polen is teruggekeerd tot de m o n - a r c h i e b ij v e r k i e z i n g, verzacht door een quasi adoptief systeem
van opvolging, want het is te voorzien, dat, behalve uitzonderlijke
gevallen, de candidaat van den President door de vergadering der
kiezers zal gekozen worden.
Bij oorlog benoemt de president, voor het geval dat hij mocht
komen te overlijden, zijn opvolger die dan het bestuur op zich neemt
zonder verdere formaliteiten ; zooals voor de hand ligt, benoemt deze
dan ook weer zijn opvolger. De macht van den opvolger van den
President blijft geldig gedurende den oorlog en drie maanden na het
sluiten van den vrede.
Er is geen parlementair systeem volgens de beteekenis der 19de
eeuw. De Sejm wordt gekozen voor vijf jaren door algemeene, gelijke,
geheime, rechtstreeksche verkiezingen, echter niet evenredig. Elke
burger die de leeftijd van 24 jaren heeft bereikt bezit één stem en
kan, als hij 30 jaren is, ook gekozen worden. Elk der 104 arrondissementen mag 2 afgevaardigden kiezen. De lijst der candidaten wordt
opgemaakt door een kiezerscorps, bestaande uit vertegenwoordigers
van de gewestelijke en plaatselijke besturen, beroepslichamen (als nijverheid- en handelskamer, landbouwkamer, beroepsorganisaties der
handen- en geestesarbeiders), hoogescholen, enz...
De wet verbiedt partijlijsten ; de candidaten worden geplaatst op
een gemeenschappelijke lijst en de kiezer geeft zijn stem aan twee
candidaten van die kiezerslijst. De twee candidaten die de meeste
stemmen 'op zich vereenigen, zijn gekozen. De praktijk heeft uitgewezen dat dikwijls de twee candidaten, die onderaan op de lijst staan,
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de meeste stemmen behalen. Wij moeten hier nog aan toevoegen, dat
de wet aan elke groep van 500 burgers toestaat een vertegenwoordiger te zenden voor het kiezerscorps van het arrondissement en zoo
invloed uit te oefenen op de aanwijzing der candidaten voor de Kamer. Daarenboven zoo een candidaat geen 10.000 stemmen behaalt,
dan is hij niet gekozen. Krijgt geen enkele candidaat 10.000 stemmen,
dan moet herstemming plaats hebben.
De Senaat bestaat uit 96 leden, van dezen wordt een derde benoemd door den President. De bisschoppen hebben geweigerd zitting
te nemen in de Kamer. De keuze van 64 leden van den Senaat is
indirect. Stemrecht hebben alle dertigjarigen die :
1) een militaire onderscheiding bezitten ;
2) een hoogere school hebben bezocht ;
3) leden zijn van de administratieve comités, van vereenigingen
van openbaar nut (padvinders, Rood-Kruis, enz.) .
De stemhebbenden komen te zamen in zalen in groepen van
ongeveer 100 personen en kiezen de « kiezers ». Dezen vereenigen
zich dan en benoemen de senatoren voor elk palatinaat.
Wat de andere machthebbers betreft : politiek en grondwettig
bestaat er verantwoordelijkheid van de ministers, die met den president van den ministerraad aan het hoofd een aaneengesloten corps
vormen. In geval Sejm en Senaat het aftreden van een minister of
van den ministerraad vragen moet de President ofwel daartoe overgaan ofwel de Kamers ontbinden.
De militaire dienst is verplichtend voor alle burgers (zelfs de
hulpdienst voor de vrouwen).
Het privaatbezit is gewaarborgd met enkele uitzonderingen voor
het groot-grondbezit, dat onderworpen is aan de agrarische wet.
In de inrichting van de corporaties evenals van een arbeidskamer
en een hoogere economische raad is voorzien. Vrijheid van godsdienst, politieke rechten zijn gewaarborgd evenals de rechten der nationale minderheden. De paragrafen zijn overgenomen van de grondwet van 1831, welke zeer liberaal was. Maar de nieuwe gondwet
tracht een nieuwen burger te vormen, die tegenover den Staat zal
staan, niet uit het oogpunt van de rechten van den mensch, maar van
zijn plichten tegenover het vaderland.

Zooals blijkt is deze nieuwe constitutie niet vreemd aan de idee
van het personalisme en van het corporativisme.
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Het aanleeren der tweede taal,
Methodes, handboeken
Het onderwijs in de tweede taal, in 't Fransch, zooals het tegenwoordig in het middelbaar onderwijs moet ingericht worden, stelt ons
voor nieuwe problemes. Laat ons daarom even nagaan door welke
methodes men het bij ons en elders vruchtbaarder zoekt te maken,
welke handboeken daarvoor te dienste staan en hoe deze opgevat
werden.
De Duitsche werken getuigen van ver -- soms zeer ver —
doorgedreven gramatikale werkzaamheden ; vooral in zake rechtstreeksche methode kunnen wij bij hen veel leeren.
Engeland schijnt het Fransch meer als een luxetaal te beschouwen, ten dienste der hoogere standen. Hierdoor vallen de Engelsche
uitgaven onmiddellijk op door hun sierlijke, uiterst afgewerkte verzorging. De rechtstreeksche methode wordt op veel plaatsen toege
past.
Nederland vereenigt het degelijke met het aangename. De methodes van dit land zijn langzaam, rijp-overdacht en zorgvuldig
samengesteld. Haar uitgaven zijn keurig en aantrekkelijk. Het boek
vervult hier blijkbaar de hoofdrol in het onderwijs. De rechtstreeksche methode is haast niet, de vertaalmethodes daarentegen zijn bijna
overal gebruikelijk.
De Belgische uitgaven staan, mag men zeggen, haast allen in
het teeken van afwachting. Deze methodes blijven meestal beperkt
tot het lager onderwijs. De rechtstreeksche methode overheerscht.
De meest volledige leergang volgens de rechtstreeksche methode
wordt geboden door de serie « Le Francais » der Broeders van de
Kristelijke Scholen. Zij is voornamelijk gericht op klassen, die voorbereiden op het middelbaar onderwijs. De cursus is zeer uitgebreid. De
jongens worden haast van zelf « ingeleefd » op de dagelijksche werkelijkheid. Beknopter is de methode van H. SIMON & L. ROELS (Van
In, Lier) . Het zijn levendige spreeklesjes tusschen meester en leerlingen. P. A. DE VOS geeft ons integendeel een zeer uitgebreide
handleiding (Van In, Lier) .
De Engelsche methodes geven ons merkwaardigs genoeg wat het
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onderwijs in het Fransch aangaat. Zoo b.v. de handleiding van E.
Gourio (Harrap, London) « La classe en f rancais ». De voorbereiding
der klas heeft hier de voornaamste zorg.
Beslister in de richting der rechtstreeksche methode is de leergang
J. E. PICHON (Bielefeld Verlag, Leipzig) . Doch hoe zwaar, hoe
gewoon, en wat de illustratie betreft hoe zwak vergeleken met de
Engelsche uitgaven.
Toch geven de Duitschers ons daarnaast ook voortreffelijk werk.
Kan men zich zakelijker, vollediger, korrekter boekjes indenken als
de onvolprezen lees- en conversatieboekjes, waarvan « Le Petit Pari
sien » van R. KRON het meest sprekende type vormt ? (J. Bielefeld
Verlag, Ettlingen, Leipzig, 1936) . Niet alleen zijn deze boekjes ontdaan van al het overtollige en bieden ze een snelle methode om het
Fransch vlot en korrekt te leeren spreken, maar verschaffen ze bovendien alles wat aan jongens die straks in beschaafde kringen zullen
verkeeren, moet worden geboden.
Dezelfde strekking heeft ook de serie « Reisvertellingen » Le
Bourgeois (Bielef eld) .
Van verschillende zijden werd echter opgemerkt dat deze methode
toch wel wat al te utilitaristisch is, dat van onze jongens toch wel wat
meer eigenlijke taalkennis mag vereischt worden.
Velen verkiezen dan ook de methode Hugo (Hugo's Language
Institute, London) . In het bizander de uitmuntende « French Converstions in 100 Hours ». Deze methode gaat te werk als volgt
1) lezing van een Franschen tekst ;
2) vertaling van denzelfden tekst in het Engelsch ;
3) overzetting terug van het Engelsch in het Fransch ;
en dit, totdat de leerling vlot kan vertalen.
Langs deze weg geraken we tot de eigenlijke vertaalmethode.
Opvallend is hoe haast alre Nederlandsche onderwijsinstellingen
deze methode aanwenden. zooals ze geboden wordt in de van ouds
bekende boekjes van DUBOIS (Robijns, Wageningen) en ARNAUD
(Malmberg) -- die beide in meer moderne omwerking hun goede
reputatie blijven handhaven -- tot aan de frissche en leuk-geillustreerde leerboekjes van BENJERT & ELZINGA (Wolters).
Deze leergangen bieden uitstekende voordeelen aan het middelbaar onderwijs. De cursus is meestal volledig. Zelden gaat een vooropleiding vooraf, aangezien sinds eenige jaren ook in Nederland het
Fransch, als verplichte cursus voor de lagere scholen is afgeschaft.
Het valt moeilijk bij een of andere van de vele uitstekende Neder-
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landsche vertaalmethodes onze keuze te beperken. De meeste aandacht
trok evenwel het « Leerboek der Fransche taal » van CORBEAU &
WAANDERS (W. J. Thieme, Zutphen) in 9 deeltjes. Deze heldere,
handige boekjes, die aan Vlaamsche jongens misschien wat nuchter
en droog voorkomen, bieden een zeer veilige en aktieve handleiding.
Merkwaardig is de manier waarop de schrijvers gebruik maken der
vergelijkende methode. De vergelijkingen van het Pransch en de moedertaal worden hier niet opgedischt per serie, doch voorzichtig en
geleidelijk onder de aandacht der leerlingen gebracht. Dit heeft het
groote voordeel van de zuiverheid der moedertaal ongerept te bewaren.
B.v.
1) Pronoms interrogatifs :
Wat is dat voor een man ?
Quel est cet homme ?
2) Emploi du temps :
Hij zegt dat hij gauw terugkomt.
Il dit qu'il reviendra bientót.
Aan de meeste Nederlandsche oefenboekjes is een heldere en
overzichtelijke lijst van onregelmatige werkwoorden toegevoegd. Wat
verder voorstelling en schikking betreft kunnen onze uitgevers menig
lesje halen bij onze Noorderburen. Hoe keurig bijvoorbeeld boekjes
als « Twee jaar transch » van DORY & WEPSTER (Wolters) . Of
het rijke en afwisselend « Leerboek voor de Fransche taal » van Drj
W. v. d. MOLEN 8 Dr. DUBOSQ (Noordhoff, Groningen) of nog
de « Eerste Franschetaalcursus » in twee deeltjes van C. J. FRANSEN & Paul VRIJDAGHS (Noordhoff), die berust op een zoo soliede
spraakkunstige basis.
Merkwaardig, niet alleen op gebied van uitgave, maar ook van
methode, zijn « Les Premiers Pas » en « Le Petit Parisien » van Zr.
M. IGNACE en Drs. P. M. MAAS (Malmberg, 's Bosch) . Deze
boekjes, buitengewoon nauwgezet in hun eischen, bieden aan de kinderen een zeer gevarieerde en aantrekkelijke leerstof. Wat hier verder
zoo aangenaam aandoet is de door en door katholieke geest, waarvan
deze werkjes zijn doortrokken.
In dezelfde betrouwbare richting werken ten onzent de Broeders
van Liefde (Manage) . Ook hun « Lesons de français », die op een
degelijk en psychologisch doorzicht berusten, doch meer bestemd zijn
voor volksonderwijs, verdienen alle aandacht.
Voor zelfstudie ten behoeve van de leeraars komen in aanmerking
vooral de serie « L'Ecole et la Vie » door VAN TICHELEN &
DILLEN (De Sikkel, Antwerpen) en de uitgebreide cursus per briefwisseling van Prof. HAEMERS (Bielefeld).
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In de meeste methodes wordt het phonetisch gedeelte uitsluitend
aan het persoonlijk initiatief van den leeraar overgelaten. Verschillende
Nederlandsche handleidingen bieden ook in deze meer tegemoetkoming
zooals « Gallia » van Dr. C. L. DE LIEFDE, 3 deeltjes (Noordhoff)
en « La Langue Française » van , RJEMENS (W. J. Tjeenk Willink,
Zwolle) die beiden door het aanwenden van phonetische teekens de
uitspraakmoeilijkheden tot een minimum trachten te beperken.
Op grammaticaal gebied geven de Duitschers den hoofdtoon aan.
Wie kent niet b.v. de tot in de kleinste onderdeelen, in 5 lijvige boekdeelen verzorgde, cursus van Prof. PLATTNER (Bielefeld) ?
Meer bizonder ten gebruike der Vlamingen heeft M. SLOK een
Fransche spraakkunst samengesteld « La Grammaire Française d'aujourd'hui expliquée aux Flamands » (De Sikkel) . Doch voorstanders
van de rechtstreeksche methode zullen deze spraakkunst licht te uitgebreid vinden.
In Nederland gaan spraakkunst en daaraan verbonden oefenboek
onafscheidelijk samen. Dit bevordert op niet geringe wijze de praktische inoefening der Fransche taal- en stijlwendingen. Zoo b.v. « De
Fransche Taal » van BITTER — DOUCET — HOVING (Zwolle,
Tjeenk Willink) en de « Beknopte Fransche spraakkunst voor R. K.
Scholen » van BOT & UITERWAAL (Wolters) , waaraan verbonden
een tweetal oefenboekjes met woordenlijst. Aangenaam, niet overladen
en toch ernstig. Voor onze jongens uitstekend geschikt.
In de meeste landen heeft het onderwijs in de Fransche taal,
naast zijn praktische, ook zijn k u l t u u r b e t e e k e n i s.
In Nederland, zou men haast zeggen, overwegend kultuurbeteekenis. Uiterste zorg is hier dan ook besteed aan Fransche bloemlezingen. Het beste wat op dit gebied is geleverd mag wel de uitgebreide
serie « Lectures variées » enz., worden geheeten. Deze serie, behoorende tot de bekende « Fransche Bibliotheek », onder redaktie van Dr.
J. v. d. ELST & Dr. P. VALKHOFF, (Robijns, Wageningen) levert
een zeer fijne, smaakvolle keuze van beschrijvingen en vertellingen van
de beste Fransche auteurs.
Uitstekend ook is de serie « Devoirs et Lectures » in 4 deelen, verzorgd
door Dr, VAN - DER MEULEN (G. Naeff, Den Haag) . Zooals
schrijver zegt in de voorrede, past het den leerling « naast dressuur ook
een weinig kuituur » te bieden.
Jammer alleen dat de overigens met veel smaak gekozen teksten.
te vrijzinnig van geest zijn opgevat.
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Hetzelfde zij gezegd van « Florilège de la Littérature française »
dat beantwoordt aan het « Panorama de la Littérature (rançaise » van
F. J. GERRITSEN (Nijgh S V. Ditmar, Rotterdam) .
De keuze van de uittreksels toont een beproefden letterkundigen
smaak. Doch de mentaliteit is niet katholiek.
Keurig verzorgd is ook de bloemlezing « Ma première » -- et
« Ma deuxième année de jrançais » van Hartmann STANDENAT
(Oesterreichischer Bundesverlag, Wien & Leipzig) evenals de bij denzelfden uitgever verschenen deeltjes « La France sociale et littéraire »,
levendig geillustreerd, met een rijk gevarieerde keuze in de oefeningen.
Maar ze getuigen van een geestesgesteldheid o.m. ook op zedelijk gebied, die we niet kunnen aanvaarden.
De 3 deeltjes « Avant la quatrième » van INKLAAR (Nijgh &
V. Ditmar) bieden een zeer aantrekkelijke reeks verhaaltjes, hierdoor
opmerkenswaardig, dat op ieder verhaaltje een korte taalkundige oefening, met samenvattende causerie volgt.
Ook de Engelschen hebben in deze voorzien. Zoo b.v. de « Contes
et Légendes » van H. A. GUERBER (Harrap, London) 2 deelen. Een
verzameling sprookjes met er aan beantwoordende oefeningen. (1)
Eindelijk vermeldenswaardig zijn de 3 fraaie deeltjes « Faits et
fantaisies » van F. C. DOMINICUS (Nijgh & V. Ditmar). Deze
boekjes munten uit door de aantrekkelijkheid der gekozen verhaaltjes.
Ze bieden een gemakkelijke, aangename en opvoedende lezing : bijdrage van de beste Fransche vertellers. De illustraties, hoewel zeer
fijn, getuigen van een tikje overbeschaving.
F. v. E.

(1) Ter vergelijking zal men het werk naslaan, eveneens voor onderricht
in de tweede taal bedoeld : « The Oxford English Course » van Lawrence FENCETT ; 't is bijzonder keurig, prettig !
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Kunstkroniek
door Ad. JANSEN.

I. De Renaissance
De « Wetenschappelijke Bibliotheek » zet haar rubriek « Beeldende kunsten » in met het werk van den gunstig gekenden kunsthistoricus:
Dr. G. J. HOOGEWERFF over « Vlaamsche Kunst en Italiaansche
Renaissance ». De naam van den schrijver en de titel van het werk
zullen op zichzelf reeds de belangstelling hebben opgewekt van al
wie zich onledig houdt met kunstgeschiedenis. Deze hooge verwachting
wordt trouwens niet teleurgesteld en wij hopen dat de rubriek « Beeldende kunsten » diezelfde wetenschappelijke gehalte zal mogen behouden.
In zijn inleiding zet Dr. Hoogewerff uiteen wat volgens hem dient
verstaan onder « Renaissance ». Geschiedkundig gebruikt men dit
woord om « den geheelen overgang aan te duiden van de Middeleeuwen tot de Moderne wereld. » Op het gebied van schoone kunsten
is het verkeerd te spreken van een « tijdvak der Renaissance », immers
« de wedergeboorte van den geest kan zich altoos voltrekken ; » zij
hangt niet samen met een bepaalden artistieken stijl. « Niet in stilisti,
sche kenmerken, doch in den geest der uitbeelding, in den aard der
bezieling » komt de Renaissance als verschijnsel in de kunst tot uiting.
In tegenstelling met de kunst der Middeleeuwen, is de kunst der
Renaissance zelf een doel, geen middel, evenals « het redelijk denken,
het geestelijk bewustzijn, het aardsche leven » zelf een doel zijn.
« Historisch gesproken is het derhalve juist, dat de « Renaissance » van Italiaanschen oorsprong is, al bestond zij als verlicht individualisme eerder, al kwam zij als een onbewust verlangen (bij daadkracht) reeds voor in het Steenen Tijdperk. Wie zal het zeggen ? —
of durven ontkennen
Waren de in het boek Genesis vermelde halfbroeders jubal en
Tubalcaïn, zoons van Lamech, uitvinders van snarenspel en smeedkunst, geen mannen der Renaissance... ? »
Na deze vraag (achter dewelke Dr. Hoogewerff terecht o.i. enkele puntjes plaatst) , geeft hij ons te kennen wat wij onder Italiaansche
Renaissance moeten verstaan.
Het belangrijkste deel echter van deze inleiding is de uiteenzetting
die nu volgt over de verhouding van de Vlaamsche kunst der vijftiende
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eeuw tot die der Italiaansche Renaissance en over de vraag « in hoeverre zij zelf de kunst der Renaissance mag worden genoemd. » Na
de opmerking dat « kunst der Renaissance niet uit beginsel antigodsdienstig behoeft te zijn », -- denk aan Fra Angelico -- en dat « de
Renaissance als beweging nooit ongedaan is gemaakt, noch ook is afgesloten », wijst Dr. Hoogewerff op het betrekkelijke van het woord
« primitief ». « In Italië is de kunst der jonge Renaissance « primitief»;
primitief althans ten opzichte van de kunst der Hoogrenaissance ». De
Vlaamsche kunst noemen wij eveneens primitief, « primitief ten opzichte van de kunst der volgende periode, welke evenwel -- anders
dan in Italië --- niet aanstonds door een rappe stijging wordt gekenmerkt, doch eerst een stadium van manierisme en romanisme doormaakt. » Kan men in Italië een ononderbroken stijging volgen van
Vroeg-renaissance tot Barok ; in de Nederlanden is er na den Antwerpschen Quinten Metsys « een verstandelijke heroriëntatie waar te
nemen, na welke de schoone kunst zich voorts opheft om tot de grootsche Majesteit van een Rubens te geraken. » De drijfkracht « draagt
ten onrechte den naam van contra-reformatie. »
De Vlaamsche meesters vonden een warme bewondering bij hun
Italiaansche tijdgenooten, hun kunst « bewees geen leenhulde aan
Florence of aan Venetië, gelijk dat in de 16 e eeuw in toenemende mate
het geval zou zijn. » In « behoorlijke gedegenheid en technische nauwgezetheid » waren de Italianen merkelijk ten achter ; en zij wisten het'
» Dat verschillende Italiaansche centra gedurende de 15e eeuw
Vlaamsche kunst in niet geringe mate absorbeerden, zoo zelfs dat verschillende meesters zich bevlijtigden de vreemdelingen op zijde te
streven door zich aan hen te assimileeren, terwijl ook meer dan een
vorst de « fiamminghi » aan zijn hof riep (om van de geleerden en
musici niet te spreken) deze omstandigheden hadden voor gevolg, dat
de kunst van Vlaanderen zich een effectief deel verwierf aan de Renaissance ».
Aan de hand van een rijke documentatie zet Dr. Hoogewerff de n
invloed van de Vlaamsche op de Italiaansche kunst uiteen ; niet alleen
schilders doch ook tapijtwevers en toonkunstenaars droegen het hunne
er toe bij. Stilaan echter komen onze kunstenaars zelf onder den indruk
van al het schoone dat zij in Italië te zien kregen en dit soms ten koste
van eigen aard en persoonlijkheid.
Doch « ook de Nederlanders (de Brabanders) bezaten in de 16e
eeuw het artistiek genie. dat de Italiaansche normen kende, uit eigen
aanschouwen zelfs, maar niettemin, souverein van geest, zich zelf ge-
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noeg was om waarlijk groot te zijn : De ware meester der eigen
Vlaamsche Hoogrenaissance heet Pieter Breughel ; niet Coxie of
anders. »
Het zou ons te ver leiden wilden wij den geleerden schrijver op
den voet volgen ; laat ons evenwel nog even wijzen op het laatste
hoofdstuk : Brabantsche en Vlaamsche Meesters in Italië gedurende
de tweede helft der 16e eeuw.
« Onder de latere Zuid-Nederlandsche romanisten, tijdgenooten
van Maarten de Vos en de gebroeders Francken, doch aan hun sfeer
onttrokken, verdient Bartholomeus Sprangher bijzondere aandacht »,
om het behoud van eigen karakter, niettegenstaande zijn welbewust
navolgen der Italianen. Eenerzijds « recapituleert hij als 't ware de
Renaissance ; ,» anderzijds « heeft hij ook het eerste woord gesproken » dat van het Barok. Het schilderij : St.-jan in de kokende olie,
dat Sprangher schilderde voor de kerk S. Giovanni in Porta latina, is
zijn « meest vooruitstrevende schepping gebleven. Vooruitstrevend is
het, merkwaardig genoeg, in de richting van... Rubens ; of om minder
paradoxaal ons uit te spreken : in de richting van Wenzel Cobergher».
Den romanist Hendrik van den Broeck, van Mechelen, (Arrigo Paludano of Arrigo Fiammingo) viel de groote eer te beurt, een « opstanding van Christus » te mogen toevoegen aan de « vermaarde frescoserie, waaraan de grootste quattrocentisten medewerkten ». In de andere Sixtijnsche kapel, door Paus Sixtus de V in 1856 aán de kerk van
S. Maria Maggiore als Sacraments- en grafkapel bijgebouwd, werkten
buiten Van den Broeck ook de « twee eerste Nederlandsche-romanistische beeldhouwers : Gillis van den Vliete van Mechelen en Nicolaas
Mostard van Atrecht.
Vele andere Nederlandsche kunstenaars komen zich in het zonnige land vestigen en « in de tweede helft der 16e eeuw is er haast
geen streek in Italië, of de Nederlandsche kunstenaars doen zich gelden. »

Twee echte romanisten van de achterhoede zijn Joost van Winghe,
Brabantsche edelman en zijn opvolger als hofschilder van Parma
Otto Vaenius, « die juist door zijn correctheid de onaangenaamste vertegenwoordiger van het laat-romantisch manierisme is, dat in hem geheel heeft doorgewerkt en met hem afsluit. » Doch « met het volgende
geslacht is de Vlaamsche school in een geheel ander stadium gekomen, dat hoezeer het ook op het voorgaande een vervolg is, toch op
een nieuw en breeder plan komt te staan. » Met Rubens wordt de
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Nederlandsche kunst zich opnieuw bewust, geraakt « uit de enge vaarwaters van het italianiseerend romanisme in opener zee, met volle zeilen hoopvol bij haar nieuwe koers » volhardend.
Het boek sluit met een beknopte litteratuuropgave, een lijst der
42 platen en een register op de belangrijkste eigennamen.

II. De Cultuur der Oudheid
Dr. A. N. ZADOKS, Josephus JITTA, Antieke
Cultuur in Beeld ; met een voorwoord van Prof.
Dr. G. A. S. SNIJDER. -- N. V. Uitg. C. A. J.
Van Rishoeck, Bussum ; De Sikkel, Antwerpen,
gen. 65 fr., geb. 77,50 fr.
Dit werk — een platenatlas — brengt ons een algemeen overzicht van de cultuur der Oudheid en is bestemd ter illustratie van het
onderwijs in de Oude Geschiedenis en van de lectuur der antieke
schrijvers en het onderwijs in de Oude Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.
Het is ons des te meer welkom, daar het onderwijs van de kunstgeschiedenis stilaan meer en meer toegang vindt tot de Middelbare
scholen en de meeste uitgevers van handboeken over een al te beperkt
illustratie-materiaal beschikken. Het mag gerust een plaats innemen,
alhoewel het van anderen aard en meer bescheiden van omvang, in
de monografieënreeks « Ars Belgica » en tusschen de zoo talrijke
platenuitgaven, die den laatsten tijd in Frankrijk zijn verschenen.
De inhoud is verdeeld in drie deelen : Het Oosten ; de Grieksche
Wereld en het Romeinsche Rijk. De ongeveer 800 afbeeldingen, verdeeld over 172 bladzijden, worden gerangschikt rond een bepaald
onderwerp, dat zooveel mogelijk, behandeld wordt op één of meer
dubbele bladzijden. Deze rangschikking biedt veel voordeelen : aantrekkelijk voorgesteld prent het alzoo behandelde onderwerp zich gemakkelijk in den geest en biedt een groote gemakkelijkheid aan voor
de visueel aangelegden. Volgens goeddunken van den leeraar kunnen
gemakkelijk zekere deelen weggelaten worden.
De keus van de platen is zeer gelukkig : natuurlijk ontmoet men
vele « oud bekenden » doch daarnevens vindt men afbeeldingen van
werken die veel minder of zelfs niet bekend voorkomen, doch niettemin typeerend zijn. Natuurlijk vindt men niet alles wat men zou wenschen, de omvang van het werk -- ook de prijs -- lieten dit niet toe.
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Schrijfster heeft er naar gestreefd een zoo volledig overzicht mogelijk
te geven ; slechts het hoogst noodzakelijke vond genade, al het overige, werd onverbiddelijk geweerd.
De doorloopende tekst, die in 't kort de ontwikkeling samenvat
— en ons soms wat al te bondig toeschijnt -- verduidelijkt den samenhang. Verwijzingen -- dit voor leerkrachten en voor zelfontwikkeling -- vindt men onderaan den tekst.
Doorloopen wij nu vluchtig het boek zelf.
Egypte wordt chronologisch behandeld. De monumenten gegroepeerd rond de belangrijkste figuren uit het Oude, het Midden, het
Nieuwe Rijk en de laatste Eeuwen ; daarna warden de afzonderlijke
onderwerpen voorgesteld, zooals landbouw, handel en bedrijf, huiselijk leven, dood en begrafenis, godsdienst, schrift. Babylonië, Assyrië, Palestina en Perzië komen vervolgens aan de beurt. In dit eerste
deel neemt Egypte de grootste ruimte in, niet ,zegt de schrijfster, omdat
het de belangrijkste plaats innam in het Oosten, maar omdat tot op
heden zijn monumenten het talrijkst. het meest veelzeggend en het
best bewaard gebleven zijn.
Voor Griekenland wordt de gestadige ontwikkelingsgang van de
kunst gevolgd. Na een dubbele bladzijde gewijd aan Kreta -- graag
hadden wij hier een plattegrond van het paleis van Knossos gevonden — en een aan Mykene-Tiryns, wordt de ontwikkeling van de
bouwkunst geschetst : de Dorische -- de Ionische — en de Korintische bouworden en vervolgens de tempelsculpturen. Dan volgen de
beeldhouwkunst, de reliefs, de schilderkunst en de Grieksche vazen ;
vervolgens worden de meer speciale onderwerpen behandeld : Athene .
Akropolis en Stad, het Grieksche landschap en heiligdom, enz.
De Ilias en de Odyssea van Homeros konden niet voorbijgekeken
worden en een dubbele bladzijde werd er dan ook aan besteed. Vervolgens komen nog schrijvers en wijsgeeren aan de beurt, alsmede het
schrift.
De indeeling maakte het noodzakelijk zekere platen, die bij elkaar behoorden, te scheiden. Zoo zal men, bijvoorbeeld, afbeeldingen
van het Parthenon vinden bij de Dorische bouworde bl. 42, bij de
tempelsculpturen bl. 50 en 51 ; de metopen blz. 53 ; de fries blz. 55 en
verder nog afbeeldingen op de dubbele bladzijde gewijd aan het Akropolis. De schrijfster heeft echter gedeeltelijk dit nadeel harer indeeling verbeterd door verwijzigingen onder aan de bladzijden.
Een tiental platen van Alexander de Groote en zijn opvolgers en
een overzicht van het Hellenisme sluiten dit tweede deel.
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Eindelijk het derde en laatste deel. Rome is, samen met Griekenland, het meest uitvoerig behandeld. Een overzicht van den voortijd,
de cultuur en de kunst van Etrurië wordt gevolgd door de zeldzame
werken uit den tijd van de Republiek. Voor het Keizerrijk worden de
monumenten gegroepeerd rond het portret van den Keizer, waarna dan
weer een afzonderlijke behandeling van stad en land, het Romeinsche
leven, enz. wordt uitgebeeld. De provincies worden daarbij niet vergeten. Dit gedeelte wordt besloten met een overzicht van de godsdiensten ; stippen wij bij de afbeeldingen van de katakomben enkele
photos aan, die zeer weinig bekend zijn. De sarkofaag van Junius Bassus, « Christelijk van inhoud, antiek van vorm », was dan ook de gepaste afbeelding om dit werk over de Antieke Cultuur te besluiten.
Een uitgebreid register beslaat de laatste vier bladzijden.
Dit kort overzicht zal volstaan om het belang van dit boek te doen
inzien. Nieuw is de rangschikking der platen op dubbele bladzijden ;
de platen zijn uitstekend gekozen ; men vindt er alle noodige aanwijzingen. De uitvoering is onberispelijk. Wij wenschen het dan ook een
spoedige tweede uitgave toe.
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Cultuurueschiedenis

De mensch in Pl a to's „st a ten"
door

Prof, W. PEREMANS

D r D. LOENEN, Mens en Maatschappij in
Republiek ». — Assen, Van Gorcum 8
Comp. 1935, 23 blz. Vragen-van-nu, n r 16.

Plato's :c

Deze brochure geeft de tekst van de « openbare les » gegeven
op 29 Januari 1935 hij het aanvaarden van het privaatdocentschap
in de Staatsphilosophie der Grieks-Romeinse oudheid aan de Universiteit te Amsterdam.
Dat het thema, door Dr, D. Loenen gekozen, noodzakelijk belang
inboezemt aan diegenen die zich meer bepaald met de studie der klassieke Oudheid bezighouden, hoeft geen verder betoog. Doch het is
even duidelijk dat een breedere lezerskring zich aan het vraagstuk
interesseert. Op dit oogenblik immers staat het probleem, hier in verband met Plato behandeld, weerom in het centrum der belangstelling
en is men zeer ijverig op zoek om de juiste verhouding te bepalen
tusschen enkeling en gemeenschap. Onze tijd voelt, gedeeltelijk door
het vervallen in het tegenovergestelde uiterste, de naweeën van een
periode, gekenmerkt door een verregaand liberalisme.
Het Europeesch statencomplex biedt een bont uitzicht : Diametraal tegenover elkaar staande opvattingen op politiek gebied werden
verwezenlijkt in staten, welke aan elkaar grenzen.
Zoodat het geenszins kan verwonderen, indien Dr. Loenen het
vermelde onderwerp als thema van zijn openbare les heeft gekozen.
Vóór hem reeds hebben vele wetenschapsmenschen hun aandacht aan
de kwestie gewijd, ook zonder de prikkel van het staatkundig gebeuren rondom hen.
Het vraagstuk door schrijver behandeld, wordt door hem zelf als
volgt omschreven : « of Plato's ideale « staten » eigenlijk absolute
staten moesten heten, welke hun burgers geheel voor zich opeisten
:onder erkenning van recht op vrijheid voor de enkeling op eenig
gebied. Daarmee hing de vraag samen of de overgrote meerderheid
van hun burgers, de z.g. derde stand, door Plato enkel en alleen werd
beschouwd als een instrument, am de noodzakelijke economische voorx
waarden te scheppen voor het bestaan. en de verfijning van een gering aantal bestuurders ».
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Schrijver komt op tegen de meening volgens dewelke « Plato's
«staten», het individu geheel absorberen, slechts in zich zelf hun doel
vinden, niet in het bevorderen van de ontwikkeling en het geluk der
individuën, welke door opvoeding en levenswijze zooveel mogelijk tot
uniformiteit moesten opgekweekt worden ». Het gaat er dus om bij
Dr. Loenen aan te toonen dat Platon's aandacht op de eerste plaats
op de mensch is gevestigd niet zoozeer op de maatschappij, het raderwerk waarin de mensch is gevat.
We kunnen er niet aan denken hier ook maar beknopt de uiteenzetting waarover sprake, volledig samen te vatten. Schrijver wijst er op
dat Platon zich wel bewust was van het probleem der verhouding enkeling-gemeenschap. Hij geeft Platon's voorstelling van de mensche
lijke ziel en verdedigt de stelling dat zijne « Republiek » « een onderzoek is naar wezen en doel van de mens » waaraan hij toevoegt «
zooverre deze (d.i. de mensch ) slechts in een verband van menschen
tot zijn recht kan komen, heeft Plato -de schildering van een samenleving noodig ».
De bizondere aandacht door Platon aan den enkeling gewijd,
wordt verder aangetoond. Zoo wijst schrijver er o. m. op dat alle groepen van Platon's maatschappij in aanmerking komen waar van de
enkeling een helder inzicht wordt gevergd dat hem zal toelaten de
voor hem geschikte plaats in het maatgchappelijk geheel te bezetten.
Hierbij moet de opvoeding behulpzaam zijn. Speciaal wordt gehandeld
over een onderdeel der opvoeding : « het vrijmaken van de « nous »,
de rede, die bijzondere « arete » in de meest-begaafden naar intellect
en karakter ». Nu mag men niet denken dat de gemeenschap machteloos staat tegenover het individu. « Omdat slechts in een goede maatschappij de cultuuropgaven van de mens kunnen verwezenlijkt worden
en de volkomen uitgroei en ontwikkeling van karakters, ja zelfs het
materiele bestaan, mogelijk is, mag de gemeenschap offers vragen en
zelfs dwang toepassen in het belang van allen. » Het is vanzelfsprekend dat de samenleving gewapend is tegenover enkelingen die buiten
de schreef loopen. Te samen met en om reden van de verwezenlijking
van het individueel ideaal moet ook een zoo algemeen mogelijk geluk
worden betracht.
Schrijver beantwoordt verder de opwerpingen welke zoo dikwijls
tegen Platon's stelsel werden aangevoerd : het binden van de kunst —
het breken van het familieleven der wachters — de onmondigheid op
politiek gebied van de groote massa. Hij concludeert : « Plato's bedoeling was niet in de eerste plaats gewenste maatschappij-vormen te to-
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nen, waarin de mens goed en gelukkig kan worden. Evenmin dreef hem
deernis met sociale ellende of verontwaardiging over onrechtvaardige
verhoudingen tot een uitvoerige donkere schildering van maatschappelijke toestanden, gevolgd door een lyrisch-optimistische beschrjving
van een Utopia of Zonnestaat met gelukkige mensen, zoals anderen
vóór en na hem in gevarieerde vorm hebben gedaan. Zijn Republiek
eindigt niet met een verheerlijking van een aardse samenleving, maar
met een apocalyptische schildering van het Kosmische lot van het individu en haar zwarte bladzijden behelzen een aanklacht tegen de zonden
der ziel, de heb- en genottucht waarin de euvelen der samenleving te n
deele hun oorsprong vinden. »
Deze studie is niet alleen, zooals reeds gezegd, ongemeen interessant. Ze is tevens wetenschappelijk waardevol. Schrijver is ten andere
niet meer aan zijn proefstuk : tusschen zijn vroegere publicaties vindt
men o. m. : Vrijheid en Gelijkheid in Athene. Een onderzoek naar de

geschiedenis, den inhoud en de functie van de begrippen Vrijheid en
Gelijkheid in Athene tijdens de Se en 4e eeuw v. C., 1933. De staats
philosophie der klassieke Oudheid is voor Dr. Loenen een welbekend
terrein waarop hij zich zeer gemakkelijk beweegt.
Of zijn voorstelling volledig juist is en of de argumenten der
tegenpartij nu totaal krachteloos zijn geworden, is niet geheel zeker.
Misschien ontdoen we ons te moeilijk van eenmaal gevestigde opvattingen. Wat er ook van zij. zelfs niet-overtuigden zullen blij zijn het
probleem van tegenovergestelde zijde te zien belichten. De meesten
zullen een middenweg zoeken tusschen de uiterste en elkaar uitsluitende oplossingen van het vraagtuk. En iedereen zal schrijver hartgrondig
toejuichen waar deze waarschuwt voor het gevaar de oudheid verkeerd te beoordeelen onder invloed van moderne gedachten: Met vele
anderen op dit oogenblik komt hij er voor uit dat men het oude Griekenland op zich zelf moet trachten te begrijpen.

ERRATUM
Streven », jaarg. III, nr 4, blz. 421, reg. 20.
De zin : « Deze monographieën... panorama van de wereldgeschiedenis »,
dient aldus gelezen te worden : « Deze monographieën vormen
op zichzelf een geheel ; beschouwt men haar in verband met
elkander, dan bekomt men een heel ander uitzicht, dat van
een panorama van de wereldgeschiedenis.
ibid., blz. 423, nota's 5 en 6, in plaats van « ri;manische », lees :
« romische ».
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Boekennieuws
WIJSBEGEERTE
Prof. Dr. K. STEUR, De Vrijewil (Reeks «Waarheid en Leven») .
-- P. Brand, Hilversum, 42 blz., f. 0,55.
Dit boekje munt uit door de zeer duidelijke indeeling en de knappe behandeling van de stof. Prof. Steur omschrijft en bepaalt eerst het begrip vrijheid, in
oen zin van physieke vrijheid (liberum arbitrium). In het tweede gedeelte van de
brochure wordt de vrijheid van theologisch standpunt uit beschouwd: hier worden
zeer schematisch natuurlijk maar ook zeer suggestief de uitspraken van de H.
Kerk, , en de getuigenissen van de H. Schrift en van de Overlevering aangehaald.
In het derde hoofdstuk wordt de wilsvrijheid philosophisch bezien. Hier treft men
dezelfde hoedanigheden van duidelijke zegging en heldere indeeling. Nochtans
zal dit gedeelte velen minder voldoen. Schrijver tracht te bewijzen dat de mensch
de ervaring van zijne wilsvrijheid niet kan opdoen, dat deze door hem alleen
gekend wordt bij middel van redeneering. De meeste wijsgeeren nochtans nemen
aan dat wij wel het 'bewustzijn hebben van de wilsvrijheid in de wilsdaad zelf,
en de redeneering van Dr. Steur zal ze niet verplichten aan hunne overtuiging teverzaken. Het is wel waar dat een louter kunnen, eene abstracte mogelijkheid
niet bewust kan ondervonden worden — het zijn immers abstracties en alleen
feiten geven stof tot ervaring. Maar de vrije wil wordt essentieel gekenmerkt
door een actief en feitelijk « ik had anders kunnen doen » ; en dat concrete
kunnen kan voorwerp worden van ervaring en bewustzijn. Uitstekend daarentegen wordt het metaphysisch argument van de wilsvrijheid uiteengezet : « De
aard van het verstand, als een kenner, die het beperkte als beperkt kan voorstellen, is de laatste grond van de vrijheid van den wil ». (blz. 41).
Sommigen zullen misschien ook betreuren das al de gangbare moeilijkheden
en opwerpingen tegen de wilsvrijheid door preteetie werden behandeld. Ook is
het te hopen dat in deze uitstekende reeks « Waarheid en Levers » eene brochure
-zou verschijnen waarin het probleem der wilsvrijheid zou belicht worden door
,de gegevens van de moderne psychologie.
F. De Raedemaeker, S. J.
B. ROMEYER, La philosophic chrétienne jusqu'a Descartes, II
des Alexandrins a la mort de St Augustin. -- Bloud en Gay, Parijs,
184 blz.
In onze godsdienstige kroniek van December 1.1. (Streven, t. Ill, blz. 188)
gaven we de recensie van het eerste deeltje van dit interessante werk. Romeyer
zet zijn onderzoek voort, volgens dezelfde methode. Het brengt hem nu hij de
groote christelijke schrijvers die eene bewuste synthese hebben willen opbouwen
van de katholieke theologie, met behulp van de heidensche wijsbegeerte. Clemens
van Alexandrië, Origenes, Augustinus. In twee eeuwen tijds wordt de « christelijke wijsbegeerte » gevormd en culmineert in het ontzaglijk werk van Augustinus « een der grootste, zooniet de grootste van alle christelijke wijsgeeren, maar
die, 't zij in de metaphysia, 't zij in de zedenleer, nog een onbepaalde mogelijkheid openlaat voor vooruitgang ».
F. De Raedemaeker, S. J.
Hélène ISWOLSKY, L'homrme 1936 en Russie soviétique. --- Des=clée-De Brouwer, Brugge, 122 blz., 12 fr.
In deze brochure vindt de lezer een uitstekend overzicht over de laatste
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stroomingen en gebeurtenissen in Sowjet-Rusland. De schrijfster meent dat onder
de bolsjewistische parade, de traditioneele russische ziel haar eigen weg zoekt
naar eene nationale en geestelijke hernieuwing van de Omwenteling. Staline moet
noodgedwongen rekening houden met die stem van de russische ziel, die zich
voornamelijk uit door het verzet der boeren tegen de absolute collectiviseering
en door het ontwaken van het bewustzijn van de persoonlijke waarde. Rusland
evolueert naar een nieuw humanisme waarin ook de religieuse gedachte haar
bestaansrecht zal opeischen.
F. De Raedemaeker, S. J.

Prof. Dr. E. DE BRUYNE, Beschaving en Cultuur. --- Verhandeling 338 van de K.V.H.U., De Standaard, 30 blz., 2,50 fr.
Deze uitstekende brochure van onzen medewerker kan beschouwd worden
als de ontwikkeling van het woord van Spengler : « de beschaving is essentieel
goddeloos of areligieus, de cultuur echter kan niet anders dan godsdienstig zijn ».
Tot de grondbestanddeelen van de beschaving rekent de schrijver de techniek
en het recht. De wetenschap daarentegen, de zedelijkheid en de kunst voeden
het ware cultuurleven dat dan ten slotte berust op een streven naar iets dat
<. slechts in een ander leven «jenseits» kan gezocht worden ». (blz. 28). Eene
mooie cultuurstudie, natuurlijk niet zoo breed uitgemeten als Huizinga's « In de
schaduwen van morgen », maar met een vasteren wijsgeerigen ondergrond.

André MAURO'S, Voltaire. -- Gallimard, Parijs, 1935, 140 blz.
Een boekje te schrijven over Voltaire van 140 groot bedrukte bladzijden,
fiat zoowel ,een beeld zou geven van den mensch en het werk als van den tijd en
den invloed : zoo iets is niet mogelijk, zelfs niet voor Maurois. Wat we hier hebben is hoogstens een beknopte en nuttige inleiding voor wie zelf Voltaire las of
lezen wil.
Maurois' rneening over Voltaire : « En un siècle de bourgeoisie critique, il
.est un bourgeois critique ; en un siècle de querelles religieuses, il est à la fois
très instruit des disputes théologiques, curieux de leurs objets et antireligieux ;
'en tin siècle de classicisme, il est un classique, héritier des disciplines du règne
párécédent; en un siècle de science naissante, il est, non un savant mais un amateur
cultivé et un merveilleux vulgarisateur » (p. 15). Maurois legt er den nadruk op
dat Voltaire geloofde in God en in de onsterfelijkheid der ziel, maar enkel in
verzet kwam tegen superstitie en godsdienstig fanatisme ; iedere godsdienst
echter werd door hem als dusdanig beschouwd, meest van al het Christendom.
Terecht mocht hij beweren : « J'ai plus fait en mon temps que Luther et Galvin », want inderdaad, de leerlingen van dezen deïst waren atheisten. Doch dit
alles zou den schrijver van Candide moeten vergeven worden omdat hij « u n iv e r s e e t » was en een tijd lang de Fransche cultuur verhief tot den rang van
Europeesche.
Maurois bezit meer kunde dan genie ; door oefening is hij in het schrijven
van dergelijke studies zoo bedreven geworden dat hij steeds het gevaar loopt
het slachtoffer te worden van zijn eigen handigheid. Ernstig zoekt hij niet naar
algemeene philosophische en historische gronden, naar de algeheele psychologische uitbeelding van zijn personnages ; als schrijver echter bestaat zijn voornaamste kneep hierin, het typische pittoresque detail schijnbaar argeloos in het
relaas in te lasschen, zoodanig dat het algemeene erdoor geïllustreerd wordt en
vóór onze oogen begint te leven. In onderhavig werkje is het algemeene vrij
vaag en oppervlakkig voorgesteld ; de kleine anecdote echter, de ongekende
bijzonderheid die toch zoo juist en vreemd en geestig is neemt er meer plaats
in dan haar toekomt. Maurois heeft vleiend willen schrijven over een mensch
dien hij zelf niet heel en al bewondert : ziedaar de diepe reden van zijn gedeeltelijke mislukking.
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Karl MARX, Friedrich ENGELS, Etudes Philosophiques. — Editions sociales internationales, 24, rue Racine, Paris, 1935, 186 blz.,.
12,— Fransche fr.
Hier zijn twee politici en partijmannen aan 't woord, die zich over wijsgeeren en wijsgeerige stelsels uitlaten.
Men houde daar rekening mee bij het lezen der uittreksels in deze uitgave
ti erzameld, o.m. de studies van Friedrich ENGELS over Ludwig Feuerbach en
over het historisch materialisme, de « Préface a la Contribution à la critique de
l'éconornie politique » van Karl MARX en de « Lettres philosophiques » der
twee boezemvrienden.
Men kent ze voldoende om te weten dat zij ons niet het goede, veilige spoor
aanwijzen
Dr. K. du Bois, S. J.

LETTERKUNDE
E. FLEERACKERS, S. J. Heiruiker. — De Bode van het H. Hart,
Aiken, 1936, 184 blz., 8 fr.
Humor is een wonderlijke kwant. Vooral als 't er om gaat den snaak met zijn
juisten naam te doopen.
Je kan van « Heiruiker » probeeren te zeggen dat ie « oolijk » moet heeten
of « schalksch » eer dan « guitig » of « grappig ». Toch voel je dat je zoo zijn
waren naam niet te pakken krijgt.
Zeg eenvoudigweg : 't is Fleerackers, en je bent er ! Zoo één zijn immers die
twee geworden : zijn eigen geestigheid en zijn eigen naam.
Heiruiker : een nieuwe bundel van een vijf-en-twintigtal vertellingen en gedichten. Zijn Kijkkast-genre : even leuk en even frisch. Onder de vertellingen
vooral zijn er van de allerbeste die schrijver ooit in 't licht gaf.
Wat de titel zoo suggestief aangeeft zal voornamelijk de Kempenaren als
een speciale heimatsweelde tegenwaaien : geur en geest uit de streek der hei.
Gelijk al zijn andere boeken is dit ook weer om de blije, katholiek optimistische glimlach op het leven, een weldaad.
J. Van Laer, S. J.
Dr. Ralph. KREEMERS, De naoorlogsche gewestelijke roman in
Engeland— Kath. Hoogeschooluitbreiding. Verhandeling 337, 120 blz.
« De gewestelijke roman is een roman waarin het innerlijke wordt verantwoord door het uiterlijke (milieu, omgeving, achtergrond), verpersoonlijkt in zijn
invloed op de karakters en er zoo onafscheidelijk mee verbonden dat het verhaal
in een ander midden moeilijk denkbaar is. » Met deze definitie, gepuurd uit vele
Engelsche teksten, steekt Dr Kreemers van wal en doet achtereenvolgens aan :
\Vales, West-Country, East Anglia en , de andere graafschappen, alles te zamen
25 « vaderlandjes ». De beoordeelingen van Dr. Kreemers, zijne vergelijkingen
van de romans onderling, verraden een buitengewone vakkennis die dit werkje
tot een veilige en zeer nuttige handleiding maakt op het haast onafzienbaar gebied der Engelsche romanproductie.
S.
Dr. Ralph. KREEMERS, Marc Twain, Een studie bij zijn eeuwfeest. — Eigen uitgave, 32 blz., 4,75 fr.
In deze brochure, overdruk uit « Alumni », orgaan van den Kring der Alumni van de Universitaire Stichting , geeft Dr. Kreemers eene bio-bibliographische
studie van den grooten Amerikaanschen humorist. Verder komen enkele bepaalde
aspecten van Twain ter sprake : zijn humor, Twain als historicus, Twain over
den oorlog, Twain up-to-date.
S
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Eugenie BOEYE, Zieke levens, — Varior, Sint-Amandsberg, 1936,
133 blz..
Veel goed valt er, van Eugenie Boeye's tweede verhaal, niet te zeggen. Zwak
geschreven stelt het, anecdotisch, typen van teringlijders voor ; van creatieve
macht en van een synthetischen blik vinden wij geen spoor, want de liefde van
Nelly Van Opdorp en Dr. Verstappen (waarmede het boek begint en eindigt)
houdt eigenlijk niets samen. Diepere psychologie, niettegenstaande de rijke
observatie en de pogingen van de schrijfster, blijft ver (noch Nelly, noch Estelle
Vandesteen, noch Wis Van Hove werden in de ziel gepeild) ; even ver de sfeer
van kunst en poezie (zie blz. 82-86, 113-114, 124, 131) ; nog verder ,de sfeer van
godsdienstigheid (zie bl. 83, 132). Voeg daar enkele prikkelende tooneeltjes bij
en de verheerlijking van een ongeoorloofden toestand i(hoofdstuk XVII en vlgd.);
om al die redenen wijzen wij dit werk, in alle opzicht, eenvoudig af.
Zelf vertoefde de schrijfster in een sanatorium ; op grond van eigen ondervinding bouwde zij dan dit verhaal. Maar moderne schijn-diepte liet geen ware
bezonkenheid toe ; anderzijds, waar de autobiographie ophield, werd alles banaal-oppervlakkig. ... Zoo bevindt zij zich midden tusschen gevoeligheid en
gecoquetteer, meewarigheid en pose, echtheid en vervalsching, leven en literatuur : in niemandsland. En dus, indien wij dit boek als een aanloopje beschouwen : — Eugenie Boeye werpe mode, neurasthenie, biostroop-motieven weg ; zij
Juistere naar zichzelf.
Em. Janssen, S. J.
Oase 1936, Keus uit Werk van Jongeren, samengesteld en ingeleid door Paul de RYCK. — Varior, Sint-Amandsberg, 77 blz..
Opbouwende critiek lijkt ons, bij deze verzameling, onmogelijk. Natuurlijk
valt er, van sommige onder de 25 vertegenwoordigde schrijvers en schrijfsters,
wel iets goeds te zeggen ; maar dan verzinken deze verdiensten in de onbeholpenheid van veruit het meeste proza en in de onbeduidendheid van de meeste
verzen. Een oase die we liever woestijn zouden noemen.
De voornaamste reden : daar is geen inhoud ; daar is niets méér dan verletterkundigd leven. Tweemaal lazen we aandachtig den bundel : nergens hoorden wij den harteklop van innigheid of verontwaardiging ; nergens lichtte een
heldere contemplatie ons voor. En de godslastering van Aug. Urk (blz. 41), en de
Baudelairiaansche pozen van Luc van Brabant (blz. 45-46) hinderden ons, onder
andere storende teksten en voorstellingen, bij de tweede lezing nog veel méér :
het zijn, in bepaalde kringen, banale gemeenplaatsen.
Men begrijpe ons niet verkeerd. Van onze katholieke overtuiging doen we
nooit of nergens afstand ; maar hier vragen we, van onze jonge letterkundigen,
vooreerst den werkelijken levensernst, zooals zij dien coquetteerend voorwenden.
De meest tragische problemen, de meest cynische houding, de meest schrijnende
ontreddering, de heiligste zaken.... alles herleiden zij tot kunstmotieven, en zij
spelen er mee. Decadentie en ontbinding : iets anders wordt er niet gebracht,
noch bevorderd.
Em. Janssen, S. J.
C. en M. SCHARTEN-ANTINK, Littoria. -- Wereldbibliotheek,
Amsterdam, 1935, 275 blz..
Den 18n December 1932 wijdde Mussolini de stad Littoria in : de eerste
verovering op de Pontijnsche moerassen (bezuiden Rome), waarvan de drooglegging pas een jaar geleden was aangevat. In 1934 zou Sabaudia volgen, in
1935 Pontiniana ; zoo overwon de Duce in den strijd tegen de natuur, waar,
meer 'dan twintig eeuwen lang, noch Julius Caesar, noch Keizers noch Pausen
dien strijd hadden durven aangaan of kunnen doorzetten. « Dit is de oorlog »,
zegde hij, « waaraan wij de voorkeur geven » (blz. 174).
Geestdriftige ooggetuigen van dat reuzenwerk, vonden de Scharten's geen
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beteren vorm om het voor te stellen dan dien van een historischen roman. Onder
de negentien eerste boerengezinnen, die, den 27n October 1932, de pas gebouwde
hoeven betrokken, plaatsen zij de Toso's, uit het Venetiaansche achterland. Doorheen Winter en Zomer, regentijd en zon, winnen dezen bij Lottoria, het eerste
graan .dat Mussolini komt dorschen ; en door den geweldigen, moeizamen
arbeid rijst in hen, boven het laatste misnoegd communisme uit, de fiere, levensblije gehechtheid aan hun nieuw land en aan den Duce, den krachtigen held van
deze nieuwsoortige overwinning.
Zoo is Littoria een zeer mooi boek geworden : het literair gaaf document
van een grootsche daad. Geen fascistisch propaganda-werk ; al ruischt het van
bewondering.
Enkele bijzonderheden en enkele bladzijden maken het voor humaniora-studenten ongeschikt ; bij elk gevormd lezer werkt het als een spoorslag tot bezielden arbeid en optimistisch geluk.
Em. Janssen, S. J.
Herman DE CAT, Bonte Galerij. — « Mercurius », Antwerpen,
1935, 54 blz..
Dit derde verzenbundeltje van H. De Cat, vol van « beelden uit (zijn) jeugdit leven » en « zangen van (zijn) jongen dag », bevat, naar eigen bekentenis,
« menig vers, dat plomp misgroeide ». De dichter droeg het aan zijn ouders op:
zij tenminste zullen alles, dat steeds « uit (zijn) diepste vezels vloeide » (wat
een beeld !), « wellicht alleen (verstaan) » (Opdracht, blz. 5) ! Op gevaar a f van
menig vers niet te begrijpen, wagen wij ons toch aan een beoordeeling.
De titel Bonte Galerij past slechts op achttien versjes. Negen andere, meer
subjectieve, staan onder Door de dagen ; en daarbij voegde de dichter Rijnsage,
een romantische rijmballade zooals Uhland er maakte.
Die ballade vooreerst, met verzen als « Elkeen verstomde, toen hij 't monster
zag.... », vindt in geen opzicht genade. Onder Door de Dagen treffen wij Bekentenis (blz. 36) aan : het spontaanste stukje van alle, waarvan vv. 2, 9, 16 en
andere toch ook « plomp misgroeiden ». De meer objectieve schetsjes onder
Bonte Galerij daartegenover, in allerhanden trant en geest, en soms met zorg
afgewerkt, kunnen ons evenmin blijvend bekoren. Een vrij pover bundeltje dus;
waarbij deze gedachte ons troost dat de dichter, wellicht niet zonder talent, het
ernstig meent met de dichtkunst en zelfs met de verstechniek.
Hoe mislukte hem alles dan ? Wat hij ook moge beweren, de verzen « trilden » misschien in zijn « vezels » wel ; uit zijn diepste wezen kwamen zij niet.
De mode-motieven die hij aanwendde (de verheerlijking van kunst en kunstenaar
b.v. o p blz. 5, 9-10, 16, 27, 28, 42, 43 ; de zucht naar avonturen op blz. 12,
29-30, 39-40 ; de onrust en het verlangen naar kinderlijken eenvoud op blz. 18,
20, 38), — geprikkeld hebben zij hem wel ; maar tot de diepe stilte zijner ziel
zijn ze, naar de verzen te oordeelen, niet doorgedrongen.
Herman De Cat verletterkundigt zijn leven. Wanneer hij alle letterkunde
zal vergeten ; en zijn gloeiende intuitie, als een warme boodschap, dragen zal
tot verbaasde menschen, -- dan wellicht begroeten wij in hem een waar dichter.
Em. Janssen, S. J.
Achilles MUSSCHE,

Gent en zijn etser-teekenaar De Bruycker.
—1936,«DiePort»OudG-Anwep,35blz.20fr

Van verrassing tot verrassing ! Bijna elke uitgave van Die Poorte bracht
ons, voor inhoud of vorm, iets onverwachts ; nu ligt op onze leestafel, als vierde
boek van den loopenden jaargang, niets minder dan een keurig album. Keurig
door zijn twaalf reproducties, uitgevoerd in lichtdruk en verzorgd door het huis
E. Thill van Brussel : een treffend overzicht van D. Br.'s artistieke evolutie ; —
niet minder keurig door zijn tekst : een monographie die voor model mag doorgaan.
De titel duidt precies den inhoud aan. In de « verbeten vechtstad» Gent, de
« stad van uitersten en tegenspraak » (blz. 7) werd, in 1870, Jules de Bruycker
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geboren. Hij kreeg er een levenstaak, « een onontkoombaar gebod. . . . : Gij zult
deze steenen en deze menschen teekenen, deze oude steenen en deze arme menschen ; gij zult al de litteekens in deze steenen en al de litteekens in deze
menschen teekenen, in de steenen en de menschen van Gent, en zóó dat de
wereld zich er herkent » (blz. 13) ; -- en hij vervulde ze. Aquarellen en teekeningen vooreerst, met de verbittering van een verkropt gemoed in de met opzet
uitdagende voorstellingen ; -- etsen daarna, fantastisch en humoristisch tegelijk,
soms angst- en ontzagwekkend : vizioenen van de realiteit. De wereldoorlog
deed den cyclus van den dood ontstaan : monumentale beelden van ontzetting
en ontzaglijkheid ; — in de eerstvolgende jaren herondekte de kunstenaar Gent ;
hij kwam tot zijn majestueuze kathedralen.... Daarna teekent de ouder wordende weer : met enkele lijnen, scherp en zwierig, haalt hij, in typen en gestalten, de ziel naar boven.
Sommige beschouwingen en oordeelvellingen van Mussche waren voor discussie wel vatbaar : er ligt iets te simplistisch en te programmatisch in zijn
voorstelling van Gent en den Gentenaar ; de techniek van de kunst laat hij te
zeer buiten beschouwing ; hier en daar moet een stijleffect een vage gedachte
bedekken ; — maar meesterlijk leert hij ons, daartegenover, hoe de mensch den
kunstenaar maakt, en hoeveel de mensch aan zijn milieu heeft te danken.
Ook voor een Katholiek is deze studie, niettegenstaande haar ondergrond
van socialistische ideologie, genietbaar en leerrijk. Wij weten het wel:
noch over « arm Vlaanderen van vóór den oorlog » (blz. 20), noch over den dood
(blz. 24-26), noch over de kathedralen (blz. 29-30), noch over « dien tragischen
glimlach, die de eenige zuivere houding is ten aanzien van dit donker flonkerend
leven » (blz. 33), zou :een Katholiek zoo schrijven. Hij kent een hooger werkelijkheid dan den stoffelijken en cultureelen (?) vooruitgang die Mussche's blik
gevangen houdt ; en, boven diens agnosticisme uit, weet hij, met zijn rede en
zijn geloof beide, een volkomen bevredigende oplossing van de meest kwellende
levensvragen. Zoo zou zijn waardebepaling van De Bruycker zelf, eenigermate
wellicht, verschillen van die hier besprokene. — Doch een ander standpunt, dat
hij oprecht ingenomen ziet, eerbiedigt hij volkomen ; en aan de vaardigheid
de bedachtzaamheid, het talent en de oprechtheid van een schrijver en criticus
als A. Mussche, brengt hij, bij dit voortreffelijk werk, ,graag hulde.
Em. Janssen, S. J.
WERNER VON 'HEIDENSTAM, Karolinerna, Uit het Zweedsch.
vertaald door Aug. Vanhoutte. -- 2 din., « Die Poorte », Oude GodAntwerpen, 1935, 259, 275 biz..
Het is een goede daad, het eerste, baanbrekend verhalend proza van den
grootsten Zweedschen Neo-Romanticus, in Nederlandsche vertaling de lezers
aan te bieden. Vier-en-dertig losse novellen uit de geschiedenis van Karel XII
(1682-1718), voornamelijk uit den Noordschen oorlog (1700-1721) ; krachtige
grepen in het roemrijk verleden van Zweden en in zijn gedeeltelijken ondergang;
en dit feit kenmerkt het best den schrijver, dat hij niet bij de roemrijke overwinningen van den « Noordschen Alexander » verwijlt ; veeleer bij zijn tegenspoed en bij Zwedens grenzelooze offervaardigheid. « Bemind weze het volk »,
zoo besluit hij zijn laatste verhaal, « dat in den val van zijn grootheid, zijn
armoe eerde in het aangezicht der wereld » (II, blz. 2,74) !
Al treedt de Koning betrekkelijk weinig op, hij beheerscht het boek
evenals hij de «Karolijners» betooverde. Zijn volk put hij uit, hij begaat onvergeeflijke fouten, norsch en koppig wijst hij elk vergelijk van de hand, hij speelt
met menschenlevens in 't groot en in 't klein, niet het minst met zijn eigen
leven.... ; doch waar hij, kalm en zwijgzaam, voorbijgaat, of waar hij een woord
zegt dat buiten elk verband schijnt te liggen : daar gaat alles, begeesterd, op
in zijn wil of zijn gril. Hij is de Koning, de Held, de van God gezondene.
Zal dit zuiver meesterwerk in Vlaanderen worden genoten ? Het bestaat
daarvoor te uitsluitend uit losse novellen, waarin de lyriek te aanhoudend doorwerkt. Dat ware eerder een voordeel, indien de Zweedsche geschiedenis bij ons.
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beter bekend was : dan sloeg de nationale gloed aanstonds in ons over ! Nu
echter bieden ons allerlei namen en feiten te weinig houvast : wij zoeken een
verband dat er niet is ! .... Wij betwijfelen het dus of dit werk écht populair
zal worden ; maar dit durven wij verzekeren : wie het aandachtig lezen en zich
wat inlichten wil, ziet zich, voor zijn moeite, ruimschoots beloond.
De uitgave is verzorgd, zooals wij dat van Die Poorte gewoon zijn. Hierop
mogen we toch wijzen : de inleiding van den vertaler (I, blz. 5-6) wordt, in de
y nhou•dstafel « voorwoord van den schrijver » genoemd (I, blz. 259). De taal kon
zuiverder klinken.
Em. Janssen, S. J.
Wies MOENS, Lodewijk Dosfel herdacht. -- Ang. Dosfel-Tijsmans, Dendermonde, 32 blz..
Men kan het, met Wies Moens, omtrent politiek en Dietschland oneens zijn ;
men kan ook de rol van Dosfel, tijdens en na den oorlog, verschillend beoordeelen : — zijn bedachte oprechtheid en onversaagden offergeest trekt niemand in
twijfel ; evenmin als het weelderig talent (ook als prozaschrijver) en de milde
edelheid van zijn bewonderaar die hem hier, op waardige wijze, schitterend herdenkt.
Hoe treffend het beeld van den zwijgzamen jongen advokaat in de vooroorlogsche jaren ! Hoe ligt, vanaf 1914, de groote ziel van den leider, strijder en
lijder in deze drie zinnetjes uitgedrukt : « Alles is verbrand, behalve mijn idealen
(1914) — Het is mij een eer, voor Vlaanderen geboeid te zijn (1920) — Met zoovelen offer ik mijn leven op, opdat er in Vlaanderen een goed gezag zou komen
(1926) » (zie blz. 20-21) ! Hoe piëteitvol vinden we ook den eden zuiveraar en
zoeker voorgesteld, die met telkens nieuwe veldslagen de waarheid veroverde ;
doch die er dan alles voor over had (zie blz. 23-24) !
Samen met Moens buigen we voor Dosfel's graf het hoofd. Ook wij beschouwen dat graf als een mijlpaal, in den gang naar de volkomen ontvoogding en,
met Gods genade, nieuwe verchristelijking van ons volk ; en wij wenschen dat
velen, dank zij dit warm pleidooi, dezen levensweg nog dikwijls herdenken : tot
eigen verheffing en veredeling.
Em. Janssen, S. J.
B. DE CRAENE, Het Leye- Rimpelen beleefd te Leerne '33-'34. —
Tongerloo, St. Norbertus- Boekhandel, 115 blz..
B. DE CRAENE, Zij die zwijgt. Bandteekening en typograpische
verzorging van Jan Stalmans. '— 1935, Gent, Claeys-Verheughe, 64
blz..
Priester Basiel De Craene heeft temperament. Niet alleen uit de verscheidenheid van zijn literaire productie maakt men dat op ; ook uit deze twee
dichtbundels : de eerste, met velerhanden inhoud, luidruchtig ; de tweede, gedempt van toon, één van conceptie. En telkens als we een der twee werken
opslaan, telkens zien wij den priester voor ons, voor wien evangelie en bijbel,
natuur en Leie, eenvoudige menschen en Katholieke Kerk één leven zijn geworden : dat van zijn arbeid, genot en liefde ; dat van zijn offer, eiken morgen,
en heel zijn leven door.
Onvoorwaardelijk gaan we echter in bewondering niet op. De weelderige
gaven zelf van den schrijver verzetten zich daar vooreerst tegen : eiken weg ziet
hij voor zich open ; in alle richtingen — proza, tooneel, lyriek — gaat tegelijk
zijn arbeid. Hij hoort en leest ook letterkundig werk van allerlei slag : allerlei
tonen en vormen bootst hij, telkens even gemakkelijk, na. Het wordt een bonte
productiviteit, veelzijdig en overvloedig, zonder voldoende zelfcritiek noch zelfbeheersching ; niet altijd de zekere uiting van wat, lang, bezonken lag.
Zoo brengen ons deze twee bundels veel erts, dat niet tot gave poëzie werd
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gezuiverd en geslepen. En -- wat belangrijker is — ook hier vinden wij den
gullen volksschrijver vooreerst weer : De Craene's echte persoonlijkheid. Vertellen over Jezus op aarde, Zijn apostelen, Zijn profeten : dat is, dunkt ons, de
eerste zending van dezen priester-schrijver ; en, om deze bespreking dan praktisch te besluiten, ligt in Zij die zwijgt het plan en het materiaal niet van een
uitstekend boek over Onze Lieve Vrouw ? Kan dat niet worden, mits soberder
stijl, strenger zelfbeperking en cordater afwijzen van alle literatuur, de schoonste vrucht van vrome overweging, veelvuldige kennis en warme menschenliefde ?
Em. Janssen, S. J.
Otto BRUES, Fliegt die Blaufusz ?, Roman aus der fldmischen
Bewegung unserer Tage. — Grote'sche Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1935.
Otto Brites is misschien beter bevoegd dan welk Duitsch schrijver ook, om
uit Vlaamsche stof een roman op te bouwen. Hij is Rijnlander (geboren te Krefeld in 1897) ; hij is letterkundige en journalist en was frontsoldaat in 1914.
Naar we uit het vroeger werk van dezen schrijver kunnen oordeelen, ligt er in
Brues een dubbele geaardheid. Aan den eenen kant is hij de lyrische dichter, die
opgaat in de schoonheid van idyllische plekjes, van oude gebouwen, van het
eenvoudige, met godsdienstzin en humor doorstraalde volksleven maar ook van
het prachtvertoon van volksommegangen, van processies en jachtstoeten uit
vroeger tijden. Deze aanleg kwam vooral tot uiting in zijn best geslaagden roman : « Die Wiederkehr », die ons, als in een kerstmisdroom, de symbolische
wedergeboorte van den Verlosser in het prachtlievende baroktijdperk voorstelt.
Aan den anderen kant is Brues de activist, de man van de daad, die strijdlustig
maar offervaardig in het krijt treedt voor de nieuwe volksgemeenschap. Zulke
heldendeugd wordt verheerlijkt in den roman : « Die Fahrt zu dett V átern ».
Het zijn deze twee aspecten van zijn eigen wezen, die Brues verwerkt in
zijn roman. Klas Demolder is de dichter-droomer, die vergroeid is met zijn geboortestad Gent en met St. Baafstoren ; Marnix Dodoens is de man van de daad,
die nergens te zien is en overal kwaad vuur stookt. Een reeks minder belangwekkende gebeurtenissen verzoenen de twee met malkaar in het teeleen van de
l Jzerbedevaart, dat alle Vlamingen vereenigt. Om de twee hoofdfiguren, die goed
getypeerd zijn, bewegen zich onder meer Jan de Keyser, de nuchtere oudheidkundige, die raak gevat is ; Hans Boetzelaar, flamingantisch deken van Gent,
die vrijwel het uitzicht heeft van een vrijzinnig protestantsch dominee ; Louis ter
Brugge, Vlaamsch burgemeester van
een weinig zelfstandig man en tal
van anderen.
In het eerste gedeelte van den roman is de gang van het verhaal te slepend,
de lezer geraakt niet georiënteerd. Het tweede gedeelte is vlot, zelfs boeiend
verhaald. Wil men den roman met genoegen lezen, dan mag men dit spel van de
verbeelding niet toetsen aan de werkelijkheid.
Dr. J. Van Gorp.
Jacques MUNAUT, Article Un. -- Desclée-De Brouwer, Brugge,
236 blz.
Flinke, weldoende jongenslektuur, blijkbaar geschreven door iemand die zijn
padvindertjes door en door kent. Hij maakt van zijn Jean-Marie geen held die al
de sporten van . den opgang naar de deugd ineens doorloopt, maar een die ook
wel blijft staan, ook wel eens achteruitgaat.
De schrijftrant is vinnig ofschoon iet of wat slordig, en jammer, de teekeningen vallen niet erg mee.
A. Snoeck, S. J.
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Br. GUMMARUS, Lichtflitsen over de zee (vrije bewerking naar
het Duitsch Blinkfeuer fiber der Ostsee » von Franz KAYMER). —
Brand, Hilversum, 1935, ing. 28,50 fr., geb. 37,50 fr.
'n Onwaarschijnlijk avontuur, maar in 'n gezond-reëele toon gehouden. De
karakterteekening : vast, een beetje hoekig misschien, maar echt. De jongens
blijven jongens, worden niet met één slag helden.
En door heel 't verhaal heen, de eigenaardige verkennersatmosfeer, de adem
van 't groote, heerlijke spel in Gods natuur, met zijn mannelijke wilsvorming en
zijn ongeveinsde vroomheid.
Ten slotte, om geen enkele hoedanigheid van dit boek te verzwijgen ; hier
en daar is er zelfs naar stijl gestreefd en nemen verhaal en beschrijving expressionistische allures aan.
Warm aanbevolen
L. M.

Victor GIRAUD, Anatole France. — Desclée-De Brouwer, Brugge, 260 blz.
Voor een katholiek schrijver is Anatole France eene irriteerende figuur. Zijn
universeel scepticisme, zijn elegant hedonisme en zijn agressief anticlericalisme,
vooral sinds de zaak Dreyfus, maken het een geloovige, of zelfs een idealist,
lastig onbevooroordeeld over het kwaadstichtend werk van Anatole France te
schrijven. Daarbij komt dat de artiest in hem niet vrij te pleiten is van gezochtheid en gemanierdheid in zijn stijl, noch de publicist van oppervlakkige en
onvolledige studie van zijn onderwerp, b.v. in zijn « Vie de Jeanne d'Arc ». V.
Giraud heeft weten te weerstaan aan alle vooringenomenheid en in dit mooie en
zeer lezenswaardig boek schetst hij van den schrijver van Thais een genuanceerd
beeld waarin licht en schaduw spelen in eene verantwoorde maat.
S.

OPVOEDKUNDE
G. BERTIER, L'Ecole des Roches. -- Les Sciences et l'Art de
l'Education, No. 9. — Les Editions du Cerf, Juvisy, Seine et Oise.
Schrijver van dit boek is sinds meer dan 30 jaar bestuurder van de beroemde « Ecole des Roches » en schetst ons hier de geschiedenis en het leven
zijner school.
Stichter der school was Edmond Desmolins, een discipel van Le Play. Zoo
verstaat men de groote rol der sociale gedachte in den oorsprong en de inricht;ng der school.
De « Ecole des Roches » sluit zich beslist aan bij de « Nieuwe Opvoeding ».
De kenteekenen dier opvoeding zijn volgens Schrijver : haar doel, haar milieu en
hare middelen. Haar doel : in plaats van een eenzijdige, intellectueele, een algeheele vorming van het kind, naar lichaam en geest, in al zijn vermogens, ook de
spontane, die de traditioneele opvoeding te veel verwaarloosde.
Haar milieu : de school moet weg uit d e stad, naar den buiten, in de ruime
natuur, en eischt in plaats van het gewone internaatsmilieu een familiemilieu.
Hoe deze voorwaarden in de « Ecole des Roches » vervuld zijn ? De school is
gelegen te Verneuil-sur-Avre, in Normandie, te midden van een groot eigendom
van meer dan 50 Hectaren. Haar 350 leerlingen wonen in 10 verschillende huizen
die in het eigendom verspreid liggen ; de bewoners van elk gebouw vormen een
groote familie onder de leiding van een huisbestuurder en zijne vrouw. De jongens vinden dus in zekere mate het familieleven terug.
Hare middelen : die worden besproken in de verschillende hoofdstukken
over physische opleiding, handenarbeid en kunstopleiding, intellectueele, zedelijke, sociale en religieuze opvoeding.
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Enkele grepen maar : Alle namiddagen worden besteed aan physische opleiding, sport en handenarbeid. De humanistische vorming blijft gehandhaafd :
de studie van het Latijn begint in de 6e en wordt aan alle knappe leerlingen
aangeraden ; het Grieksch blijft, volgens Schrijver, liefst voorbehouden aan de
allerbesten. Groote nadruk wordt gelegd op de studie der aardrijkskunde (invloed der sociale gedachte), waarrond alle letterkundige vakken worden gecentreerd. De natuurwetenschappen worden onderwezen, zooveel mogelijk volgens
de inductieve methode. Elke jongen moet ten minste een vreemde taal leeren
en zal daarvoor eenige maanden in het buitenland verblijven.
Veel vrijheid wordt aan de kinderen gelaten, en 30 jaren ondervinding hebben bewezen dat dit mogelijk en nuttig was. De ondernemingsgeest wordt zoozooveel mogelijk
mogelijk ontwikkeld door de jongens te laten medewerken aan den goegeheel. Zeer interessant op dit gebied is de rol van den « caden gang van
pitaine », een jongen die o.a. gelast is met de bewaking van een studie of van
een slaapzaal.
De school wil een christelijke opvoeding geven. De bestuurder is een overtuigd katholiek. Een aalmoezenier, geholpen door 3 priesters, zorgt voor de
godsdienstige opvoeding der katholieke jongens. Er worden ook kinderen uit
protestantsche families opgenomen waarvan de godsdienstige opleiding is toevertrouwd aan een Dominee.
We hopen dat deze vluchtige kijk op de « Ecole des Roches » den lezer zal
overhalen het boek zelf in handen te nemen. Ouders en opvoeders vooral kunnen
er veel bij leeren.
Dr. J. Donceel, S. J.

H. J. M. PEEPERKORN, Pr., De zedelijke wilsvrijheid, haar groei
en volle wasdom, derde gedeelte --- Tilburg, R. K. Jongensweeshuis ;
Antwerpen, Veritas, 1934, f. 2,—.
Dit boek, derde gedeelte van een werk over « zedelijke wilsvrijheid, haar
groei en vollen wasdom », handelt meer bepaaldelijk over « het paedagogisch
proces van de doelmatige overlevering der zedelijheidsvorm ». Het bevat twee
deelen : het eerste handelt over de paedagogische tact of de aanpassing van den
opvoeder aan den opvoedeling ; het tweede over de paedagogische taak of de
aanpassing van den opvoedeling aan de zedelijke orde. In deze laatste aanpassing
onderscheidt schrijver twee stadia : een voorloopige en globale aanpassing aan
de zedelijke orde in de voorpuberteit, tot ongeveer 12 jaar, en een afstemming
van den subjectieven ethos op de objectieve moraal, van af de puberteit tot
ongeveer 18 jaar.
Titel en onderverdeeling van het werk doen eerst denken aan een theoretische studie van die gewichtige problemen. Dat wordt ons nochtans niet gegeven. In het aangeduide bestek is de gedachtengang nogal los en vinden we meer
een gemoedelijk praten over allerlei onderwerpen die met de hoofdgedachte
,eenigszins in betrekking staan.
Toch is het boek, voor wie er geen systematische uiteenzetting in zoekt,
alleszins het lezen waard. Want schrijver spreekt over de talrijke aspecten en
problemen der opvoeding met veel kennis van zaken ; men voelt bij hem werkelijkheidszin gepaard met kennis der theoretische bevindingen ; een objectieve
kijk samen met veel liefde voor het jonge geslacht ; een waardeeren der oude
beproefde methoden idat ook het goede door de nieuwe tijden gebracht best
weet te benuttigen.
Een kleine opmerking : dat de vrouwen, zooals schrijver zegt, meer naar de
uitersten zouden neigen dan de mannen schijnt door het wetenschappelijk onderzoek te worden weerlegd ; dit onderzoek bewijst immers dat, althans voor
al wat eenigszins kan gemeten worden, de gemiddelden voor de beide geslachten
ongeveer dezelfde zijn, maar dat de individueele waarden bij de mannen meer
uiteenloopend zijn dan bij de vrouwen.
Dr. J. Donceel, S. J.
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Dr. M. MONTESSORI, L'Enfant. -- Traduit de l'italien par Georgette J.-J. BERNARD. — Desciée-De Brouwer, 1935, 266 blz., 15 fr.
Doet boek bedoelt niet te zijn een systematische psychologie van het kind.
Mevr. Montessorie schrijft hier eenige algemeene beschouwingen over het kind
neer, waartusschen vele grepen uit hare lange ervaring, en praktische wenken
over opvoeding verwerkt worden.
Wat ons wordt gezegd over handelen en zijn van het kleine kind, over de
manier van het op te leiden is, zooals we dat mochten verwachten van de groote
Italiaansche pedagoge, van het grootste belang. Mevr. Montessorie heeft het
kleine kind met nieuwe oogen bekeken en vond er in wat vóór haar slechts weinigen hadden vermoed. Men leze b.v. de interessante bladzijden over de « gevoelige perioden » van het kind, hoe de kleintjes op een zekeren ouderdom een
behoefte gaan voelen aan orde rondom hen, en hoe ze lastig en « grillig » kunnen worden als die behoefte niet bevredigd wordt.
Schrijfster spaart aan ouders en volwassenen de waarheid niet, en ze schijnt
ens zelf wat al te streng te zijn.
De algemeene beschouwingen over het kind zijn tamelijk vaag en hangen
maar losjes samen. Maar die vragen we aan Mevr. Montessorie niet, en het boek
behoudt al zijn waarde om het nieuwe en verrukkelijke dat we er over de kinderpsyche in te lezen krijgen. Jammer maar dat het religieuze aspect der opvoeding
gansch verzwegen wordt.
Dr. J. Donceel, S. J.

Fr. S. ROMBOUTS, Verstandig studeeren en vruchtbaar werken.
-- Eerste gedeelte : Werken en willen. (Opvoedkundige brochurenreeks, Nummer 83). R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1936, 133 blz.,
1. 1,50.
Hoe moeten we 't aan boord leggen om, met het hoofd, vruchtbaar, veel, en
zonder overlasting te werken ?
Aan de hand van recente onderzoekingen geeft Schrijver daartoe heel wat
praktische wenken. Kleinigheden, op 't eerste zicht, maar wie wat ondervinding
opdeed, ziet er onmiddellijk de waarde van in.
Veel van die raadgevingen werden reeds vroeger endoor anderen gegeven.
Men' denkt soms aan een transpositie van oude ascetische « recepten » uit het
zedelijke in 't intellectueele domein. Dat ontneemt trouwens niets aan hun waar'de. Belicht door het experiment en anders voorgesteld treffen ze ons als nieuw.
Dit boek is een aanmoediging en een opwekking tot den arbeid.
Ook wel een stuk autobiographie. Hier ligt het geheim van 't « vruchtbaar werken » van Fr. Rombouts.
't Werkje is klaar en pittig geschreven.
In een volgende uitgave (die we durven voorzien) zou, op blz. 103, «venue»
moeten staan in plaats van «venu».
We wachten met ongeduld op de twee volgende deeltjes.
Dr. J. Donceel, S. J.

ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJLEER
Dr. POELS, Een zestal Redevoeringen. — Uitgave van den Limb.
R. K. Werkliedenbond, 205 blz..
Hoofdaalmoezenier sinds 1910 van de sociale werken in de mijnstreek van
Nederland, vierde Mgr. Poels, in 1935, zijn zilveren jubileum. Dat gaf aanleiding
tot dezen bundel : de R. K. Werkliedenbond vatte er, authentisch, het sociaal
streven en zoeken van zijn geestelijken adviseur in samen.
Als jong priester reeds, nog vóór hij Consultor was van de Bijbelcommiss ie .e n
aan de Universiteit te Washington, legde deze wetenschaps-

BOEKENNIEUWS

549

man, voor de sociale vragen, een ongewone belangstelling aan den dag. Zijn
hart dreef hem daarheen ; en het duidelijk besef ook dat de R. K. Kerk, op dit
keerpunt van de wereldgeschiedenis, alles met haar liefde en gerechtigheid moet
doordringen. Dat getuigen Onze Roeping (1900) en Tijdig (1903) : de eerste
twee redevoeringen. Onder de vier andere is De Noodkist (1917) de meest beruchte, Het Probleem (1928) de meest bekende : een dubbele aanklacht en, in
heide gevallen, een openbaar gewetensonderzoek. De twee overblijvende stukken — Leo XIII en de sociale Quaestie (1911) en Onze moderne katholieke
Standsorganisatie (1921) — worden best verhandelingen genoemd : duidelijker
richtlijnen voor socialen arbeid kan men niet wenschen.
Elke redevoering, dat spreekt, dient gelezen te worden met het oog op den
tijd waarin zij ontstond ; doch geen enkele is heelemaal verouderd. En zoo
leeren we, in deze feestuitgave, niet alleen den socialen baanbreker kennen : zijn
Leven verbazender ondernemingsgeest als verstandelijk doorzicht ; -- voor de geschiedenis van de R. K. Werkliedenbeweging in Nederland (en zelfs in het algemeen) heeft zij blijvende waarde.
Em. Janssen, S. J.
Een Held in de Liefde, Opstellen over Mgr. Dr. Alph. Ariërs. —
Boekhandel van Sobriëtas, 's Hertogenbosch, 144 blz..
Wij, Zuidnederlanders, kennen Dr. Ariëns veel te weinig. Behalve in de
kringen van Sobriëtas, wanneer men den stichter herdenkt van de R. K. Drankweer in Nederland of zijn brochuren aanhaalt, wáár wordt hij bij ons vernoemd ?
Toch vulden de bezielend doorgedreven drankbestrijdersbeweging en de gewetensvolle arbeid van kapelaan of pastoor, op verre na, zijn leven niet. De Nederlandsche R. K. Arbeidersbeweging riep hij in het leven ; « hij was lid van de
A,ermaarde « Klarenbeeksche Club » ; hij heeft de Apologetische Vereeniging
« Petrus Canisius » helpen stichten ; hij is de man van het Geert-GrooteGenootschap (G.G.G.) ; hij bracht de eerste som voor de Missie-actie bijeen ;
hij was assistent der Unio Apostolica (een internationale priesterbond die
hoogere volmaaktheid betracht) ; hij was de zeel van « Heemvaart » ; hij zat
te Maarssen aan wie weet hoeveel touwtjes te trekken. » (J. Colsen, C. M.)t.
En daarbij nog : hij leefde zoo heilig dat, daarover, het laatste woord misschien
niet gezegd is.
Als aanvulling van de levensschets die Rector J. Colsen in 1933 liet verschijnen (Dr. Ariëns. — De Zuid-Limburger, Kerkrade, 118 blz.), is dit boek ons
even aangenaam als nuttig. Men bundelde er de voornaamste bijdragen over
Dr. A., in verscheiden tijdschriften en over verscheiden jaargangen verspreid ;
de voornaamsten van Ariëns' vrienden en medewerkers kwamen, meer dan eens
zelfs, aan het woord : zoo verkreeg de verzameling, naast haar verheffende, ook
een documentaire waarde.
Aan de leden van Sobriëtas niet alleen, ook aan al wie belang stelt in de
R. K. Arbeidersbeweging, in het Katholicisme zelfs bij onze Noorderburen, bevelen wij dit werk warm aan.... En weze het de voorlooper van een uitgewerkt
levensbeeld, een brok geschiedenis tevens : hoe het katholiek leven, van 1890 tot
1925, Holland heroverde.
Em. Janssen, S. J.
Paul CHANSON, Les droits du Travailleur et le Corporatisme.
-- Desclée-De Brouwer, Brugge, 1935, 247 blz., 12 fr.
Een zeer zakelijk en leerrijk boek. De schrijver is een man van de praktijk:
« je ne suis ni juriste ni économiste ; je suis tout simplement un patron catholique, qu'ont toujours passionné les questions sociales » ; evenwel, meer dan
hij 't verklaart en meent, ,een juriste en een économiste. Daarbij, zooals 'hij er op
drukt, ee:i kenner en b€wonderaar der sociale encyclieken. Hij « intente usa
procès en règle » :la!' de 1'berale beschaving ; hij doet het « á la lumière de ces
encycliques rnagistraits, c t,e no , ts cilerons a chaque page — avec dévotion ».
Deze wijzen ons op de zedelijke beginselen en geven enkele wenken van
algemeenen aard. Daarop steunend, er uit puttend al hetgeen ze bevatten, werkt
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hij de hoofdtrekken uit van een corporatieve inrichting met al hetgeen ze noodzakelijk meebrengt.
Hij is een Franschman en schrijft voor Frankrijk ; een en ander blijken
duidelijk uit hetgeen hij zegt. Louter overbrengen over 'de grens ware niet
doeltreffend. Maar wie zoekt naar de wijze waarop de pauselijke leer bij ons
kan in toepassing gebracht worden moet zijne plannen nagaan en zijne beschouwingen overwegen.
1. Wat met ,de vakorganisatie gedaan ? Ze afschaffen, hare taak
rot een onbeduidend iets herleiden ? Neen, wordt ons hier geantwoord ; ze moet
blijven bestaan, hare rol blijft van groote beteekenis, inzonderheid tot bevordering van den socialen vrede.
2. Welke m a c h t toekennen aan de corporatie en h o e haar inrichten ?
Die macht is zeer aanzienlijk, ook op economisch gebied. Ze zal paritair uitgeo-'fend worden tenzij wanneer een corporatief — en zelf gelijktallig — organisme bepaalde aangelegenheden tot de uitsluitende bevoegdheid van de werkgevers zal verklaren.
Vooral tde uiteenzetting dezer voorgestelde oplossingen is interessant ; ze
biedt de gelegenheid om te wikken en te wegen omdat de schrijver er meer dan
elders eigen opvattingen voorhoudt.
Dr. K. du Bois, S. J.
Dr. Arnd. JESSEN, Lohnt sick eine Abwertung ? — Carl Heyrnanns Verlag, Berlin, 1935, 83 blz.
Neen ! heeft de Ftihrer verklaard (11 Sept. 1935) ; en de onderdaan tracht
die verklaring door zijn betoog te staven. Slaagt hij hierin ? Wij durven het in
twijfel trekken. Maar al hetgeen over andere landen meegedeeld wordt, n.l. over
de devaluatie aldaar — o.m. in België — en de gevolgen er van is zeer zakelijk
en leerrijk.
K. B.

L. HOYACK, De Grondslagen der economische Autarchie. —
De Sikkel, Antwerpen, 1935, 217 blz., 35 fr.
Diep doordacht, edel bedoeld maar, ons inziens, onevenwichtig en irreëel.
Wij bevelen gaarne dat boek aan den economist en aan 'den zakenman aan ;
niet omdat hij er veel nieuws op zuiver economisch gebied uit zal halen maar
omdat hij zal inzien welke hoogst belangrijke problemen de economie stelt ;
zonder het daarom eens te moeten' worden met de « a u t a r c h i e » zooals de
schrijver ze als redmiddel aanprijst.
Dr. K. du Bois, S. J.

Congres van den Landsbond der Christelijke Mutualiteiten ; Verslagen ---1935, 48 + 14 blz.
Deze verslagen, op het Congres (18 Augustus 1.1.) gehouden, bevatten cijfers,
vele en indrukwekkende cijfers — de genees- en artsenijkundige dienst bereikt
1.082.951 personen ! -- ; maar niet enkel cijfers. Zij leeren ons volgens welke
leidende beginselen de Volksbond handelt en vast besloten is te blijven 'handelen.
K. 13(.
Ir. K. F. MALLEE, Beteekent Technocratie het bankroet van de
Economische Wetenschap ? (J. Noorduyn en Zoon, Oorichem, 1935,
75 blz., f. 0,90) .
Neen I antwoordt de schrijver beslist en verontwaardigd om den onbezonnen durf der technocraten die zonder veel van economie af te weten er op los
gaan. Zijne weerlegging is raak en verdiend. En daarbij geschakeerd : hij erkent
dat de technocraten zeer belangrijk feitenmateriaal bijeenbrachten.
K. B.
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Dr. F. HOLTHUIZEN, Pr., Studie over voorlichting bij beroepskeuze in Nederland. -- Standaard-Boekhandel, 1935, 184 blz., 45 fr.
De schrijver voelt veel voor die voorlichting, en terecht. Zijne principieele
beschouwingen over het vraagstuk zijn zeer juist.
De feitelijke toestand in Nederland is ver var aanmoedigend ; hij toont het
ons aan. Wij hadden wat meer bijzonderheden gewenscht over de bekomen
uitslagen en over de middelen om de betreurde tekorten weg te nemen.
K. B.
J. DUBOIN, En route vers ('abondance. — Fustier, Parijs, 1935,
2 deelen, elk 175 blz., 10 Fr. fr.
De schrijver komt terug op hetgeen hij reeds in vroeger werken ontwikkelde,
ni. de kenmerken van de tegenwoordige crisis die een overvloeds-crisis is. Hoe ze
overwinnen ? Door 't gansche productieproces aan den staat over te dragen.
De bewijsvoering overtuigt ons niet.
K. B.
Ad. DE VUYST, De Gouden Standaard. -- De Handelswetenschappelijke Bibliotheek, Aalst, 1935, 98 blz., 22 fr.
Uitvoerige behandeling van het gouden-standaard-muntstelsel, de verschillende wijzen waarop het verwezenlijkt werd en nu wordt met de uitwerksels ervan vooral op de buitenlandsche betalingen.
De schrijver richt zich tot de oningewijden. Wij vreezen dat ze in de uiteenzetting moeilijk wegwijs zullen geraken en zelfs somwijlen uit het gelezene onjuiste besluiten zullen trekken, b.v. omtrent hetgeen de « dekkin g» der
bankbriefjes is.
Vóór onze devaluatie geschreven ; 't lag bijna geheel persklaar toen ze doorgevoerd werd. De schrijver keurt ze verontwaardigd af.
Dr. K. du Bois, S. J.
Hungerpredigt, Deutsche Notbriefe aus der Sowjet-Union ; gesanimelt und herausgegeben von Dr Kurt IHLENFELD -- NiebelungenVerlag, Berlin und Leipzig, 1935, 144 blz.
Hongersnood erger dan in 1921-22 teisterde in 1933 verschillende gewesten
uit Sowjet-Rusland. Hier vernemen wij de gevolgen ervan, beschreven in brieven
van Duitsche colonisten uit die streken. Schrikwekkend en-tevens aandoenlijk om
de christelijke gevoelens er in uitgedrukt.
K. B.
GODSDIENST
Pieter van der MEER de WALCHEREN, Mijn dagboek, derde
druk, definitieve uitgave. — « Fidelitas », Amsterdam-C., 212 blz.,
ing. 40 fr., geb. 55 fr..
Deze « definitieve uitgave » verschilt weinig van den eersten druk, die in
1913 verscheen. Hier en daar werd de tekst stylistisch gewijzigd, voor 't eerst
plaatste men er de eigenlijke namen in. Nieuw is de inleiding van Jacques Mai itain ; nieuw ook de slotbeschouwing, die Van der Meer schreef « In festo
S. Matthiae, 1923 », op den twaalfden verjaardag van zijn doopsel.
Een eigenlijk dagboek is het werk toch niet ; een omgewerkt dagboek veeleer, maar de omwerking moet getrouw en oprecht geschied zijn (blz. 1). Het
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intiem levensbeeld van een zoekende ziel, vol van edele verheffing en liefdeverlangen ; van een globe-trotter die Engeland aandoet, te Parijs gaat wonen
en naar Holland weerkeert ; die eindelijk, na een reis door Italië, nog eens te
Parijs aanlandt, waar het wonder geschiedt. Avonturen naar den geest ook :
een humanitair voelend, contemplatief aangelegd man, van het begin af bekoord
door de heftige oprechtheid van Léon Bloy (bl. 34-36), die, met een walg in zich
voor de platheid van deze wereld, zich onweerstaanbaar aangetrokken voelt door
de schoonheid, de zuivere verheffing, de macht van naastenliefde en barmhartigheid in de Roomsche Kerk. Zoo wordt hij, den 24n Februari 1911, in St. Médard
te Parijs gedoopt ; van binnen uit leven we alles mee ; en, al scheen elk avontuur
toevallig te komen, wij zien het veel te klaar : alles móést zoo gebeuren !
Oorspronkelijke bekeeringsverhalen bezitten wij zeer weinig. Dit vertoont,
voor den inhoud, eenige overeenkomst met Dom Verkade's Van Ongebondenheid
en Heilige Banden : minder artistiek verfijnd, is het geschreven met een voller
gemoed. Hoe anders het onlangs verschenen boek van Mr. Marchant, Hoe kwam
ik er toe ? : daar zoek een debater, dapper-oprecht, naar « een logisch sluitend
beeld » ; hier hunkert een gekweld gemoed ! En beiden vinden, met Gods genade,
wat zij zoeken : bevrediging voor den geest, voor het hart.
De schrijver vertaalde zijn werk in het Fransch. Ook een Duitsche uitgave,
Dazen wij onlangs, wordt voorbereid. Zulk een ruime verspreiding kan alleen veel
goed stichten.
Em. Janssen, S. J.
Erik PETERSON, Le mystère des Juifs et des Gentils dans l'Eglise. — Desclée-De Brouwer, 104 blz.
Dit boekje bevat naast een voorwoord van J. Maritain, een commentaar op
de hoofdstukken IX, X en XI van den Brief aan de Romeinen, en eene korte
studie (eigenlijk eene voordracht) over den geest van de Apostolische Kerk volgens het Boek van de Openbaring. De schrijver Erik Peterson is een duitsch
theoloog die zich tot het katholicisme bekeerde en op Kerstmis 1929 in de kerk
werd opgenomen.
Wie dit werkje wil genieten zal min of meer ingewijd moeten zijn in de
phoenomenologische methode, vermits Peterson volgens zijn eigen getuigenis,
langs de school der duitsche dialectische theologie zijn , weg naar Rome vond.
Ongetwijfeld biedt zijne exegese iets nieuws, iets zeer persoonlijks en tevens
brengt zij de primitieve katholieke teksten in contact met moderne toestanden
en strekkingen. En dit vooral in de exegese van den Brief aan de Romeinen
waarin schrijver een verband legt tusschen de kenmerken van dehuidige karaktertrekken van de joden, en deze die de H. Paulus reeds in zijn beroemd schrift
aan het volk van Israël toeschreef.
S.
Thomas MICHELS, Das Heilswerk der Kirclie, -- Pustet, Salzburg, 104 blz.
Aan de hand van oude liturgische gebeden schetst de schrijver in dit boek
de grondlijnen van eene « sacrale » wereldgeschiedenis, dit is van den menschelijken opgang in , het Rijk Christi. Het Mysterie van de Verlossing geeft aan de
geschiedenis van het menschdom een bovennatuurlijken zin ; het wereldgebeuren
wordt eene geschiedenis van het Rijk Gods : het Paradijs, de lange periode van
het menschelijk verval en de voorbereiding tot de Verlossing ; de hernieuwing
e< restitutio », door den dood en de verrijzenis van Christus, het heilswerk van
de Kerk door de gedurige hernieuwing van het christelijk offer, de eeuwigheid,
zijn de stadia van deze « sacrale » geschiedenis die samengevat worden in het
liturgisch gebed van het Sacramentarium Leonianum waarvan dit werk een breed
commentaar uitmaakt,
F. De Raedemaeker, S. J.
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CHESTERTON, De heilige Thomas van Aquino -- vertaling van
H. Reyenen — Foreholte, Voorhout
1934, 224 blz.
Een Thomasfiguur zooals we die van Chesterton mogen verwachten : de paradoxale verschijning van den achterlijk-geschoolden Aquinaat, die in werkelijkheid traditie en vooruitgang in zich synthetiseerde tot een rationeel verantwoorde
geesteshouding en een zeldzaam breede, omvattende levensbeschouwing, waardoor hij voor onze ontwrichte en versplinterde twintig-eeuwsche philosophie een
permanente waarschuwing is tot bezinning, en voor onze na-oorlogsche twijfelzucht, met haar dooreenhaspelen van alle proporties, als een levende tabel van de
hierarchische ordening der waarden.
En toch lijkt me deze St.-Thomas, juist omdat hij voor iedereen geschreven
is, eigenlijk voor niemand bepaald geschikt : te schematisch -- en daardoor te
simplistisch voor philosophisch geschoolden, veronderstelt hij weer veel te veel,
hij oningewijden, de kennis van het Middeleeuwsche kader, en zal hij bij den.
doorsnee-intellektueel al te vage indrukken nalaten. Best misschien is het boek
geschikt voor niet-katholieke zoekers, want we hebben hier niet zoozeer met 'n
biographie te doen als met 'n polemisch essai : zijn vechtersmanieren zal Chesterton nu eenmaal wel nooit afleeren !
Een woordje over de vertaling : wie de Fransche omzetting van Maximilien
Vox ter hand nam wordt allicht een beetje wrevelig over 't stroeve en houterige
van deze Nederlandsche vertaling. Chesterton wil geen kerkvader zijn : dat
mochten de vertalers zich bij hun werk wel eens herinneren.
L. Monden, S. J.

H. L. A. VISSER, Overdrijving en derde mogelijkheid, Cultuurstudie in nieuw erasmiaanschen geest. -- Kemink en Zoon, Utrecht,
168 blz.
Zooals blijkt uit den titel, zoekt Visser een middenweg tusschen de uitersten
die partijmenschen op alle gebied in schrille tegenstelling tegenover elkander
plaatsen. Die houding leunt schrijver aan bij het levensinzicht van Erasmus.
Maar de «middenweg» die in de XVIe eeuw nog liep langs het gebied der katholieke Kerk blijkt nu ver daarbuiten gelegen te zijn. De «derde mogelijkheid»
berust ten slotte op een onaanneembaar adogmatisme en op eene religiositeit.
zonder God.
Eens zijn standpunt ingenomen past Visser zijn denkbeelden toe waar hij
Romantiek en Classicisme wil verzoenen ; Middeleeuwen en Renaissance als
vanzelf aansluitende perioden kenmerkt, moraal als godsdienst en godsdienst
als moraal tracht overeen te brengen, heldendom tempert door «behoorlijke
energie». In het laatste hoofdstuk betoogt hij dat er tusschen arbeid en liefde
--- de twee steunpunten van het leven —, eene plaats moet worden ingeruimd
voor humor : een inzicht van het betrekkelijke in 's menschen streven.
Voor een geschoold lezer biedt dit boek interessante beschouwingen.
F. De Raedemaeker, S. J.

TIHAMER TOTH, lk geloof in Jezus-Christus. —tl Goede Pers,
Averbode, 362 blz., gen. 25 fr., geb. 40 fr.
In deze reeks van zes en twintig voordrachten belicht de beroemde prediker
van Budapest, de persoonlijkheid van Christus. De eerste reeks dezer sermoenen:
«Wie is Christus» is eerder apologetisch en bewijst voornamelijk de goddelijkheid van Jezus door de gewone scripturaire en geschiedkundige argumenten. Het
tweede gedeelte : «Wat leerde Christus», is eerder parenetisch en ontvouwt den
rijkdom van de openbaring die Jesus ons bracht. Tihamér Tóth schijnt ons in
dit boek tot het volle meesterschap te zijn gekomen van zijn onbetwistbaar
talent. De zakelijkheid van het betoog, de duidelijkheid van de indeeling, de
aangepastheid van de veelvuldige anecdoten maken de lezing van deze voordrachten tot een waar intellectueel genot. Aan elkeen weze dit boek ten zeerste
aanbevolen.
F. De Raedemaeker, S. J.
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S. THOMAS VAN AQUINO, Theologische Summa, XVI Over de
godsdienstigheid (IIa-llae, Q 80-100), Latijnsche en Nederlandsche
tekst. — Geloofsverdediging, Antwerpen, 500 blz., 30 fr.
We hebben reeds meermalen in «Streven» gewezen op het belang van deze
vertaling van de Summa waarvan een nieuw lijvig deel komt te verschijnen. Dat
we er eene vaste Nederlandsche terminologie in vinden voor alle wijsgeerige en
theologische begrippen, is niet de geringste van hare verdiensten. De voornaamste problemen die in deze kwesties worden behandeld zijn die van de deugd van
godsdienstigheid, van het gebed, het offer, de gelofte, den eed, het bijgeloof,
de heiligschennis en de simonie. Heel de reeks komt een eereplaats toe in de
bibliotheek van een katholiek intellectueel.
S.

Abbé J. LECLERQ, Au lil de 1'année liturgique, PvMéditations et
priores. --- « La Cité chrétienne », Brussel, 326 blz.
<« Overwegingen en gebeden » in litterairen vorm. Na inleidende overwegingen over de liefde, die tot de beste bladzijden van het boek behooren, volgen
beschouwingen over Advent, Kerstmis en verdere liturgische tijden, afgewisseld
met hoofdstukken gewijd aan heiligen en mooie bladzijden over de Meimaand
en de seizoenen. Het boek sluit met een hoofdstuk over de liefde.
Wie langs dit boek de Kerk volgt in haar leven, vindt hier een goede leiddraad, in een vorm, die, in zijn gewilden eenvoud soms minder bevalt, maar
doorgaans frisch aandoet en sprekend is voor de menschen van onzen tijd.
W. De Roy, S. J.
B. BARTMANN, Katholieke dogmatiek, vertaald door J. LAMMERTSE. -- J. J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 392 blz., gen.
45 fr., geb. 60 fr.
Een boekje als dit zal vooral aan de priesters groote diensten bewijzen.
Voor alle dogmatische onderwerpen zullen ze hier eene bondige, duidelijke samenvatting vinden en de voornaamste teksten uit de H. Schriftuur en de Vaders.
Ook vindt men op het einde van elk hoofdstuk een korte paragraaf waar de
« beteekenis voor het leven » van het besproken dogma wordt aangegeven, en
zoo de brug wordt geslagen tusschen dogmatiek en ascetiek. Voor verdere
studie vindt men op het einde van het boek een «Literatuurlijst» van duitsche
en nederlandsche theologische werken.
F. De Raedemaeker, S. J.
Georges Goyau, Wat Rome is en leert, vertaling van A. Verschuur.
— Foreholte, Voorhout, 240 blz.
Met dit boek wordt ons de vertaling aangeboden van het werk « Le Catholicisme » van G. Goyau, dat verscheen bij Alcan, te Parijs, in de reeks Les
Religions ».
In het eerste deel handelt de schrijver over «De goddelijke tegemoetkomingen », namelijk het meedeelen van de openbaring (Oud- en Nieuw Testament) en
van de genade, waaraan de mensch beantwoordt door het geloof en zijne goede
werken. Dan volgt het tweede deel over «De bewaarplaats en voortzetting van de
goddelijke genade : het mystieke lichaam, de Kerk », waarin de bestaansreden,
het dogma en de moraal van de Katholieke Kerk worden uiteengezet. Volgt geen
breed commentaar op de liturgie der H. Mis onder den titel « Vervolg van de
goddelijke tegemoetkomingen in de liturgie : de H. Mis ». Het boek besluit met
een hoofdstuk over « De katholieke Kerk en de « andere schapen » « waarin de
mogelijkheden worden onderzocht opdat er « maar een Herder en één schaapstal
mogen wezen ». Dit rijk gedocumenteerd, uitstekend vertaald en mooi uitgegeven
boek kunnen we aan alle priesters en ontwikkelde leeken aanbevelen.
F. De Raedemaeker, S. J.

BOEKENNIELIWS

555

Gods Schepping, XIII geestelijke voordrachten. — Geloofsverdediging, Antwerpen, 184 blz. 12 fr.
We hebben onze lezers regelmatig op de hoogte gebracht van de uitgaven
van de Carolus-voordrachten. Gaarne bevelen we ook deze reeks aan, die volgt
op en aansluit bij de twee vorige « God of niets » en « Gods volmaaktheden g.
In deze reeks vestigen we vooral de aandacht op de volgende voordrachten :
« Wat geloofspunt is » door P. Neyrinck, O.P., « De Scheppingsdaad » door
Kan. A. Van Hove, « Het bijbelsch scheppingsverhaal en de natuurwetenschap »,
door B. Van Helmond, O.R., « Het bijbelsch scheppingsverhaal en de godsdienstwetenschap », door B. Van Helmond, O.P., « Pantheïsme », door D. M. De Petter,
en «Evolutie ? » door P. Maes O.P.
Deze verhandelingen definieeren uitstekend het standpunt dat de katholieke
Kerk inneemt tegenover het probleem van den oorsprong der dingen. Zeer aanbevolen opologetische lectuur.
F. De Raedemaeker, S. J.
M. LEPIN, Le Probléme de Jésus. -- Grasset, Parijs, 308 blz.
Hilaire Belloc zegt in zijn «Overschot en Aanvoer» dat het offensief tegen de
kerk door de tekstcritiek van het Nieuwe Testament, vroeger zegevierend, nu den
terugtocht blaast. Het is geworden «een defensief, dat waggelt en somtijds gilt.
Het moet zich beschutten door te weigeren een klaarblijkelijkheid te zien of door
onvolledig te citeeren of zelfs door te zwijgen. » Het boek van Marius Lepin is
als een zware mokerslag op de broze theorieën van A. Loisy en Ch. Guignebert
die dienen in de achterhoede van de wijkende bijbelcritiek. De schrijver volgt
voet voor voet de hypothesen van beide rationalistische geleerden en stelt ze
tegenover de historische teksten en de meest elementaire psychologische wetten.
De kern van deze studie betreft het « geloof in de Verrijzenis » van de apostelen.
Indien aan dat geloof geen objectief feit beantwoordt hoe is het dan ontstaan na
den smadelijken kruisdood van Jesus ? en nog wel onmiddellijk daarna ? Om dit
geloof-zonder-objectieven-grond ook maar eenigzins waarschijnlijk te maken
hebben de rationalisten een warnet van hypothesen gespannen tegen de klaarblijkelijke feiten en teksten in. M. Lepin volgt ze ongenadig op hun tegenstrijdige wegen en drijft ze in het nauw van hunne steegjes-zonder-eind. Na vele
jaren tasten ziet men hier de katholieke nieuw-testamentische bijbelkritiek met
vastberadenheid ingrijpen in de meest ingewikkelde problemen en klaarblijkelijk
triompheeren over « het overschot » van de rationalistische exegese. Het boek
veronderstelt natuurlijk eenige inwijding in de betreffende problemen.
F. De Raedemaeker, S. J.
Drs. J. EYCKELEER en Drs. S. WEVERS, Montfortanen, Uit de
Geschiedenis van het oude Israël. -- « De Spaarnestad », Haarlem,
Deel I, 160 blz., Deel II 160 blz.
De ondertitel van dit boek luidt : « naar de gegevens van de H. Schrift, de
aardrijkskunde, de archeologie en de profane geschiedenis ». Dat wil zeggen
dat de natuurlijke invloeden die op de geïnspireerde schrijvers hebben ingewerkt
hier in .het volle licht worden gesteld. Er werden dan ook in dit boek een massa
wetenschappelijke gegevens verwerkt die het bijbelsch verhaal doen Ieven en
in vele gevallen eenvoudigweg verstaanbaar maken. Het ware te wenschen dat
ieder die met bijbelonderricht iets te maken heeft dit boek zou doorwerken om,
zoowel aan grooten als aan kleinen een juist en redelijk inzicht te geven in de
feiten van de oude geschiedenis van Israël. Overigens wanneer we zeggen
«doorwerken» dan is dit bij manier van spreken. Men leest dit werk gewoonweg
als een roman, en de talrijke zeer aangepaste teekeningen die het versieren
maken heel het verhaal aanschouwelijk. Dat kon overigens iedereen verwachten
die ooit Pater Eyckeleer over den Bijbel heeft hooren vertellen. Kortom dit boek
is eene aanwinst voor onze katholieke bijbellectuur, een echt baanbrekend en
vernieuwend werk.
F. De Raedemaeker, S. J.
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E. P. VERTENTEN, M.S.C., Vijftien jaar bij de koppensnellers
van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea, 170 blz., 15 fr.;
Dr. Fr. OLBRECHTS, Het roode Land der zwarte Kariatieden,
210 blz., 20 fr. ;
E. P. A. VERBEET, Het zwarte Leven van Mabumba, 165 blz.
15 fr.
Uitgaven van het Davidsfonds, 1935.
Vlaanderen mag én schrijvers én Davidsfonds dankbaar zijn om deze boeken ! Ze getuigen voor den ijver onzer missionarissen en geleerden welke zich
niet opsluiten in eng intellektueel-egoïsme maar hunne kennis breed meededen
aan hun volk.
E. P. Vertenten en Dr. Fr. Olbrechts hebben hun naam als ethnologen
reeds lang gevestigd (van Dr. Olbrechts verscheen bij het Davidsfonds in 1929
«Kunst van vroeg en van verre»). E. P. Verreet is wellicht minder bekend, ten
onrechte nochtans. In de nog jonge Vlaamsch-koloniale letterkunde neemt zijn
boek een voorname plaats in. Het getuigt van een grondige kennis van ons
Kongoleesch negervolkje.
We verhopen dat deze uitgaven er mogen toe bijdragen om Vlaanderen's
horizonten te verwijden.
A. Antonissen.

Paul SCHULTE, Kruisridder der lucht. -- Nederlandsche vertaling van F.A. Brunklaus.
A.A.M. Stols, Maastricht en Brussel, 263
blz., f. 1,90.
De nederlandsche vertaling van « Der fliegende Pater » verhaalt de onvoorziene voorbereiding en de oprichting van de MIVA (Missie-Verkeers-Arbeidsgemeenschap) door P. Paul Schulte O.M.I., oud-vliegenier van het duitsche leger,
die op het idee kwam de missie te voorzien van de moderne verkeersmogelijkheden. Hij reist door Duitschland, steekt over naar Amerika, gaat een MIVA-film
opnemen door het hartje van West-Afrika en komt zijn film afdraaien in Berlijn
en in Rome.
Interessant verhaald, leert het boek hoe de moderne techniek het missioneeren kan helpen. Het heeft de allure van een reportagewerk.
.A. Snoeck, S. J.

P. L. LANDSBERG, Essai sur l'expérience de Ia mort. — DescléeDe Brouwer, Brugge, 102 blz.
De mensch alleen kent de noodzakelijkheid van den dood. Het gaat hier
niet over een biologische inductie, ook niet over de experientie van het oudworden en van den dood als eindterm van het lichamelijk leven, zooals Scheler
het ontleedt, maar over een echte intuitie van de noodzakelijkheid van den dood,
intuitie die de geboorte zelf is van de existentieele philosophie.
De experientie van den dood groeit in de geschiedenis van het menschdom
en in de ontwikkeling van ieder menschelijk leven, samen met het bewust worden
van de persoonlijkheid, van- datgene wat ieder als schat beschouwt die door
den dood vernietigt dreigt te worden.
Praktisch kan die intuitie ontvonken bij de « présence absente » van een
gestorven vriend. Dan kan het gevoel opkomen dat men met den vriend waarmee
men «saamzielde» weg gegaan is naar den dood, en in dat gevoel kan het inzicht oplichten van d e noodzakelijkheid van den dood. « Ma communauté avec
cette personne semble rompue : mais cette communauté était moi-même dans
une certaine mesure, et dans cette mesure, j'éprouve la mort á l'intérieur de ma
propre existence ». (p. 31),
De onmiddellijke intuitie reikt echter niet verder, maar de existentieele

BOEKENNIEUWS

557

philosophie wordt er uit geboren. « Factus eram ipse mihi magna quaestio »
(Aug. Conf. IV 4).
De existentieele philosophie veronderstelt een aanvaarding van den dood.
Doch het « sein zum Tode » mag alleen een positieve aanvaarding, een in-wendig-maken zijn van de noodzakelijkheid des doods als van iets wat buiten ons
ligt en overwonnen dient te worden. Hier stelt de schrijver zich tegen Heidegger
die de grondtendenz van het «Dasein» in de angst legt wijl integendeel die
grondtendenz als diepste weerklank van de zelfaffirmatie van de persoonlijkheid
in de Hoop ligt.
Als dit opgesteld is gaat P. L. Landberg dit meer historisch toetsen, eerst
aan de experientie van den dood door Augustinus beschreven in de Conf. IV 4,
dan in een overzicht van de groote systemen uit de oudheid, om te culmineeren
in de christelijke experientie van den dood waar de moeilijkheid van de platonische ideeën opgelost wordt in de God-Persoon waaraan alle christenen deelachtig worden. Uit dit standpunt gezien wordt, in het geloof, de Hoop verbovennatuurlijkt, zoozeer zelfs dat bij de mystici ook in het volle bewustzijn van hun
levensaktiviteit het verlangen opbloeit naar den dood als eeuwige vereeniging
met den Bruidegom.
Uiterst interssant is het kleine essai waarin tegenover de bekoorlijke, al te
beroerd-menschelijke angstphilosophie de toon verlegd wordt naar de ernstige
Hoopphilosophie als basis voor de hoogste werkelijkheid van ons christen geloof.
Een heerlijke aanwinst voor de « Questions disputées ».
A. Snoeck, S. J.
VARIA
L'Avenir de la culture. --- Parijs, Institut International de Coopération Intellectuelle.
In 1933 vergaderde te Madrid, onder het patronage van het « Institut International de Coopération Intellectuelle », een groep Europeesche geleerden om
samen, volgens een vooraf meegedeeld schema, de vraag te bespreken : « Waar
gaat onze beschaving naar toe ? Hoe staat het met onze kultuur ? » Twee-entwintig geleerden namen aan de bespreking deel. Na het debat werden door de
voorzitster, Mevrouw Curie, enkele besluiten goedgekeurd waarvan het voornaamste luidt : « ....dat de toekomst van de kultuur, zelfs binnen de nationale groepen, ten zeerste verbonden is met de ontwikkeling van die algemeene elementen
die op hunne beurt afhangen van eene organisatie van ,het menschdom als een
zedelijk en juridisch geheel ». Dit besluit geeft het best den algemeenen zin weer
van deze belangrijke bespreking.
Alhoewel we mogen betreuren dat er door het Comité werd beroep gedaan
noch op vooraanstaande katholieke geleerden, noch op een vertegenwoordiger van
de Nederlandsche cultuur, toch moeten we het belang van dit verslag ten volle
erkennen.
F. De Raedemaeker, S. J.

J. E. KESTELOOR en J. VERMEERSCH, Handelsproducten. —
Karel Beyaert, Brugge, twee deelen ; 20 en 35 fr., samen in één boek :
50 fr.
Over een zeer uitgebreid en ingewikkeld onderwerp hebben de auteurs
een bevattelijk overzicht in hun handboek gegeven... In het eerste deel worden
de delfstoffelijke producten en bijproducten behandeld ; in het tweede, de plantaardige en dierlijke. Schrijvers hebben voornamelijk het middelbaar onderwijs
van dienste willen zijn. Daarin zijn zij uitstekend geslaagd. Daar heerscht orde
in de behandeling van de stof ; de gegevens zijn overvloedig, zeker en op aanschouwelijke wijze voorgesteld. Zoo kan o.m. het hoofdstuk over het ijzer als
model voorgesteld worden.
Al kan men van een handboek geen grondige, uitgebreide behandeling van
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een onderwerp verlangen, toch zal dit werk ook meer gevorderden van dienst
kunnen zijn.
Prop. W. Koch.

Ivar LISSNER, Bu ck nadi draussen ; Frankreich, U.S.A., England heute. -- Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg, 85 blz., 2 RM.
De schrijver, een « jongere », wil aan zijne landgenooten de drie landen, in
den ondertitel vermeld, leeren kennen en vooral aantoonen dat ze niet als waarlijk Duitschland-vijandig mogen aangezien worden. Hij slaagt in zijn voornemen
doordat hij alles laat uitkomen wat die gunstiger stemming rechtvaardigt. Hij is
zeer zakelijk ; wij kunnen bij hem veel leeren over de drie landen waarover hij
ons onderhoudt. Moge hij velen overtuigen 1
K. B.

Drs. P. VAN HOUTE, België. — J. Muusses, Purmerend, 1935,
136 blz., f. 1,50.
In zijn voorbericht bespreek. Schrijver als het ware zijn eigen werkje, en
doet het zeer goed. « Dit werkje over België is bestemd voor hoof dactecandidaten. Mogelijk kan 't ook als eerste oriëntatie bij andere studie dienen.
.
» In dit boekje werd vóór alles naar beknoptheid gestreefd. Dit leidde tot
beperking, ook daar waar de aantrekkelijkheid van het onderwerp tot verdere
uitweiding lokte. In hoofdzaak bepaalden we ons dus tot het trekken van enkele
dikke lijnen. Sommige onderdeelen zijn, mede in verband met de bijzondere beteekenis voor ons land, wat uitgebreider behandeld. We denken bijv. aan Antwerpen als havenstad en de Vlaamsche kwestie.
» Overigens is de stof zooveel mogelijk geschematiseerd, wat hopelijk de
overzichtelijkheid ten goede mag zijn gekomen. »
Enkele op- en aanmerkingen willen we toch voorleggen.
In de eerste plaats is het werkje veel rijker aan inhoud dan de titel veronderstellen doet, vermits toch ongeveer een-vierde van de beschikbare ruimte aan
de studie van Kongo wordt besteed.
Anderzijds schijnen ons de lange uitweidingen absoluut niet gewettigd. Voorzeker hebben de vraagstukken, die erin besproken worden voor Nederland een
speciale beteekenis en is de les in de aardrijkskunde, zooals men eens heeft gezegd, een zeer bruikbaar middel om kennis mede te deelen over een aantal zaken,
die anders onaangeroerd zouden blijven, alhoewel een ontwikkeld mensch er algemeene begrippen dient van te bezitten, maar in een aardrijkskundige handleiding moet het toch hoofdzakelijk over aardrijkskunde gaan. Extra-geographische
onderwerpen mogen misschien wel worden aangeraakt, maar zeker niet in 't lang
en in 't breed besproken worden. Het is een gebrek aan aardrijkskundige tact.
Meer speciaal werd de lange uitweiding over de Vlaamsche kwestie (8 blz.),
al is het ook om andere redenen, door de Vlaamsche pers gehekeld. Maar ook
elders in het boek komen wel uitdrukkingen voor, die bij een Nederlander onfatsoenlijk klinken en voor de Vlamingen ergerend zijn zooals « La Ligue pour la
Protection de la Nature », « Institut Météorologique de Belgique », « lin de
Courtrai », « blauw lin des Flandres ».
Onder de onnauwkeurigheden, die hier e n daar aan de aandacht van Schrijver zijn ontsnapt vermelden we meer bijzonder het feit dat het Albertkanaal Diest
niet aandoet en de tegenstrijdigheid op blz. 110 tusschen tekst en kaart. We betreuren het ook , dat nergens een schaal werd opgegeven en geen de minste aandacht aan de behuizing werd gewijd.
Eindelijk ontbreken in de literatuuropgave een reeks meldenswaardige werken. We vermelden o.a. en memoriter : J. Halkin : Géographie de Belgique ; J.
Halkin : Géographie du Congo ; A. Michiels en N. Laude : Notre Colonie ; Ch.
Stevens : Quelques Remarques sur la Morphologie de la Belgique ; M. Lefèvre :
L'Habitat Rural en Belgique ; en vooral de uitstekende regionale kaarten, die met
het begeleidend kommentaar door P. Michotte en M. Lefèvre worden gepubliceerd.
Prof. L. G. Polspoels.
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Dr. W. DE SITTER, Hoogleeraar te Leiden, Kosmos. -- W. P.
Van Stockum & Zoon, Den'Haag,1934, 231 blz. met illustraties, f. 2,75.
De inhoud van ,dit boek is de schriftelijke, eenigszins bijgewerkte, weergave
van 'n zestal lezingen die wijlen Prof. De Sitter in 1931 gaf te Boston (U.S.A.)
op uitnoodiging van het Lowell-instituut. Onderwerp dezer lezingen was : de
evolutie in de opvattingen over den bouw van het heelal. Waar het vanzelfsprekend ondoenbaar was in 'n half dozijn lessen 'n volledige geschiedenis van het
onderwerp op te disschen, verkoos de auteur zich te houden aan enkele, voor de
astronomie bijzonder vruchtbare tijdstippen, en de tusschenliggende perioden
eenvoudig onverlet te laten.
Zoo vinden we achtereenvolgens behandeld :
1° De opvattingen der Ouden. Vooral bij Ptolernaeus en Copernicus wordt
hier getoefd, om reden meest van hun verschillende interpretatie van de schijnbare bewegingen in het planetenstelsel. Waar deze eerste les tevens als inleiding
voor de heele reeks moet dienen vangt ze aan met 'n uiteenzetting van wat doel
en methode zijn van het wetenschappelijk onderzoek.
2° De nieuwe opvattingen die van de 16e tot de 18e eeuw doorbreken.
Kepler, Galilei en Newton zijn hier de domineerende figuren. Uit de waarnemingen en conclusies van de twee eersten, de theoretische beschouwingen van den
Iaatste wordt de moderne astronomie geboren.
3 0 De eerste studiën over de vaste sterren door William Herschel en zijn
opvolgers op het einde der 18e eeuw. Dan eerst wordt in ruime mate aandacht
besteed aan het systeem der « vaste sterren » ; tevoren bleef de belangstelling
bijna uitsluitend beperkt tot de hemellichten van ons zonnestelsel.
4° De verdere onderzoekingen naar den bouw van het sterrenstelsel. De
groote rol hierbij door den Nederlandschen geleerde Kapteyn gespeeld wordt
terecht belicht.
50 De verruiming van de waarnemingsmogelijkheden bewerkt door het aanwenden van hemelphotographie en -spectroscopie, alsmede door het indienststellen der groote telescopen.
6° De relativi+eit en de moderne theoriën over het heelal.
Op veel bijzonderheden kon de lesgever, wegens den beperkten tijd, zijn toehoorders — nu zijn lezers — niet vergasten. In ruil daarvoor gaf hij ze de klare
essentie van het onderwerp, toonde hij de sterke lijn die de opeenvolgende wereld-beelden aan elkaar verbindt vanaf de primitieve, bijna niets met de werkelijkheid gemeens hebbende, tot .de huidige steeds enger en enger de werkelijkheid insluitende. Des te zekerder kon Prof. De Sitter grijpen naar de kern van de
ontwikkeling in onzen tijd waar hij de laatste decennia, met hun enormen bloei
op astronomisch gebied, intens meeleefde en zijn naam onafscheidbaar verbond
aan de oplossing van 'n gansche reeks problemen. Ook zijn beklemtooning van
de onderlinge hulp die meerdere wetenschappen elkaar bieden, en van het eng
verband tusschen technischen vooruitgang en wetenschappelijke vordering klinkt
interessant. 'n Paar uitlatingen in het boek echter zijn wetenschappelijk moeilijk
te verantwoorden. In recensies die zich tot 'n gespecialiseerd publiek richten
werd daarop trouwens reeds gewezen. Verder blijft 'n uitlating als blz. 217
« Het heelal is eeuwig en heeft geen ouderdom », ook natuurwentenschappelijk,
uitsluitend voor rekening van den auteur.
Dit terzijde gelaten is het boek, voor ontwikkelde leeken die zich voor natuurwetenschappen interesseeren, zeer genietbaar.
Vermeld zij nog dat het boek eerst in het Engeisch verscheen en door Dr.
J. C. Proost-Thoden Van Velzen werd vertaald.
De firma Van Stockum en Zoon zorgde voor 'n nette uitgave met enkele
passende illustraties.
Prof. A. Van Hoof.
Dr. A. ABAS, Astrologie bezien in het licht der moderne wetenschap. -- K Kosmos », Amsterdam, 1935.
Voor wie het nog niet wist Astrologie (sterrenwicheling) -- niet te verwarren met astronomie (sterrenkunde) is de wetenschap(?) die het verband
bestudeert tusschen 't karakter, den aanleg en den levensloop van den mensch,
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-en den stand der hemellichamen op 't oogenblik van zijn geboorte. Volgens de
astrologen toch ziet het individu zijn vermogens en leven bepaald door die
hemellichamen van ons zonnestelsel, die aan den horizon rijzen bij zijn eerste
ademhaling.
Van dezen diepgaanden invloed der hemellichten, hoe onwaarschijnlijk ihij ook
Ilinke, is schrijver heilig overtuigd. Wat zijn recht is. Evenals het ons recht is
ons te ergeren aan 's schrijvers argument : « Nu is het een a priori uitgemaakte
zaak, dat zodra wij redeneren van « ons zonnestelsel » wij daarmee impliciter
aannemen en toegeven, dat wij, als bewoners van deze aarde, onderworpen zijn
aan de wetten van dit ons zonnestelsel ». (blz. 47).
Naast 'n beknopt historisch overzicht van de astrologie, vinden we drie
takken dezer zgn. wetenschap bondig behandeld :
1') de astro-psychologie -- afleiding van 's menschen psychische en physieke constitutie uit zijn geboorte-uur ; 2°) , de astro-pathologie -- toepassing
op de geneeskunde van de uit het geboorte-uur verworven kennis van 's menschen constitutie ; 3°) de astro-prognose -- aanwending van het bekend verband,
stand der hemellichten bij geboorte-leven tot het doen van voorspellingen.
De titel is misleidend in zooverre hij het vermoeden wekt, of althans wettigt,
dat het boekje 'n wetenschappelijk onderzoek bevat naar de kern der zaak, n.t.
het al of niet bestaan van het hoogervermeld verband, waarmee de heele astrologie staat of valt.
Hiervan vinden we echter niets, 't blijft bij losse bevestigingen met alleen
het aanbod deze elders te bewijzen.
De meeste eer van het werkje gaat naar den uitgever.
Prof. A. Van Hoof.

***La Société des Nations, ses fins, ses moyens, son ce uvre. —
Secretariaat van den Volkenbond, Genève, 1935, 236 blz.
Geen opeenstapeling van teksten maar eene uiteenzetting van hetgeen feitelijk van den Volkenbond mag verwacht worden alsook van hetgeen hij tot
stand bracht. Aan te bevelen aan wie zich over de hoofdzaak wil documenteeren.
M. VAN COPPENOLLE, Kunstschilder Floris Van Acker. — Eigen
uitgave, St.-Andries (Brugge), 1935, 65 blz. 5 fr.
Wie over een kunstenaar schrijft loopt een dubbel gevaar : alleen den kunstenaar te belichten en den mensch te vergeten of vice-versa. Bijna spontaan
helt men aan een van beide kanten over. De jonge auteur blijkt hier die moeilijkheid overwonnen te hebben. Wat meer zorg voor de taal ware wenschelijk
L. S.
geweest. Het werk is rijk geïllustreerd.
J. MARITAIN, Lettre sur l'lndépendance, -- Desclée-De Brouwer,
Brugge, 66 blz.
In deze brochure, verschenen als nr. 7 in de « Courrier des Iles » tracht
Maritain zijne houding als katholiek philosoof te bepalen in het politiek conflikt
dat in Frankrijk, tusschen rechts en links, tot burgeroorlog dreigt over te slaan.
Als christenen, zegt hij, moeten we boven die partijen staan en een soort partij
vormen van « onafhankelijken », een front van het « bonum commune ». Deze
partij moet met alle krachten een doel nastreven dat nog ver is afgelegen, maar
waarvoor onmiddellijk moet worden gewerkt op politiek terrein « Le problème
qui se pose levant eux (de onafhankelijken), et qui est insoluble a toute politique a objectif rapproché, est de conduire. ... les cités politiques existantes, á
travers les vicissitudes et la dissolution du régime actuel, jusqu'à un régime
nouveau de civilisation, foncièrement différent du régime actuel, parce que
réfractant effectivement dans le social-terrestre les exigences évangéliques ».
(blz. 50).
Het programma van Maritain schijnt ons te vaag om als basis te dienen
voor eene werkelijke politiek, alhoewel vele beginselen door den katholieken
wijsgeer vooropgezet alle katholieke politici aanbelangen.
F. De Raedemaeker, S. J.

Streven III, N r 5, Juni 1936.

Voor Studenten en Oud-Studenten van

de St-Ignatius' Handelshoogeschool
Verloving.
M. VINCENT FIMMERS meldt ons zijne verloving met Mej.
ELZA OLYSLAGER.
Onze beste gelukwenschen

Huwelijk.
Op 22 April 1936 werd door Z. Exc. Mgr. Carton de Wiart, in
de St.-Jacobskerk te Antwerpen, het huwelijk ingezegend van Mej.
FRANCOISE VAN DE PUT, dochter van den Heer baron van de
Put, voorzitter van Alsi, met Luitenant ALPHONSE JANSSENS de
VAREBEKE, van het 3e regiment lanciers. « Streven » sluit zich van
harte aan bij de geluk- en heilwenschen door Alsi aan zijn achtbaren
voorzitter aangeboden.

Nieuws uit de School.
Op Donderdag 28 Mei had de jaarlijksche excursie plaats. Ditmaal ging het over Rotterdam, Delft, den Haag, Scheveningen naar
Haarlem en Amsterdam. De terugtocht greep plaats over Utrecht en
Gorinchem. Een heele reis, waarvan de deelnemers de beste herinnering zullen meedragen.

ALSI ^ Voordrachten.
ALSI sloot op schitterende wijze de reeks zijner wintervoordrachten met een spreekbeurt van den Heer Charles Roger, economist, gehecht aan het OREC. De voordracht had plaats op Maandag 18 Mei,
om 20 u. 30 in het Studielokaal der Lange Gasthuisstraat. Nadat
spreker ter inleiding over de jongste devalvatie en over de werkzaamheid der Regeering van Zeeland zijn persoonlijke indrukken had

weergegeven, kwam hij tot de kern zijner voordracht en sprak ons
achtereenvolgens over het doel van de « OREC » en de tot heden
bekomen uitslagen. Hij vermeldde namelijk de studies weke tot nu toe
ondernomen werden over verschillende kwesties van eerste rangs
orde, 't is te zeggen de schepping van nieuwe nijverheidstakken in
België, waarvoor vreemde specialisten zouden naar België geroepen
worden om onze ingenieurs en technici op de hoogte te stellen ; de
industrieele zekerheid, alsook de beroepsorienteering, kwestie welke
nu nog ter studie is en terdege zal opgelost worden ingeval de heer
Van Zeeland na de wetgevende verkiezingen aan de Regeering blijft.
De warmgevoelde slotrede van den voordrachtgever werd met
luid handgeklap begroet. Met groote welwillendheid heeft M. Charles
Roger ook de enkele vragen beantwoord, die hem werden gesteld.
De laatste gezellige bijeenkomst van de « Alsi » heeft plaats
gehad op Vrijdag, 29 Mei, te 8 1/2 uur, in het Studielokaal der Lange
Gasthuisstraat. Voor de vijfde maal hadden wij het, genoegen eene
áangename voordracht te hooren door den Eerw. Pater Legrand, over
Chopin. Met zijn gekend talent beschreef de voordrachtgever ons het
zoo avontuurlijk leven van ,den grootera musicus. Mijnheer Boelaerts
bracht eenige zijner schoonste werken op het klavier ten gehoore.

ALS!. -- Bureau voor Plaatsing.
Het Plaatsingkomiteit laat ons het volgende berichten : de leden
van ALSI die beroep doen op het bureau voor plaatsing worden dringend verzocht, bedoeld komiteit op de hoogte te houden van de onderhandelingen met de aangeduide firma's. Zij moeten er immers op
bedacht zijn dat de aangeboden plaats, zoo die hen niet bevalt, door
andere candidaten kan ingenomen worden. Wie voortaan nalaat het
Plaatsingkomiteit over dergelijke onderhandelingen in te lichten, komt
voor verder dienstbetoon niet meer in aanmerking.

WIKINGIA, - Voordrachten.
Het 3e trimester werd ingezet met een voordracht van den Heer
Lode Claes « Waar staan de Vlaamsche Jongeren I » was het onderwerp dat spreker op boeiende wijze behandelde. Het debat dat volgde,
deed menig interessant vraagstuk bespreken.
Op. Dinsdag, 12 Mei, hadden we het genoegen den Heer Neyrinck, diocesaan secretaris van het A. C. V. W., in ons midden te zien

optreden. De geachte spreker heeft ons klaar en bondig het ontstaan,
het doel en de verwezenlijkingen van het Algemeen Christelijk Verbond voor Werkgevers uiteengezet en de leefbaarheid en het nut van
een christelijke werkgeversorganisatie aangetoond.
Als slot van ide voordrachtenreeks van het loopend akademisch
jaar, kregen we den Heer Gaston Craen, professor aan de Rijkshan
delshoogeschool, aan het woord. « Ekonomische Tegenstellingen en
Paradoxen » was de titel van zijn voordracht. Spreker wees op de
tegenstelling tusschen theorie en praktijk, zelfs in de ekonomische wetten die rotsvast schijnen te staan, maar plots onder den drang der omstandigheden opzij worden gezet.
Nadat de praeses een overzicht gegeven had van de werking van
de Wikings tijdens dit Lustrumjaar, werd deze slotvoordracht besloten
met den « Vlaamschen Leeuw ».

Thomasgenootschap.
In den nacht van 0. H. Hemelvaart trokken de Wikings naar

Scherpenheuvel. Een flinke groep studenten woonden de nachtmis bij,
die opgedragen werd door E. P. Arts.
Wat de Wikings er mee bekomen hebben ! Vele gunsten, en...
vermoeide beenen.

Lentefeest.
Op Zondag, 3 Mei, gaven de Wikings aan Senioren, familieleden
en kennissen, een gemengd avondfeest ten beste in de zaal Grater. Talrijk publiek.
Het trio Stenzel droeg een fijne keuze Duitsche Volksliederen
voor, die op warm applaus onthaald werden. Een prettig bal sloot dit
Lentefeest.

Clubleven.
De fietstocht naar Kalmthout van 22 April regende uit in een
autotocht.
Op Zaterdag, 9 Mei, ging de indrukwekkende schachtenontgroeving door. De stemming paste volkomen bij deze feestelijkheid.
Het afscheid van de 3e jaars werd gevierd met een zwanenzang-

club. Bij die gelegeheid werd het nieuw bestuur plechtig aangesteld.
Een flinke groep zal Wikingia volgend jaar besturen.

Praeses : Tom Huybrechts.
Clubleider : Jef Jacobs,
Schatbewaarder : Fernand Van Oosterwijck.
Secretaris : Rik Verboven.
Schachtentemmer : Jan Mertens,
Raadsleden : Louis Aspeslagh,
Ernest Negyesi.
Germain Spirgi.
Goed heil, Wikings, hou zee !
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Gilbert Keith Chesterton
door ELLEN RUSSE.

DE EELIWIGE MENSCH,
Te Londen werd er een vergadering belegd ; twee beroemde letterkundigen zouden een debat houden over de verdeeling van landeigendom. Dit is immers een kwestie, die een heel bijzondere beteekenis heeft in Engeland, daar volgens het erfrecht alles overgaat op één
der kinderen en niet in gelijke parten verdeeld wordt onder alle erfgenamen, zooals bij ons. Het gevolg hiervan is, dat de immense landgoederen weliswaar in één hand blijven zonder verkaveling, maar dat
bij gebrek aan kapitaal voor de exploitatie soms groote gedeelten ervan
braak blijven liggen, en onproductief zijn voor de gemeenschap. Die
twee letterkundigen waren GILBERT KEITH CHESTERTON en
GEORGE BERNARD SHAW. Chairman, dat is voorzitter der vergadering, was HILAIRE BELLOC. De beide debaters waren het lang
niet eens met elkaar en op een gegeven oogenblik riep Shaw uit : « Wat
Mr. Chesterton beweert, maakt mij zoo woedend, dat als ik mij niet
inhield, ik mijn parapluie zou nemen om er mee te ranselen op het hoofd
van Mr. Chesterton. » Waarop Chesterton heel gevat antwoordde :
a Natuurlijk zou Mr. Shaw het volste recht hebben dit te doen, aangezien de parapluie het eigendom is van Mr. Shaw. Hij diene er echter
wel aan te denken, dat het hoofd het eigendom is van Mr. Chesterton. »
Deze anecdote illustreert ten volle niet alleen het wezen, maar
ook het sociale standpunt van Chesterton; In het huidige Engelsche
stelsel zag hij een groot maatschappelijk en economisch gevaar ; een
terugkeer naar den landbouw was zijns inziens het aangewezen redmiddel voor een land, dat dreigde ten onder te gaan aan over-industrialisatie. De landbouw was verwaarloosd, doordat zooals hierboven
aangegeven werd, de groot-eigendom bezitters dikwijls de middelen
misten om het land te laten bebouwen en heele hectaren, in plaats van
graan op te leveren, als jacht-terreinen of parken onproductief bleven.
En Engeland had juist groote behoefte aan landbouwproducten ; thans
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leefde het van import uit Denemarken, Holland en Amerika, maar
moest deze invoer stil komen te liggen, dan zou er na een week geen
voorraad meer in het land zijn, voor een behoorlijke « breakfast ». Zoo
kwam Chesterton er toe een systeem te bedenken, dat hij « distributism » noemde en dat — om het in 't kort en nogal simplistisch samen
te vatten — hier op neerkomt : Stelt vele pachters aan en laat hen na
verloop van tijd eigenaar worden van het stukje gepachte grond. Deze
verdeeling in klein grondbezit zal veel grootere productie-mogelijkheden bieden.
Feitelijk ging hij pas in 1924 over tot de nauw omschreven verkondiging zijner theorie, maar reeds toen hij in 1890 deel uitmaakte
van de Fabian Society, het genootschap, waar de jonge letterkundigen
toe behoorden en die op socialistischen grondslag naar een betere
maatschappelijke ordening der verouderde Victorian period zochten,
zweefden deze gedachten hem voor den geest. Onmiddellijk nam hij
andere stellingen aan, dan de uitgesproken socialist Shaw en voelde hij
zich meer aangetrokken tot ,,den katholiek Hilaire Belloc, die speciaal
ten strijde trok tegen den rationalistischen utopist : H. G. Wells.
Zoo ontstond reeds in de negentiger jaren de strijd, welke altijd zou
blijven voortduren tusschen Chesterton en Shaw en tusschen Belloc
en Wells. Een harde verbitterde strijd, doch altijd hoffelijk in den
vorm en dikwijls vol humor. Zijn leven lang heeft Chesterton zijn tegenstander Shaw betiteld als « my dear enemy » en dat woordje
« dear » teekent een van Chesterton's meest opvallende karaktereigenschappen : de goedmoedige opgewektheid en vergevingsgezindheid van
iemand, die blij als een kind en zonder wrok door het leven gaat. Chesterton is als een ridder voor de waarheid opgekomen, heeft haar gediend als een middeleeuwsche kruisridder met al de uitzonderlijke gaven van zijn brillanten geest, maar hij heeft zelfs onder het toedienen
van vlijmscherpe satyrische speerstooten, nooit gekwetst van uit het
hart.
Het is uitermate belangrijk om te lezen, wat Chesterton zelf in
zijn Catholic Church and Conversion (1) in 1927 schrijft over zijn
sociale inzichten, die feitelijk sedert 1890 weing verandering onder•
gingen.
« Het is volkomen waar, dat toen ik voor 't eerst ernstig over het
socialisme begon na te denken, ik een socialist was. Maar het is eveneens waar, en dit is heel wat belangrijker dan het lijkt, dat vóór dat
(1) In het Nederlandsch : « Kerk en Bekeering », Foreholte, Voorhout.
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ik ooit van socialisme gehoord had, ik hevig anti-socialist was. Ik was
toen, hetgeen men later een Distributist is gaan noemen, ofschoon ik het
toen nog niet wist. Wel luisterde ik toen naar de stem van Mr. Sidney
Webb, die ons zeide, dat de eenigst denkbare wijze om uit onze kapitalistische gevangenschap te komen, was door middel van den patent
Chubb-sleutel van het collectivisme of om een juister beeld te gebruiken, hij deelde ons mede, dat we slechts uit onze do-n' kerè en vuile
cellen van industriëele slavernij zouden kunnen ontsnappen, wanneer
wij allen onze particuliere huissleutels versmolten tot een reusachtigen
huissleutel, zoo groot als een stormram. In ons hart vonden we het
heelemaal niet prettig om afstand te doen van onze eigen kleine sleutels of plaatselijke gehechtheden of van de liefde voor onze eigen
bezittingen ; maar wij waren er ten volle van overtuigd, dat sociale
rechtvaardigheid op de een of andere manier moest geschieden en dat
dit alleen maar socialistisch kon gebeuren. Daarom werd ik socialist in
die oude dagen van de Fabian Society en dat deed iedereen die wat
beteekende,- behalve de Katholieken. En de Katholieken waren een
onbeduidend handjevol menschen, het overschot van een dooden godsdienst, feitelijk van een bijgeloof. Ongeveer in dien tijd verscheen de
encycliek over den arbeid van Leo XIII, en niemand in onze werkelijk
goed ingelichte wereld sloeg er acht op. Zeker was 't, dat de paus
even heftig sprak als de eerste de beste socialist zou spreken, wanneer
hij zeide, dat het kapitalisme « een juk legde op de zwoegende millioenen, dat niet veel beter was dan slavernij ». Maar aangezien de
paus geen socialist was, lag het voor de hand, dat hij de juiste socialistische boeken en vlugschriften niet had gelezen, en we konden van
dien goeden ouden heer moeilijk verwachten, dat hij wist, wat elk
rechtgeaard jongmensch wel wist, n.l. dat het socialisme onvermijdelijk
was. Dat is nu heel lang geleden en door middel van een geleidelijk
proces, grootendeels practisch en politiek, (waar ik hier niet verder
op wil ingaan) gingen de meesten onder ons beseffen, dat het socialisme niet onvermijdelijk was ; dat het niet werkelijk populair was ;
dat het niet de eenigste manier of zelfs de juiste manier was om de
rechten van de arme menschen te herstellen. Wij zijn tot de slotsom
gekomen, dat de voor de hand liggende genezing voor het privaat
eigendom, aan enkelen geschonken, is, om te zorgen dat het aan de
massa geschonken wordt, niet om toe te zien, dat het aan allen onttrokken wordt, of in bewaring gegeven wordt aan die beste brave po
litici. En nadat we dat feit hebben vastgesteld, zien we terug naar
Leo XIII, en ontdekken in zijn oud en gedateerd document waar we
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destijds geen acht op sloegen, dat hij toen precies hetzelfde zeide, als
hetgeen wij nu beweren. « Zooveel mogelijk moeten de menschen uit
de arbeidende klasse eigenaars worden. »
Hetgeen er gebeurd is in het proces, dat Chesterton doormaakte
om tot een klaar inzicht te geraken van zijn sociale en maatschappelijke theorieën, gebeurde eveneens in het proces zijner religieuse bewustwording. En het bewijs hiervan is zijn in 1907 geschreven boef.
Orthodoxy (2) , dat nog steeds als zijn meesterwerk geldt. In « Orthodoxy » wil hij gedeeltelijk als antwoord op een uitdaging voor zichzelf
nagaan en vaststellen, wat hij precies gelooft. Misschien zal het een
fantastische godsdienst wezen, dien hij belijdt ; hij moet 't dus onderzoeken en hij trekt er zwaar geharnast op uit om de vesting der zekerheid te veroveren ; maar als hij na een zwerftocht langs vele tempels
den toren herkent, waarop hij d e vlag zal planten, ten teeken, dat hij
den toren gevonden heeft van zijn kerk, blijkt 't, dat het de overbe
kende, oude, vertrouwde toren is met het Kruis in top : hij belijdt het
christelijk geloof. En voor den Engelschman Chesterton was het christelijk geloof toen de twaalf artikelen van het Credo der Apostelen the Apostel's Creed, zooals d e Anglicaansche Kerk deze woordelijk
heeft overgenomen (of medegenomen) uit de Roomsch Katholieke
Kerk. In de uitlegging en toepassing der leer is er een verschil tusschen
Anglicanisme en Katholicisme en het groote verschilpunt is de erkenning van het gezag van den Paus, als hoofd der Kerk, maar in het
belijden der twaalf artikelen des geloofs hoefde Chesterton geen bekeering te ondergaan. Daarom kon hij zijn « Orthodoxy » van 1907,,
in 1934 in ongewijzigden vorm opnieuw in het Nederlandsch laten vertalen en hoefde hij geen uitspraken te weerleggen of te herroepen.
Toen hij in 1922 tot de Moederkerk toetrad, schreef « The Tablet » heel terecht : « Chesterton is thans soldaat geworden in het
leger der katholieke kerk, waarin hij tot nog toe een vrijschutter
was. »
Zelden zal men bij een bekeerling een leven vinden, waar zulk
een onafgebroken éénheid van lijn in heerscht, als bij Chesterton.
Verandering valt bijna niet te bespeuren, wel een steeds groeiende
climax. Alles wordt bewuster, rijker, klaarder en nauwkeuriger omlijnd naarmate de jaren stijgen en de volle genade van het geloof over
hem neerdaalt.
We noemden hem een kruisridder uit de Middeleeuwen en niet
(2) In het Nederlandsch : « Orthodoxie », Fidelitas, Amsterdam.
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zonder reden, want de Middeleeuwen hebben steeds zijn bijzondere
voorliefde gehad. In zijn jeugdjaren schreef hij dien kostelijken roman:
The Napoleon of Nothinghill, waarin het ideaal der middeleeuwen
verdedigd wordt, in 1928 behandelde hij hetzelfde onderwerp in den
roman : The Return of Don Quixote, doch haalde de problemen meer
naar den modernen tijd toe. Prachtig zijn hierin zijn eigendoms theorieën verwerkt : Men moet het eigendom schenken ;tof terugschenken)
aan de menschen, die er door hun arbeid -- hetzij geestelijken of licha
melijken -- recht op hebben, die er hun stempel op hebben gedrukt.
Het groote Engelsche landgoed, Seawood Abbey, bewijst door zijn
naam den oorsprong : een abdij. Thans is 't een luxueus bezit, waar
men een heerlijk, doch onnuttig leven leidt, zonder dat de gemeenschap er profijt van heeft, noch materieel, noch geestelijk. Op een
allergeestigste wijze laat Chesterton de bewoners van dit landgoed tot
inzicht komen. Zij voeren een middeleeuwsch ridderspel op om zich te
vermaken, doch onder het spelen van hun rollen, dringt de waarheid
tot een der acteurs door en wil hij de fantasie der middeleeuwen verwezenlijken in den modernen tijd. Hij wordt evenals Don Quixote gehouden voor een dwaas, maar toch trekt hij de wereld in en vecht
tegen de windmolens der opgeblazenen, holle stelsels van den modernen tijd. Wanneer hij terugkeert, bemerkt hij tot zijn vreugde, dat het
landgoed door de jonge erfgename teruggeschonken is aan de rechtmatige bezitters van vroeger : de Benedictijner monnikken hebben
kun abdij teruggekregen ; zij bebouwen het land en door hun gebed
en contemplatie oogsten zij heil voor de gemeenschap.
Dezelfde sociale theorieën vinden we terug in een ander boek :
Been reeks korte verhalen Tales of the Long Bow. Op het eerste gezicht
doen deze verhalen denken aan de vermaarde detectieven geschiede
nissen, waarin Father Brown de hoofdrol speelt en de opzet
herinnert aan een ander jeugdboek, n.l.: The Club of Queer Trades.
Maar het gaat hier niet om het uitwerken van een grappige vondst en
van Chesterton's geliefde paradox, dat het dwaas-lijkende juist het
meest waarschijnlijke is en het waarschijnlijke juist het grootste wonder inhoudt -- een theorie welke WILLEM NIEUWENHUIS zeer
goed gecommenteerd heeft in het hoofdstuk « De Nar en de Wijze »
van zijn Chesterton' studie -- doch het gaat hier om het bloot leggen
van sociale wonden in de maatschappij.
Evenals The Club of Queer Trades, is The League of the long
Bow een club van vrienden, die in hun jongelingsjaren — of moeten
wij zeggen vlegeljaren -- op studentikooze manier « gek » deden, ex-
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centriek wilden zijn, anders dan anderen. Ieder had zijn eigen excentriciteit en voerde deze tot in het uiterst overdrevene toe. Maar daar
allen begaafde jonge menschen waren van zeer groote wilskracht en
met een sterk ontwikkeld gevoel van eer, bereikten zij zonder uitzondering belangrijke posities in de maatschappij. De jeugdvriendschap
bleef de band, die hen te zamen bond en ondanks den ernst der jaren
en der ondervinding behielden allen die zucht naar originaliteit.
Vandaar dat kolonel Crane er toe kwam ter wille van een weddingschap, waarbij hij beloofd had : « I shall eat my hat », werkelijk
zijn hoed op te kunnen eten, omdat hij eerst een week lang met een
ernstig, plechtstatig gezicht een omgekeerde kool als hoof ddeksel
droeg. Op zijn beurt hield de vliegenier-kapitein Pierce z'n woord, toen
hij verklaarde : « I shall make pigs fly » en een aantal varkens met
parachutes uit een luchtballon neerliet in een streek, waar invoer van
varkens verboden was. Ofschoon zij de onzinnigste dingen uitgevoerd
hadden, waren alle leden van de club 't er over eens, dat niemand nog
recht had op den leegen zetel aan het hoofd hunner tafel. Deze zou
evenals de zetel van « het vreeselijke zitten » der ronde tafels-ridders
leeg blijven tot degene kwam, die waardig was, plaats te nemen op
dien zetel. Deze moderne « reine Tor » moest uitmunten boven allen
in dwaasheid en excentriciteit. Nog steeds bleef de zetel leeg, tot op
een keer een Amerikaansch millionnair, Enoch Oates, werd uitgenoodigd een diner in den vriendenkring bij te wonen. De nuchtere zakenman nam weinig notitie van de dwaze verhalen zijner gastheeren, maar
begon al gauw zijn finantieele en commercieele transacties uiteen te
zetten en te vertellen van een handige reclamecampagne, waardoor hij
zijn fortuin aanzienlijk vergroot had. Hij was er in geslaagd kunstzijde te laten fabriceeren van varkensooren (afval vrijwel bij de slagers) en had toen deze zijde bewerkt voor damesbeursjes. Het relaas
dier reclamecampagne kwam den leden van de Long Bow zoo komisch
en origineel voor, dat zij den verbaasden Amerikaan juichend in den
leegen zetel duwden. Zij hadden hun meester eindelijk gevonden
Doch -- en hier wordt de wel wat wrange waarheid, die Chesterton verkondigt, ons duidelijk -- terwijl zij altijd excentriek waren
geweest ter wille der excentriciteit, bemerkten zij tot hun ontsteltenis,
dat de Amerikaan heelemaal niet naar originaliteit gestreefd had, maar
als ernstig zakenman doodgewoon en nuchter gehandeld had.
Een ommekeer komt in hun clubleven, want nu willen ook zij
voortaan hun durf, hun wilskracht om de publieke opinie te tarten
aanwenden tot een nuttig doel, niet langer tot het beleven van grap-
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pige, buitenissige avonturen. De millionnair wordt lid .van hun bond en
de League of the Long Bow wil Engeland gaan hervormen en de
maatschappelijke toestanden verbeteren. De landbouwers en de kleine
eigendombezitters hebben 't hardst hulp noodig. Bijgestaan door den
tot hun inzichten bekeerden millionnair en dank zij zijn geld warden
de pachters eigenaars van hun eertijds gepachte boerderijen en zoodoende bezitters van klein eigendom en heeft Chesterton spelend voor
nar, wederom als wijze de theorie verkondigd. die hem zeer na aan
het hart ligt.
Er is dus een climax waar te nemen in het oeuvre van Chesterton,
of zouden we niet beter doen, door zijn beeld over de eenheidsgedachte
van Rome over te nemen en te spreken van zich telkens herhalende
herlevingen ? De beide heil brengende factoren voor den mensch zijn
volgens hem : het christelijk geloof en de rechtvaardige sociale ordening ; in al zijn werken worden ze opnieuw ontvouwd en kunnen we
op zijn Oeuvre het beeld toepassen, dat hij in het meest synthetische
van al zijn werken gaf, n.l. : over de eeuwige vernieuwing van het
zelfde, oude Rome.
In The Resurrection of Rome, dat Chesterton in 1930 publiceerde, dus acht jaar na zijn overgang, heeft hij zijn eigen idealen als 't
ware plastisch vóór zich gezien in het uiterlijk aspect en in de innerlijke beteekenis der stad Rome. Toen hij op den Pincioheuvel stond en
het panorama van Rome aan zijn voeten zag, was 't hem alsof over
heel het stadsbeeld het woord Resurgam geschreven stond... Terwijl
ik -- zoo verklaart de schrijver zijn indruk nader -- de gekartelde
randen der stad overzag, die elkander als golven opvolgen of als
muren binnen muren gerangschikt zijn, teekenden de achtereenvolgende historische gebeurtenissen zich plastisch voor mijn geest af en zag
ik hoe een neerdalende golf telkens weer oprees als een nieuwe muur.
Ik herinnerde mij, hoe Rome vele malen gevallen was, hoe het bijna
vernietigd werd door Hannibal alvorens zelf Carthago te vernietigen,
hoe het geplunderd werd door Alaric, vóór dat Rome's ongewapende
priester, Attila vrees aanjoeg, hoe het beurtelings verloor en overwon
in de oorlogen tegen de Oostersche en Westersche keizers, hoe het
zich had weten te handhaven tegen volslagen ondergang en vereenzaming weer te boven was gekomen, ook hoe het de oude kunst had
doen herleven en nu weer naar oude wapens grijpt. Toen kwam ik op
de gedachte het moderne Rome te verklaren volgens dit historisch
verschijnsel en als basis voor mijn uiteenzetting deze verschillende opstandingen te nemen. »
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Het is over het hedendaagsche Rome, dat Chesterton schrijft,
over het pauselijk-fascistisch Rome van 1930, vol van de kunstschatten der Renaissance en van den Baroktijd, waartusschen de verbrokkelde steenen en ruïnes liggen der Romeinsche oudheid, het Rome van
Pius XI als opvolger van Petrus en van Mussolini al zoon der oude
Romeinen.
De beide audiënties bij den paus en bij Mussolini vormen de kern
van dit boek ; bij den Duce is Chesterton blij om sympathieken weerklank te vinden wanneer hij « in barbaarsch Fransch » op zijn distri
butism stokpaardje voort galoppeert en verneemt, dat Mussolini eveneens de sociale problemen tracht op te lossen door opbloei van den
landbouw te bevorderen en door het begunstigen van een nijveren
middenstand. Bij den Paus stottert hij van aandoening en kan ten
slotte geen enkel woord meer vinden, alleen maar ontroerd luisteren
naar de woorden van den zegen : « Nous vous bénissons ». Ja, Nous,
dat beteekende Wij, Petrus en Gregorius en Hildebrand, nu Pius XI.
Wij Stedehouders van Christus, Wij door alle eeuwen heen dezelfde,
Wij zegenen u.
Het merkwaardige is om evenals in Rome — om bij de vergelijking tusschen dit boek en Chesterton's oeuvre nog even stil te staan
op te merken, hoe groot de eenheid van gedachte is in de veelheid van
uiterlijken vorm. Heeft Rome allerlei uitingen van kunstvormen gekend
om haar grootheid in neer te leggen, Chesterton heeft vele letterkundige vormen beoefend ; zelfs andere kunstuitingen. Aanvankelijk opgeleid voor teekenen, heeft hij dat talent nooit heelemaal ongebruikt
gelaten. Als verpoozing tusschen ernstig werk door, teekende hij heel
geestige karikaturen bij de satyrische sociale romans van zijn vriend
Belloc en een zijner eerste geschriften gold een groot schilder, n,1.
een beknopte studie over William Blake, gevolgd door een boekje over
den schilder Watts. Gedichten schreef hij in zijn jeugd, maar ook in
latere jaren kwam er nog een bundel uit : The Ballad of St.-Barbara
en Collected Poems. Voor het tooneel schreef hij twee stukken : het
met zooveel succes ook in Nederland vertoonde Magic en het niet gespeelde stuk uit de latere jaren The Judgement of Dr. Johnson. Ontelbaar zijn de artikelen en essays van zijn hand, waarvan er velen gebundeld werden. Iedere week kon men zijn « notebook » vinden in de
Illustrated London News en tusschen al zijn publicaties door, getroostte hij zich de moeite en finantieele zorgen van een eigen weekblad « G. K.'s Weekly », speciaal ter propageering van zijn sociale
denkbeelden. Behalve romans en verhalen kwamen er de lijvige boe-
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ken over het Jodenvraagstuk : The new jeruzalem en over het eeuwige
in den mensch : The everlasting Man, (3) dat wel een van Chesterton's
diepzinnigste werken is en dan de biographieën over heiligen en letterkundigen. Het verrukkelijke werkje over St.-Franciscus (4) en de
gedegen Thomas van Aquino studie op hagiographisch gebied ; de biographieën over Chaucer, William Cobbett, R. L. Stevenson, Robert
Browning en over zijn geliefden Charles Dickens. Een samenvattend
boek over litteratuur was zijn Victorian Age in Literature, waarbij hij
als 't ware na den dood van Koning Edward VII voor goed afrekende
met de periode, die zijn eigen jeugd beinvloed had. En in al deze zoo
-uiteenloopende werken treft men telkens dezelfde grondgedachten aan.
Het is onmogelijk een opsomming te maken der ruim vijf en zeventig boeken, die Chesterton geschreven heeft. Het laatste moet, terwijl we dit artikel schrijven, nog verschijnen ; 't is zijn autobiografie,
welke hij in den voorzomer voltooide en waarna hij met zijn vrouw
zich eenige verpoozing gunde door een autoreis te maken door Frankrijk. Thuis komende voelde hij zich onwel en stierf enkele dagen later,
o p 14 juni, in den ouderdom van twee en zestig jaar. Op een wonderlijke wijze heeft hij de rij zijner boeken afgesloten en vol verwachting
en met groote ontroering zien allen uit naar die autobiographie. Zal
zij ons intieme bijzonderheden schenken ? Als men gissen moet, luidt
het antwoord : waarschijnlijk niet. Het bekeeringsboek, zooals Chesterton's Catholic Church and Conversion genoemd wordt, gaf zeer weinig persoonlijke ervaringen, maar hoogst belangrijke algemeene waarheden en richtsnoeren omtrent het proces eener bekeering. Chesterton
was er de man niet naar, persoonlijke lotgevallen of gevoelens uit te rafelen en aan het publiek prijs te geven en toch zijn er misschien weinig
schrijvers, wiens wezen wij zoo goed hebben leeren doorgronden als 't
zijne, terwijl hij bijna nooit over zichzelf schreef. Met z'n groote flambardhoed, z'n wijde, loshangende kleeren, zijn enorme zware gestalte,
zijn onnavolgbare humor en kinderlijk blij gemoed is hij een dier figuren, die zullen blijven voortleven in de gedachten als een sprookjesfiguur, die « echt » bestaan heeft. Latere generaties, die hem nooit gezien
.of gehoord hebben, zullen hem kennen persoonlijk en intiem, zooals zij
Pickwick, zijn meest geliefden held kennen. Eens schreef Chesterton
naar aanleiding der Pickwick Papers : « Ik heb altijd heel sterk het
gevoel, wanneer ik de laatste bladzijde van de Pickwick Papers omsla,

Haag.

(3) In het Nederlandsch : «, De eeuwige Mensch », Van Aelst, Maastricht.
(4) In het Nederlandsch : « Sint-Franciscus van Assisi », B. Mensing, den
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dat er nog ergens een vervolg komt, dat het verhaal niet uit is. » Hetzelfde voelt men van hem. Hij blijft voortleven, niet alleen in de eeuwige beteekenis met betrekking tot zijn onsterfelijke ziel, maar vanwege de eeuwige jeugd en frischheid zijner gedachten, die altijd dezelfde, eeuwige, groote waarheid vertolkten. En daarom willen wij
eindigen met een door hem zelf ingegeven fantaisie, welke verscheen
naar aanleiding van het boek, waarin een vriend Chesterton's eigen
voorredenen gebundeld heeft, n.l. in « G.K.C. as M.C. » (als schrijver
van voorwoorden) .
Hierin treft men vele vrienden (en sommige vijanden) van Chesterton aan, ook vrienden uit vroegere eeuwen. Het kleine meisje, dat
in deze fantaisie voorkomt, is Barbara Arndt, Chesterton's petekind. In
1909 schreef hij een voorrede voor den bundel kindergedichten der
moeder van Barbara, een Engelsche dichteres, die met den Duitscher
Arndt gehuwd was. Chesterton voorvoelde den naderenden oorlog en
in de voorrede, welke in den vorm van een brief aan het kleine meisje
geschreven is, houdt hij haar vóór altijd het goede te willen zien in
verschillende naties.
« De gezellige bovenkamer van een oude Engelsche Inn. De zoldering is laag met breede donker-houten balken ; in den open haard
liggen groote vlammende blokken opgestapeld die een fantastisch
schijnsel op de witte muren werpen, er hangt een geur van smeulende turf. Op het lage buffet staan tinnen kannen en bekers, ook groote
schalen met zilveren deksels om de spijzen in warm te houden. Op tafel.
tusschen de bierkannen in, hooge zilveren kandelaars met brandende
kaarsen. Op den eerezetel in het midden van den disch zit Chesterton,
hij draagt zijn pelerien-overjas en een grooten flambardhoed, als gold
't een gecostumeerd feest, waarop hij in zwierige dracht wil verschijnen. Naast hem zit zijn gestorven broer Cecil, met wien hij nooit kibbelde, omdat zij vanaf het oogenblik, dat zij de wieg ontgroeid waren,
steeds argumenteerden. Tegenover hem zit Belloc met zijn vierkante
kin en staalblauwe oogen ; af en toe grijpen Chesterton en Belloc
gelijktijdig naar hun kannen met ale en drinken elkaar toe.
Er zijn vele gasten aanwezig en het gesprek is, tusschen de redevoeringen door, zeer levendig. William Cobbett, de schrijver van.
« Cottage Economy », knikt Chesterton telkens toe en roept over de
tafel heen : « dat nieuwe systeem van je, die distributism is nog veel
gedurfder endoelmatiger dan alles wat ik zelfs in mijn stoutste verbeeldingen dorst hopen ». Even verder zit Dickens ; hij ook glundert
en telkens als Chesterton in zijn richting kijkt, verschijnt, achter
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Dickens's stoel heel de rij van oude bekenden : de uitgemergelde, gierige Scrooge, Tiny Tim, die met zijn krukje zwaait, de kwezelachtige
Uriah Heep, Pickwick, die een sierlijke buiging maakt om Bella
Wardle ten dans uit te noodigen en nog vele anderen ; maar men kan
ze niet goed onderscheiden, omdat de Fat Boy het gezicht op die
overigen belemmert. Sam Weller draaft heen en weer met de schotels
en heeft zijn handen vol met bedienen.
Naast Dickens zit Dr. Johnson, hij houdt een betoog over de
noodzakelijkheid het christelijk gezin te beschermen ; natuurlijk zit
Boswell aan zijn linkerhand en teekent alle geproken woorden nauwkeurig op. Boswell heeft geen oor of oog voor iemand anders dan
voor Dr. Johnson, zelfs niet voor de lieve teere onopvallende, maar ietwat ziekelijke jonge vrouw naast hem, de Shropshire lass, Mary
Webb. Die deftige heer, met de keurige scheiding in zijn haar is
H. G. Wells ; hij is eigenlijk niet op het feest uitgenoodigd, maar hij
heeft zoo juist een nieuwe utopie bedacht, en popelt van verlangen
deze uiteen te zetten, maar hij durft niet goed, omdat Belloc net in
zijn richting gekeken heeft en Wells is bang, dat Belloc zich zal opwerpen als een ongewenschte Companion op dat uitstapje naar den
heilstaat van het jaar 2030. Ook Matthew Arnolds kijkt een beetje
benepen en houdt zijn oogen strak op zijn boord gericht, want hij is er
zich van bewust, dat zijn denkbeelden nogal afwijken van de theorieën van den zwierigen tafelredenaar, maar hij weet ook dat deze
ceremoniemeester altijd de hoffelijkheid in acht neemt, zelfs tegenover
zijn tegenstanders. Toch is er iemand, die het veiliger vond niet aan
dezen disch te verschijnen, dat is Shaw ; zijn stoel bleef leeg.
Heel onderaan, bij het einde van de tafel zit op een hoogen kinderstoel een klein meisje ; met groote oogen kijkt ze vol verwachting
naar Godfather Gilbert, hopend, dat hij aanstonds tijd zal vinden om
een kabouterprent voor haar te teekenen . en een sprookje te vertellen.
Haar naam is Barbara Arndt ; haar vader is Duitsch en haar moeder
Engelsch. Godfather Gilbert heeft haar geleerd, dat menschen uit alle
landen goede en mooie eigenschappen hebben en dat ze later nooit.
mag luisteren naar menschen, die alleen het kwaad in elkanders land
zien en daar ruzie over maken, zoo erg zelfs dat ze gaan vechten. Om te
toonen hoe goed zij zijn lessen onthield, lacht het Germaansche kindje
heel lief tegen dien grappigen Franschen mijnheer aan den overkant
van de tafel met het bijna geheel kale hoofd. Godfather heeft zooeven
gezegd, dat die mijnheer Henri Ghéon heet en zoo mooi geschreven.
heeft over een pastoor uit Ars. Godfather praat en praat wel verschrik
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kelijk veel en houdt toesspraken tegen iedereen aan tafel. Zij begrijpt
er niet veel van, alleen toen hij sprak over Alice in Wonderland en over
dien man met den vreemden naam Esopus, die verhalen over dieren verteld heeft, moest ze lachen. Nu kijkt ze maar weer stilletjes naar haar
peetoom Chesterton en opeens voelt hij den blik van het kind en
springt op. « Wat ga je doen ? a shilling for your thoughts », roept
E. V. Lucas. « Tremendous Trifles », antwoordt Chesterton prompt.
« haal gauw mijn Santa Claus pak, ik heb Barbara beloofd om voor
Santa Claus te spelen. Ik kom strakjes door den schoorsteen naar
beneden ». Hij klimt op een stoel, maar met een dof gekraak zakt deze
in elkaar en Santa Claus valt met een plof op den grond, het drukke,
witte konijn uit Alice in Wonderland springt op den stoel en...
Iemand heeft het electrisch licht aangeknipt ; met een schrik
komen we in de werkelijkheid terug en zien hoe de witte poes op de
leuning van een stoel gesprongen is en dwaas knippert tegen het felle
licht ; op den grond ligt het boek, dat zoo juist schijnt te zijn neergevallen, de titel is duidelijk zichtbaar : G. K. C. as M. C. We beseffen opeens hoe die feestelijke maaltijd in de oude Engelsche Inn slechts
een droom was, ontstaan door het lezen in de schemering naast een
warmen, rossigen haard ; inhoud en titel hebben het droombeeld te
voorschijn getooverd. »
Als in een droom ook, waarvan begin en einde vervagen, maar
één feit of één beeld heftig sterk op den voorgrond komt, zoo blijft de
gestalte van Chesterton voor ons bestaan : de fantastische droomer in
de rauwe werkelijkheid van het leven, die de werkelijkheid zag als een
sprookje en in het sprookje geloofde als in de werkelijkheid. Moge intusschen voor hem, zijn meest wonderbaarlijke fantasie over de eeuwig
heid, een schoone, alles overtreffende, waarachtige werkelijkheid zijn
geworden. •

HET FRANSCH IN ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

573

Het Fransch in ons Middelbaar

Onderwijs
door Dr C. VAN DEYCK,

Professor aan de R jkshandelshoogeschool, Antwerpen.

De vervlaamsching van het Middelbaar Onderwijs zal noodzakelijkerwijze een aanpassing meebrengen van de onderwijsmethode van
de tweede taal : het Fransch.
Dit laatste was vroeger de « voertaal », bij de voornaamste vakken, en bij gevolg de cultuurtaal. Zij werd verondersteld door alle leerlingen gekend te zijn op het oogenblik dat ze hun middelbare studiën begonnen, vermits de eerste lessen in 't Latijn, b. v. uitsluitend in
het Fransch gegeven werden. En voortaan zouden hun in diezelfde
taal de meeste begrippen warden bijgebracht. Daardoor werd vanzelf de
mogelijkheid geschapen de Fransche cultuur als een vormend bestanddeel in te schakelen in het schoolprogramma en, in de oudere humaniora, de Fransche klassieke literatuur met de Grieksche en de Latijnsche op denzelfden voet te plaatsen, met nochtans een zeker overwicht
van het Latijn.
Vervlaamsching van het M. 0. schept een geheel anderen toestand. Nu wordt de cultuurtaal het Nederlandsch, en bijgevolg hoeft
een leerling die zich aanbiedt voor de middelbare studiën per se geen
Fransch meer te kennen om al de lessen van den uurrooster te kunnen
volgen. Het Fransch zal dus moeten worden aangeleerd uitsluitend als
een tweede taal. Vandaar de noodzakelijkheid van een aanpassing
der onderwijsmethode in het aanleeren ervan.
Hoe het aanleggen om den tijd er aan besteed zoo doeltreffend
mogelijk aan te wenden ? Ziedaar de vraag welke wij ons hier stellen.
Deze beschouwingen waren het onderwerp van een lezing in de afdeeling
voor Romaansche philologie bij de Wetenschappelijke Congressen 1932. Ik zag
van de publicatie af, in de 'meening dat er bij een nabije methodologische uitwerking der principeel besloten vervlaamsching van het Middelbaar Onderwijs
oordeelkundig zou hervormd worden. Vier jaren zijn daarover heen en niets
veranderde. Inmiddels gaan elk jaar honderdtallen van jonge menschen door het
M. 0., in den waan dat zij er hun tijd nuttig gebruiken.
C. V.D.
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Om ordelijk een nieuw stelsel te kunnen opbouwen, past het vooraf de critiek te leveren van het bestaande systeem. Als toetssteen zal
dienen het programma van het of f icieele middelbaar onderwijs. (1)
Aan de studie van het Fransch als tweede taal wordt in het
Vlaamsche land het volgende aantal uren toegewezen :
Af deeling
Gr. - Lat.
Lat. - Wisk.
Wetensch.
Handelsafd.

5e
6e
4
5
4
5
6 of 8 5 of 7
6 of 8 5 of 7

4e
4
4
5
5

3e
4
4
4
4

2e
4
4
4
4

1e
4
4
4
4

Daaraan dienden oorspronkelijk toegevoegd te warden de uren
waarop andere vakken in het Fransch onderwezen werden, schijnbaar
om de leerlingen met de wetenschappelijke terminologie vertrouwd te
maken. Deze beliepen
GRIEKSCH-LATIJNSCHE AFDEELING
Vakken
Latijn
Grieksch
Geschiedenis en
Aardrijkskunde
Wiskunde
Wetenschappen
Natuurkunde
Teekenen

6e
2

5e
2
2

4e
3
2

3e
3
2

2e
3
2

le
3
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
11/2

1
1

1
1

1

1

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

LATIJNSCH-WISKUNDIGE AFDEELING.
Vakken
Wiskunde

6e
1

5e
1

4e
11/2

3e
3

2e
31/2

le
3

2e

le

2e
1
2

le
1
2

WETENSCHAPPELIJKE AFDEELING
6e
Vakken
Handelswetenschappen

5e

4e
1

3e

HANDELSAFDEELING
6e
Vakken
1
Wiskunde
Handelswetenschappen
(1) Zie

1929).

5e
1

4e
11/2
1

3e
1
2

Lessenrooster en leerplan der Koninklijke Athenaea (C. Thone, Luik,
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Deze verplichting tot herhalingslessen in de tweede taal is een
dienstbaarheid die uitsluitend op de scholen van het Vlaamsche land
moest wegen ; de wederkeerigheid van Nederlandsche herhalingslessen bestaat niet in de instellingen van het Fransche taalregiem.
Wie gedurende zes jaren zooveel tijd besteed heeft aan de studie
van een taal, zij het dan nog een vreemde en een moeilijke, moest deze
volkomen machtig zijn. En nochtans schrijven en spreken Vlaamsche
jongens die de klassen van het M. 0. doorgemaakt hebben zeer gebrekkig Fransch. Meisjes die humaniora doormaakten spreken doorgaans veel vlotter dan de jongens, maar schrijven ook veel slechter.
Een hopelooze onbeholpenheid ligt in de schriften tentoongespreid :
de minder goede werken zijn ontsierd door verbazende spel- en taalfouten ; de goede zijn gesteld in een archaïsche taal die, om haar lexi
cologische en syntactische bijzonderheden, historisch bij de 18e of bij
het begin der 19e eeuw thuis hoort. Men denke hier natuurlijk niet aan
uitzonderlijke gevallen van studenten die zich speciaal voorbereiden
tot philologische of literaire studiën ; voor hen is de taal het voorwerp
van een bepaalde studie die ze niet zouden aanvatten, indien ze er
klaarblijkelijk geen natuurlijken aanleg voor bezaten. Wel worden bedoeld studenten voor wie het Fransch een bijkomend leervak is, studenten die wegens den aard hunner studiën schriftelijke werken moeten voorleggen, zooals gebeurt aan Hoogere Technische Scholen, Handelshoogescholen, enz. De uitslag zou verrassend zijn moest men bij
de doctoren in de rechten, in de medicijnen en andere zich graag gecultiveerd noemenden, die aan de Universiteit aan geen schriftelijke
examens onderworpen zijn, een zelfde peiling doen.
Dat men niet aanvoere : « Het is de moedertaal niet I » Wie normaal begaafd is — en dat is, a priori, toch al wie de klassen van het
M. 0. volledig doormaakt, of worden soms lichtzinnig getuigschriften
afgeleverd aan onbekwamen ? -- moest, na zoo lange studie, de taal
grondig kennen.
De fout ligt aan de ondoeltreffendheid van het taalonderwijs. In de
meest gunstige gevallen wordt het Fransch onderwezen als een doode
taal, in een versteenden vorm, als uitdrukking van een gekristaliseerde
gedachtenwereld ; van de moderne en levende uitingen is heelemaal
geen spraak.
*

*

*

Het is overbodig het programma integraal over te drukken : alleen
zullen aangestipt worden de punten die het meest aanleiding geven tot
kritiek.
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Voor elke klas is de stof systematisch ingedeeld als volgt (2) :
I. Uitspraakleer.
II. Spraakkunst en gebruikelijke spelling.
III. Woordenschat en zegswijzen.
Iv. Lezen en verklaren.
V. Spreken.
VI. Stellen.
Van de derde klas af komt daarbij : Letterkundige theorie.
Uiterlijk schijnt het programma methodisch opgesteld : van nabij
beschouwd lijkt het een paedagogisch zinlooze aaneenlijming van vroegere programma's.
Het eigen programma voor het Fransch als tweede taal houdt op
na de Vierde ; het wordt dan, voór de Vlaamsche klassen, dat van het
Fransch als moedertaal, net als voor de fransche klassen.
Te beginnen met de 3e omvat het leerplan voor de Fransche taalt'
zoowel voor de Vlaamsche als voor de Waalsche leerlingen, dezelfde
rubrieken in de twee deelen des lands. Het onderscheid zal hoofdzakelijk bestaan in de hoeveelheid en in de moeilijkheid van de aan het
Waalsche of aan het Vlaamsche stelsel opgelegde schrijvers. De bij
de leerplannen gevoegde lijsten van schrijvers bevatten namen genoeg
om de leeraars een geschikte keuze te laten doen voor meer of minder
gevorderde klassen.
Mits een verzachting voor de vlaamsche klassen — hoeveelheid
en moeilijkheid der stof -- schijnt die versmelting aanvaardbaar. Wegens het kleine aantal leerlingen, om redenen van bezuiniging en misschien ook tot bevordering der nationale eenheid door het onderwijs,
worden echter de leerlingen van het vlaamsche en het fransche regiem
vereenigd in één klas, bij één leeraar, en ontvangen dus dezelfde stof.
In de fransche afdeelingen bestaat iets wederkeerigs niet voor
het Nederlandsch, tweede taal : daar blijft het onderscheid voortbestaan tot in de laatste klas.

Een opmerking van algemeenen aard gaat de indeeling der stof
per klas vooraf :
Bij het onderwijs in de levende talen — de moedertaal uitgezonderd — mag de rechtstreeksche methode niet op enge en absolute
wijze worden toegepast. In het begin van den cursus en gedurende
(2) cf. Lessenrooster en leerplan : Fransch, tweede taal.
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een min of meen lang tijdsverloop, naar gelang van de vorderingen der
leerlingen, wordt de moedertaal aangewend om duidelijk en snel de
beteekenis der woorden te doen vatten, die het aanschouwelijk onderwijs, ondanks al zijn hulpmiddelen, niet zonder tijdverlies zou aangeleerd krijgen.
De rechtstreeksche methode mag een uitmuntend middel zijn om
tamelijk vlug eenige oppervlakkige begrippen van een taal te verwerven. Indien het gebruik ervan moet getemperd worden, laan is het
echter niet om practische redenen, zooals het programma laat vermoeden, maar wel om een princiep. In het M. 0. heeft de leeraar
namelijk vóór zich kinderen die, van de lagere klassen af, ertoe geroer
pen zijn om al hun leervakken te bestudeeren in een strict wetenschappelijken geest. Het zou een tekortkoming zijn vanwege het taalonderwijs, indien het, door een te ruime aanwending der rechtstreeksche
methode, ook maar den schijn had afbreuk te doen aan den ernst van
het M. 0. Daarom, en niet om andere redenen, moet uit het gebruik
der rechtstreeksche methode geweerd worden al wat kan aanleiding
geven tot oppervlakkigheid.
ZESDE.
Als handboeken schrijft het programma voor : een taalboek of een
spraakkunst en een oefenboek. Verder : een bloemlezing, welke een
keuze van gemakkelijke teksten bevat ontleend aan de beste schrijvers,
vooral van den tegenwoordigen tijd.
Deze taalboeken en spraakkunsten zijn nog altijd, ook voor de
lagere klassen, in het Fransch opgesteld. Om, zelfs na de verklaring
in de klas, privatim een regel der spraakkunst na te zien, moet de leerling reeds een tamelijk nauwkeurige kennis van het Fransch bezitten
--- maar hij bezit die in feite nog niet —, daarna ettelijke malen het
woordenboek raadplegen om, ten slotte, nog maar tot een benaderend
begrip te komen van het gelezene. Waren deze handboeken in het
Nederlandsch opgesteld, dan zouden ze met meer lust geraadpleegd
worden : met eigen krachten kon dan de opheldering van moeilijkheden
nagezocht en gevonden worden.
Dat leesboeken met teksten van hedendaagsche schrijvers opgelegd worden is een verstandig maar onvoldoende voorschrift : ze dienen daarenboven onderwerpen uit het hedendaagsche leven te behandelen. Zulke boeken zijn zeldzaam ; vooral zijn bloemlezingen in gebruik waarvan de eerste uitgave het licht zag váór een kwaart eeuw
of nog vroeger, die om de twee of drie jaax aangevuld werden met
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nieuw prulwerk, zonder dat ooit iets van het verouderde en onbruikbaar geblekene wegviel.
De fabels van La Fontaine nemen een aanzienlijken tijd in beslag.
Ze zijn niet op hun plaats in de lagere klassen. Ofwel beschouwt men
ze als dierenverhalen, maar daarin stellen, op onze dagen, jongens van
twaalf jaar niet meer het minste belang ; ofwel als sceptische, trouwens
zeer geestige sociale hekeldichtjes — wat ze eigenlijk zijn — maar
daarvan kunnen kinderen de snedigheid niet vatten : in beide gevallen
dienen ze om den schrijver bij het aantal der als vervelend genoteerde
auteurs te klasseeren.
Het grootste bezwaar tegen die fabels is nochtans van taalkundigen aard ; ook het programma erkent het : onder de [abels van La
Fontaine, zal men die kiezen waarvan de taal het minst afwijkt van
het tegenwoordig spraakgebruik.
Ziedaar de of f icieele bekentenis van het euvel waaraan geheel
ons fransch taalonderwijs mank gaat.
Bij het lezen van schrijvers uit de 17e en de 18e, zelfs uit het
begin der 19e eeuw, moet onophoudend gewezen worden op afwijkingen van het hedendaagsche taalgebruik.
Het komt dan zóó voor alsof bij elk te lezen tekst het voorafgaandelijk opspeuren van onregelmatigheden of fouten een noodzakelijke operatie is. Leerlingen met een minder fijn taalgevoel geven zich
geen juiste rekenschap van die afwijkingen en gebruiken de archaïsmen al maar door.
De rubriek Stellen legt, van de Zesde af tot de Derde incluis,
onder enkele goede onderwerpen, Beschrijvingen op. Voor dit soort
oefeningen moeten veel technische uitdrukkingen gebruikt worden die,
na een koortsig doorbladeren van het woordenboek, een bloote opsomming worden van woorden die vlugger vergeten dan opgezocht zijn.
Oefeningen als het sedert enkele jaren in zoo kwaden reuk gekomen
thema doen wel langzamer maar zekerder vorderingen maken.
De onmogelijkheid voor vlaamsche jongens om verstandig een
woordenboek te gebruiken is de groote reden waarom zij zich zoo
onnauwkeurig in het Fransch uitdrukken : dit onvermogen is een treurig gevolg der tweetaligheid in het verleden. Buiten de school wordt
de woordenschat voor het grootste deel verworven door het gebruik
van het woordenboek. Vlaamsche kinderen weten er zich nooit met
een woordenboek door te slaan ; zij missen een verfijnd taalgevoel en
den zin voor het juiste woord : afstomping als gevolg der tweetaligheid. De fransche woorden die ze langs dien weg leeren gebruiken
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zijn dan slechts een vertaling bij benadering. De gegrondheid dezer
opmerking blijkt uit de vergelijking die te maken is tusschen de Vlaamsche en vele Nederlandsche kinderen die aan Belgische scholen stu
deeren. Deze gebruiken veel juistere fransche uitdrukkingen dan hun
belgische medeleerlingen ; immers in den huiskring zijn zij onderworpen aan de tucht van het juiste woord, een bekommernis die in vlaamsche middens niet bestaat : moeten ze dan een woordenboek ter hulp
roepen, dan is hun kans ook grooter om langs het juiste Nederlandsche
woord tot het juiste Fransche den weg te vinden.
VIJFDE.
Het programma der Vijfde is de voortzetting van dit der Zesde ;
dezelfde bezwaren zijn ertegen te opperen.
VIERDE.
Ook in deze klas is de stof nog de voortzetting van de vorige,
mits een kleine uitbreiding : cursorisch lezen van korte en gemakkelijke
prozawerken van een hedendaagschen schrijver. Dit ligt geheel in de
lijn van onze opvatting. Maar hoe het in te voeren ? Wij missen
immers een keus van dergelijke werken uitgegeven met het oog op
het onderwijs van het Fransch aan vreemdelingen, zooals die van
Wolters' of Velhagen und Klasings' Fransche Bibliotheek.
De rubriek Woordenschat en zegswijzen schrijft voor : Zakenlessen inzonderheid de woordenschat der verschillende kunsten, om
de leerlingen voor te bereiden op het bezoek aan musea. Daaruit blijkt
nogmaals hoezeer de opleiding in het Fransch een louter artistieke
en aesthetische beoogt te zijn. Over kunstgeschiedenis en de kunst in
het algemeen hebben de leerlingen, om reden van hun leeftijd (circa
14 jaar), zeer flauwe begrippen. In de moedertaal hebben ze deze
niet geleerd ; het programma van het Nederlandsch vermeldt den
woordenschat der schoone kunsten niet ; slechts in het teekenonderricht — twee uren per week — wordt de leeraar ertoe aangezet « als
kunstenaar » over kunstgeschiedenis te spreken. Ziedaar de technische
voorkennis waarop de kunstcritiek en -geschiedenis in het Fransch
verder moet uitgebouwd worden ! Als kunstgeschiedenis een plaats
krijgt in het M. 0., dan moet ze toch wel in de moedertaal onderwezen
worden en zeker niet uitsluitend in een vreemde taal.
Ofwel wordt deze woordenschat der verschillende kunsten in het
Fransch onderwezen, maar dan is die studie ongelegen en overbodig ;
ofwel wordt hij met recht en reden niet onderwezen — wat in werke-
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lijkheid gebeurt -- maar dan moet hij eerlijkheidshalve niet op het
leerplan staan.
Bij het einde der Vierde houdt het spraakkundig onderwijs -- het
eigenlijke taalonderricht -- op. De hedendaagsche omgangstaal moet
nu practisch gekend zijn
DERDE, TWEEDE, RHETORICA.
Van de Derde af is het spraakkundig onderwijs slechts occasioneel : de spraakkunst wordt genoemd een handboek om na te staan..
Ook is van nu af de leerstof één voor vlaamsch- en franschtalige leerlingen en wordt het onderwijs uitsluitend literair.
Nu was echter de tijd gekomen om het spraakkundig onderwijs.
grondig en systematisch voort te zetten : de leerlingen zijn ongeveer
vijftien jaar, oud en, door een grondige kennis van hun moedertaal,
voorbereid om het verschil van taaleigen te begrijpen. juist die verschillen moesten nu bestudeerd die niet in een absoluten regel vast te
leggen zijn, zooals de voorkeur en de afkeer van het Fransch voor een..
intens gebruik van bepaalde rededeelen, de analytische zinbouw, de.
subj onctief , enz.
Nu pas is ook de tijd gekomen om in het Fransch gestelde handboeken te gebruiken, een of ander « Cours complémentaire de grammaire ». Het blijft altijd een vermetele onderneming om het taaleigen.
alleen langs practischen weg, door lectuur en opstel, te willen aanleeren.
Dit kan mogelijk zijn voor de moedertaal, was misschien te verwezenlijken toen het Fransch een ruime plaats innam in de vlaamsche
kringen, maar het is tot onvruchtbaarheid gedoemd waar het gaat onv
een vreemde taal.
Het programma oordeelt al deze bijzonderheden reeds gekend en.
nog slechts occasioneel te vermelden, want het luidt : Sierlijke zinsbouly> naar aanleiding van het verbeteren van opstellen en de verklaring der schrijvers.
Wel staan op het leerplan, etymologie en semantiek ! Etymologiein een handels of wiskundige afdeeling zonder latijn ! En semantiek
-- behalve voor een waalsch gehoor waar dialectvergelijkingen mogelijk zijn ! Men stelt zich dit punt bezwaarlijk anders voor dan een.
gelegenheid voor den leeraar geboden om even zijn wetenschap uit te
stallen en zijn toehoorders te verbluffen.
Van de Derde af loopt geheel het onderwijs naar de literatuur
samen n,l. schrijvers en letterkundige theorie. Bij de studie der schrij
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vers worden zeer weinige werken integraal gelezen, laat staan verklaard ; al het overige wordt in een bloemlezing overzichtelijk behanr
‘deld, in aansluiting met de letterkundige theorie.
Op de lijst der schrijvers komen voor :
•DERDE :
Corneille : Uitgekozen tooneelen.
Racine : Uitgekozen tooneelen.
Molière : Uitgekozen tooncelen.
Boileau : Art poétique, zang I ; Epitres, Satires, Lutrin.
Saint-Simon : Mémoires (tooneelen en portretten) .
Voltaire : Histoire du siècle de Louis XIV (uittreksels) ;
Histoire de Charles XII (uittreksels) .
Montesquieu : Lettres persanes (uittreksels).
Lesage : Uittreksels.
Chateaubriand : Uittreksels.
Thierry : Récits des Temps Mérovingiens (uittreksels) .
Hugo : Uittreksels.
Balzac : Uittreksels.
Flaubert : Uittreksels.
TWEEDE :
Een stuk van Corneille, Racine of Molière.
Boileau : Art poétique, zang II (met het oog op de evolutie
der letterkundige theorieën), Satires.
La Fontaine : Fables.
Burton : Discours sur le Style.
Hugo : Les orientates (keus) ;
Les Feuilles d'Automne (keus) ;
Les Chants du Crépuscule (keus) ;
Voix intérieures (keus) ;
Les Rayons et les Ombres (keus) ;
Les Contemplations (keus) ;
La Legende des Siècles (keus) ,
La Preface de Cromwell.
Lamartine : Les Meditations (keus) ;
Les Nouvelles Meditations (keus) .
de Vigny : Lyrische meesterstukken.
de Musset : Lyrische meesterstukken.
RHETORICA.
Corneille.
Racine.
Molière.
V. Hugo : Hernani.
de Vigny : uitgekozen tooneelen.
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de Musset : uitgekozen tooneelen.
rontés.
E. Augier : Le gendre de M. Poirier. Les Effrontés.
Pailleron : Le monde ou l'on s'ennuie.
Rostand : Cyrano de Bergerac.
Maeterlinck : L'Oiseau bleu.
Bossuet : Oraisons funèbres. Sermons.
Mirabeau : Discours.
Lacordaire : Conferences.
Montalembert : Discours.
Fénelon : Lettre sur les occupations de l'Académie. Dialogue
sur l'éloquence.
Rousseau : Lettres a d'Alembert sur les spectacles.
Pascal : Pensées.
La Bruyère : Les Caractères.
Rousseau : Extraits.
Voltaire : Extraits.
Montesquieu : Extraits.
Op een paar uitzonderingen na reikt de studie niet veel verder
dan de helft der negentiende eeuw : de meerderheid der bestudeerde
teksten zijn minstens een eeuw oud. Van de hedendaagsche literatuur
wordt geen grondiger kennis noodig geacht dan, in de Rhetorica, een
overzicht van de evolutie van den roman en de critiek in de XIXe en
XXe eeuw, geïllustreerd met zeer karige uittreksels van schrijvers in
een bloemlezing. De begrippen welke de leerlingen op die wijze opdoen
over de hedendaagsche literatuur kunnen niet opwegen tegen de massa
klassieke en romantieke literatuur waarmede hun geest in de vorige
klassen reeds volgepropt werd.
Bij de studie van een moderne vreemde taal moest de verhouding
juist andersom zijn ; de hedendaagsche vorm moet eerst in aanmerking komen : het historische mag als curiosum vermeld en aangetoond
worden in de laatste klas, wanneer alle verwarring uitgesloten is.
De leeraars kunnen wel veel goed maken, indien zij zich niet door
de doodende letter laten verlammen, — en dat doen zij gelukkig ook.
Zoo wordt een nog paradoxaler toestand in het leven geroepen : dan
ligt het goede in ons taalonderwijs juist in de afwijkingen van het
programma.
Trouwens, om zich die vrijheid aan te matigen neemt een fransch
leeraar veel werk en verantwoordelijkheid op zich. In de meeste gevallen is de leeraar voor Fransch nog een doctor in de klassieke philologie, zelfs in de handelsafdeelingen. Deze toestand stamt nog uit den
tijd toen Grieksch, Latijn en Fransch door één zelfden leeraar onderwezen werden. Dit laatste stelsel werd, ten titel van experiment, in het
officieel onderwijs in princiep prijsgegeven, maar is op de meeste

HET FRANSCH IN ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

583

plaatsen — en in het vrije onderwijs bijna uitsluitend -- thans nog
in zwang.
Het universitair programma voor het doctoraat in de klassieke
philologie behelsde nooit een verplichten cursus over fransche taal of
letterkunde. Zoodoende kregen deze leeraars een vak te onderwijzen
waarvan ze zelf voorafgaandelijk niets meer moesten gestudeerd hebben dan wat ze in hun jeugd erover gehoord hadden, namelijk de stof
die ze nu te onderwijzen kregen ! Van hen werd, door private studie,
een niet te onderschatten aanpassing gevergd. Rekening houdend met
hun wetenschappelijke opleiding en orienteering, is gemakkelijk te verklaren dat zij genoegen hadden met teksten uit de 17e eeuw, die zich
in opvatting, geest en vorm aansluiten bij de antieke literaturen.
Het ongerijmde van dien toestand werd niet ingezien ; in België
was aan elk gestudeerde ingeprent dat de fransche klassieke literatuur
een onmisbaar en onfeilbaar cultuurelement is : elk gestudeerde werd
daarom vermoed deze te kennen en elk leeraar werd dan ook verondersteld ze te kunnen onderwijzen.
Sedert een tiental jaren zijn vele romanisten werkzaam bij het
M. 0. waar zij vroeger eerder schaarsch waren. In den beginne wist
men hun niet altijd een vast bepaalde ambtsbevoegdheid toe te kennen:
het onderwijs van het Fransch was immers in handen der leeraars
voor klassieke talen. Waar romanisten uitsluitend met het onderwijs
van het Fransch gelast zijn, wordt ook niet altijd een moderne richting ingeslagen : hun universitaire opleiding blijft naar het klassicisme
georienteerd, want smaak voor het moderne blijkt nog steeds, naar
academisch oordeel, een gruwel : in sommige hoogescholen wordt systematisch elke vermelding van hedendaagsche schrijvers met zorg
vermeden en wel om niemands gevoeligheid te kwetsen. Of dit standpunt bevorderlijk is voor de beroepsopleiding tot leeraar bij het 0. M.
is bijzaak : de heilige neutraliteit is er mede gediend !
In de onderwijsinstellingen van het fransche taalregiem hebben
de romanisten nuttig werk kunnen leveren. In het vlaamsche land zijn
zij een rampzalige innovatie geweest; omdat er haast geen vlaamsche
romanisten voorhanden waren.
Het programma heeft mooi praten (stof der zesde) :

In den beginne zal hij (d.i. de leeraar) veel gebruik maken van
de moedertaal. Hij zal voortdurend zijn toevlucht nemen tot de vergelijking der twee talen. Hij zal er zich vooral op toeleggen de punten
van verschil te doen uitkomen, welke de grammatische eigenaardigheden der twee talen scheiden. De gemeenschappelijke of de reeds door
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de moedertaal aangeleerde begrippen zullen op den tweeden rang
komen.
Ten tijde der klassieke philologen bestond er ten minste nog
eenige kans om in de lagere klassen een vlaamschkundig leeraar voor
Fransch aan te treffen. De romanisten, in aantal overwegend Walen,
moeten nu nog -- behalve zij die te Gent onder het vlaamsche regiem
studeeren -- het Nederlandsch niet machtig zijn !
Dat brengt ons ver van het of f icieele gebruik maken van de moedertaal... zijn toevlucht nemen tot de vergelijking der twee talen...
de punten van verschil te doen uitkomen, welke de grammatische)
eigenaardigheden der twee talen scheiden.
Onder zijn meest gunstigen vorm is het onderwijs van het Fransch
voor vlaamsche kinderen nog een reusachtige krachtverspilling. Wegens het aanwenden van verkeerde methodes kan de uitslag nooit loonen in verhouding tot de geleverde inspanning.
it-

it.

it-

Uit bovenstaande kritiek zijn nuttige aanwijzingen te putten voor
een rationeele hervorming waardoor het werk rendeerend zal worden.
Leerlingen.
Het is van kapitaal belang, in het eerste leerjaar, homogene klassen samen te stellen.
Eertijds was het de bekommering van elk hoofd van een vlaamsch
gezin zijn kinderen, van hun negende of tiende jaar af, Fransch te
laten leeren om ze niet onvoorbereid naar een instelling van M. 0.
te zenden. Daardoor werd het evenwicht altijd gebroken in de klassen
waar kinderen aanwezig waren wier ouders zich deze verplichting niet
opgelegd hadden.
Homogeniteit zal nooit bereikt worden indien de wetgeving aan
de tweede tal een ruime plaats blijft toekennen in het L. 0., hetzij
die leergang van ambtswege ingericht wordt of op aanvraag van gezinshoofden, hetzij hij zelf facultatief is. Blijft de huidige toestand
gehandhaafd, dan zullen in alle steden nog een eeuw lang fransche
lessen in de lagere scholen blijven bestaan ; de scholen van het platteland moeten dan denzelf den weg op ; zooniet moeten de kinderen die
zich tot middelbare studiën voorbereiden met eigen middelen Fransch
leeren om niet, van den beginne af, achterblijvertjes te zijn. Zonder
een doortastende hervorming op dat stuk zal de bestaande verwarring
nooit opklaren.
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Dat men zich anderzijds ervan rekenschap geve dat de jeugd,
sedert den tijd toen het thans gevolgde leerplan opgesteld werd, in
een veel vlugger tempo en in een gansch andere richting evolueerde
dan de ouderen van dagen.
Kinderen van twaalf jaar weten op . onze dagen, door het confort
van den huiskring, heel wat over techniek ; hun belangstelling voor
sportgebeurtenissen en wereldreizen maken geheel de wereld tot het
centrum van hun belangstelling. Begrijpt men dan niet met welk medelijdend misprijzen ze moeten neerzien op de schoolsche wijsheid der
fabels van La Fontaine ?
Jongens van vijftien jaar lezen op onze dagen doorgaans een
dagblad ; en daarin niet alleen de sportkronijk -- wat hun zoo dikwijls
ten kwade geduid wordt — of het hoekje der kinderen, maar ook
artikels met een politieke, sociale of economische strekking. In hun
jeugdvereenigingen, studiekringen of hoe het ook heet, en waar ze
soms een aanzienlijker aantal uren vertoeven dan in den huiskring,
maken zij geen rijmpjes meer : ze praten er, wel overmoedig maar toch
niet altijd onbehendig, over nationalisme en internationalisme, over
sociale problemen, over reizen, over kunst, -- maar dan nooit over
academische. En die jonge menschen wil de school boeien met een
Lettre sur les occupations de l'Académie
Door de radio en de film hooren en zien ze heel wat over de problemen van den dag die daar wel niet grondig behandeld maar toch
aangeraakt worden. En de school wil die kinderen in een geestesstemming houden waar opzettelijk verzwegen wordt al wat sedert een
kwaart eeuw stoffelijk en geestelijk met ons vergroeid is !
Het is onzin dien remmenden geest te laten doordringen in het
taalonderwijs. De behoefte aan vreemde talen verschilt immers van de
eene periode tot de andere : thans heeft de gewone man ze noodig
voor practische doeleinden of als wetenschappelijke hulptaal voor verdere studie van diezelfde actueele problemen die de school doodzwijgt.
Stof en leerboeken.
Welk handboek beantwoordde tot heden toe doelmatig aan de
elementairste eischen van het onderwijs van het Fransch, opgevat als
vreemde taal ? Hier te lande ken ik er geen, uitgezonderd eenige
spraakkunsten die dan nog in het Fransch gesteld zijn.
De spraakkunsten moeten voor de drie laagste klassen in het
Nederlandsch opgesteld zijn : dan alleen kunnen de leerlingen zich
zelf behelpen en zullen zij zich de moeite van het zoeken getroosten.
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Een spraakkunst moet bij eiken regel niet één maar vele voorbeelden aangeven en deze nauwkeurig vertalen en in het Nederlandsch
een absoluut getrouwe weergave van den franschen tekst voorleggen.
Daarbij behooren niet afzonderlijk een oefenings- en een themaboek :
deze twee soorten van toepassingen op de stof moeten door elkaar
verwerkt zijn.
Opstellen, zelfs eenvoudige, moeten geweerd worden zoolang de
leerlingen niet over een voldoende lenigheid in het taalgebruik beschikken ; zij mogen nooit in de gelegenheid komen, zelfs te goeder trouw,
om onnauwkeurigheden neer te schrijven. Themas zijn een afdoende
en gemakkelijk middel tot kontrool ; daarin kan nooit, zooals in opstellen, een moeilijkheid omzeild worden.
Een leesboek is onmisbaar. Doch wanneer zal eens voor goed
afgezien worden van het kinderachtig sentimenteele onzer leesboeken 7
De aandacht moet geboeid worden 'met teksten over aardrijkskunde,
ontdekkingen en uitvindingen, geschiedenis, kortom over al wat belangstelling kan wekken op den leeftijd der kinderen voor wie deze
boeken bestemd zijn. Er moet over gewaakt worden dat deze teksten
regelmatig vernieuwd worden noodra ze niet meer van actueel belang
zijn. Geen boek mag in gebruik blijven omdat het voor twintig jaar
voor merkwaardig gehouden werd.
In de Vierde moet het spraakkunstonderwijs uitgebreid worden
en kan het themaboek vervangen worden door een leerboek voor stylistiek. Daar kan ook afgezien worden van het gebruik der moedertaal
en het is de gepaste tijd om met opstellen en spreekoefeningen aan te
vangen.
Voor deze en de volgende klas is een hoogst interessante actueele
bloemlezing samen te stellen met bijdragen uit dagbladen en tijdschriften. De groote fransche bladen o.m. Le Temps, Le Figaro, Le Journal
des Débats, e.a. om er van verschillende richtingen te noemen, publiceeren elke week merkwaardige bijdragen onder den titel Courtier
scienti f ique, Cour tier littéraire, enz., over actueele onderwerpen uit de
meest verscheidene domeinen : aardrijkskunde, geschiedenis, literatuur,
economie, techniek, enz. Dat is geen gewone journalistiek : alle bijdragen zijn onderteekend van de hand van bekende geleerden en zonder
uitzondering geschreven in een keurige taal die zonder voorbehoud tot
model kan gesteld worden. Zij bieden het groote voordeel, zonder te
lang en te technisch te zijn, steeds een onderwerp volledig af te handelen. Met zulke teksten wordt een uitgebreide woordenschat op korten tijd verworven. Dergelijke verzameling is niet bestemd om een
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onbeperkt aantal jaren in gebruik te blijven, maar moet zoo dikwijls
mogelijk vernieuwd worden. Vermoeden zij die sceptisch staan tegenover dit plan wel het bestaan van de in dien zin opgevatte amerikaansche leesboeken voor fransch taalonderwijs als Prof. F. C. Roe's
La France laborieuse, Prof. T. B. Rudmoser Brown's French Town
and Country, M. E. Macdonald Clark's L'áme française. al kunnen
nopens' dit laatste wegens zijn tendenz bezwaren geopperd worden ?
Zelfs in de hoogere klassen mag men niet ophouden alle aandacht
te wijden aan de bijzondere verschijnselen van het hedendaagsche
taalgebruik en wel door het lezen van hedendaagsche schrijvers : niet
alleen letterkundige werken zullen hiervoor in aanmerking komen maar
vooral zulke die, behalve hun literaire waarde, ook teekenend zijn , voor
een moderne gedachtenstrooming. Beter dan in Saint-Simon's Scènes
et portrans of Voltaire's Siècle de Louis XIV zullen de leerlingen der
hoogere klassen de fransche taal en den franschen geest leeren kennen
in een werk als A. Maurois' Lyautey, een der merkwaardigste boeken
uit de laatste jaren, een werk van hoog moreel gehalte en gesteld in
een sierlijke taal. Politiek, geschiedenis, kolonisatie, aardrijkskunde,
dat alles vindt men er verzameld en verwerkt : ten slotte een boek dat
ruim zoo stichtend en opvoedend is als dat van Saint-Simon !
In werken als L'homme moderne, van Fortunat Strowski leeren
wij veel meer over onze eigene, dus gemakkelijker aan te voelen psychologie dan in de Caractères van La Bruyère : de stijl ervan kan.
evenzeer tot model van soberheid en klaarheid gesteld worden.
En om geen afbreuk te doen aan een gezonde bezorgdheid voor
de hiërarchie der geestelijke waarden en deze te beschouwen in het
verband onzer samenleving, waarom geen vermelding van G. Duhamel's L'humaniste et l'automate ? Waarom ook, alhoewel het een vertaling is, E. R. Curtius' Essai sur la France voorbijgaan ?
Zijn hedendaagsche politieke, academische en kanselredenaars
niet meer zoo welsprekend als hun voorgangers Bossuet, Mirabeau,
Lacordaire, Montalambert ? De publicaties van den Volkerenbond bieden een ruime keus van ook in het onderwijs bruikbare redevoeringen
die fransche staatslieden te Genève hielden ; de vastenpredicatie in
Notre-Dame biedt elk jaar vernieuwde parels van welsprekendheid en
voorbeelden van argumentatie ; onder de « discours de réception »
in de Fransche Academie, afgewisseld tot in het oneindige, is de keus
onuitputtelijk en dit jaar werd er nog meer dan één merkwaardige gehouden.
Jaarlijks -- en niet in eens voor een halve eeuw, ne varietur --
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zou een keurraad voor het M. 0. een lijst moeten afkondigen van een
vijf- of tiental boeken van dien aard uit het verloopen jaar, welke
geschikt blijken voor het M. 0. en die gedurende een beperkt aantal
jaren geldig zouden blijven.
En dan is er geen bezwaar aan verbonden — het zal dan integendeel nuttig en loonend zijn -- in het laatste studiejaar een blik te
werpen op het verleden der fransche literatuur door het lezen en verklaren van oudere, klassieke teksten.
De leerkrachten.

Alles wijst erop dat na enkele jaren het onderwijs van het Fransch
terecht zal in handen zijn van romanisten. Dan moet de eisch gesteld
worden dat deze vlot Nederlandsch kennen ; voor een overgangsperiode 'mag geen toegeving geduld worden : le flamand usuel mag
ons niet bevredigen.
De opleiding der leeraars is niet vrij van kritiek. De opwerping
dat een faculteit voor Wijsbege,ette en Letteren geen beroepsschool is
houdt geen steek ; juist omdat ze hooger staat moet zij alles, ook het
professioneele, op een superieure wijze aanleeren. Elk student in de
romaansche philologie kan een wetenschapsman worden, maar wordt
zeker leeraar bij het M. 0.
Sedert vele jaren was een hervorming van het taalregiem in het
M. 0. in het vooruitzicht gesteld. Op 21 Mei 1929 (z. Staatsblad 25
Mei 1929) werd een wet gestemd op de toekenning der academische
graden ; dit beteekent een hervorming van het Hooger Onderwijs. Drie
jaar later (1932) wordt de hervorming van het M. 0. doorgevoerd.
Dat de wet die de opleiding der leeraars regelt, moest kunnen rekening houden met de noodwendigheden van het M.O. werd over het
hoofd gezien. Zoo ontstond een gaping die in het kader der bestaande regeling niet aan te vullen is.
Een leeraar in het Fransch moet of kan geen alweter zijn. Nochtans moet hij, om zijn gansch bijzondere rol, buiten zijn vakkennis stevige algemeene begrippen hebben over vele problemen van den dag.
Voor zoover een oppervlakkige kennis en eenige speciale technische
uitdrukkingen ervan tot het dagelijksche taalgebruik behooren, zal hij
misschien als vulgarisator van vele begrippen in het Fransch moeten
optreden. Dat men maar even denke aan de handelscorrespondentie.
Waarvandaan zullen de Fransche leeraars die technische kennissen
halen ? Moesten bij elke faculteit algemeene oriënteeringscursussen be:staan voor gecultiveerde buitenstaanders -- geen losse voordrachten,
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maar cyclussen van systematisch doorgevoerde hoogere vulgarisatie —
dan zouden de aanstaande leeraars heel wat bruikbaardere wetenschap opdoen dan bij de door het programma opgelegde facultatieve
kursussen waarvan de keus zich altijd beperkt tot een aanvullend philologisch vak.
En zoo de degelijkheid van het Fransche taalonderwijs in Vlaanderen de academische en administratieve overheden nauw aan het hart
ligt, dan is nog verder te innoveeren voor hen die de pioniers van het
nieuwe stelsel moeten zijn. De cultureele belangen van de volksgemeenschap zijn erbij betrokken. Deze leeraars moesten in de gelegenheid gesteld worden in Frankrijk een practischen proeftijd door te
maken. De uitzonderlijke toestand waarin zij zich bevinden wettigt
wel een uitzonderljken maatregel. Niet zoozeer als wetenschappelijke
dan als practische vervolmaking moet die proeftijd opgevat worden.
Daarom moeten in dit geval niet de groote wetenschappelijke centra
opgezocht worden, maar de bijzondere academische instellingen voor
onderwijs van Fransch aan vreemdelingen zooals Dijon, Grenoble,
Tours, Montpellier. Dat het wetenschappelijk peil dier instellingen
niet het hoogtepunt der Fransche wetenschap is, is niet onbekend ;
maar zij leeren uitstekend dat specifieke kennen van de Fransche literatuur en beschaving, dat Frankrijks naam groot maakt in het buitenland.
*

*

*

Het onderwijs van het Fransch in Vlaanderen is tot op onze
dagen woordenkramerij en napraterij geweest zonder diepgaande voordeel voor den enkeling ien de volksgemeenschap.
Waarom zou het geen middel kunnen worden tot verruiming der
individueele en der nationale cultuur ?
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Toen de Dagen lengden
door Jos. VAN LAER, S. J.

Ze wist niet waarom ze nou de deur niet sloot.
Om dat vleugje lentegeur dat opeens langs haar heen was komen
aaien ?
« 0, de viooltjes ! » had ze gezegd, plots blij verrast. En ja, toen,
bij 't naar buiten leunen, zag ze vlak bij den drempel, half achter den
voet van een leiboompje tegen den muur, twee drie blauwe kroontjes
uitpiepen, zoo simpeltjes, zoo onvermoed. « Zijn die dan weer opengekomen, de Maartsche viooltjes ? »
Die lieve dingetjes ! Je weet dat ze er staan. Al zag je er dan niets
van een heelen winter lang. Ze staan er immers trouw sinds jaren al.
Ongeplant of ongezaaid. Overgewaaid, God weet hoe of van waar.
En toch hebben ze je elk jaar weer opnieuw beet. Heel op het onverwachtst hun geurige lentegroet.
Het was of die verrassing door haar heen tintelde, of met dat
vleugje iets heel zachts gewekt werd : een teerheid die haar doorvloeide, opsijpelend binnenin als een dierbare herinnering, die ze zelf
niet te noemen vermocht.
Wat was zoo'n schemeravond toch geheimzinnig mooi !
Het groene waas over de struiken, de tippelwitte toppen van de
boomtakken, het hing en het stond daar nu allemaal zoo heel anders
dan op klaar lichten dag : zoo ademstil te luisteren naar het vertelsel
van een merel in de verte. En door die stilte stroomde geur aan week
en frisch, als ademde het uit den grond omhoog, als droop het van het
prille bladgespruitel omendom omlaag.
Volgezogen aan het nat van den buierig voorbijen Aprildag zwol
het jonge leven door de schemerstilte aan.
En neen, de deur van de veranda deed teniet toe. Al was ze dan
daarvoor alleen uit de woonkamer gekomen, toen Ritje de staanlamp
al aanknipte. « De verandadeur sluiten ! » had ze toen gedacht. Heel
,den. namiddag was die opengebleven om het lekker zachte weer ondanks de buien af en toe. Nou, tegen den avond aan werd het echter
te kil.
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Ze stond daar nu, roerloos aangeleund in de toog van de deur.
Door haar heen, de teere ontroering zoo wonderlijk vertrouwd. Waarom ? Om die merel, die stilte, om die geur van Jong leven ?...
Ze merkte dat ze er zelf om glimlachte, verwonderd : hoe dit
mogelijk was, záá de lente nog te voelen mysterieus als een levensbelofte. Dat was toch wel lang voorbij voor haar, oud als ze werd...
Oud, ja...
Och, ze wist het wel dat ze daarmee eigenlijk overdreef. Is een
mensch oud, eventjes de vijftig voorbij ?
Ze plaagden er haar telkens weer mee, vader en Ritje, sinds ze
het eens gewaagd had dat te zeggen : « Mamaatje, die oud wordt ! »
In de eerste dagen was dat gebeurd, toen Ritje, haar jongste dochter, van de kostschool thuis bleef. Heel den dag door die helle stem
door het huis, haar vlugge trippeltred over trap en parket, haar ijverige
handen overal bij, waar er wat te redderen viel. Telkens opnieuw had
moeder tersluiks moeten kijken naar die frissche gestalte : hoe dat
kind openknopte tot vrouwelijk teere huishoudelijkheid, sinds ze 't
schooluniformpje met een overmoedigen lach had opgeborgen, hoog,
op het hoogste schap, zoo dat je er maar nauwelijks bij kon met op
je teenen te gaan staan.
Toen had ze die gewaarwording over zich voelen groeien, zonder
eenige bitterheid, alleen maar met een tikje weemoedige verwondering:
hoe oud zij zelf dus al werd.
« Mamaatje, die oud wordt ! » 0, de klaterende lach waarmee
Ritje op een middag aan tafel die verklaring van moeder ontving. En
toch, midden in haar lach nog, terwijl het haar bekeek, glansde er iets
op in de oogen van het kind, iets dat de helle uitbundigheid temperde.
Alsof er plots een andere tint gleed over haar blije, warme liefde. En
keer op keer merkte moeder op hoe Ritje's oogen haar dien dag
telkens weer zochten. En op een avond van diezelfde week toen ze 't
salonnetje binnenkwam, trof ze het meisje weggezakt in een club een
boek aan 't lezen. « Kind, knip dan toch het licht aan, je zal je oogen
bederven ! » Maar toen ze over Ritje's hoofd heenboog om zelf de
electrische knop te vinden, voelde ze zich beetgepakt om den hals.
neergetrokken en vlak boven haar oor plots een klappende zoen op
heur haar. « Mamaatje, die zoo grijs wordt ! ... »
Voor ze toen 't licht aankreeg, was Ritje als een hagedis zoo vlug
uit fauteuil en kamer weggeritst... Op den grond nog slechts een
opengevallen boek.
Het duurde enkele seconden : toen brak 'dat woord, plots begre-
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pen, in haar open als een groote weelde. Omdat ze er ineens de nieuwgetinte eerbiedsliefde in ontdekte van een grootgeworden meisje dat
moeder anders had leeren zien.
Met h'r vingers streelde ze even over heur eigen haar. In een
glimlach wist ze dat het toch zoo dwaas niet was : « Mamaatje die oud
wordt ! »
Maar nu, in de wonderlijke rust van den voorjaarsavond...
Tegen de deurstijl staat ze.
Adem van jong leven, uit bot en blad deint het naar haar toe.
Van heel ver, van overal uit de schemering en de stilte.
Een rilling van zwellend verlangen.
Ze weet dat ze het voelt.
Ze weet ook dat ze glimlacht, ongeloovig : Kan dat dan ?... Oud
als men wordt nog op 't onverwachtst ingepalmd te worden door een
nieuwe betoovering van lente.
Nieuw ?... Maar neen, maar neen, is het eigenlijk wel nieuw, die
wonderlijke verteedering in haar als om iets dat ze al beleefd heeft !
Een herinnering heel dierbaar die wakker wil worden, die naar zich
zelf zoekt. Wist ze nou maar wat. Kon ze dat nu maar vinden...
Geur van viooltjes zoenzacht opwasemend.
Lied van een verre merel.
Stilte...
Tot plots, als een lichtsprankel uit haar zelf omhoog... Een helle
kinderstem die loslacht ergens ver achter den tuin in het veld. Even
maar. Neerritselende dauwdruppels vol glans, dadelijk weer opgeslorpt
in de rust.
Op slag is het echter of binnenin, de aarzelende doorsijpeling van
't verleden in plotse doorbraak opwelt : bronklaar haar heele ziel vol
van herleven.
Dat is het : een Aprilavond als nu, verzadigd van vocht en stilte,
geur van viooltjes, een verre kinderstem... hoe lang geleden ? En daar
midden in den tuin...
Hij was toen net zoo ziek geweest.
Haar jongen, haar heerlijke jongen.
0, de onrust die ze wederkeerig in elkaars oogen lazen, vader
en zij, toen ze onverwacht dat telegram van 't college kregen : « Flip
ziek. Kom hem halen ».
Dienzelfden middag stonden ze er al met hun auto voor de groote,
ernstige poort.
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De overste die hun uitlegde : « Gevaar was er niet dadelijk bij.
Koorts de laatste dagen. Uitspreken durft de dokter zich nog niet
heelemaal. Maar als het dat zou worden wat ie voorziet, dan is het
beter meent ie, dat de jongen dadelijk naar huis gehaald wordt voor
de eigenlijke ziekte doorbreekt. »
Meteen was een knechtje met Flip's groote gepakte valies al komen aanzeulen. Achteraan op de bagagehouder kon die worden geriemd. « Ja, alles zat erin » knikte ie op de vraag van den overste.
En toen, bovenop den trap, diep ingeduffeld in zijn dikken winterjas met opstaanden kraag, haar jongen zelf. Hij weerde den arm van
den ziekendienaar af, die hem helpen wilde. Een poging om zich kranig
te houden bij 't zien van vader en moeder en den overste beneden.
Maar zijn vuist kon je zien krampen om de leuning bij 't omlaag komen, als in duizeling. En toen half op den trap nog moeders handen
hem tegemoet schoten, hem tegen zich aantrokken, voelde zij z'n lichaam plots in weeke overgave zich slap tegen haar aanvleien.
Dragen liet ie zich als een klein kind. Even zag ze slechts, terwijl ze
hem in de auto installeerde, zijn hoofd met angstig groote koortsoogen
rechtkomen van tegen haar pels in een blik naar . den overste of die
het niet erg flauw vond. Met kalm vaderlijken glimlach stond die
echter bij het portier. « Zoo Flip, zorg je ervoor dat we je gauw
terugzien ? »
Daarop de autoreis naar huis.
Váór haar, vaders rug aan 't stuur.
Tegen haar aan de jongen.
Zeggen deden ze niets. Alleen haar hand soms, die even over
zijn voorhoofd streelde, het heete met de jagende slapen.
Een zoo zachte warmte binnen in haar samen met een bange
onrust.
Onrust ja, omdat ie wel erg ziek moest zijn gelijk ie daar tegen
haar schouder lag. Zoo'n moederskindje was ie anders niet. Ze zag
zijn lippen wittig drooggetrokken en zijn oogen groot open, zonder
verpinken, vlak voor zich uit.
Even in een buiging van haar hoofd vleide ze haar wang er tegen
aan.
Dat was de warmte als een zachte weelde door haar heen : te
voelen hoe hij slap in haar liefde lag, zoo heelemaal overgegeven, haar
kleine groote jongen...
En thuis in de helder witte kanter : de logeerkamer daar werd ie
geinstalleerd, omdat het er ruimer was.
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De oude huisdokter met zijn eeuwig bibberende pincenez op zijn
breede neus, had telkens bij zich zelf gebromd terwijl ie ausculteerde
heen en weer, links en rechts op borst en rug, met dat gekke instrumentje dat ieder keer een zenuwtrek joeg over den jongen z'n lichaam
als ie het verplaatste. Toen, volgens de oud vertrouwde methode,
plakte ie zijn oor zelf nog 'ns op de longstreek zoo cordaat dat zijn
bril afgleed.
Zijn collega van 't college had, sous pli, zijn advies meegegeven.
Met saamgeknepen lippen las hij het even, onder zijn pincenez door.
« Ja natuurlijk » zei ie, terwijl ie het papier achteloos in zijn zak
duwde « hoe kan die man daar nog aan twijfelen ! »
Dat zinnetje gaf meteen brutaalweg zekerheid : dat het dus was
zooals men op 't college voorzien had. Maar ook een rust. Uit heel de
hoekige beslistheid van dien man drong ze zich op.
Als in dankbaar vertrouwen voelde ze het aan hoe hij zich ruwweg
tusschen haar jongen en 't gevaar had ingeschoven : met zijn zware
schouders, met zijn norsch, rimpelgezicht, met heel zijn grommende
kalmte.
Een oude vechter die zijn vijand, de ziekte, geen kamp pleegt te
geven.
« 'n Lang spelletje kan het worden ! » zegt ie zoo vlak-af. Over
enkele dagen komt het moeilijkste. Hij geraakt er natuurlijk doorheen,
de jongen... Dat moet maar ?... En geef me nu eens een stoel dat ik
wat medicamenten neerschrijf ! »
En toen de lange dagen en lange nachten.
Koorts almaar koorts.
Een week, twee weken ?...
En de uren dat Flip te ijlen begon : z'n heete gezicht hoogrood
op de jukbeenderen, aan 't woelen over 't witte kussen. Z'n schitter
oogen die angstig volgden over muur en zoldering 't krimpend gewoel
van onzichtbare gedrochten, zoo bang, zoo bang, dat, tusschen 't hijgend gekreun van z'n onsamenhangende woorden, bij een gil soms,
zij zelf in een rilling dat onzichtbaar levende voelde aandreigen om
haar heen.
Ze wist niet of hij haar nog herkende op zoo'n oogenblikken.
Ze wist echter wel dat haar hand op zijn hoofd moést zijn, en
haar zorg in de weer, voortdurend, om hem te dekken waar ie zich
blootwoelde, en haar stem zacht sussend tusschen zijn woordgedraaf in...
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Neen, vervangen liet ze zich niet, geen enkele van die pijnlijke
nachten. Al voelde ze dan 's morgens, uitgevochten, de vermoeienis
over haar lichaam wegen als een looden mantel.
Want dit zag ze te goed, met die onzegbare helderziendheid van
haar liefde zag ze dat : hoe het toch hare hand was en haar woord
en haar tegenwoordigheid, die de jongen in den angst van zijn koorts
telkens weer zocht om er zich in weg t e drukken tegen het aankruipend gevaar.
En de hoeveelste dag was het, dat... ?
Och, de tel van de dagen was ze erbij vergeten : elf of twaalf,
ze wist soms zelfs niet meer of het morgen of avond werd, met de wit
doorwaakte nachten en de dagen waar ze tusschen enkele uren slaap
toch weer naar de ziekenkamer ging.
« Dat kan zoo niet blijven duren ! Een verpleegster zou ie laten
komen uit de stad ,» had vader gezegd, angstig om haar moeê bleekheid, toen hij haar ook overdag telkens bij den jongen trof.
Ze had niet eens geantwoord, slechts « neen » geschud, beslist.
En toen ie den dokter ervoor in den arm nam : « hij moest er
tusschen komen, haar trachten te overreden ! » keerde die zich met
een bruske beweging naar hem toe. Al de rimpeltjes over zijn gezicht
stonden plots omheen zijn blik samengetrokken in een stilte die op
voorhand het antwoord vol laadde met diepen zin.
« Als ik », zei ie toen in het opensmekken van zijn lippen, « als
ik één ding geleerd heb in mijn levenslange practijk, dan is het wel
dit : wat een moeder kan, dat weet zij alleen. Een moeder moét strijden om 't leven van haar kind, ze kan niet anders. Gun haar dien
strijd : zij houdt het vol. Ontroof hem haar : je breekt haar zelf meteen.
Trouwens, trouwens... » en hier gleed over zijn gezicht die oude
grimmigheid weer terug, « Met medicamenten alleen is een kind tegen
zoo'n ziekte niet opgewassen. Een liefde moet het voelen voortdurend
achter zich, sterker dan zijn eigen kracht ! »
En moeder bleef.
Tot op dien dag dan, dien morgen, den hoeveelsten ook weer ?
Wat komt dat er eigenlijk op aan ! Maar heviger was de onrust geweest van den voorbijen nacht dan ooit. Een vechten bijna om den
jongen in zijn bed te houden. Op wou ie, ieder keer opnieuw in een
ruk omhoog, met koortsoogen strak kijkend door moeder heen. Tusschen 't gebrabbel van zijn onzintaal door steeds opnieuw woorden
als : vlam... vuur... slangen !
Twee drie keeren was ze op het punt geweest het belletje te

'MEN DE DAGEN LIENGDLrN
grijp in radelooze behoefte aan hip. Ze wou -immers niet dat anders iemand met haar waakte en toen de eerste nachten haar ma n,
twee drie keeren afkwam, ha lf gekleed uit zijn onderbroken slaap,
was ze bijna boos geworden :9tc Zijn rust .had ie noodig. Zijn wer k.
wachtte gedurende den dag. Zij zelf kon er immers best tegen 1 ,»
Maar nu, maar nu... Huilen deed ze bijna omdat ze niet meer
kon, omdat ze voelde hoe ze erbij neerzinken ging : overweldigen zou,
het haar, een gloeiende overwinning van den jongen z'n koorts op,
haarzelf.
Neen, neen, ze wou niet, ze wou nog niet ! Tegen zijn wartaal in.
praatte ze, praatte ze maar door, zoekend naar 't woord, naar den
klank die koel als een bekende herinnering in zijn heete onrust zou.
druppen... En net toen het haar toch te machtig werd, toen angst om
een nog fellere opwringing van Flips armen het verzet in haar terugdreef, riep ze het plots als in een snik tegen hem aan. Ze riep het,,
zonder eigenlijk te weten waarom. « Maar Wippie, Wippie, Wippie
dan toch ! » Dat riep ze. Het oude naampje uit zijn eerste kinderjaren
zooals men hem noemde omdat . hijzelf in leuke taalonwennigheid het:
woordje « Flipje » zoo vervormd had.
Plots... alsof hij luisteren moest naar iets verwegs, staakte de
duw van z'n armen. De spanning van zijn lichaam zakte terug in het
kussen.
Was het omdat ie even z'n oogen sloot dat er iets als een zachtere trek gleed over zijn hoogrood angstgezicht ?
Ademloos van hoopheropleving was haar eigen lichaam zijn achteroverbeweging gevolgd. Over hem heen gebogen begon ze toen:
opeens dat naampje, datzelfde naampje te fluisteren, al maar opnieuw.
een tooverwoord, een bezwering : als wou ze door de geslagen bres;
binnendringen in zijn gemoed, heel z'n zieke bewustzijn doortrillen
met het lieve rythme van dien kindernaam, wegdrijven al het angstige, 't gefladder van de gedrochtelijke beelden door zijn geest...
Haar lippen vonden z'n warrig-klam haar. Haar armen trokken
hem tegen zich aan. Zij voelde hoe hij het liet gebeuren. Zij hoorde,
zij voelde hem kreunen zoo moe, zoo moe. En de rust die zich langzaams:
strekte over zijn licham, zij zag het : een rust roerloos, met een plotsen
zenuwtrek er soms doorheen, een rust die haar zelf doortrok als een
uitvloeiende blijdschap.
Hoe lang ze daar zoo gezeten heeft met telkens maar opnieuw die:
koesterende fluistering over haar lippen, fluistering zachter en zachter, fluistering stil eindelijk als de stilte zelf ?...
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Wat haar dien morg en wekte : de pijn i n haar um of 't kraken
van een tred op 't parket, weet ze niet. Maar op één en ' t zelfde oogenblik schoot het door haar heen : 't voelen dat haar arm doodgedrukt voor haar uit lag op 't bed, en 't merken dat haar man met een
uitdrukking van blije verrassing voor haar stond.
Met die dadelijke helderheid waarmee een mensch vol innerlijke
zielespanning wakker schiet, gleed in een oogwenk het volle begrip
door haar heen : hoe ze geslapen had, voorovergebogen over 't bed,
hoe hij dus ook geslapen had, haar jongen, hoe hij nog sliep. Sst !...
voor haar man iets zeggen kon, lag haar hand al vermanend op hem :
^c stil, stil, dat je hem niet stoort, in zijn slaap ! »
Maar meteen, ai !... een grimas trok door haar heen om h'r arm
Hij lag er met zijn hoofd op, de jongen, z'n wang er ingedrukt.:i!.
Blauw stak de hand er onderdoor, bloedloos om dat lang gedragen
gewicht. Pijn van pezen of die eerrokken lagen, met dat vooze gevoel van een hand als een blok hout vooraan.
Neen, Neen ! » wou ze nog afweren, toen vader toeschoot.
Je zal hem wekken ! » Zoo kon ze 't echter niet langer houden. Begaan liet ze hem, tanden in h'r lip gebeten om stil te blijven.
Zijn vingers die voorzichtig Flips haar raakten, en zachtjes,
zachtjes begonnen te schuiven. 't Leek of ie even kreunde, de jongen,
heel even. Toen gleed zijn hoofd neer in het kussen, altijd nog gesloten de oogen, altijd nog open de ademhalende mond.
En hoe dat nu ineens kwam ? Om de tintelende verlichting van
haar arm, om dat rustig ademgehaal van het smalle jongensgezicht, om
de hoopvolle glans in vaders oog, om dat alles saam...
Als een golf welde het in haar op. 'n Vreugde dwars door haar
heen omdat ze zich plots overwinnaar voelde : hij sliep, de jongen I
Gevallen de koorts ! Vreugde die meteen haar overweldigde met een
.slapte waar alle tegenstand in verging. Ze kon plots niets meer. Al de
vermoeienis, al de overprikkeling van de laatste dagen, ineens wielde
het over haar heen. Aanzakken liet ze zich tegen haar man, h'r gezicht
o p zijn arm. Te snikken begon ze, hokkend, geluidloos. Zoodat ie
haar rechthouden moest, wegleiden, wegdragen bijna de kamer uit...
Dien morgen toen de dokter,naar gewoonte direct bovengebracht
door de meid, dadelijk voor 't bed kwam : a Hallo, hoe staat het met
den, zieke ? » lag het gezichtje pips en smal in het kussen, heel bleek en
slap maar rustig, met oogen die verlegen knipperden naar hem op.
Hij greep den pols op het deksel...
Toen,. keerde hij zich plots om. « Wel proficiat I »
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Dat was duidelijk voor moeder bedoeld. Nu pas merkte hij echter
dat ze niet in de kamer was.
— « Ze rust, uitgeput als ze is. Deze laatste nacht moet wel
erg lastig geweest zijn » fluisterde vader.
— « 0 zoo, o zoo ! » Fluistering kende hij niet, de oude dokter.
Er klonk een warme klank in zijn groenstem. « Laten rusten. Verdiend
heeft ze het. Proficiat, want hier zijn we het ergste door. »
— « Wat niet beteekent... » Met ruwe openhartigheid keerde
hij zich nog eens om, « dat het daarmee gedaan is. Nog weken eer
Flip weer de oude is. » Hij schudde den smallen jongenspols, dien hij
nog steeds vasthad : hartelijkheid zooals alles bij hem op den rand
van 't ruwe af. « Wat zeg ik : de oude ?... De nieuwe Flip, hé jongen ! »
En ja, dat duurde nog weken.
Weken, waarin zij zich zelf voelde genezen in het genezen van
haar jongen.
Van de wonderlijk mooiste dagen werden dat uit haar leven.
Het ging haar toen soms lijken of ze meer in hem was dan in zich
zelf : het allerteerste van haar ziel wakend om zijn minste doen en
laten, doortrillend elk van zijn woorden, zijn gebaren, zijn bewegingen, zéó dat het innerlijke daarvan, gewaarwording of gevoelen,
hoe nauwelijks bewust ook voor hem zelf, ondergaan veeleer dan
gekend, in haar tot duidelijke beleving uitdeinden.
De uitputting van de koorts, matte rustsluimering dagenlang
zonder verlangen zonder verroeren bijna, zij zag ze niet alleen liggen
*over zijn lichaam, ze voelde ze zelf. Zelf voelde ze de zenuwsiddering
over zijn toeë oogleden waar lichtjes een ader over kleurde. Zelf
voelde ze het hoe hij haar zachte passen hoorde, als ze wat redderde
in de kamer : doorheen een waas van halve sluimering.
En daarna het langzaam wegglijden van die moeheid, het loskomen als van onder een drukkend gewicht : verwonderde blijheid om
iets pluimlichts door je heen.
Tot dat pluimlichte je doorsoepelt in een verlangen om weer te
« kunnen », om te probeeren.
0 wee echter, die eerste experientie van het één-uurtje opmogen :
je bewegingen om je heen, zwevend loom als van een duiker in diep
water, en op je voorhoofd 't uitbreken van koud zweet in angstig
verlangen naar steun.
Maar dan, maar dan... de volgende dagen !
Te kunnen, te merken dat het gaat ! Een nieuwte door je heen,
onbegrensd in zijn belofte van kracht.
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« Hij blijft er toch maar magertjes bij ! zei vader 'ns in die
dagen van herstel.
Moeder keek hem aan, verwonderd.
Niet om die woorden zelf zoozeer, maar omdat het haar ineens
duidelijk werd hoe innig één zij was gaan leven met den jongen.
Vader zag heel die ziekte van buiten af, als iets ellendigs, iets
dat je dwars zit zelfs gedurende je werk. Maar nu was dat dan gelukkig voorbij. Point, a la ligne I Het hinderde hem dat men nog niet
op het oude punt terug gekomen was : Flip weer de gezonde blozerd
van vroeger.
Toen werd zij er zich ineens van bewust hoe duidelijk ze wist dat
dit vroegere onherroepelijk voorbij was. Voorbij die bolle kinderkaken, voorbij die onbesuisde kinderlach. Daarvandaan leefde ie weg,
haar jongen, heengedreven, heengestuwd door de nieuwe kracht
lentefrisch aan 't stijgen doorheen zijn lichaam.
Voelen deed ze het immers en zien en hooren, neen meer dan dat:
zelf beleven hoe er iets wakker was geworden in die kinderleden.
Iets dat roerde om los, om zicht te ontplooien, om uit te bloemen,
sterk en mooi...
Sluiering van stem : kinderlach uitglippend in jonge mannenklank.
Teekening van gezicht : scherp en hard door het bolle heen.
Heel dat jong, hernieuwde lichaam proppensvol groeiende zelfontplooiing.
Het doortrilde haar met een prikkelend geluk : dit ineens te beseffen. Geluk, waarvoor ze haar pogen even moest sluiten als voor
te hel lichtgedartel van lentezon.
En toch, terzelfdertijd binnen in die vreugde zelf, iets als een
angst en een onrust.
— « Thuis houden de rest van het trimester ! » had de dokter
bevolen, enkele weken later. « De jongen schiet door zijn eigen vel
heen. Laat hem de eerste groeislapte maar 'ns rustig doormaken. »
De rest van het trimester : meer dan twee maanden beteekende
dat nog.
En in die twee maanden is het dan gebeurd.
Haar jongen die van haar weggroeide : van haar weg, ja.
De gelukzalige roes waarin haar liefde de eerste weken na de
ziekte al het innerlijke en uiterlijke van den kleine mee doorleefde,
viel langzaam van haar af.
Omdat ze merkte hoe het nieuwe in dat groeiende lichaam zich
--

TOW DE DAGEN LENGDEN

Toot omheen een mysterieus wakker-rillen, binnenin, van ongekende
gewaarwordingen en verlangens.
0, geen hermetisch sluiten, waar niets doorheen schijnt.
Onmogelijk is dat voor een jongen, half kind nog. Of kon de
knaap het toen vermijden dat telkens weer moeders blik hem ontdekte
ergens in huis aan 't droomdenken op zijn eentje ? En het schuwe in
zijn oogera, het onhandige in zijn gebaar, het omhoogblozen van zijn
bloed als hij dien blik onverhoeds op zich voelde, waren dat geen
teekenen van het innerlijke ?
Teekenen, ja,die het innerlijke verrieden, maar evengoed teekenen van zelfverweer. De jongen wilde niet meer gekend zijn in wat
er binnen in hem omging, ten minste niet meer door moeder.
Een ontgoocheling die haar meer smartte dan ze voor zich zelf
wou bekennen. Want toen ze een maand geleden uit die ziekte het
jonge leven voelde opgroeien in plotse klachtendrift, toen had ze er
onbewust van gedroomd in den onvermijdelijk komenden zielestrijd
van de moeilijke jaren zijn vertrouwelinge te kunnen zijn : één met al
het kiemende in zijn gemoed, haar liefde de veilige haven voor zijn
ongerepte reinheid. Had ze dan niet ergens gehoord of gelezen dat
er kinderen zijn, die zoo alles aan moeder hebben te danken ?...
Nu kwam echter de onrust, die toen al diep in haar hoop leefde
tot verwezenlijking : haar jongen te zien dobberen op de onzekerheid
van de groeiende levensontdekking, en zich te voelen buitengesloten
uit zijn ziel !... Te vermoeden dat er geholpen moet worden, en te
weten dat men niet helpen kan.
Want dit begreep ze ook : dat ze niet « kon )» helpen, dat het
slechts onheil zou wekken als ze wou binnendringen waar hij zelf
haar niet uitnoodigde.
Maar wat dan ?...
En op een middag...
Bezoek, heelemaal onverwacht, van haar zuster : « Naar den
dokter geweest in de stad. Ze had de auto even doen stilhouden op
den terugweg : 'ns binnenwippen om goedendag te zeggen. »
Het Hongaarsche meisje was erbij. Jarenlang al bij haar zuster,
die kinderloos bleef : het dochtertje van den huize. 't Was een heel
juffertje geworden sinds moeder het den laatsten keer zag. Maar altijd
even schuchter, wat haar trouwens heel lief stond.
-- « Hoe oud ze nou al was ? .»
-- « Zestien bijna, he Mizie ! » zei tante in plaats van 't meisje
dat, blozend over haar lichtbruinen teint slechts knikte. « Eén jaartje
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ouder dan Flip. Die is immers pas vijftien geworden, niet ?... Maar
wat groeit die jongen sinds zijn ziekte ! Zoo'n boy al !...
Onhandig als Flip toen deed ! Ze keken natuurlijk met z'n allen
naar hem. Ook Mizie. Moeder zag het bloed in zijn gezicht omhoogtintelen onder dien blik. Hij begon de haarkrul achteruit te strijken
die over zijn voorhoofd hing. Toen wendde zij kalmpjes het gesprek
over een anderen boeg.
Dien avond, nadat het bezoek al weer lang weg was, zat de
jongen in het salonnetje met zijn oogen schuinweg over een boek heen
te droomen...
— « Toe Flip, haal boven mijn naaidoos even. Op mijn tafel
heb ik ze laten staan. » Ze zei dat om zijn gedachten te keeren. Hij
schrok van zijn naam. Even onrustig zijn oogen naar haar op, of ze
soms.:. Toen stond ie zwijgend recht.
Over haar handwerkje gebogen, zat ze de rest van den avond
met haar innerlijk onrustgevoelen te worstelen : « Of er dan niets gedaan moest worden ? Lijdelijk toezien slechts : de jongen zich alleen
doorheen zijn eerste jeugdgewaarwordingen laten heen slaan ? Was
hij daarvoor wel toegerust, wist hij wat hij weten moest ?... »
En toch bleef ze het voelen : zij mocht hem hier niet helpen. 't
Kon niet. Maar wie dan ?...
Eigenlijk was het voor die vraag dat ze telkens opnieuw terugtrok.
-<< Wie dan ? » Dat beteekende immers : een ander, die binnen zou
dringen in het eigenste van haar kind, een ander die zijn vertrouwen
zou winnen. Ze kon het van haar hart maar niet verkrijgen dat te
aanvaarden. Ze vluchtte ervoor, telkens weer : als voor een dreigende
aanranding van een dierbaar voorrecht.
En toch wist ze aan de vraag niet te ontkomen : telkens weer
liepen haar gedachten er op uit. Telkens wist ze eigenlijk ook dat het
antwoord voor de hand lag : de jonge kapelaan van het dorp, waar
Flip immers mee dweepte. Wist ze evengoed dat het immers geen innerlijk recht betrof bij haar, maar slechts een verlangen zoo mooi uitgedroomd den laatsten tijd... Dat te moeten laten varen !
Maar waarom ging het dan ? Om haar eigen moederlijk zielsverlangen of om de kreukeloos reine ontplooiing van een jongen-in-uitgroei ?...
Ze soupeerde er dien avond mee, met haar besluiteloos gedub, ze
ging er mee slapen.
Tot 's anderdaags een kleine omstandigheid doorslag bracht :
een van die schijnbare toevalligheden, door God zoo dikwijls voorben
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schikt om de edelmoedige daad aan onze aarzeling te ontrukken. Een
van die toevalligheden ook, waardoor een mensch de verdiensten van
een mooi besluit worden gegund, maar meteen het ontnuchterende
besef wordt ingeprent hoe onbeduidend die besluitsdaad dan eindelijk
is.
Eerste Vrijdag : zooals gewoonlijk ging ze naar een vroege communiemis.
Waarom moest nu juist die kapelaan uit zijn huis stappen toen
zij voorbijkwam ?
Een groet. Ze liepen even zwijgend naast elkaar op, alsof geen
van beiden iets te zeggen wist.
-- « Mijnheer kapelaan... » 't Was er toen plots uit voor ze
't zelf goed begreep, « Mijnheer kapelaan... onze Flip, de jongen...
Ik wou 'ns vragen... »
-- « ja » viel de kapelaan haar ineens in de rede, alsof hem nu
iets te binnen schoot, « Wat ik U zeggen wou... Flip is bij me geweest
enkele dagen geleden, op een namiddagtochtje. Groot is hij geworden,
de knaap en ook, ja... laat me 't noemen : aan 't veranderen, aan
't losgroeien binnenin. Ik heb er zoo 'ns mee gepraat. Meteen een en
ander uitgelegd. Een grootwordende jongen moet weten wat hij weten
moet. U begrijpt me best... Ik merk trouwens dat U ook wel aan
zooiets zal gedacht hebben ? »
Dat was ie nou heelemaal, die jonge kapelaan. Flink en frisch :
een van pakaan. « Een vlugge » zeien de menschen ervan, « Met een
half woordje ben je bij hem klaar. »
-- « 0, U hebt er al mee gesproken ? »
Waarschijnlijk klonk er in haar stem heel wat verrassing en
ontgoocheling door. Hij draaide tenminste het hoofd even om, keek
haar verwonderd aan.
Ontgoocheling, dat zat er dan ook in.
Onbewust had ze zich die laatste dagen voorgesteld dat het van
haar afhing of Flip bij iemand om raad en steun zou gaan. Toevertrouwd, afgestaan zou ze hem hebben : vrijwillige zelfonthechting van
harentwege. Niets daarvan. Hij was haar eenvoudig, vanzelfsprekend
voor geweest, de jongen : instinctmatig zelf aan 't zoeken naar hulp...
en dat niet bij haar.
Ze voelde zich klein worden, nutteloos.
— « Dank U » zei ze, deemoedig bijna. « Ik hoop dat U den
jongen zult kunnen en mogen helpen, ik hoop het voor Flip. »
En was het toen toeval of begreep de kapelaan iets van haar
gevoelen :
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-- « Helpen ? » zei hij « Ja, zooveel als we vermogen. Raad
geven en moed. Nog bitter weinig ten slotte. Zoo'n zaken moeten nou
eenmaal doorgeworsteld worden door den jongen zelf. Met raad alleenraakt hij er niet doorheen. Maar als wij doen wat we kunnen, ik met
mijn raad en gij met uw plicht : « waken en bidden », dan mogen we
hopen dat Iemand anders voor ons en voor hem strijdt. Aan dien.
« Iemand anders » moet men hem toevertrouwen... »
Zij heeft altijd daarna geloofd dat hem dat ingegeven was : die
woorden. Ze grepen haar in de ziel. Als een licht. Als een plots inzicht.
« Iemand anders ! »
Dat was het immers : een jongensziel laten openbloeien tot reine
mannelijkheid, dat is Gods eigen werk. En ja, God wil geholpen
worden in Zijn werk door menschenhulp. Maar hoe die hulp zal zijn,
dat bepaalt Hij zelf. Meer voor een ziel willen beteekenen dan men.
kan : temptatie van alle liefde, is dat niet zich Gods rol toeëigenen ?...
Zelfs moederliefde raakt erin verstrikt. Omdat zij gedurende die ziekteweken zoo één was gegroeid met haar jongen, daarom was dat
verlangen haar tot geluksdroom geworden : nog meer voor hem te
mogen beteekenen, zijn vertrouwen, zijn steun in den komenden
zielsgroei.
Zoo mooi een begeerte, zoo proppensvol liefde... en toch nog,
egoïstisch.
Kon de jongen het helpen dat hij, ondanks die liefde, haar niet.
zocht in zijn zielsonrust ? Hij had toch zelf zijn natuur niet gemaakt !
Nu zag ze het : echte liefde, de zuiverste, wil alles beteekenen
voor den geliefde, alles « wat men kan ». Maar dan is menschenliefde
noodzakelijk onthechting omdat men immers nooit alles kan beteekenen. Altijd zal een plaats ingeruimd moeten worden voor anderen,
tenminste voor één Andere.
« Ik met mijn raad, gij met uw plicht : « waken en bidden », ze:
de kapelaan, en dan Iemand Anders... »

En op den avond van dien Eersten Vrijdag gebeurde het...
Geur van viooltjes. Een merelende vogel en een stilte, proppensvol levensgeur, aan 't luisteren.
Ginder in den tuin, daar stond hij : haar jongen, haar heerlijke
jongen, scherp afgeteekend op het uitzichtheuveltje. Boven hem het.
lentegroen van een wilg als losgeschud haar.
Langzaam wandelde ze zijn kant uit : tot ze naast hem stond,
allebei stil naast elkaar. Voor hen uit, de rust van verschgroene wei–
den. Heel in de verte als lichtend gedauwdroppel, een kinderlach...
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En onnaspeurlijk duidelijk voelde ze het aan, hoe hij daar stond,
hijzelf lentevol als de schermerstilte, levenverlangend in een weemoed
onbegrepen nog vol mysterieuse wij f eling, maar met de helle sprankels
er al doorheen van beloften allerlei.
En dat voelen werd in haar tot een plots gebed : dat haar jongen
toch kreukeloos mocht opengroeien, nu de tijd gekomen was dat reinheid aan 't bloeien moest slaan...
-- « Flip » waagde ze zacht « Het is heel goed dat je met mijnheer kapelaan hebt gesproken. Hij vertelde me dat ». « Dat alleen »
voegde ze er haastig aan toe, toen ze zijn gezicht zag opschrikken.
Het leek haar opeens een laatste gelegenheid : als een woordje
van afscheid, te spreken uit een intimiteit die al voorbij was.
--- « Jongen, nu je dan groot wordt, laat je dit zeggen door je
moeder... Er is er Eén die alles van je ziet en hoort en weet. Er is er
Eén die je ook altijd helpen kan... En dan... en dan... » Het was als
een ingeving plots in haar geest « Jongen, denk eraan als 't ooit moeilijk wordt : je hebt ook een moeder van je ziel, Maria, de moeder van
je zuiverheid. »
Het was toen stil en lenteavond...
En neen, die woorden deden niet ongewoon aan.
Dat hoopte ze tenminste.
Hoe komt het dat ze zich van 't geen er sinds dien avond met
Flip voorviel zoo weinig herinnert ?
Alsof ze hem op dat uur uit handen had gegeven.
Misschien wel omdat de zorg voor de andere kinderen, de twee
kleine meisjes op 't pensionaat, haar toen weer inpalmde.
Het leek ernaar alsof ze hen gedurende dien ziektetijd van Flip
vergeten was : opgezogen had die haar volle liefde.
Maar met de paaschvacantie, zoo vroeg ,dat jaar, kwamen ze
algauw weer hun deel opeischen, de kleinen...
En toch is het daarom niet alleen geweest.
Hoe lang is dat nu geleden : meer d a n vijftien jaar ? Heeft ze
sinds dien tijd ooit nog wel teruggedacht aan dien Aprilavond ?...
Ze wist niet eens dat diep in haar ide herinnering daaraan nog leefde.
Ze dacht dat ze alleen het beeld nog in zich droeg van haar
jongen, haar eenige groote jongen, zooals hij was... toen hij stierf.
Bijna ook al zeven jaar geleden nu.
Op de universiteit was hij, derde jaar medicijnen.
Een zomeravond laat een telegram. « Flip niet goed. Haast. »
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Toen was de jongen al dood. Verdronken. Bij 't zwemmen een
ander willen redden die krampen had gekregen. Men had ze samen
opgevischt : armen in elkaar geklampt.
-- « Ten slotte een heel mooie dood » zei de kapelaan nog om
haar te troosten. « Zijn leven gegeven voor zijn naaste ! »
Maar dat had haar niet kunnen troosten. Omdat ze niet begreep,
niet vermocht te begrijpen : « Waarom, waarom mag zooiets gebeuren!
Zoo jong nog, zoo goed, een leven dat pas begint !... »
-- « Een leven is af als God het beschikt » zei de kapelaan
zachtj es.
Ze had niet meer tegengesproken, alleen maar « neen » geschud.
« neen » met haar hoofd : dat ze 't niet begrijpen kon...
Tijd is echter sterker dan troost. Die slijt het verdriet.
Hoe lang was ze nu ook daar al weer aan gewoon geraakt
« onze Flip die verdronken is ? »
Ritje, haar jongste, zou die zich nog veel herinneren van haar
eenigen broer ?...
En onverwacht, op een lenteavond, staat er dan een vrouw die
oud wordt in een open deur.
En onverwacht in wat viooltjesgeur, in wat merelzang : de draad
van een verleden.
Daar voor haar in het schemerdonker, de gestalte weer van Flip.
Niet Flip van de universiteit : de groote, de mooie met de mannentrekken.
Flip, kind nog.
« Haar » Flip : de jongen dien ze kende innerlijk en uiterlijk,
heelemaal.
Daarna ?... Neen, ze weet er niets van : wat er zich in Flips ziel
ontwikkeld had. «Gewaakt en gebeden », dat had ze, ja... Maar hem,
innerlijk nog gekend, neen !
Al geloofde ze dan dat hij zuiver was gebleven : goed en rein.
Het werk van een « Andere ».
Waarom, terwijl ze hier aan denkt, herinnert ze zich nu ineens
den brief dien men vond op Flips schrijftafel na zijn dood. Een brief
aan den Kapelaan : inlichtingen over enkele boeken, door deze gevraagd. Achteraan een enkel zinnetje : « Verder alles goed, onder de
oud-vertrouwde leuze : Maria, moeder der reinheid. »
Een lichtgenster, niet in de verte dezen keer een helle kinderstem,
maar in haar zelf plots een opgenstering.
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Dat woord : Maria moeder der reinheid... zou het mogelijk zijn ?
Zelf had ze het gelezen op den brief, den laatsten van hem. Maar
pas nu, op dezen avond jaren later, ziet ze onverwacht een mogelijk
verband. Mogelijk, neen zeker verband !
Er zijn van die zekerheden : onbewijsbaar doorvloeien ze plots
je ziel om een kleine aanduiding.
Met zoo 'n zekerheid doorlichtte haar dan die opgenstering.
Dat woord : « Maria, moeder der reinheid », van haar had hij
het. Gekregen op een oogenblik dat zij hem afstond aan een hoogere
moederliefde. Was hij daarmee dan zijn jeugdjaren doorgegaan naar
zijn dood toe ?...
Een blijheid als een genade door haar heen.
Een blijheid vol woordeloozen dank.
Dat die hoogere liefde haar al die jaren dan toch nog had laten
meewerken aan de reinheidsopbloei van haar jongen : op zoo'n onvermoede manier !
0, ze had altijd innerlijk geloofd dat Flip ongerept opengroeide
naar zijn volle mannelijkheid : zijn oogen, zijn gezicht, heel zijn flinke
zelfrespecthouding hadden haar dat beloofd...
Maar nu dan ineens te ontdekken dat ze zoo innig daaraan had
meegewerkt, terwijl ze meende allen innerlijken invloed in die jaren
in offer te hebben afgestaan aan anderen, aan Eén Andere vooral L..
Ze sloot de oogen.
Het doorzonk haar plots : een besef van Diens ruime alwijze
goedheid.
« Mijn God, mijn God... dan zal dat andere : dat sterven van
Flip, zoo jong nog, toch ook wel het beste geweest zijn volgens een
raadsbesluit, dat, neen, dat ze niet doorzag... maar dat ze nu gelooven
wou... Weet iemand beter dan Hij « wanneer een leven af is ? »
-- « Moeder... » Ritje brak het zinnetje af waarmee ze de veranda binnenkwam. « Hé !... » zei ze, verwonderd.
Het meisje kwam zachtjes naderbij, waar zij stond in 't schemerdonker van de open deur.
Ingepalmd door ze wist zelf niet wat voor teerheidsstemming
vleide het haar hoofd tegen moeders kaak.
Zoo stonden ze een oogenblik lang : in de avondstilte, in de lente.
« Och » zei het toen ineens, bijna fluisterend, terwijl het opkeek
« Wat lijkt je haar weer heelemaal grijs, zoo in de schemering... »
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Karakterkunde
Oorsprong en resultaten
door H. BRUDERS, S. J.,
Universiteit te Innsbruck.
aan
de
essor
Dr Theol. & Phil., Pro f

Eeuwenlang reeds hebben vele volksleiders en dramaturgen de
geheimenissen van 's menschen karakter nagevorscht en eene soms verbazende menschenkennis aan den dag gelegd. Zij handelden en schiepen evenwel niet naar duidelijk-omschreven wetten, die iedereen toetsen en kontroleeren kon. Hun kennis van het karakter was intuitief, en
deze intuitieve kennis was bij hen aangeboren genie, dat spontaan
en onbewust in werking trad, zoodra het met andere menschen in aanraking kwam.
De karakterkunde als wetenschap daarentegen, is nog van jongen
datum. Eerst in de laatste 20 jaren hebben geneesheeren, biologen en
psychologen het met de grootste omzichtigheid aangedurfd de studie
van wat zij het « karakter » noemen, door te drijven.
In tegenstelling met het eerder fictief karakter, zooals we dat in
drama's aantreffen, leidt het konkreet-bestaande karakter als 't ware
een eigen geestelijk leven. Deze wereld-op-zich-zelf, die zoo innig
met de lichamelijke, psychische en zuiver-geestelijke elementen van
ieder enkeling is verbonden, wordt daarenboven nog beïnvloed door
al de ervaringen, door de bewuste en onbewuste belevingen, en gericht
naar de bepaalde toekomst, die elkeen als een mogelijkheid in zich
omdraagt.
In de eerste jaren stonden de katholieken eerder afzijdig tegenover die nieuwe wetenschap wier beoefenaars meest alle materialisten
waren die eiken godsdienstigen ondergrond negeerden en zich beijverden om er hunne materialistische doeleinden mee na te streven. Dit
belet echter niet dat de karakterkunde voor de paedagogie van onschatbare waarde is ; wel zijn niet al hare bevindingen volledig zeker, maar
de reeds bekomen uitslagen vergelden nochtans volledig den gelever
den moeizamen pioniersarbeid.
Die afzijdigheid bleef gelukkig niet algemeen : sinds verschillende

jaren doceert R. ALLERS die wetenschap, in volledige harmonie met
het katholieke geloof, aan de Universiteit te Weenen. Als katholiek
geneesheer brengt hij de vaststaande gegevens samen en verwerkt ze
tot een eigen systeem. Ook aan de Universiteit te Innsbruck houdt
ROHRACHER, als Privatdozent, kolleges over karakterkunde.
Oorsprong.
1) Philosophisch.
Het is niet gemakkelijk bondig aan te toonen, hoe de philosophie
het hare er heeft toe bijgedragen om den wetenschappelijken arbeid
te richten op de karakterstudie.
De diepere grond ligt in de volledige tegenstelling tusschen de
vroegere scholastische philosophie en een nieuw systeem, opgebouwd
door Nietzsche, Klages en Prinzhorn, en dat onmiddellijk op de karakterkunde uitliep. Op die radikale scheiding tusschen de oude scholastiek en de nieuwe richting kan niet genoeg gedrukt worden. De
karakterologen staan werkelijk aan de antipoden van de scholastiek.
Kant's philosophie ondermijnde heel de metaphysica ; Klages
aanzag elke abstraktieve kennis als ijl en zinledig, en kende alleen
waarde toe aan het konkrete. Nu de algemeene begrippen geen beteekenis meer hadden en dus buiten het veld onzer kennis vielen, bleef
alleen nog de studie over van het sterke, levende, geïndividualiseerde.
Het algemeene abstrakte « ens ut sic » van de scholastieken ruim ^
de de plaats in voor het konkrete individueele wezen.
Karakteristiek voor de nieuwe denkwijze is dat zij izich bij voorkeur toelegt op de studie van geniale en uiterst rijk-begaafde persoonlijkheden. De reden daarvan ligt voor de hand : men weet van hun
leven heel wat meer dan van het doen en laten van den gewonen
mensch ; waarbij nog komt — hetgeen heelemaal past in het systeem
— dat het leven dier genieën geen opeenvolging is van koel-beredeneerde ,en afgemeten daden maar de spontane uiting van een naar
buiten groeien van onbewuste rijke zielediepte.
2) Physisch en psychisch.
De eersten, die in deze nieuw-georienteerde denkwijze veelbelovende werkmogelijkheden zagen, waren medici. Het lag trouwens heelemaal in de lijn van hun vak, zich met het konkrete levende lichaam
bezig te houden. Steunend op een hechten experimenteelen ondergrond
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poogden zij ook de psychische en geestelijke eigenschappen van den
mensch te achterhalen. Dat hun pogingen niet ijdel waren, bewees het
feit, dat zich 'met den dag de veelzijdige afhankelijkheid der psychische
en geesteseigenschappen van de lichamelijke konstitutie steeds sterker
aan hen opdrong.
Dr. KRETSCHMER was hierin een baanbreker. Professoren uit
alle landen interesseerden zich aan zijn werk, en brachten een materiaal van ongeveer 4000 afzonderlijke karakterstudies bijeen, waarin
de korrelaties tusschen karaktereigenschappen en lichaamsbouw in het
licht werden gesteld naar Kretschmer's typologie. Hiermee was een
soliede grondslag voor de nieuwe wetenschap gelegd. Professoren
in de geneeskunde trachtten hun onderzoekingen verder door te zetten
en poogden over te gaan van lichamelijk naar psychisch en geestelijk
gebied.
Het duurde niet lang of ook verschillende psychologen bewerkten
naar hun eigen methodes het door Kretschmer verzamelde feitenmateriaal. Zoo heeft b.v. KULPE zijn onderzoekingen gedaan volgens
zuiver-psychologische methodes, en zijn gegevens werden in het instituut van Kroh vergeleken met de door Kretschmer bekomen resultaten. Overal wordt er gewerkt om dat feitenmateriaal te doen aangroeien en zoo tot onaanvechtbare uitslagen te komen.
De resultaten.
Steunende op philosophie en geneeskunde, heeft de karakterkunde
zich een weg moeten banen. De uitgekozen philosophische grondslag
deugde dikwijls niet ; geen wonder dan indien wij hier dwalingen en
nutteloos ballast aantreffen. Maar wij moeten uit ieder systeem, zij het
philosophisch nog zoo valscha die wetenschappelijke aanwinsten kunnen ophalen, die de karakterkunde zelf vooruithelpen.
Het zou inderdaad van een zeer enge, vooringenomen geest getuigen, aan dat veroverde goud alle waarde te ontkennen, omdat het
komt uit een ruwe en waardelooze ertsmassa.
De modenre karakterkunde moge zeer veel ontleend hebben aan
Nietzsche en aan Klages, toch zullen enkele voorbeelden hier onmiddellijk aantoonen dat de valschheid der systemen de doeltreffendheid
der onderzoekingen, die ze bevrucht hebben, heelemaal niet aantast.
Al de karakteralogen namen het als stelregel aan in hun systeem
geen oordeel te vellen over de moraliteit van de konkrete daad. Bij
't eerste zicht kan ons dat voorkomen als een toegeven aan Nietzsche's
leer, die alle moraliteit loochent. In feite echter ligt de rede hiervan
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elders. Men heeft veeleer de noodzakelijkheid ingezien, eerst alle beweegredenen en intieme bedoelingen in hun samenhang te kennen,
vooraleer een zedelijk oordeel te vellen.
Hoe komt het, dat zoovelen houden aan Nietzsche's gekende leer
over « den wil tot macht, zelfbehoud en gemeenschap »? — Om de
eenvoudige reden, dat die grondtendenzen bij eiken mensch bestaan,
en men, ze beter heeft leeren kennen.
Ten slotte wordt overal de nadruk gelegd op de totaliteitsgedachte, op de gansche persoonlijkheid in tegenstelling met de vroegere
ontleding van afzonderlijke uitingen of gedachten. Men wil het geheel op afstand zien en de elementen leeren beoordeelen in het komplex der gansche ontwikkeling. De ontledende methode wordt evenwel niet heelemaal over boord geworpen.
In welk verband met elkaar staan het lichaam en de minder stoffelijke hoedanigheden en krachten bij den mensch ? De vraag
stelde zich steeds, heel bijzonder voor den geneesheer. De karakterkunde onderzocht ze. 't Is een nu duidelijk gebleken feit, dat alle
eigenschappen die van het temperament worden afgeleid, met den
lichaamsbouw samenhangen, zelfs de psychische vermogens als verbeelding, phantasie, geheugen. Al hetgeen wij bij den mensch tus
schen het zuiver-lichamelijke en het zuiver-geestelijke aantreffen, staat
in veel inniger verband met het lichaam dan de meesten het vermoeden.
Hier leidt men deze thans algemeen gehouden wet af dat de zes
eerste levensjaren, de jaren dus, die alle verstandelijke ontwikkeling
voorafgaan, 'n diepgaanden invloed uitoefenen op de latere karaktervorming en levenshouding.
Al dadelijk begrijpt men de zware verantwoordelijkheid van ouders, opvoeders, en allen die zich met kleine kinderen bezig houden ;
weezen, stiefkinderen, onwettige kinderen, kortom allen die eenigszins onder een minderwardigheidsgevoel lijden, vooral indien ze samen
leven met broers en zusters, dienen met de grootste zorg opgevoed te
worden.
Het mag wel als een der heerlijkste gevolgen van de vaststellingen der karakterkunde aangezien worden dat er tegenwoordig zoor
wat overal inrichtingen bestaan, die zich zulke kinderen bijzonder
aantrekken. De levensomstandigheden waarin het kind opgroeide,
laten in het verdere leven zeer diepe sporen achter, als ze op positieve waarden gericht werden. Dikwijls krijgen deze waarden (b. v.
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religieuse) plotseling opnieuw kracht en bezieling, ook al werden ze
gedurende meerdere jaren verwaarloosd.
Van den anderen kant zal men de beteekenis van dergelijke bevindingen, die hier en daar uit de karakterkunde opduiken, niet over,
drijven, want ze blijven nog altijd gebrekkig en veelal voorloopig. Ze
kunnen eenigszins vergeleken worden met krukken, die onze kennis
ondersteunen moeten, in eigen ontwikkelingsgang, waar de machtige
impuls en drijfkracht eener groote liefde en overgave, als die van een
moeder, apostelhart of geniaal leider, ontbreken.
Voorzeker eene afdoende verklaring van de hoogere geestelijke
functies, zal men niet vinden in lichamelijke of physiologische grondslagen. Nochtans moet het b.v. als een uitgemaakte zaak gelden, dat
de erfelijkheid het hare bijdraagt in het ontstaan en de ontwikkeling
der psychische eigenschappen. Men is dus wel genoodzaakt, hier een
lichamelijk korrelaat aan te nemen. Als dit waar is, mag men die hypothese, volgens dewelke hoogere geestesuitingen en -tendenzen zich
naar het lichaam, en wel bepaaldelijk naar dezes struktuur plooien,
zoo maar niet zonder meer uitschakelen. Op een voor ons nog mysterieuse wijze, houdt dus de physische onderbouw met het ontstaan van
bepaalde neigingen en begaafdheden, wel degelijk verband.
Anderzijds heeft G. PFAHLER in zijn « Vererbung als Schicksal » klaar uitgewerkt, dat er zich geen erfelijk organismencomplex
voordoet, dat noodzakelijkerwijze op ethisch gebied ongunstige eigenschappen als gevolg zou hebben ; de mogelijkheid van ethische vorming blijft volslagen verzekerd, en kan nooit, binnen de grenzen van
het normale, door een hereditair onverbiddellijk noodlot overstemd
worden.
De ontplooiing der geesteseigenschappen gehoorzaamt aan dezelfde groeiwet als het lichamelijk organisme : de physische korrelaten
eener dikwijls herhaalde functie, ze weze lichamelijk of geestelijk,
hypertrophieeren ; die eener weinig gebruikte atrophieeren.
Hetzelfde mag worden beweerd van de overige karaktereigenschappen. Iedere psychische aanleg wint aan kracht door herhaald
gebruik en werking .
Wel blijft de amplitude der karakterschommelingen vrij beperkt:
volgens vaststaande resultaten van het wetenschappelijk onderzoek,
alsook volgens algemeen-menschelijke ervaring, mag het hoogstwaar
schijnlijk heeten, dat het karakter tamelijk onveranderlijk vastgelegd
is in het psychisch substraat van het individu. Nochtans blijft, vooral
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naar de opvatting van R. A11ers, eene, zij het ook beperkte, veranderlijkheid van het karakter onder den invloed der zuiver-geestelijke vermogens (verstand en wil) als vanzelfsprekend.
Om nu, in verbant met de bevindingen der karakterkunde, én
draagwijdte én begrenzing der wilsvrijheid te begrijpen, kan men
ze best vergelijken met het menschelijk oog. Van nature uit tracht
het onbelemmerd en vrij zooveel mogelijk te omvatten : heerlijke ver-S
gezichten over rijzende bergtoppen of wijduitgolvende oceanen.,
Nochtans, wil het één bepaald konkreet voorwerp nader onderzoeken,
dan moet het zich tot die eene zaak beperken. Ook de wil is meera
begrensd dan men wel eens meent.
Hooger op.
Men kan het ten slotte wagen, hooger op te stijgen door over tee
gaan van het biologisch en psychologisch onderzoek der feiten naareen meer theoretischen en speculatieven uitleg van het zuiver-geestelijke, in zoover nochtans dit laatste in verband staat met de lichamerVoor verder studie raadplege men vooral deze werken :
Alfred Adler, Studie fiber die Minderwertigkeit von Organen, Munchen, 1927:,
Heymans, Die Psychologie der Frau, Heidelberg, 1914.
Vaerting, Die psychologische Artung der Frau im Mánnersstaat and desMannes im Frauenstaate, Karlsruhe, 1929.
Ferrière, L'autonomie Scolaire, Genf, 1922.
R. Allers, Scheinbar unbegabte Kinder (in Jugend and Beruf, Bd 1 1925).
G. Adler : Freud - Adler - C. G. Jung (De Sikkel, Antwerpen).
Dr H. C. Rumke : Inleiding tot de Karakterkunde.
Prof. Dr G. Heymans : Inleiding tot de speciale psychologie (2 dln.).
Dr D. Wiersma : Toepassingen der Zielkunde.
Ds B. Ten Haar : Hedendaagsche karakterkunde — Op een algemeene geschiedkundige inleiding, volgt de typologie van G. Heymans, C. Jung, E. Spran-ger, Kretschmer, L. Klages, Ewald.
Fróschle Dr August, Der Einbruch des Materialismus in die Paedagogik;
Herder, Freiburg, 206 blz., 5,35 Mk.
Hoffman, Der Au f bau des Charakters, Berlin, 1926. -- Dit werk geeft een
goede samenvatting van de voornaamste karakterologien.
P. Haeberlin, Der Charakter, Basel, 1924.
L. Klages, Grundlagen der Charakterkunde, Leipzig.
A. Utitz, Charakterotogie, Charlottenburg, 1925.
A. Utitz, Karakter, Ziekte, Genezing, Servire, Den Haag.
Frits Klinkel, Ein f ithrung in die Charakterkunde, Hirzel ,Leipzig, 1934.
Dr .Rohracher, Privatdozent, Innsbruck, Kleine Ein f iihrung in die Charakter
kunde, Leipzig, 1934.
Kretschmer, Ernst, Kórperbau and Charakter, Berlin; 1931,,,
Kretschmer, Ernst, Geniale Menschen, Berlin, 1929.
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lijke en psychische komponenten. Zoo evenwel dat men dan steeds
bezorgd blijft o m het geruststellende uitzicht op de wetenschappelijkvaststaande experimenteele bevindingen omtrent de lagere functies
te bewaren. Op dit verhevener gebied, waar de horizonten zich wijder
uitstrekken en waar men zich minder gebonden voelt aan experimenten, is de leer van den Weenschen psycholoog R. Allers toOnáangevend. Hij laat het geestelijk element in het karakter sterker op den
voorgrond treden dan de physische en de psychische elementen.
Het katholicisme stelt Allers vaak in staat, de bevindingen van
zijn wetenschappelijke vorschingen op zeer gelukkige wijze aan te
vullen.
Intusschen wordt op zuiver-philosophisch gebied, gretig uitgezien naar een nieuwe anthropologie, die de vaststaande resultaten der
karakterkunde tot hun recht laat komen en tevens nieuw licht werpt
over deze pas-veroverde brokstukken van het mensehelijk weten,
door te, als nauw-omlijnd onderdeel,' in een uitgebouwd systematisch
geheel op de gepaste plaats onder te brengen.
Fritz Kunkel, Jugendcharakterkunde, Schwerin i. Mecklb., 1933.
Hoffman H., Charakterforschung and Vererbungslehre, Jahrbach fur Charakterolagie IV, Berlin, 1927.
Spranger, Eduard, Lebens f ormen, Leipzig, 1930.
L. Diages, Der Geist als W idersacher der Seek, Leipzig, 193 .
H. Prinzhorn (Leerling van Klages), Persdnhichketts ycholagie, Leipzig,
1932.
. Prinzhorn, Chatakterotogie der Gegenwart, Berlin, 1§31.
L. Klages, Die psychologischen Errungenschaf ten Nietzsches, Leipzig, 1930.
G. Ewald, Temperament und Charakter, Berlin, 1924.
G. Ewald, Biologische and « reine » Psychologie im Persónlichkeitsau fbase.
C. G. Jung, Psychologische Typen, Zurich, 1925.
C. G. Jung, las tlnbewusste ini normalen and kranken Seelenleben, 1926.
G. Pfahler, Vererbung als Schicksal, Leipzig, 1932.
Jaensch, Grund f armen rnengchlichen Seins, Berlin, 1929.
Jaensch, Das Verhultnis der Integrationstypologie zu andern Formen.
Jaensch, Der Typenlehre, insbesondere zur Typenlehre Kretschmers {Zeitschrift fur Psyohologie Bd. 125 p. 113 vlg.).
W. Enke, Erwiederung au/ E. R. faettlehs e Aci gef k ers fzttntef in Sachest der Eidetilc and Typenlehre » (Zeitschrift fUr Psychologie Bd. 130.
penkunde I, Leipzig, 1929, (Er0. Kroh, Experimentelle Beitritge zur Typenkunde
ganzurngsband 14 zur Zeitschrift fur Psychologie).
Alters, Medlcinisehe Chatakterologie, Wien, 1923.
Allers, Das Werden der stiefelt P ort, Herder, trefburg, 1035.
Alters, Character als Ausdruek (jahrbuch fur Char ` rolog..ie 1925).
Alters Psychologie and Psychiatric (Beiheft dar Wisner klier,Weekend.
schrift, f127).
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Rusland's nieuwe Grondwet
Kentering of list ?
door Prof. Dr. K. du BOIS, S. J.

« Het Praesidium van het Centraal uitvoerend Comité der U. R.
S. S. besluit, na het verslag gehoord te hebben van J. Staline, Voorzitter van de Commissie voor de Grondwet, over het Grondwetsontwerp :
» 1. Het ontwerp van grondwet voor de U. R. S. S. voorgesteld
door de Commissie voor de Grondwet, van het Centraal uitvoerend
Comité, goed te keuren.
» 2. Een Congres der Soviets der U.R.S.S. bijeen te roepen om
het grondwetsontwerp te onderzoeken.
» 3. Den datum voor de bijeenroeping van het Congres der
Soviets op 25 November 1936 vast te stellen.
» 4. Het grondwetsontwerp bekend te maken en het tot onderzoek aan het gansche volk voor te leggen. »
Aldus werd op den Kremlin, te Moscou, op 11 Juni 1936 besloten.
Brengt de voorgestelde nieuwe tekst ingrijpende veranderingen
mee ?
Het staat buiten twijfel dat wij bij de Communisten verandering
van koers vaststellen.
Tot voor enkele jaren waren zij verre van vriendelijk voor de
«kapitalistische»,de«imperialistische»landenen
voor den Volkenbond
« De, Communisten brandmerken als huichelachtig de pacifistische
verklaringen der bourgeoisie en van het social-fascisme.
ascisme. De Volkenbond, de niet-aanvals- en de ontwapeningspacten... zijn louter gegoochel om de koortsachtige bewapeningspolitiek en het naderen van
nieuwe ,moorderijen voor de massa te verbergen....
» Indien de Volkenbond en Briand's Europeesche Unie machteloos blijken.... dan voldoen ze toch volledig aan den wensch der inter-
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nationale bourgeoisie waar het gaat om het tot stand brengen van het
anti-sovietistisch bloc.... Door aan de kapitalistische mogendheden
vredesvoorstellen te doen gaat de Soviet-Unie er niet toe over zich
neer te leggen bij het voortbestaan van het kapitalistisch regiem ; het
Russisch proletariaat ziet niet af van het vooruitzicht eener wereldverovering van het Socialisme. Het hangt van den arbeidersstand over
de wereld af wanneer.... tot den klassenoorlog zal kunnen overgegaan
worden met het doel in alle landen de macht aan het proletariaat over
te dragen. »
Dit lezen wij in eene communistische brochure in 1931 verschenen (1). Rond dien tijd werd ook op de kapitalistische mogendheden,
vooral op Engeland en op Frankrijk, gescholden omdat ze een oorlog
tegen Soviet-Rusland voorbereidden.
Tegenwoordig maakt Soviet-Rusland deel uit van den Volkenbond en gaan zijne vertegenwoordigers met die van meerdere « kapitalistische » mogendheden zeer vriendschappelijk om, vooral tusschen
Frankrijk en Soviet-Rusland gaat het goed...
Tot voor enkele jaren konnen de Communisten bijna geen bladzijde schrijven zonder op ide Socialisten te schelden ; in 't Fransch
werden ze meestal « social- f ascistes » of « social-traitres » genoemd
en klonk het b.v. « A bas les fomenteurs de guerre et leurs valets
social-fascistes
ascistes I » (uit een oproep van 1930) . De propagandisten der
Socialisten waren « des bonzes reformistes » ; Minister Vandervelde
was .« t arni du roi Albert ». Ze wanhoopten toen die bonzen te kunnen
bekeeren en stelden daarom voor het « eenheidsfront langs beneden »
(le front unique par le bas) te verwezenlijken door de georganiseerde
arbeiders van hunne reformistische syndicaten af te trekken.
Sedertdien ,hield het schelden nagenoeg geheel op en nu spreekt
men van een ander eenheidsfront. Ook hier kwam verandering...
Tegenwoordig vallen zij, dikwijls samen met de Socialisten, de
dictaturen aan. Maar diezelfde Socialisten hebben vroeger het dictatoriale uit het Soviet-regiem aangeklaagd. 'n Wat verwarde toestand.
Dan maar radikaal veranderd ; naar 't uiterste in politiek-democratische richting aangestuurd I
*

*

*

(1) Claude SERVET et Paul BOUTON, La trahison socialiste.en 1914 ; uitgave. van-bet Fransch communistisch c Bureau d'Editions », Parijs, blz. 134 en

145-146.
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Soviet-Rusland (naar den bekenden Fransche naam de « Union
des Républiques Soviétiques Socialistes » of U. R. S. S.) is een federaal land. Naast de grondwet der Unie hebben wij dan ook die der
verschillende vereenigde republieken. De Russische Republiek (in
't Fransch de « République Socialiste Fédérative des Soviets de Rus.
sie » of R. S. F. S. R.) is op verre na de voornaamste er van ; bijna
gansch Europeesch Rusland, min het Westelijk deel waar wij WitRusland en Ukranié aantreffen, behoort tot haar gebied.
De tegenwoordig geldende grondwet der Unie, alsook die van de
Russische Republiek, dagteekenen, in hun tegenwoordigen vorm, van
1924 (2).
De Grondwet der Unie bestaat uit een « Verklaring » : zoo wat
een communistische geloofsbelijdenis, en een « Verbond » -- in
't Fransch : « Pacte sur la creation de I'Union des Républiques Soviéti.
ques Socialistes » --• dat enkel de bevoegdheid en de inrichting der
federale macht beschrijft.
De bevoegdheid der Federatie strekt zich feitelijk ver uit ; aan de
gefedereerde « Republieken », « Gebieden », enz. schijnt niet veel echte
vrijheid van beslissing over te blijven.
« Het oppergezag in de Unie der sovietische socialistische Republieken berust bij het Congres der Soviets en, buiten zijne zittingen,
bij het Centraal uitvoerend Comité van de Unie, bestaande uit den
Federalen Raad en den Raad der Nationaliteiten » (art. 8) .
De vertegenwoordigers worden niet door het volk aangeduid maar
door de « Congressen » der gefedereerde Republieken of « Gewesten »
(onderdeelen van enkele Republieken) ; de invloed van het volk op
hunne benoeming is dus feitelijk gering.
Het « Congres » komt in den regel om de twee jaar bijeen.
De leden van den « Federalen Raad » worden door het Congres
aangeduid, uit de vertegenwoordigers der federale Republieken en naar
verhouding hunner bevolking (art. 14) ; de « Raad der Nationaliteiten » bestaat uit 5 vertegenwoordigers van elke Republiek en I van
elk « onafhankelijk Gewest », zijne samenstelling wordt goedgekeurd
door het Congres.
Dit Centraal Comité is feitelijk het wetgevend organisme — een
vrij ingewikkelde procedure regelt de wijze waarop een besluit kan
getroffen worden in geval de beide kamers waaruit het bestaat niet
akkoord gaan.
(2) Beide werden in 't Fransch gepubliceerd door den c Bureau & Editions »,
in 1935 : a Constitutions de 1'U.R.S.S. et de la R.S.F.S.R. ».
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Comité... bepaalt de bevoegdheid van zijn Présidium en
van den Raad der Volkscommissarissen van het volk van de Unie der
sovietische socialistische Republieken » (art. 17) ; de Volkscommis« Het

sarissen vervullen ongeveer de rol onzer ministers.
De nieuwe grondwet voert hier diep ingrijpende veranderingen in.
« De « Opperste Raad » der U. R. S. S. is het hoogste orgaan
der staatsmacht » (art. 30) ; uitsluitend aan hem komt de wetgevende
macht toe. Hij bestaat uit den « Raad der Unie » en den « Raad der
Nationaliteiten ».
De eerste wordt « door de burgers der U. R. S. S. gekozen op
den grondslag van 1 vertegenwoordiger per 300.000 inwoners » (art.
34) ; de tweede bestaat uit vertegenwoordigers aangeduid door het
wetgevend lichaam der gefedereerde Republieken, autonome Republieken en autonome Gewesten, welke elk respectievelijk 10, 5 en 2 vertegenwoordigers afvaardigen (art. 35) .
Bij alle verkiezingen, geen enkele uitgezonderd, wordt het stelsel
van algemeen, gelijk, rechtstreeksch, geheim stemrecht toegepast (art.
134) ; voor mannen en vrouwen (art. 137) ; van af den ouderdom
van 18 jaar (art. 135) ; de soldaten in actieven dienst niet uitgezonderd (art. 138) . Allen zullen bij de verkiezingen evenveel vermogen
terwijl tegenwoordig de wetten aan den nijverheidsarbeider een aanzienlijker invloed toekennen dan aan den landbouwer en de vroeger
« uitbuiters » zich elk politiek recht ontzegd zien.
Beide kamers worden voor 4 jaar gekozen (art. 36).
Om wet te worden moet een voorstel de meerderheid in beide
kamers behalen. Bij blijvende oneenigheid tusschen de kamers worden
ze ontbonden (art .47).
Présidium en Volkscommissarissen worden door de kamers aangesteld ; beide zijn voor de kamers verantwoordelijk.
Om volledig te zijn moeten wij nog deze bepaling uit art. 141
vermelden :
« Het recht om candidaten voor te stellen wordt verzekerd aan
de sociale organisaties en aan de werkliedenvereenigingen ; aan de
organisaties der Communistische Partij, aan de syndikaten, de coope
ratieve vereenigingen, de jeugdorganisaties, de cultureele organisaties».
Dus enkel aan or g a n i s a t i e s; niet aan de kiezers zelf, b.v.

door lijsten voor te stellen door een bepaald aantal kiezers onderteetend .
Naar wij meeven te weten, worden in Sovjet-Rusland enkel com-
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munistische, en in dat opzicht geheel veilige, vereenigingen geduld.
Maar dan kunnen enkel candidaten van het zuiverste communistisch
water voorgesteld, dan is op zijn minst een overgroote communistische
meerderheid verzekerd.
Dan hebben wij met een zeer eigenaardige politieke democratie
te doen !
*

*

*

Economisch is Rusland socialistisch ingericht : de staat is de
eenige eigenaar der productiemiddelen en hij heeft de leiding der
economische bedrijvigheid in handen. 't Wordt ons in de nieuwe
grondwet herhaald, en wel in het eerste hoofdstuk er van over de
« sociale inrichting ».

Enkele artikels klinken daar nochtans wat eigenaardig :
Zoo art. 7 : « De gemeenschappelijke ondernemingen in de kolkhozen » — de landbouwondernemingen waar de boeren in gegroepeerd werden, . niet altijd zonder weerstand — « en in de cooperatieve
organisaties, met hun veestapel en hunne landbouwwerktuigen, de producten door de kolkhozen en door cooperatieve organisaties voortgebracht, alsook de gemeenschappelijke gebouwen, maken den socialen,
socialistischen eigendom uit van de kolkhozen en de cooperatieve organisaties ;
» In den kolkhoz beschikt elke haard, overeenkomstig het statuut
van het landbouw-artel, over het persoonlijk genot van wat grond
aan de woning aanpalend, waarop hij de woning, een bijgebouw, productief vee, pluimvee en kleiner landbouwgereedschap bezit » (3) .
Waar wij art, 8 bij moeten voegen : « Het gebruik van den grond
door den kolkhoz bezet wordt hem voor onbeperkten tijd, d.w.z. blijvend, toegekend ».
En art. 10 : « De bijzondere eigendom der burgers, dewelke bestaat uit hun inkomen en hunne spaargelden door eigen arbeid verworven, uit hunne woning, hunne bijkomende werkplaats en hun
huisraad, wordt door de wet beschermd ».
Men weet dat de boeren zich hardnekkig tegen collectivisatie
verzet hebben en meermalen de gezagvoerders tot toegevingen dwongen.
(3) In de Franschen tekst luidt het : « Chaque foyer a.... la jouissance personnelle d'un petit terrain attenant a la maison et, sur ce terrain it possède en
un fonds auxiliaire, une maison &habitation, le bétail productif, .la volaille et le
menu matériel agricole ». De Fransche tekst ons door Moscou bezorgd is niet
overal bijzonder duidelijk en keurig....
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Tusschen 1929 en 1932 werd naar de integraal socialistische inrichting van de kolkhozen aangestuurd. Maar de boeren weerstonden;
ze boden 't hoofd aan allerlei gewelddaden van de regeering en velen
weken naar de steden uit, tot dat Staline, in 1934, een gemengd stelsel
doorvoerde, waarin de landbouwer ook over een « privaten sector »
beschikt : woning, schuur, wat vee, enz.
Die nieuwe inrichting van den kolkholz brengt hem heel dicht bij
die van den vooroorlogschen « mir » waarin de boeren toen werkten t
Het nummer van den « Journal de Moscou » dat den tekst van
het grondwetsontwerp bevat, geeft ons ook een artikel van Karel
RADEK er over. Na gedrukt te hebben op het feit dat het collectivisme reeds doorgevoerd is, zegt hij : « de sovietische wet aanvaardt
de private uitbatingen van alleenstaande boeren mits ze gebouwd zijn
op den persoonlijken arbeid zonder uitbating van den mensch door
den mensch » — d.w.z. zonder loonarbeid — ; « die uitbatingen kunnen
evenwel niet tegen de socialistische opwegen, in onze economie spelen
zij geen belangrijke rol meer.
» D e private uitbatingen der kleine ambachtslui, een overblijfsel
uit het verleden, vertegenwoordigen een hulpbron der economie en
verrichten nuttig werk voor de productie van verbruiksgoederen voor
dagelijksch gebruik, waar de staatsnijverheid nog niet volledig hare
taken volbracht heeft en waar men zijn nut moet halen uit de plaatselijke voordeelen ».
Waarna lyrisch uitgeroepen wordt : « Het socialisme heeft gezegevierd... ».
Die nieuwe regelingen over het eigendomsrecht herinneren ons
aan de « strategische terugtochten op te voren voorbereide stellingen »
waar, onder den wereldoorlog, de legerberichten wel eens over sprak e n...
*

*

*

Het ontwerp bevat een hoofdstuk over « de grondrechten en.
-plichten der burgers », een onderwerp waar de tegenwoordige federale grondwet niet over handelt.
Enkele uit die rechten zijn voor ons interessant :
« De burgers der U. R. S. S. hebben recht op onderwijs.
» Dat recht wordt verzekerd door algemeen, verplichtend lager
onderwijs, door kosteloos onderwijs... » (art, 121) .
« Om ' aan de burgers gewetensvrijheid te verzekeren, is, in.
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U. R. S. S., de kerk van den Staat gescheiden, en de school van de
kerk. Vrijheid om de godsdiensten te beoefenen en vrijheid voor antigodsdienstige propaganda worden aan alle burgers toegekend »
(art. 124) .
Zijn die verklaringen nieuw ?
Art. 124 geeft bijna letterlijk art. 4 van de grondwet der Russische Republiek weer terwijl art. 8 dierzelf de grondwet zegt « de republiek stelt zich tot taak aan de burgers volledig, algemeen en kosteloos onderwijs te verstrekken ». Dat komt ongeveer overeen met
art. 121 van het ontwerp der nieuwe grondwet.
Die art. 4 en 8 hebben in de Russische Republiek de vervolgingen
tegen den godsdienst niet belet. Het overnemen ervan in de federale
grondwet beteekent dus hoogstens een wat verder doorgevoerde centralisatie.
Het reeds vermeld artikel van K. Radek zegt het ons heel duidelijk. Wij vertalen liever niet.
a Nous avons encore des táches énormes à accomplir. Line lutte
opiniátre nous attend encore pour généraliser la vie aisée du peuple.
11 y a encore des paysans arriérés qui ne sont pas décidés a entrer
dans les Kolkhoz ; it y a encore des gens arriérés qui n'ont pas renoncé
à leurs croyances religieuses, quoique la religion ait toujours été un
instrument de duperie et d'exploitation.
L'Etat soviétique considère ces gens dans un esprit de tolérance
en protégeant leur propriété personnelle tant qu'elle ne sert pas a l'exploitation des autres, et en défendant la liberté de conscience contre
tout attentat. L'Etat soviétique a privé l ' église de l'assistance de l'Etat.
Il ne permet pas a l'église d'exercer une influence sur l'esprit de la
jeune g énération dans les écoles. Mais 11 n'admet que les moyens mor
raux de lutte contre l'église, en reconnaissant la liberté de propagande
antireligieuse ».
Antigodsdienstige propaganda wordt toegelaten, dus... niet godsdienstige...
Art. 125 waarborgt de vrijheden van :
« het woord ;
» de pers ;
» de vergaderingen en de meetings ;
» de stoeten en betoogingen op straat. »
Dat klinkt nog breeder, vrijer dan in onze grondwet... Men lette
,evenwel op den aanhef van 't artikel : « Overeenkomstig de belangen
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der arbeiders en om het socialistisch regiem te bevestigen, worden aan
de burgers der U. R S. S. gewaarborgd... »
Trouwens, de grondwet der Russische Republiek waarborgt reeds
al deze rechten (art. 5, 6, 7) ! Dus hier wederom niets nieuws tenzij
dat het federaal wordt.
't Is waar, in de grondwet van de Russische Republiek luidt het:
telkens : « de ware vrijheid » ; in het grondwetsontwerp is « ware »
weggevallen.

_

Met één woord
I. invoering van eene politieke democratie ; maar van eene waarin een overweldigende communistische meerderheid verzekerd is !
2. Klein privaateigendom, ook van productiemiddelen, en een.
nogal belangrijke vrijheid voor de kolkhozen ; een terugtocht ?
3. Vrijheid van godsdienstige belijdenis ; de goddelooze school
verplichtend ; vrijheid van anti-godsdienstige 'maar niet van gods.
dienstige propaganda ; hier is niets veranderd tenzij dat de regeling
nu van federalen aard is.
4. De overige moderne vrijheden ; eveneens zonder eenige vers
andering tenzij dat het federaal is.
Dus een terugtocht op het gebied der socialisatie ; mogelijk nog
wat meer centralisatie om nog beter tegen « achterlijke » vrijheidsgezindheid te kunnen opkomen ; verder blijft alles onveranderd !
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Letterkundige Kroniek

In het Teeken van den Ondergang
door E. JANSSEN, S. J.
WLADIMIR WEIDLE, Les Abeilles d'Aristée.
Essai sur le destin actuel des lettres et des arts.
— Collection « Les Iles », 1936, Desclée de Brouwer, Paris. 285 p..
URB. VAN DE VOORDE, Het Pact van Faustus. — 1936, « Die Poorte », Oude God -Antwer
pen, 174 blz..
Sinds het beruchte werk van Osw. Spengler, is « de ondergang
van het avondland » een bij essayisten, historici en moralisten zoo herhaaldelijk voorkomend onderwerp, dat zijn steeds dreigende actualiteit
alleen elke nieuwe poging tot inzicht dankbaar ontvangen doet. Pas
enkele maanden geleden liet Professor Huizinga « de schaduwen van
morgen » donker vallen op onzen weg ; nu beproeft Urb. Van de
Voorde, met het oog op de kunst en letteren hoofdzakelijk, een persoonlijke synthese, — en bij toeval verschijnt, kort voor zijn Pact van
Faustus, van de hand van een Rus die Parijs bewoont, een volkomen
soortgelijk essay met een humanistisch klinkenden titel : Les Abeilles

d'Aristée. (1)
Laatste twee boeken gelijken evenzeer op elkander als zij van
elkander verschillen. Een samenvatting van elk van beide, en een onderlinge vergelijking daarna, verklaren die paradox wel... Verder dan
tot zulke samenvatting en vergelijking willen wij onze bespreking niet
uitbreiden.
I
De wereld der verbeelding, zegt W. Weidlé, verdwijnt. De positieve kennis, de wetenschappelijke veelzijdigheid, het individualistisch
zelfbewustzijn nemen, zonder haar te vervangen, haar plaats in. Daar(1) Zinspeling op de Georgica van Vergilius (IV, 318-558). Nergens vinden
wij in het boek, eenige verklaring van 'den titel. Dat hoeft ook niet : wie het
verhaal van Vergilius kent, denkt vanzelf na over Aristaios en Orpheus. -- Van
de Voorde heeft zijn hoofdgedachte en zijn titel wellicht aan Spengler ontleend :
deze noemt het modern tijdperk toch het Faustisch tijdperk !
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mede verdwijnen de onontleedbare intuïtie en de volkomen overgave,
zonder dewelke geen kunstwerk mogelijk is (Ch. I, Le crépuscule des
mondes imaginaires) . — Niet door doodende ontleding toch creëert
de kunstenaar zijn levende menschengestalten ; hij ziet hen en gelooft
in hun bestaan (Ch. II, Le héros mécanique) . — Vroegere geslachten
ademden in poëzie ; nu zoekt men, theoretisch en practisch, naar de
zuivere poëzie die op zichzelf onbereikbaar is : in de wereld waar de
godsdienst verkwijnt, kan de poëzie (die hem nochtans nooit vervangen zal) niet leven (Ch. III, La poésie pure) . — Met het verkwijnen
van den godsdienst is, sedert het Romantisme, niet alleen de gemeenschappelijke stijl verloren gegaan ; ook de levenseenheid waarvan de
stijl het uitwendig teeken was. Zonder doel nog en zonder algemeen
aanvaarde richting, gaat de kunst onder in een krampachtig tasten naar
individualistische oorspronkelijkheid (Ch. IV, L'agonie de l'art) . —
Nieuwe kracht kan zij alleen putten uit de getrouwheid aan de intuïtie,
wars van redeneering en logica ; zij herleeft bij wie, als een kind, opgetogen staat voor het wonderbare dat hij opmerkt ; zij voedt zich
aan de rust van het land ; slechts wanneer zij zich met de Kerk vereenigt zal zij, gestorven, heropstaan (Ch. V, Convalescence ou résurr
rection) .
De tegenstelling geloof-wetenschap, die de XVIIIe eeuw uitvond
en de XIXe eeuw doorzette, keert zich hier tegen de wetenschap. De
wetenschap, in zoover tot zuivere deductie en industrie herleid, doodt
het leven dat zij ontleedt en ordent. Alleen het geloof bereikt de onbegrijpelijke. verrassing van elke levensdaad ; en het natuurlijk geloof,
tegen het bovennatuurlijke onafscheidelijk aanleunend, is dat van de
volkomen aanvaarde intuïtie, waarbij de verbeelding werelden schept.
Daarom, als de wetenschap het bovennatuurlijk geloof verdringen wil,
randt zij ook de kunst aan ; en een heropleving van de kunst is, buiten
den godsdienst om, ondenkbaar en onmogelijk.
De denkkracht van Wl. Weidlé heeft, bij zijn uitgebreide kennis
van de wereldliteratuur, niets ingeboet ; en denken en weten staan, in
zijn geloofsleven, als geworteld. Zoo bereikt hij, met zijn boek, een
zeldzame synthetische eenheid die ons evenzeer bevredigt als voorlicht.
Sinds Goethe, meent U. Van de Voorde, is, in de kunst, het universeele verloren gegaan : de analytische wetenschap maakte, door
haar verbazende en velerhande ontwikkeling, de herschepping van het
algeheele leven bijna onmogelijk (I, bl. 1-26). — Want kunst is de
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verwezenlijking van een nieuwe, andere wereld ; dank zij de bevruchtende kracht van het herinneringsleven, de werking der persoonlijkheid. Reeds in het Fransch Classicisme was zij, verminderd, aanwezig ;
en « het Faustus-pact van het Fransche naturalisme is het uitgangs
punt van het verval » (blz. 46) (II, blz. 27-46) . --- Geleidelijk kwam
men tot de ziekelijke analyse en de erotische obsessie, die den modernen tijd kenmerken. De kunstenaar wilde, zich bewust, van zijn tijd
zijn...: « Het eeuwige is verzaakt ten bate van het tijdelijke ; het onstoffelijke verdrongen door het materieele... Het pact van Faustus »
(Hz. 65) (III, blz. 47-66). -- Ook de uitbreiding van de techniek, de
industrie, de staatsmacht verstikten, mechaniseerend en materialisee
rend, de persoonlijkheid en de kunst ; het pact van Faustus, door Rusland bezegeld (blz. 93) , werd, nauwelijks minder baldadig, in Italië en
in Duitschland werkelijkheid (blz. 95-96) (IV, blz. 67-96) . --- Zelfs
poogde men de ontologische gronden van de menschelijke persoonlijkheid te schenden : de ziel, die « de vonk » is « der Godheid in ons »
(blz. 106) . Het modern rationalistische « ik », hard, sceptisch, onge
bonden, is dan de definitieve vorm van het pact van Faustus (cfr. blz.
124) ; dat slechts zeldzame moderne kunstenaars vermogen te verbre
ken (V, blz. 97-134). — Zoo hebben allerhande instellingen en straoomingen den mensch zijn ziel doen verliezen ; alleen de kunstenaar zal.
Gods zendeling, ze hem weer laten veroveren (VI, blz. 135-174) .
Het verval der Europeesche cultuur staat, bij dezen schrijver, al;
één pact van Faustus voorgesteld (cfr. blz. 139) , waarvan verschillende aspecten, een voor een, helder worden belicht... Het is een verkwanselen van persoonlijkheid, ziel, eeuwigheid, Godheid, voor tijdelijke en stoffelijke veroveringen ; en die schijnbare winst onthult nu
het groot verlies. Maar dat verlies zelf wijst op « de sacrale taak van
den kunstenaar » : namelijk aan « de opnieuw... hulpeloos geworden
menschen den zin der eeuwigheid weer te geven » (cfr. blz. 174) .
Oogenschijnlijk bevindt Van de Voorde zich heel dicht bij
Weidlé : ook hij leverde een machtig synthetisch werk met zedelijkgodsdienstigen inslag. Alleen bemerken we aanstonds dat de positieve
kennis van Weidlé verder reikt, en dat Van de Voorde vermetel optreedt. Zijn beoordeeling van den Franschen geest b.v. (blz. 35-46) is
voor discussie zeker vatbaar ; ook zijn voorstelling van het christendom
in Rusland (blz. 94) ; — en zijn vele razzia's op het gebied van bijbelkennis (blz. 78-80) , ethnologie (blz. 106-114) , wijsbegeerte (blz. 105106) en elders, leveren soms een bcdenkelijken buit. Men kan den indruk niet ontkomen dat hij, met enkele waardevolle persoonlijke
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ideeën, vrij onbesuisd doordraaft ; en op heel wat namen, stelsels en
verschijnselen wat haastig de hand legt.

II.
Het groot verschil tusschen beide essayisten kan men, door de
titels, reeds vermoeden. Die van Weidlé is bedrieglijk, in zoover we
veel méér dan een humanist aantreffen. Die van Van de Voorde wekt
de vrees op, dat hij het kunstwerk als verafgoodt ; en die vrees blijkt,
bij het lezen, niet heelemaal ongegrond te zijn geweest. Het allereerste
beginsel luidt, voor beide denkers, verschillend ; dat oerverschil moet,
bij een synthetisch opzet, alles doordringen. Trots oppervlakkige gelijkenis !...
Ziehier het grondbeginsel van Weidlé : « Par toutes ses racines
Fart] s'enfonce profondément dans la vie religieuse, mais cela ne veut
pas dire qu'il lui soit possible de remplacer (comme certains l'avaient
cru) la religion » (p. 146) (2) -- En ziehier dat van Van de Voorde :
« Nog altijd heeft de kunstenaar iets van wat hij in primitiéve tijden
was, waar we hem te zelf der tijd zien in de gestalte van magiër, priester, profeet, bemiddelaar tusschen God en de menschen » (bl. 163) (3).
Kunst, hoe religieus ook, is nooit godsdienst : van dit onderscheid, bij
Weidlé kapitaal, rept Van de Voorde geen woord.
Heel beslist vereenzelvigt hij de kunst met de godsdienstigheid
nog niet ; maar inadequaat houdt hij hen gescheiden. Zijn synthese ignoreert de bovennatuur, het geloof en het Katholicisme : iets
bedenkelijks voor den essayist over Ruusbroec en over Gezelle ; iets
(2) Volgende zinsnede klinkt als een antwoord op V.d.V. : « On ne sauvera... l'art... qu'à travers une illumination nouvelle du monde, une instauratio magna religieuse, qui rendra inutile les buchers solitaires, les martyres désespérés,
arrêtera le sang qui s'écoule aujourd'hui des plaies de la création humaine et
tlibérera 1'artiste de son héroïsme mortel, de son sacerdoce très haut, mais auquel
devra toujours manquer l'ordination suprème de la grace » (p. 148).
(3) « Is de kunst, transpositie van de quintessens van het leven, slechts de
bezinning van het leven over zijn eigen goddelijk mysterie ? Ik ben geneigd het
te geldoven... » (blz. 165).
(4) Kan afgeleid worden uit bedenkingen over het Goede, het Schoone, het
Ware ; op blz. 141 en vooral 148-149. Ook uit zinnen als deze : « De gemoederen [der menschen in de Middeleeuwen] waren door een lang incubatieproces
eenstemmig bereid de christelijke waarheid als de Waarheid te aanvaarden »
(blz. 155). Niet alleen wordt het volstrekt geloof daarin verworpen ; maar deze
zin, met zijn contekst (blz. 154-155), verklaart historisch niets.
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bevreemdend waar het een synthese geldt met godsdienstigen inslag.
De oorzaak : de feiten moeten zich plooien naar Van de Voorde's
ideeën ; en daar hij den godsdienst voor essentieel inwendig houdt (4).
kan de Roomsch-Katholieke Kerk voor hem niets anders zijn dan een
nuttig, doch vergankelijk hulpmiddel tot de blijvende godsdienstigheid.
Het onvolkomen algemeen standpunt, maakt elke bijzondere behandeling onvolkomen : Van de Voorde vat het leven en de kunst
anders op dan wij. Het leven is, meent hij, grondige bezinning ten
laatste, waarbij de mensch zijn ziel (de vonk der Godheid in hem)
vurig maakt. Afgezien van deze pantheïstisch getinte uitdrukking,
leggen wij, achter die grondige bezinning, nog de deemoedige onderwerping van verstand en wil, door het geloof, aan Gods bovennatuurlijk ingrijpen en verheffen. En een soortgelijk geloof, maar in de natuurlijke orde, onderscheidt, van zijn opvatting van het kunstwerk, de
onze. Hoe komt de kunstenaar er toe zijn grondige levensbezinning
artistiek uit te drukken ? Op geheimzinnige wijze, meent Van de
Voorde. Wij antwoorden meer bepaald : doordat hij waarlijk gelooft
aan de wereld van zijn verbeelding ; en alleen wie er eveneens aan
gelooft, vindt, in die verbeelding, de diepere levenswijsheid weer. Aan
de wereld van den kunstenaar moet men gelooven, het geheim der
wetenschappen achterhaalt men met de rede : het eerste van deze twee
belangrijke begrippen heeft Van de Voorde nergens gerealiseerd (5).
Maar wat is, volgens Weidlé, de kunst dan wel ? De weerspiegeling, in de natuurlijke orde, van 's menschen bovennatuurlijke bestemming. Een wereld van droom en verbeelding : het meest intieme of
verheffende straalt, ruischt en geurt er om levende gestalten ; en andere gestalten incarneeren het lage, het ontbindende. Een zelftucht en
een zelfovergave, waarbij stijlprocédé's en technische resultaten als
sacramenteel (magisch, waar het een demonische kunst geldt) op ons
inwerken. Een weerspiegelde godsdienst, die echter, waar de ware
godsdienst bestaat, daartegen moet aanleunen : de vereeniging van
beide brengt beide, afzonderlijk, tot zuiverder bloei (6) .

(5) Wel spreekt hij van gebed (blz. 97 en volgende), van vroomheid (blz. 163164) ; maar volgende zin zegt duidelijk hoe ver hij van het geloof afstaat. «Practisch [niet absoluut] is waar wat door de besten hartstochtelijk wordt geloofd,
en dit kan nooit de leugen zijn » (blz. 149).
(6) « Tout art a son origine dans la religion et y retourne en dernier lieu,
non pas seulement en vertu des contingences historiques ou psychologiques, mais
de par sa nature inaliénable, contraint par sa ,propre logique ou métalogique »
(p. 279-280). Zie ook de volgende bladzij den. (279-184).
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Het valt buiten deze bespreking, hierop nog verder in te gaan.
Het groot nadeel van Van de Voorde's onvolkomenheid is echter dit :
hij heeft geen norma om de demonische van de godsdienstige kunst te
onderscheiden. Zijn termen (magisch,sacraal) zijn, in dat opzicht, dubbelzinnig ; en de bewering als zou een groot kunstenaar, ook als hij
creëert, zijn talent kunnen misbruiken, heeft bij hem geen zin... Toch
komt zoo iets herhaaldelijk voor.
Wij wilden er op wijzen hoe U. Van de Voorde, met zijn ernst
en zijn groote gaven, voor ons toch onvolkomen blijft. Hij denkt niet
katholiek, hij ignoreert de bovennatuur, het mist ook eenigszins den
zin voor het concrete feit.
Maar tegenover dit theoretisch besluit plaatsen wij er een practisch dat velen zal verbazen : ONTWIKKELDE MENSCHEN, DIE
KUNNEN BEOORDEELEN EN ONDERSCHEIDEN, ZULLEN
UIT VAN DE VOORDE'S ESSAY ZEER VEEL HALEN. De
vijfjaarlijksche prijs voor critiek en essay's, onlangs hem toegewezen,
lijkt ons een verdiende erkenning van zijn aanleg en werkkracht ; en,
meer nog dan zijn vorige studies, geeft deze laatste arbeid van beide
blijk. Daarom betreuren wij ten zeerste ons vrij belangrijk voorbehoud,
al moeten wij het maken.
Het essay van W. Weidlé heeft, na dit onderzoek, geen bijzondere aanbeveling meer noodig.
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Hedendaagsche Romankunst
door E. JANSSEN, S. J.
Lode J. VANKRINKELEN, Jongens in 't Ger
sticht, ---1936, « De Sikkel », Antwerpen, 195 blz.,
28 fr..
F. N. FONTEYNE, Pension Vivés. -- 1936,
« De Sikkel », Antwerpen, 173 blz., 28 fr..
Ernest VAN DER HALLEN, De Aarde
roept. —1936, « De Sikkel », Antwerpen, 165 blz.,
28 fr..
R. BERGHEN, Het Jeugdavontuur van Leo
Furkins. -- 1936, Nijgh & van Ditmar, Rotter-.
dam, 142 blz..
Marcel MATTHYS, Doppen. -- 1936, Nijgh,
8 van Ditmar, Rotterdam, 84 blz..
Anton VAN DE VELDE, Het Hart vecht. -1936, Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen, 262
blz..
H. M. VAN RANDWIJK, Burgers in Nood.
-- 23e duizend, Callenbach, Nijkerk, 248 blz., geb.
Fl. 2,90..
Bij de zeven Vlaamsche en Nederlandsche romans die voor ons;
liggen, onderscheiden we duidelijk de twee traditioneele richtingen :
idealisme en realisme. Het zijn oude namen, die thans op een andere
werkelijkheid duiden. Vroeger dacht men vooreerst aan een stijlprocédé, dikwijls ook aan iets van een mentaliteit, en in de verte doemde
een overtuiging op. Nu is het realisme een cynische verbetenheid geworden : het leven grijpt u naar de keel en ge doet evenzoo met het
leven ; -- het idealisme verbeeldt de hoop trots alles, tenminste op de
uiteindelijke bevrediging. Vroeger hing het idealisme in de lucht ; nu
komt de werkelijkheid realistisch gekleurd voor.
Van de zeven onderhavige romans stellen we die van Lode J. Vankrinkelen, N. A. Fonteyne, R. Berghen, Marcel Matthijs in het teeken
van het realisme ; het idealisme vinden we door Ernest Van der Hallen, Anton Van de Velde, H. M. van Randwijk verttegenwoordigd.

I.
Aan volgende overtuiging ongeveer beantwoordt de levenshouding, welke in de vier realistische romans duidelijk wordt : « Het
leven is hard en broos. Elk druppeltje genot dient duur betaald ; onder
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het uiterlijk fatsoen der menschen zit zooveel boosheid verborgen, zooveel verrotting maakt van elk leven een instorting ! »
Aanleiding tot zulke overtuiging zien wij, ook buiten onzen crisistijd, velerhande : het probleem van het lijden en dat van het kwaad
laten geen mensch los die zich eens vangen liet ; hun gruwelijkste
vorm is het probleem van de hel, waar Péguy onder zuchtte. Onze
realistische schrijvers nu aanvaarden die problemen zonder ze te wil^
len oplossen. Eén met het gepijnigd en zich vernietigend menschdom,
doen zij hun artistieke zending er in bestaan, dat zij die pijnen en zonden, rillend en walgend misschien, mee laten doorleven. En instinctmatig zoeken zij de vreeselijkste, de meest eigenaardige, de meest
schokkende gevallen ; die zij, met een geraffineerde perversiteit welke
zij kunst noemen, vreeselijk, eigenaardig, schokkend voorstellen. Zij
ondergaan, en laten ondergaan, den vloek die weegt op de aarde.
Nu is zulke houding, indien men de zonde door de genade niet
overwinnen laat, de smart door de hoop, agnostisch en antichristelijk.
Consequent echter lijkt ze ons, bij veel schrijvers, niet volgehouden ;
ze is alleen literair.
Maar dan scheidt de schrijver de literatuur af van het leven ; en
de literaire pose stelt hij boven den levensplicht: goed doen, geen ergernis ! En zulke verafgoding van de kunst, ethisch onaannemelijk, haalt
haar, ook als kunst, eenvoudig neer. Wie, te midden van dreiging en
mysterie, huiverend staat, blijft vèr van de schoonheid : het hoogste
der natuurlijke godsgeschenken ; -- en wie de zoogenaamde schepping
van schoonheid tot een voorwendsel maakt van bandeloosheid, bedriegt
vooreerst zichzelf : oak waar het kunst geldt.
En het resultaat ? Met veel talent en zorgvuldig geschreven, kunnen realistische werken volkomen geslaagd heeten. Een schoonheid,
die echter niets dan de weerspiegeling van de echte schoonheid is ; de
engel van de duisternis die zich voordoet als de engel van het licht !...
Toegeven aan zinnelijkheid en driften is daarbij altijd gemakke
lijk ; mode-arbeid maakt licht indruk ; en het komt ons voor dat geen
van deze vier realistische romans, hoeveel knapheid, zorg en talent zij
ook mogen suggereeren, zich boven den tijdgeest of de zinnelijke laksheid tot de ware schoonheid verheffen.
Een veel moeizamer kunst, die van het idealisme. Het mag de
werkelijkheid niet ignoreeren, het moet ze doordringen met hopen en
eindeloosheid l... Niet meer een stijlprocédé ; niet onmiddellijk meer
en schuwen van storende bijzonderheden en prikkelende beschrijvin-
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gen...: de idealist schuift, achter zijn arbeid, een levensaanschouwing
met geluk doorstraald ; daar is blijdschap, vrede, verheffing. Hij beseft het belang van de zedelijkheid en hij ziet zijn zending : wat geluk
moet hij brengen en wat eeuwigheid ; -- in dezen zonnestraal staat
alles weer glanzend ; spontaan verrast hem de zuiverste schoonheid.
Een moeizame kunst : alleen donkere tunnels verschaffen toegang tot het land der verrassingen. Voor de pijnlijkste problemen
vergt zij niet alleen een abstracte, onveranderlijk geformuleerde oplossing ; — een daadwerkelijke kracht ook, die eiken struikelsteen uit
den weg ruimt en elk gevaar trotseert. In dezen somberen tijd vooral,
wanneer idealiseerende schrijvers oprecht hebben gearbeid : nog draagt
hun kunstwerk dikwijls de sporen van een soms geweldige worsteling..
Haar hoogtepunt bereikte de idealiseering nog niet : uit de beklemming wringt zij zich maar half los... reeds die halve uitslag is ons een
dierbare belofte.

II.
Twee eerstelingen ; een jongensweeshuis en een pension, beide.
met verscheiden typen en verwikkelingen : als zoodanig passen Jongens in 't Gesticht en Pension Vivès bij elkander. Fonteyne heeft zijn
werk handiger geconstrueerd dan Vankrinkelen, bij wien verscheiden
hoofdstukken anecdotisch aandoen ; maar Vankrinkelen schrijft krachtiger en kleuriger.
Twee boeken van verwildering, opstand en cynisme. Vol namebooze verdrukking, wreedheid en ploertigheid, vol barbaarsche opstandigheid, haat en ellende, het jongensweeshuis dat Vankrinkelen voorstelt, En het ergste van alles : de schrijver maakt er literatuur van...
Wij ontkennen zijn verontwaardiging niet, noch zijn sympathie voor
die misdeelden -- hoe kón het ook anders ? — maar hij beleeft pret
aan zijn grove anecdoten, met zijn wreedste momenten bereikt hij knaleffecten, de typen van zijn jongens verdwijnen achter hun buitensporigheden... Een rauw boek, waarvan de brutaliteit de warmte eener
zijds heeft geweerd ; anderzijds de ware kunst onmogelijk heeft gemaakt, waar deze psychologisch moet uitdiepen, harmonisch verbinden
en zuiverend vereenigen.
Maar Pension Vivès is een veel droeviger geval ! Een quantitatief
en qualitatief maximum van egoïsme, zwakheid en zonde, brengt de
schrijver in zijn pensioen bijeen. Dood e nzelfgmoord ; ongeoorloofde
trekkingen en hoereeren ; dronkenschap, twist, schandaal, terging,
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scheiding van man en vrouw, van ouders en familie : alles geschiedt
vanzelf ; en alles praat de schrijver goed, in een dronkemansphilosophie
goddank, als was het een fatum voor eenieder van dit ontgoocheld gegeslacht (passim, vanaf blz. 147 ; vooral blz. 159) .
Een boek voor gevormde lezers mag men, mits toegeeflijk te zijn,
Jongens in 't gesticht noemen : daar is talent, kracht, poëzie, en (hoe
twijfelachtig ook) een zeker optimisme (zie vooral blz. 184-194) ; —
Pension Vivès verdient geen anderen naam dan : EEN SLECHT
BOEK.
EEN SLECHT BOEK EVENEENS, dat van R. Bergen, Het
Jeugdavontuur van Leo Furkins. (1) De vijftienjarige Leo Furkins
heeft, aangetrokken door een volwassen vrouw, in zijn vader een mededinger ontdekt... « Wroeging... ? » zegt de dertigjarige, « Neen !
wroeging ken ik niet ! » (blz. 142, Cfr. blz. 41 en vlgd.) ; maar hij
heeft zijn vader vermoord, en sindsdien schijnt hij, willekeurig en
wreed, bijna stuurloos... Vroege verdorvenheid en herediteit, pose en
cynisme, teederheid en koele redeneering, Nietzsche (blz. 42) en Dostojewski (blz. 38-39, 41) ; van dat alles heeft de schrijver, met een
scherpziend oog en in een kalm afgewogen stijl, een knap verhaal gemaakt... overvol van subtiele perversiteit. Van eigenlijke diepte en
schoonheid kan geen spraak zijn : een vèr epigoon van Dostojewski
neemt alles van hem over, behalve zijn stralend oog op de algeheele
realiteit ; hij verlétterkundigt hem.
Na zulke zwoelheid is het bijna een verlichting, Doppen van
Marcel Matthijs ter hand te nemen. En toch !... Leo Vercruysse, een
mijnwerker, wordt afgedankt. Na hoogten en laagten vindt hij er genoegen in, dat zijn vrouw, door prostitutie, hemzelf en de kinderen onderhoudt... Commentaar is hierbij overbodig ; dit alleen : de schrijver
heeft het leven van den mijnwerker, aan de buitenzijde, vrij goed onderzocht ; zijn stijl doet grof. hrd, balddadig aan, evenals de werkman
en zijn lot... Maar hoe kunnen de oogen van een katholiek geloovige
zoozeer voor alles, buiten de algeheele verwording, gesloten blijven ?
Deze vier romans zijn, in alle opzicht, ongelijk van waarde. Vankrinkelen en Bergen hebben wellicht het meest talent ; Jongens in 't
Gesticht en Doppen lijken ons, hoe grof ook, nog kerngezond, -- maar
Pension Vivès en Leo Furkins moeten, zonder meer, verboden lectuur

(1) Verscheen (7neenen we), evenals Doppen, in het tijdschrift Forum.
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heeten. En alle vier staan deze werken in het teeken van de onfatsoenlijkheid, verwildering, verbijstering ; waarbij alle goedheid, schoonheid,
waarheid zelfs, worden neergehaald... Zulke kunst vernietigt de samenleving en zichzelf.

III
De psychologie van den werklooze : veel meer geschakeerd dan
in de grove schets van Marcel Matthijs, vinden wij haar, door H. M.
van Randwijk, in Burgers in Nood uitgewerkt. De psychologie van
Willem Verdoorn niet alleen, die, naar den bitter-ironischen titel van
elk der drie deelen, « gaat stempelen, stempelt, nog stempelt » ; ook
die van zooveel andere bedreigden en getroffenen : Frans Lemmen,
Arie Bresler, de familiën Hakman, Schef f erly, Branderhorst. En tegenover hen zien we de klein-levende burgers van de villawijk Vreedorp ; maar de jonge hulpprediker Herman Braans maakt zich van
hen los : hij gaat onder de arbeiders wonen, hij zoekt hun zedelijke
verheffing.
Nu kan men, met recht, aan den schrijver een gemis aan synthetische kracht verwijten : geen sterke adem doorvaart zijn vele, meestal
keurige en kleurige tafereeltjes; en zijn fijne natuur-teekeningen vormen
geen alles-voedende atmospheer. Steeds meer echter bekoren ons zijn
warm hart en zijn niets ontziend idealisme : dwars door het verschrikkelijkste van het probleem heen, zoekt hij de oplossing in een vernieuwing van de (Protestantsche) Kerk zelf (cfr. blz. 137-139, 141, 237
en, passim, elders) ... Een waagstuk ; want het Protestantisme biedt
zoo weinig vastheid en eenheid : vandaar de vele « misschien's » en
« wellicht's », die de houding als weifelend voorstellen. « Wellicht
hebben we beiden gelijk » (blz. 133), zegt ergens een nieuwerwetsche
aan een ouderwetschen dominee ; en ze rooken een sigaar en een
sigaret...
Met veel minder aarzeling en tasten kunnen wij, Katholieken, dit
nazeggen : een vernieuwing van den christelijken geest en van de
christelijke liefde is noodig ; met een nieuw geloof en dankbaar deemoedig moeten de menschen, in het lijden, Gods straf leeren zien en
Gods loutering die de wereld vernieuwt (cfr. 7781, 86, 115, 156, 246247 en, passim, elders) ... En wanneer zulke les ons door een Protestant gegeven wordt, dan aanvaarden wij ze waardeerend, ja bewonderend.
Met dat alles blijve Burgers in Nood, om een paar bijzonderheden
en om zijn protestantschen geest, volwassen lezers voorbehouden.
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De psychologie van den werklooze : ook hij Anton Van de Velde
is zij schering en inslag. Want in tegenstelling met zijn fantastische
tooneelwerken en kinderboeken, wil Het Hart vecht een zakelijk geschreven roman zijn : de oplossing van veel bittere ervaring tot een
uiteindelijk optimisme.
Het is de geschiedenis van Jan Gerrits en zijn vrouw Greet : hij
een artist, zij een vrome huisvrouw en moeder van een steeds talrijker
kroost ; samen een Antwerpsch paartje dat zich dapper door het leven
slaat. Niet zonder tegenspoed, werkloosheid, schrijnend gebrek en
onontkoombare verbittering. Maar daar is liefde, fierheid, en -- bij
de vrouw -- godsvrucht. Dank zij de vrijgevigheid van oom Judo —
het is nooit te laat om goed te doen ! — komt alles terecht.
Een boek van strijd en overwinnen ; ons, in dezen tijd, om inhoud,
geest en schrijver, alleraangenaamst !... Wel lijkt de dosis satire en
sarcasme té aanzienlijk ; wel legt de tegenstelling van het ééne gezonde
paar met de massa caricaturen er de strekking iets te dik op ; wel heeft
het optimisme, zooals de schrijver het voorstelt, zich aan alle verbittering nog niet ontworsteld ; — maar de artist Jon (een andere Van de
Velde) incarneert zooveel licht fantastische heldhaftigheid ; zijn Greet
zooveel vrouwelijke teederheid, werkelijkheidszin en kracht : dat beiden niet alleen bewondering, ook navolging wekken. Met een vechtend hart wil de lezer eveneens zijn geluk veroveren.
Ook literair mag men, niettegenstaande eenig voorbehoud, het
werk niet onderschatten. Het is geen boek van rustige bezonkenheid,
lichtend van ernstig-diepe overtuiging en zuiver geluk poëtisch uitstralend : op de inwendige hoedanigheden, hoe echt ook, haalt het de
uitwendige schittering, waarbij virtuositeit en donquichottisme te weinig ontbreken. Maar nogmaals : de goochelaar met sarcasme en teederheid, fantazie en werkelijkheid, eigen taal en modern cosmopolisme,
heldhaftigheid en panache, komt ons zoo talentvol voor en tegelijk
zoo manhaftig ; dat wij hem slechts wat meer kalmte en bezinning
toewenschen... Dan schept hij stellig zijn meesterwerk nog, onder vele
romans van dezen tijd, HET meesterwerk !...
Stad en land, de vrede van het land tegenover de jacht van de
stad, voeding en gezondmaking tegenover uitputting en ontreddering :
op dat thema schreef Ernest Van der Hallen zijn verrassend frisschen
en poëtischen roman, De Aarde roept. Een jonge Hongaar Hruska
gaat, met een opstandig student Horatius, op den buiten boeren. Het
lukt ; want boer Leander, de weduwe Lene en haar zoon Jan zijn van
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de partij ... Dan komt de cellist van het café Asturia (1), een verloopen
Duitsch burggraaf ; dan een ingenieur ; dan anderen... Horatius houdt
het niet vol ; Hruska, lang reeds teringlijder, sterft ; maar Lene trouwt
met den cellist ; de ingenieur wordt leider ; de colonie zal voortbestaan.
Met hoeveel aandacht, toewijding, eerbied ging de schrijver het
landleven na, dat hij, min of meer in Coolenschen stijl, als met een
symphonie van gedempte geluiden, gedurig anders en altijd even rustig
voorstelt : verlokkend, voedend, bevredigend, genezend, inspireerend... ! Al zijn krachten en vermogens lijkt hij op sprang te hebben
gezet : hij wilde een roman die het landelijk thema écht hooren liet ;
om zijn edele bedoeling en om zijn artistiek bereiken verdient Ernest
Van der Hallen dubbel, onze waardeering en onzen dank.
Mits een paar reserves. Wat dat Hruska en Horatius, in zulke
omstandigheden, zouden slagen, lijkt ons te idyllisch om waar te zijn.
« Boer Leander en Lene », zal men ons antwoorden... Ja, maar men
voelt dat die er bij gewild zijn, evenals het huwelijk van den cellist
en de komst van den ingenieur. Door heel het opzet en heel de uitbreiding hoort men (Ernest Van der Hallen zoeke in dit woord niet
de minste toespeling) een licht dwependen toon. De aarde roept zooals
de schrijver wil dat ze roepen zou ; haar werkelijke roep klinkt, bijna
dezelfde, toch iets zwaarder.
Doch dit neemt de groote verdiensten niet weg : de schrijver
overtrof zichzelf.
De drie idealistische romans — het baanbrekend werk van drie
mooie talenten — dragen, elk op eigen wijze, sporen van onvolkomenheid. Van Randwijk komt ons, in zijn uitkomst, te aarzelend voor ;
Van de Velde in zijn gang te jachtig en in zijn taal te composiet ;
Van der Hallen, in zijn opzet en toon, te onwerkelijk verdroomend.
Toch verheugen wij ons om hun richting en hun bereiken : zoo gaan
we naar de opstanding, en dit is een waardevol begin...

(1) Op blz. 71 wordt «de cellist » reeds vernoemd, terwijl hij op blz. 73 zich
aanmeldt. Een stijlslordigheid.
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"Vondels Geloof" van Gerard Brom (1)
door A. SEELDRAYERS, S. J
Talrijk zijn de levens van Vondel. Deze dichter blijkt dus voor
biografen een dankbaar object te wezen. Wat geen wonder is, want.
« Vondels leven is ons zóó nauwkeurig in allerlei omstandigheden
bekend, dat wij het slechts behoeven te volgen om ook zijn karakter
in zijn volle ontwikkeling te zien uitblinken », zegt een van Vondel's
levensbeschrijvers (2). « Geen onzer dichters doet zijn leven zóó.
duidelijk in zijn verzen uitkomen als Vondel. Tot in kleine bijzonderheden legt hij zijn wedervaren er in neer... Geen tweede is zoo;
autobiografisch in zijn verzen als hij (3) ».
Dank zij het omvangrijke oeuvre van Vondel, dank zij het feit,
dat de gelegenheidsgedichten in dat oeuvre een zeer ruime plaats
beslaan, dank zij den vlijtigen speurzin van menig Vondel-kundige,
zijn de levensomstandigheden van den grooten dichter inderdaad nogal
goed bekend. En toch klinkt bij nader toekijken de uitlating van den
zeer verdienstelijken Vondelkenner wel wat al te optimistisch. Aangaande Vondel weten wij tegenwoordig bijzonder veel, maar wanneer
een geleerde met al onze wetenschap aangaande Vondel toegerust en
met zin voor synthese begaafd, zooals Prof. Dr. Gerard Brom, het_
aandurft Vondel's zielegroei in een bepaald opzicht te beschrijven,.
dan vertoont al onze wetenschap opeens wijde gapingen.
Prof. Brom heeft gezocht om de geloofsontwikkeling van Vondel'
na te speuren (4) . Heeft de uitkomst van zijn onderzoek Prof. Brom
zelf wel heelemaal bevredigd ? Het relaas van dit onderzoek kan in
alle geval sommige lezers misschien wat ontgoochelen. Dat de stijl van
Gerard Brom niet vlotter leest en dat in het Lectuur-repertorium van.
het Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen, Antwerpen,
zijn boek wel twee sterretjes zou behoeven, zulke nietigheden moeten.

(1) Uitgegeven door De Spieghel, Amsterdam, en Het Kompas, Antwerpen,.
1935.
(2) Dr. J. F. M. Sterck, Rondom Vondel, wereldbibliotheek, Amsterdam,.
1927, blz. 9.

(3) Dezelfde in de werken van Vondel door de wereldbibliotheek uitgegeven, 4e deel, 1930, blz. 8.
(4) Zie Vondels Geloof, voorbericht op een ongepagineerde bladzijdevooraan.
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we den schrijver ten goede houden. Want kost het lezen van zijn
boek inspanning, deze inspanning wordt ook ruimschoots beloond. De
meeste lezers brengt het boek begrip van Vondel bij, vermoedelijk
heel wat dieper en veelzijdiger dan zij te voren hoopten er uit te halen.
En voor wie geen bepaald belang stelt in Vondel, staan er gansch het
boek door K woorden om er dagen in te dwalen ». Wat men, op het
voorbericht afgaande, er evenwel in zoeken mocht, wordt door het
boek slechts gedeeltelijk geboden. Het voorbericht belooft een beschrijving van den groei van Vondel's godsdienstige overtuiging, een
beschrijving van den ontwikkelingsgang in Vondel's geloofsleven.
Doch zelden maar ontdek je hier of daar enkele sporen van dien
gang. Voortdurend sta je geboeid stil, je luistert naar al wat Brom
,onder het lezen van Vondel's leven en complete werken in zijn geest
vernuftig bijeen heeft gebracht. Al die invallen en trouvailles van
Brom kunnen je stellig Vondel's groei helpen volgen, maar terwijl je
naar Brom luisterde, is Vondel naar den geest weer zooveel gegroeid,
en de wijze waarop hij groeide, is je ontgaan... Zoo telkens opnieuw.
Mogen we de schuld er van aan het boeiende vernuft van Gerard
Brom geven, dat Vondel's zielegroei ons grootendeels ontging ? —
Niet in het minste. Zonder Brom zouden we Vondel's zielegroei nog
minder naspeuren. De schuld ligt aan de documenten, waarover Brom
en wij beschikken, aan Vondel zelf eigenlijk, die bij al zijn overvloedig
dichten een voorbeeldig zwijger was. Vondel kon de kunst niet om den
vinger op den mond te leggen, wanneer hem naar de keel welde, wat
op 's harten grond leyd. Al wat hij inhad, welde hem echter niet naar
.de keel. Veel heeft Vondel gezongen over gewichtige en onbelangrijke gebeurtenissen die hij beleefde, voor en over menschen waarmee
hij betrekkingen had ; over zichzelf, over zijn eigen zieleleven heeft ie
weinig gezegd. Bij Vondel moet je naar bekentenissen over zijn eigen
;persoon bepaald zoeken, zooals Brom terecht aanstipt (5) . Vondel
praat graag uit naam van een groep, een partij of een kerk. Dat ligt
zoo in zijn natuur. Bij bruiloften zorgt hij voor de verzen, die bijdragen
-moeten tot de vroolijke stemming van geheel het feestgezelschap, hij
hekelt uit naam van de remonstrantsch gezinden, treedt op als feestdichter van de Amsterdamsche stadsregeering, betoogt en jubelt als
zoon der Roomsche Kerk. Betrekkelijk schaarsch daarentegen zijn de
gedichten, waarin hij over zijn persoonlijk gemoed praat, als b.v. in
.zijn Gebedt over mijn qwijnende sieckte (1621) of in den Geboorte(5) Zie t. a. p., blz. 403. Zie ook blz. 212-213.
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zang aen Gregorius Thaumaturgus (1647), schaarsch zijn de gedichten als het ware ten behoeve van zichzelf geschreven, als de Lyckklaght aan het Vrouwekoor (1635). Schaarsch zijn eveneens de terloopsche uitlatingen betreffende zijn individueele gemoed zóó onomwonden als het spreekwoordelijke vers over sprekensdrang in Roskam
(1630) en als de verklaring in Olyftack aan Gustaaf Adolf (1632)
Een heimelicke treck
Verleit het hart naar mijn geboortstad Keulen.
Wordt een dichter autobiografisch genoemd, als hij in zijn werk
zijn eigen gemoedsleven expliciet uitzegt, zoo mag Vondel dus maar
in geringe mate een autobiografisch dichter heeten.
Wie over Vondel's gemoedsleven nadere inlichtingen wil inwinnen, moet op zoek gaan in het impliciete. Dat is kiesch werk ! Wie
ietwat van nabij Gezelle bestudeerde, vooral zoo hij het deed met behulp van Walgrave's studiën, weet wel hoe een klank, een beeld, een
stemming, een stuk van een gedicht soms jaren lang in de ziel van
den dichter hangen kan.
Ten halven af gewrocht,
ontvangen, niet geboren,
gevonden algeheel
noch algeheel verloren,
zoo ligt er menig rijm
onvast in mij, en beidt
den aangenamen tijd
van volle uitspreekbaarheid.
Allerhande feiten en verschijnselen wijzen er op, dat bij Vondel
deze zielegroei bijzonder langzaam vorderde. Deze langzaamheid bemoeilijkt heel wat het volgen van dien groei. Weet je voor bepaald
vers van Vondel, wanneer hij het schreef, je weet nog niet meteen,
hoelang ie het in 'zich reeds omdroeg.
Wat het geloof van Vondel betreft, komt er trouwens nog een
nieuwe zwarigheid bij. Zijn bekeering gebeurde buitengewoon geleidelijk, zoodat op godsdienstig gebied nergens een breuk is, amper een
eigenlijk keerpunt. Lang vóór Vondel's belijdenis Roomsch werd, was
zijn zieleleven het al volop. Zijn katholicisme was gewoon de consequente aanvaarding van heel zijn jeugdgeloof. « Daarom heeft niemand ook de minste moeite om de latere Vondel in de vroegere ofwel
de vroegere in de latere te herkennen. Wie de langzame groei volgt
in zijn leven, kan het verwijt, dat Vondel telkens te horen krijgt,
alsof hij een « wispelturige weerhaan » zou zijn, licht ontwapenen. ---
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Hem zitten geen oude woorden, die hem nagehouden worden, in de
weg ; en dat wil wat zeggen voor een kampioen, die tegenstanders
nooit een sterk woord spaarde. Wanneer heeft hij ooit geschimpt op
paus of heiligen, zoals toch onder Protestanten vrijwel regel was ?
Waar de Mis gehoond en het vagevuur bespot ? Vondels verontwaardiging is een andere kant uitgegaan. En als verschillende hekeldichten
terloops een vijandige stemming tegen Rome vertoonden, dan had zijn
hartstochtelijkheid toch zelden lust in antipaapse gemeenplaatsen uitgevierd, omdat hij zich onwillekeurig naar de Moederkerk getrokken
voelde (6) ». De geleidelijkheid zelve van deze bekeering maakt de
geschiedenis van Vondel's geloof tot een veel intricater geval dan bij
voorbeeld de zoekende kronkelpaden van Van Eeden zijn.
Een andere moeilijkheid levert het feit op, dat in weerwil van de
omvangrijke massa bijzonderheden die wij over Vondel en zijn kring
bezitten, de chronologie van Vondel's leven en werken al te dikwijls
wankel staat. Zelfs het jaar waarin hij formeel Roomsch werd, is een
punt, waarover de deskundigen nog steeds twisten. Hoewel die bekeering in een periode van drukke literaire bedrijvigheid valt. (7)
*

*

*

Typisch lijkt reeds het feit, dat op de eerste bladzijden van zijn
werk Brom ons al dadelijk niet naar Vondel's jeugdjaren in Keulen
of Utrecht verplaatst, maar naar doopsgezind Amsterdam van omstreeks 1610, toen Vondel zijn Pascha schreef (8) en 23 jaar werd.
De biografen plegen het leven van hun personage in te leiden met
mededeelingen over de ouders. Sommige klimmen nog wat hooger
op... Brom gewaagt ternauwernood van Vondel's tamelijk bewogen
jeugd. Blijkbaar omdat het op dit oogenblik althans onmogelijk is, het
gemoed van den jongen joost binnen te dringen.
Deze leemte in onze wetenschap omtrent Vondel's jonge jaren
had Brom eenigszins kunnen maskeeren door hetzelfde procédé als
wat hij in zijn vijfde hoofdstuk (blz. 153-168) aanwendt. In dit hoofdstuk toont hij uit een heel stel treffende details, die met Vondel weinig
te maken hebben, hoe in de jaren 1630, toen Vondel zich naar de
Roomsche Kerk toekeerde, de Hollandsche wereld nog vol katholicisme
hing. Ter belichting van zeventiende-eeuwsche stroomingen en gees(6) T. a. p., blz. 208-209 passim. Zie ook blz. 432.
(7) De vertrouwbaarheid van Brandt's chronologische gegevens schijnt een
chronologisch grondbeginsel van Brom te wezen. Zie blz. 200, noot 1.
(8) Zie in de werken van Vondel door de Wereldbibliotheek uitgegeven,
1 ste deel, 1927, blz. 166, voetnoot.
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tesrichtingen maakt Brom ook een knap gebruik van het Gulden
Wieroockvat, het kerkboek door Rovenius, apostolisch vicaris voor de
noordelijke provinciën (1614-51) , ten behoeve van zijn kudde samengesteld, en maakt Brom een knap gebruik van Blaise Pascal's geschriften, waarmee Vondel oogenschijnlijk zóó weinig gemeens heeft.
Aldus van buiten uit had Brom Vondel's jonge jaren kunnen opvullen.
Gelukkig deed hij dat niet en bekent hij met zijn zwijgen ronduit, dat
het geestesleven van den jongeren Vondel hem onvoldoende bekend is.

Omstreeks het jaar 1610 is Vondel een menist en een rederijker,
schrijft rijmpjes, zelfs een tooneelstuk. In de voorrede van dit stuk
bepleit ie het goed recht van het tooneel, schoon de menisten doorgaans
over het rederijkerdom even slecht te spreken zijn als de overige
protestanten. De strekking zelf van dit drama, merkt Brom op, gaat
boven de angstvalligheden van zijn doopsgezinden kring uit, want het
behandelt de staatkunde en daarmee willen doopsgezinden zich niet
bemoeien (9). Niettemin zal Vondel een goed menist geweest zijn
om door zijn gemeente tot diaken verkozen te worden. Hoe dat alles
overeengebracht ?
Van in zijn prilste jeugd treffen we in Vondel's leefkring rederijkers aan. Hoe heeft de jonge meniste joost psychologisch tegenover
ze gestaan ? Was het als rederijker en vriend van Samuel Coster of
als doopsgezinde vriend van Mathew Slade, dat Vondel er toe kwam
zich op de studie van oude letteren toe te leggen ? Of brachten menisten
zoowel als rederijkers hem daartoe ?
Menist en humanistisch moment in Vondel worden door Brom
voortreffelijk beschreven, van het parallelogram dezer twee tegenstrijdige krachten krijg je echter geen duidelijk beeld. Gedurende den
eersten tijd van Vondel's schrijversleven trekt de spanning van zijn
gemoed « zich vermoedelijk samen in de vraag hoe kunst », aanvankelijk het retoryckelicke element, later het humanistische, « en gods
dienst », het meniste element, « te verbinden. Libertijnen dringen hem
een wijde wereld van schoonheid op, terwijl Mennisten hem aan een
huisbakken vroomheid willen vastleggen. Het « rekkelijke » van de
ene groep is hem te slap, het « preciese » van de andere te nauw ; en
tussen beide mogelijkheden weet hij geen raad. Een uitweg door
zoveel kronkelpaden zal eerst te vinden zijn, wanneer hij boven zijn
(9) Vondels Geloof, blz. 4.
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omgeving zal uitkijken (10) ». Van zoo hoog en naar zoo verre te
kijken zou het humanisme hem leeren. Het humanisme « moest ruimte
maken voor de dichter, die binnen een enge sekte gevangen zit ».
Het humanisme « bracht ruimte en beweging, kontakt met de hele
Cultuur (11) ».
Dit is allemaal waar, doch vooralsnog kunnen wij geen nauwkeurige voorstelling vormen van de evolutie door Vondel doorgemaakt
om van doopsgezinden rederijker te worden tot een zich met politiek
fel inlatenden renaissancist.
*

*

*

Hoe het dan ook gebeurde, het schijnt wel dat het humanisme
in Vondel zoowat de bovenhand aan het krijgen was over meniste
preciesheid en retorijcke in den tijd, toen Vondel Samuel Coster's
medestander werd bij het hekelen van de Contra-Remonstranten. De
jaren verloopende tusschen het begin van dezen hekelstrijd en Vondel's openbaren overgang tot de Roomsche Kerk zijn wellicht de
Benige periode, waarin de gang van Vondel's geloofsontwikkeling duidelijk waarneembaar is.
In wat voorafgaat en in wat later volgt, heeft Brom geen ontwikkelingslijn weten te ontdekken.- Buiten enkele bijzonderheden over
stijlvernieuwing, waarmee de bekeering gepaard ging, buiten de opmerking van Dr. Sterck, dat het pas na den dood van intieme vrienden
onder de wereldgeestelijken was, dat Vondel zich speciaal bij de
jezuïeten aansloot (12), valt er in de hoofdstukken over den Roomschen Vondel bitter weinig te bespeuren wat naar een ontwikkelingsgeschiedenis zweemt. Deze hoofdstukken bevatten een reeks leerrijke
beschouwingen over den rijp geworden dichter. Met vele elementen
uit die beschouwingen zou een speurder naar den ontwikkelingsgang
van Vondel tusschen 1640 en '79 rekening moeten houden, maar die
ontwikkeling zelf wordt niet beschreven.
Dit alles doet niets af van de waarde van Brom's werk. Hij gaf
ons een belangrijk boek. Wie het leest... en tegelijk ook Vondel, zal
*

4

*

(10) T. a. p., blz. 9.
(11) Zie t. a. .p., blz. 34-35, waar evenwel Erasmus, niet het humanisme, het
onderwerp van beide deze laatste zinnen is.
(12) T. a. p., blz. 302. Op de daaraanvolgende bladzijden wordt dit feit verklaard.
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Vondel veel juister begrijpen. Zal tevens een wezenlijker inzicht verkrijgen in Vondel's eeuw, onder meer wegens het origineele idee, om
Vondel te confronteeren met drie markante religieuze figuren, die net
als onze dichter zeventiende-eeuwers en leeken waren : de Romewaarts
schrijdende Grotuis, de katholieke Rubens en de jansenist Pascal. Om
de parallel tusschen deze vier grooten alleen reeds zou het boek van
Prof. Brom waarde hebben.
Opmerkelijk is de belangstelling door Brom voor Vondel's leerdichten betoond. « Vondel is teveel vanuit zijn oude satiren benaderd,
die hij, na zijn instinct overwonnen te hebben, nauwelijks meer laat
gelden. Deze belangstelling, om allerlei bijkomstige redenen, het eerst
naar zijn hekeldichten gegaan, dient op zijn leerdichten overgedragen
te worden, willen wij de meester in zijn rijpe kracht waarderen (13) ».
Mag het pleidooi van Brom ten gunste van Vondel's didactische
werken wel heelemaal overtuigend heeten ? In het voorbericht geeft de
schrijver zelf toe, dat in zijn boek « Vondel weinig als dichter uitkomt » en hij hoopt, bij gelegenheid Vondel's poëzie te behandelen,
liefst in verband met heel de kunst van de zeventiende eeuw. Door
Vondel niet als kunstenaar, doch al te uitsluitend als geloovige en als
belijder te beschouwen, heeft Brom zijn pleidooi voor Vondel's didactiek onvermijdelijk verzwakt. De waarde van Vondel's theologische
verhandelingen ligt slechts voor een luttel deeltje in de godgeleerde
wetenschap er in verwerkt, schier geheel in de mate waarin de wetenschap tot schoonheid werd bezield. Als in Vondel's leerdichten de
godgeleerdheid tot geen schoonheid werd gesublimeerd, dan zijn die
leerdichten waardeloos voor ons, behalve voor een of ander pluizer op
zoek naar documenten over Vondel of zijn tijd.
Toch is het goed dat Brom zijn pleidooi schreef. Want wat ie er
in zegt, doet ;met meer sympathie den zeventiénde-eeuwschen geest
begrijpen. En in het kunstgenot wordt een gewichtige rol gespeeld
door de sympathie.
Jammer maar dat die leerdichten goeddeels nog ontoegankelijk
blijven voor gewone lezers, die niet buiten tekstverklarende aanteekeningen kunnen en maar een platte beurs bezitten. Jammer vooral
dat breede lagen van het Nederlandsch lezende publiek niet zulke ziel
hebben als haast onmisbaar is om de hoofdwerken van den rijperen
Vondel te genieten : een Roomsche ziel en een religieuze ziel, een
ziel die daarenboven tenminste een weinig de Barok begrijpt.

(13) T. a. p., blz. 397.
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Demografie
't Beeld eener grootstad :
Amsterdam
door Prof. Dr K. du BOIS, S. J.

Wij zijn 't land der officieele statistieken... die laat gepubliceerd
worden en schaarsch zijn : het « Statistisch Jaarboek » (door het Ministerie voor Binnenlandsche Zaken uitgegeven — 20 fr. ) laat zoo ongeveer anderhalf jaar op de meeste gegevens wachten — in het zoo
juist (Juli) verschenen treffen wij slechts weinige cijfers over 1935 —
en wij moesten ongeveer 5 jaar lang geduld blijven beoefenen tot ons
dropsgewijze gegevens uit de telling van 1930 meegedeeld werden. —
Wij voegen hier evenwel onmiddellijk bij dat o. m. het hernieuwd
« Statistisch Bulletin » (1) op een verblijdende kentering wijst.
Onze Noorderburen zijn ons — met onze Oosterburen — hier heel
wat vóór : zij beschikken én over nationale én over gemeentelijke instellingen tot het verzamelen en bewerken van statistische gegevens.
Laat ons tot bewijs hiervan, een woord zeggen over het « Bureau
van statistiek der Gemeente Amsterdam » en een paar bijzonderheden
aanhalen uit zijne zoo nuttige vaststellingen.
Het « Bureau » werd in 1894 opgericht. In 1896 trad de toen doctorandus in de rechts- en staatswetenschappen, J. H. VAN ZANTEN
er als volontair in dienst. In 1917 werd hij tot directeur er van
aangesteld ; « de rechte man » zooals ons bewijzen én het degelijk
werk van het Bureau onder zijne leiding — voor een aanzienlijk deel
zijn eigen werk -- én zijn « Leerboek der statistitsche Methode » (2)
dat getuigt van grondige kennis, methode en lange ervaring.
In dat werk licht hij ons over de taak en de werkwijze van het
Bureau in :

« Taak : Verzameling en publicatie van alle gegevens waarvan de
kennis voor een juiste beoordeeling van demografische, hygiënische en
economische toestanden noodig is, en brengen van eenheid in de wijze,
(1) Dit « Statistisch Bulletin » verschijnt nu maandelijks, het wordt uitgegeven door den Centralen Dienst voor de Statistiek, van het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken (25 fr,er
P jaar)
jaar).
Bij N. Samson, Alphen a. d. Rijn, 2e druk, 332 blz., f. 6,75.
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waarop statistische gegevens, bij andere takken der gemeente-administratie beschikbaar, worden bijeengebracht en c. q. gepubliceerd.
» Werkwijze : Het Bureau geeft publicaties uit, geeft informaties
aan den gemeentedienst en aan het publiek, heeft een bibliotheek, tracht
de statistiek te populariseeren door aan tentoonstellingen mee te werken en werkt samen met andere bureau's om uniforme gemeente-statistiek te krij gen... » (3)
Onder de talrijke uitgaven van het Bureau vielen ons bijzonder
op : « De Bevolking van Amsterdam, Deel IV : Statistische studie over
huwelijk, echtscheiding, geboorte, sterfte, vestiging en vertrek » (4),
waarover terstond, en de reeks « Statistiek van Financiën van Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage en Utrecht », welke ons overtalrijke
gegevens : cijfers met uitleg er van en er om, bezorgt, o. m. over :
Volksgezondheid, armenzorg, maatschappelijke steun en ' voorzorg
0[I, 1930) ; Openbare veiligheid 1924-1929 (III, 1932) ; Onderwijs,
kunsten en wetenschappen 1924-1929 (IV, 1934) .
Hierbij komt, dat spreekt Nina vanzelf, een Statistisch Jaarboek
-- bezuiniging dwong tot het publiceeren van één « Boek » om de
twee jaar ; voor 1934 werd evenwel een beknopter uitgave, een « Uittreksel » gepubliceerd. -- Maar een Jaarboek schijnt het Bureau niet
voldoende te zijn ; voor wie enkel de hoofdzaak verlangt verschijnt
een « Statistisch Zakboekje » en, om tijdig de gegevens te kunnen
meedeelen die na 'n paar maanden reeds « verouderd » zijn, geeft
het Bureau nog een « Statistisch Maandbericht » uit.
De Amsterdammer wordt omstandig en snel over den toestand
zijner stad ingelicht. Niet zonder kosten, dat spreekt. In 1918 liepen
de uitgaven tot f. 33.627 (ongeveer 670 duizend onzer huidige fr.) op.
't Is veel ; maar hielpen de inlichtingen zoowel de burgers als het
stadsbestuur niet oordeelkundiger hun bezit aan te wenden, hunne uitgaven te regelen ? Besluiten wij niet te spoedig dat zulke dure instellingen voor statistiek, alles in aanmerking genomen, een netto schadepost meebrengen.
*

*

*

Het vraagstuk der migratie is voor een grootstad in vele opzichten belangrijk.
Ons « Statistisch Bulletin » van April 1.1. deelt ons enkele gege-

(3) Op. cit. : blz. 35.
(4) Bij J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1936, 206 blz., f. 2,50.
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y ens mee over de Antwerpsche agglomeratie (Antwerpen, Berchem,
Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merxem) in 1935 :

stad
agglom.

geboorte

Aangekomen
vestiging

samen

overlijden

Vertrokken
overbrengen
v. vestiging

samen

3.191
6.176

17.763
37.439

20.954
43.615

3.070
5.113

22.041
41.661

25.111
46.774

Betreffende de Antwerpsche en de Brusselsche agglomeratie deelt
ons het Statistisch jaarboek over 1934 mee :
Uit of naar de
provincie

Antwerpsche agjlomeratie
uitwijkingen
inwijkingen

28.234
Antwerpen
2.662
Brabant
700
w.-V1.
1.411
0.-VI.
268
Heneg.
1.149
L., L., Lux.
34.424
Het Land

25.836
1.888
555
1.934
345
907
31.463

Brusselsche agglomeratie
uitwijkingen
inwijkingen

2.689
106.648
1.956
2.352
4.145
4.566
122.256

3.453
104.219
1.822
3.113
5.842
6.179
124.628

De buitenlandsche in- en uitwijking naar of uit de agglomeraties
worden ons niet meegedeeld.
Ziehier nu een en ander over

Amsterdam

In « De Bevolking van Amsterdam, Deel IV », merkt T. VAN
DEN BRINK over « Vestiging en Vertrek » o.m. op : « niet alleen
voor de ontwikkeling en samenstelling der bevolking in demografischen
zin is de migratie van belang geweest... Zij bracht ook verandering in
haar maatschappelijke samenstelling... Wel •is de periode van den
grooten trek van het platteland naar de stad voorbij, doch hier staat
tegenover, dat overheidszorg op sociaal gebied, voor volksgezondheid,
volkshuisvesting, armenzorg, werkloozensteun, enz. in den loop der
jaren steeds grooteren omvang heeft aangenomen en zelfs een vestiging van geringe afmeting aan de gemeente meer financieele lasten
veroorzaakt dan vroeger.
» Het vertrek levert in dit verband weer andere aspecten. De toenemende verkeersmogelijkheden en ook de technische ontwikkeling op
ander gebied (electriciteit, waterleiding, radio, enz.) hebben een belangrijke uitbreiding gegeven aan het z. g. forensenwezen. De groote
stad blijft werkgemeente, doch steeds meer worden om tal van redenen
omliggende gemeenten als woongemeente gekozen. Dit beteekent voor
de groote gemeenten niet alleen een verlies van belastingbetalers, doch
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tevens een beperking van de bestaansmogelijkheid van verzorgende
bedrijven van allerlei aard. »
In hoever gelden bovenstaande opmerkingen voor onze groote
steden ? Wij deelden mee wat wij aantroffen ; overvloediger statistische gegevens oordeelkundig geïnterpreteerd, lieten toe vollediger
op die vraag te antwoorden.
Loop en omvang der migratie, geboorte en sterfte, waren, per jaar
en per 10.000 der bevolking, in enkele periodes :
Vestiging

Vertrek

298
637
488
488
430

260
517
544
467
423

186069
1880-89
1905-09
1926-30
1931-34

Overschot

38
120
-- 56
21
7

Geboorte

Sterfte

330
365
253
181
157

263
240
135
90
72

De Antwerpenaars schijnen... beweeglijker t e zijn, met hunne
769 vestigingen en 854 vertrekken per 10.000 ! En de Brusselaars dan !
De verdeeling der migratie over de verschillende oorden van herkomst of bestemming deed zich 'de laatste jaren geheel anders voor dan
een 60-tal jaren vroeger. Men stelde vast :
In ten duizend van het totaal aantal gevestigden, resp. vertrokkenen in de periodes :
Vestiging uit
Koloniën Buitenland
Overig
NoordHo lland Nederland

1861-70
1905-09
1931-34

339
357
293

23
18
48

591
499
428

47
120
226

Vertrek naar
NoordOverig
Koloniën Buiten.
Holland Nederland
land

358
352
_.414

531
446
403

18
12
34

93
156
122

Het migratieverschijnsel wordt in bijzonderheden onderzocht :
0. m. het aanzienlijk emigratie-overschot naar de naburige plaatsen —
waarbij Amsterdam wel meestal « arbeids »-plaats zal zijn gebleven :
-- gemiddeld 2.675 emigratieoverschot de laatste jaren (van 1931 tot
1934) en de buitenlandsche migratie welke zeer aanzienlijk is geworden : gemiddeld per jaar :
Vestiging

Vertrek

Saldo

1926-30

6.663

1931-34

7.504

5.112
3.993

1.551
3.511
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Van 1900 tot 1910 was het saldo integendeel negatief.
Ziehier de uitleg :
« Verschillende oorzaken... Zoo de tengevolge van de crisis in
het leven geroepen of verscherpte beperkende en verbodsbepalingen,
die in tal van landen de immigratiemogelijkheid, ook van Nederlandsche arbeidskrachten, tot een minimum terugbrachten en in het buitenland vertoevende Nederlanders dwong naar het eigen land terug te
keeren. Waar overeenkomstige bepalingen in ons land eerst van recenten datum zijn, vond daarnaast in Nederland een belangrijke immigratie van vreemdelingen plaats. Bovendien bracht ook de politieke
ontwikkeling in Duitschland een stroom van buitenlanders, van wie
een groot gedeelte naar Amsterdam kwam » — intelligenti pauca !
De migratie uit en naar België bedroeg gemiddeld per jaar
Vertrek

Vestiging

Saldo

1.0?2
-- 69
1.003
1926-30
357
498
855
1931-34
In 1933 was het immigratie-saldo van vreemdelingen uit Duitschland : 3.040 ; in 1934 : 866.
*
In 1935 telde men, in de Antwerpsche agglomeratie, 127 geboor.

ten en 105 sterfgevallen per 10.000 inwoners en per jaar.
In 1934 stelde men vast, per 10.000, in de agglomeraties :
Geboorten
Antwerpsche
Brusselsche
Gentsche
Luiksche
Het land

135
103
137
121
160

Sterfgevallen
103
120
141
142
122

En nu te Amsterdam?
De Directeur van het Bureau wijdt, in « De Bevolking van Amsterdam, Deel IV », een 90-tal bladzijden aan het vraagstuk.
Naar aanleiding van « het aantal geboorten », herinnert hij aan
het verleden : op het einde der 18e eeuw ongeveer 30 per 1000 inw. ;
daarop stijgt het om in 1838-41 : 36,4 en in 1884 : 37,6, het hoogtepunt
te bereiken ; hier volgt een bijna geheel onafgebroken daling op om
thans ongeveer 15 per 1000 te bereiken. Het sterftecijfer staat nog
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lager maar nochtans is « thans ook te Amsterdam de toestand ontstaan,
dat een bepaald aantal in het leven getreden vrouwen niet meer een
gelijk aantal vrouwen voortbrengen. Bij een sterfte en een geboorte
als er in 1930 , en 1931 waren (ongeveer 17 p,d,) ... wordt elke vrouw
slechts voor 8/10 door een andere vrouw vervangen ». -- Door hoe-.
vele in België ; en in onze groote agglomeraties ?

Ziedaar enkele bijzonderheden welke, naar wij hopen, zullen interesseeren ; en wier mededeeling meteen het nut aantoont van een
« Bureau » zooals dat van Amsterdam.
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Boekennieuws
GODSDIENST
D. A. LINNEBANK, 0. P., Het huwelijk -in voorbereiding, wezen
en beleving, Met een voorwoord van Prof. Mr. W. DUYNSTEE, C.ss.
R., Een boek voor volwassenen --- J. J. Romen en Zonen, Roermond,
Maaseik, 1935, 292 blz., Ing. : 40 fr., geb. : 55 fr.
In zijn voorwoord zegt de Nijmegensche hoogleeraar Prof. Mr. W. Duynstee : a Indien er één materie is, waaromtrent enerzijds juiste denkbeelden noodzakelijk zijn, en waaromtrent anderzijds, ontelbare dwalingen zijn verspreid, dan
is het wel die, waarover dit boek handelt. Het huwelijk is de levensstaat, waartoe
bijna alle mensen geroepen zijn, waardoor bijna allen hun geluk hier op aarde,
en, wat meer zegt, hun geluk in eeuwigheid moeten vinden. Dat geluk is gebonnatuurlijk
en bovennatuurlijk juiste beleving, doch die beden
aan een goede,
leving is niet mogelijk, wanneer men omtrent wezen, doel, wetten van het huwelijk, over de juiste wijze van voorbereiding, over de middelen, die men kan
aanwenden om het doel te bereiken, geen helder inzicht heeft. En toch, omtrent
al die punten bestaan er legio valse opvattingen. Valse opvattingen naar de
strenge, valse opvattingen nog veel meer naar de te lakse kant. Wij denken
daarbij nog niet eens aan wat , er door niet-katholieken over huwelijk en huwelijksmoraal wordt geleerd ; als men enkel maar bijeengaart wat door katholieken
wordt gehouden en in practijk gebracht, krijgt -men een verzameling van de
meest betreurenswaardige afwijkingen. Daarom zijn boeken als het onderhavige
van zo bijzonder nut. »
Dit boek van Pater Linnebank zet de katholieke leer uiteen omtrent alles wat
op het huwelijk betrekking heeft. Klaar en duidelijk, in eenvoudige en bevattelijke, maar steeds kiesche taal, zegt het wat volwassenen dienen te weten over het
sexueele in den mensch en wat verloofden en gehuwden moeten weten aangaande
de voorbereiding, het wezen en de beleving van het huwelijk.
Wij zouden het boek in de handen willen zien van alle jongens en meisjes,
die beginnen te verkeeren. Voor hen vooral zijn de drie eerste hoofdstukken bestemd : paradijszegen en -vloek (waar gehandeld wordt over de instelling, de
verwording en het herstel van het huwelijk,---de huwelijkscrisis en hare oplossing);
waardevolle krachten (waar er spraak is van het sexueele, de puberteit en de
zonden der jeugd) ; jonge liefde (waar kostbare raad wordt verstrekt over jeugdliefde,flirt, juiste keuze, toestemming der ouders, reine verkeering, verstandige
voorbereiding). Wat zouden er meer jonge menschen tot een gelukkig huwelijk
komen, indien zij de gouden raadgevingen volgden, die de schrijver hier geeft !
Komen zij tot de verloving of hethuwelijk, dan raden wij hun meer in 't bijzonder
de lezing, aan der drie laatste hoofdstukken : een groot sacrament (waar zi' veel
nuttigs vinden over het gekerstend huwelijk, de bevoegdheid van Kerk en Staat,
de huweli' kswetten, beletselen, dispensaties, huweli'1 ks pglechti heden •p rechten en
plichten(huwelijksdaad
huwelijksla
geoorloofd,
ad g oo
loofd, verplicht, geweigerd, verboden
of}'
misbruikt);
g
onmisbare eigenschappen (offervaardige liefde en onschendbare trouw). Gehuwden vinden er het antwoord op vele vragen, die zij zich stellen, en op tegenwerpingen, die zij menigmaal hooren maken tegen de katholieke opvatting van het
huwelijk en de consequent doorgevoerde doorvoering daarvan ; tevens worden
hungrondige beginselen geleerd, die hen in vele gevallen zullen helpen hun geweten te vormen.
De conferenties van 'Pater .Linnebank, waarvan dit boek een ruimere uitwerking biedt, zagen telkens de kerk bomvol stroomen. Dit boek, dat voorzeker
talrijke lezers zal vinden, zal zijn apostolaat verder doen reiken, tot heil der
zielen, tot welzijn der gezinnen en daardoor der heele samenleving.
Prof. Dr. A. Janssen.
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J. Ev. KALAN, Die Welt fur Q wistus -- Tyrolia, Innsbruck,
1936, 184 blz.
Dit boekje van den ijverigen propagandist der Christus-.Koning-Kongressen
zal menigen lezer opzweepen, eiken lezer doen nadenken. Het is een vlammende
wekroep in den geest en den stijl van Fiedler. Sommigen zullen het wel wat
dweperig vinden ; maar zooveel pijnlijk-harde feitenreeksen drijven door het
betoog, dat men toch wel erkennen moet dat schrijver --- of liever spreker, want
het is de bewogen stem van een Christus-Koning-Apostel die hier klinkt —, bij al
dit stormen der tijden toch geen enkel oogenblik het stuur kwijt geraakt.
Nuchtere slaperige optimisten en lamme pessimisten zullen er al evenmin
hun gading vinden : het standpunt van schrijver is het harde en moedige realisme.
Wat de macht van het katholicisme in deze tijden tot onmacht doemt is het
gemis aan eenheid en samenwerking op ,groote schaal. Om deze eenheid te bewerkstelligen staat schrijver de internationale Christus-Koning-Kongressen voor
en het stichten van een internationaal katholiek tijdschrift.
Ev. Kalan is geen utopist, maar wel een entoesiast. Wie de harde feiten
welke hij voorstelt durft in te zien zal ook zijn konklusies moeten aanvaarden.
Al valt er over de verwezenlijking wel een en ander te zeggen.
L. Arts, S. J.

H. TREFZOER, Wie fragen die Kirche — Tyrolia, Innsbruck,
1936, 130 blz.
Een klein arsenaal voor alleraktueelste apologetiek. De meest recente opwerpingen tegen Kerk en katholicisme worden hier bondig, stevig en raak door
een eerste-rang specialist weerlegd.
Herman Trefzger staat sedert 1931 aan het hoofd van de theologische redactie, in den dienst van de uitgeverij Herder te Freiburg. In deze hoedanigheid
was hij de verantwoordelijke leider voor het theologische-weltanschauliche deel
van den Crossen Herder.
Meerdere kapitteltjes staan in het teeken van den modernen geloofskamp in
.het Duitsche spraakgebied. Toch kunnen die ook voor ons nuttig zijn.
L. Arts, S. J.

Das Dorf in der Seelsorge ;
Die lebendige Pfarrgemeinde -- Verlag des Wiener Seelsorge-Institutes, Wien.
Door het moedig initiatief van Dr. Rudolf kwam voor een paar jaar het

Wiener Seelsorge-Instituut tot stand : een sekretariaat voor modern apostolaat.
Sedert vier jaar wordt jaarlijks een Seelsorge Tagung belegd, waar bonderden priesters samenkomen om de moderne problemen van het katholieke apostolaat te bestudeeren.
In Augustus 1932 kwam de dorpszielzorg aan de beurt. De verslagen werden
gebundeld en uitgegeven, in een keurige en zeer leerrijke brochuur : « Das Dorf
in der Seelsorge ». Aanbevolen aan al onze dorpsgeestelijken.
In 1933 werd het probleem en het mysterie van de parochie bestudeerd. De
studies van eerste-rang specialisten werden uitgegeven in : « Die Lebendige
Pfarrgemeinde
arrgemeinde » ; veel nuttigs valt hieruit te leeren.
Ook de leeken en het leekenapostolaat worden niet vergeten. Voor hen kwam
in de laatste jaren een kleine keurige « Leienbucherei » tot stand. Drie aardige
brochuren liggen hier voor :
a KATHOLISCHE AKTION IM WERDEN » behandelt wezen en bouw der
katholieke Aktie in den schoot der parochie ;
VOM PRIESTERTUM DER FRAU » en « DAS RECHT DER FRAU IM
SCHUTZ DER KIRCHE » wijzen op het belang en de taak der katholieke vrouw
in het apostolaat.
L. Arts, S. J.
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Mgr. CRUYSBERGHS, Het Lijdensprobleem — Zes Vastenpredicaties, Kapelle-Kerk, Brussel, 1936, Standaard-Boekhandel, 80 blz.,
15 fr.
De warme, diep-menschelijke hartelijkheid, de eenvoudige, duidelijke en
grondige uiteenzetting, de zwierige en op sommige plaatsen bijzonder modernklinkende taal van Mgr. Cruysberghs' 'bekende predicatie vinden we in deze
bladzijden terug. Heel bijzonder valt dit natuurlijk te apprecieeren, waar het om
het steeds actueele lijdensprobleem gaat. Een fijn verzorgde en smaakvolle uitgave, zooals ze bij dit mooie en troostende woord past.
M. van Caster, S. J.

Mgr. G. GRAHAM, Wat is gelooven ? ; Uit het Engelsch door
Dr. C. SMITS. — Boekhandel St. Willibrordus, Uden, 126 blz.
Voor de zoekende Protestanten zal dit boekje, door een Katholieken Bisschop,
die zelf een bekeerde predikant is, geschreven, de eerlijke en eenvoudige getuigenis zijn van de zekerheid en van de schoonheid van het geloof. Naar de bedoeling van den schrijver moet het ook den katholiek, die een verder inzicht zoekt in
zijn geloof, ter hulp komen ; toch lijkt ons dat, in dit opzicht, de moderne moeilijkheden te weinig ter sprake komen.
M. van Caster, S. J.

Dr. PIUS PARSCH, Het Jaar des Heren, deel II Paaskring en deel
HI Ine Tijd van Pinksteren -- Zonnewende, Kortrijk, 1936, 700 en 800
blz., 180 fr.voor het complete werk.
Reeds bij het verschijnen van het eerste deel : Kerstkring (van de Advent
tot Septuagesima) wezen wij op de uitzonderlijke waarde van dit werk. Van elken
dag in het liturgische jaar wordt ons de beteekenis ontvouwd, met commentaar
voor officie en mis. Voor de predicatie een schat van bruikbaar materiaal ; voor
het geestelijk leven, het meest geëigende middel om mee te voelen met de Kerk
in haar liturgisch gebed. Aantrekkelijke illustraties met afbeeldingen en vignett2n maken ons met de symboliek der kerk getrouw. Aan priesters en leeken ten
warmste aanbevolen.
E. D. S.
Emil FIEDLER, Burgers van het Rijk Gods : I. Kerst- en Paaschkring, II. Pinksterkring -- Paul Brand, Hilversum, 217 en 173 blz.,
25 fr.
Deze «Z o n d a g p r eek en» zijn raak, maar ook eenzijdig : de schrijver
laat bijna uitsluitend de tekorten uitkomen. Voorzeker : « alle kerkgang maakt
op Christus geen indruk, wanneer wij ons stilletjes aan het Samaritaan zijn onttrekken » (II, blz. 92), en moeten wij 't niet bekennen « dat minstens vijftig procent dergenen die zich christen noemen, onverschillig staan tegenover de gedachten van Christus ? » (II, blz. 172), enz.
Maar waarom zoozeer op het negatieve gedrukt alsof er bijna niets anders
in de Kerk was ? Had Fiedler daartegenover de heiligen gesteld, de heldhaftige
liefde van zoovelen, alle eeuwen door ; dan had hij ons alleszins merkwaardig
werkgegeven. Zooals het nu is kan het nuttig zijn, maar zal men het moeten
aanvullen.
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Ausgar VONIER, O.S.B., Die Persónlichkeit Christi, uit het Engelsch door W. ELLERHORST -- Herder, Freiburg, gen. : 2,60 Mk.,
geb. : 3,80 Mk. ; 25 % vermindering voor het buitenland.
Dom Ansgar VONIER, Engeisch Benediktijnerabt, is ook ten onzent geen
onbekende meer. Zijn eerste werk dat in het Duitsch vertaald werd : « Das Klassische Christentum » werd ook in het Nederlandsch overgezet.
Nu verschijnt hier de vertaling van een tweede werk : « Die Persónlichkeit

Christi ».

De schrijver van « Klassisches Christentum » is klassiek in den besten zin
van het woord : d.w.z. oer-christelijk en diep-menschelijk, als de man van het
Evangelie die « nova et vetera » uit zijne schatten naar voren haalt.
« Die Persónlichkeit Christi » is niets anders en niets minder dan een theolo-.
gische beschouwing over den Godmensch, door een mensch van dezen tijd, en in
een boeienden en levenswaren vorm. Het gaat niet om Vonier « en diagonale » te
lezen : hij is te diepzinnig en te interessant.
Er verschenen in de laatste tien jaren, in de verschillende wereldtalen opvallend veel Jezus-boeken : historische, apologetische, exegetische, enz. Toch is
deze studie over de persoonlijkheid van Christus nieuw, vanwege het standpunt
dat hier wordt ingenomen. Hier wordt de persoon van den Heiland niet benaderd
en belicht door zijn aardsche omgeving, maar door zijn hemelsch-goddelijke afkomst. Christus wordt als het ware van binnen en van boven uit belicht. Hat
treedt hier op ; minder als de Zoon des menschen, dan wel als de Zoon van God.
En dit verklaart veel over de verhouding van den Menschenzoon ten onzen opzichte, en over onze houding tegenover Hem. Wellicht komt Christus daardoor
niet dichter bij ons, wij komen er zeker dichter en dieper in en bij Hem.
« Velen, (aldus schrijver blz. 144) velen houden die hooge waarheden van
de heilige theologie over den menschgeworden God, voor enkel ledige begrippen,
die de persoonlijkheid van Christus noch kleur noch leven vermogen bij te zetten. Dit is onwaar. Zij zijn alle met het meest intieme leven van Christus verbonden ». -- Dit t° hebben aangetoond, is de eigenste verdienste van dit werk.
Christus is zoo groot en zoo mysterieus, zoo tragisch en eenvoudig, zoo gelukkig
en zoo gekweld, zoo machtig en zoo aantrekkelijk, een held en een optimist, omdat Hij Godmensch is. Geheel zijn « karakter » groeit en vloeit uit zijne « Persoonlijkheid ».
L. Arts, S. J.

Predigt und Prediger in der Zeit, Referate der funften Wiener
Seelsorgetagung, 1936. — Seelsorger-Verlag, Tyrolia, Innsbruck,
223 blz.
Van 7 tot 10 Januari hielden vierhonderd priesters uit de Duitsche landen,
onder leiding van Kardinaal Innitzer te Weenen hun vijfde Zielzorg-Kongres.
Het onderwerp was : Predikatie en predikant in deze tijd. De verslagen van despecialisten worden hier in druk gegeven.
Dit boek is het beste dat wij kennen over dit zeer actueele onderwerp. Het
geeft wat 'het in zijn titel belooft : zeer verheven en grondige beschouwingen
over wezen, rol en macht van de gewijde rede en van den gewijden redenaar ;
en daarbij zeer practische en zakelijke diagnosen over de noodera en strevingen
van deze tijd : wat onze toehoorders verwachten van den predikant en wat zij
noodig hebben.
Daar komen pijnlijke bladzijden
bladzijde voor : b.v. waar P. Svoboda het heeft over« dezen die niet meer komen ».
algemeene
indruk is echter zeer diep
^ bemoeg

digend.

Aan priesters die twijfelen of vertwijfelen wordt de lezing en de studie van
dit boek dringendst aanbevolen. Zij zullen er grondiger vertrouwen putten in de
macht van Gods' woord, in hun eigen
bovennatuurlijke zending,
g en in den
g
bovennatuurlijken aanleg van hun toehoorders.
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Dit boek vervangt geen enkel der voortreffelijke werken die handelen over
de gewijde rede in het algemeen. Die studies worden er verondersteld, en aangepast aan de zeer speciale'nooden van onze tijd.
Eigenaardig en diep-weldoend in dit boek is, dat techniek en mystiek volkomen evenwichtig in elkaar worden verwerkt.

L. Arts, S. J.
Oscar HUF, S. J., I Als 'n kind ; II Weer terug naar het kind —
Paul Brand, Hilversum, 1935, 180 en 306 blz.
In onzen tijd is er veel belangstelling voor het kind. Ook in het geestelijk
leven. « Zoo ge niet wordt als kinderen.... want het koninkrijk Gods is voor
hen, die zijn zooals zij. » Deze woorden van Christus moeten in ons bewaarheid
worden. Daartoe helpen ons de levensbeschrijvingen van begenadigde kinderen,
gelijk 'n Guido de Fontgalland, Anna de Guigné en andere lievelingen van Jezus.
Maar deze boeken van P. Huf, die een dieper inzicht in de kinderziel geven om
ons te brengen tot het « geestelijk kind-zijn » zullen ons nog dienstiger zijn.
Ira het eerste geeft hij een kijk op de kinderziel door de woorden van Jezus
in het evangelie ; de verklaring daarvan door de kerkvaders en de beschouwingen van ascetische schrijvers. Maar vooral : « hij plaatst een kind in ons midden », de H. Theresia van Lisieux, het heilige kind van onzen tijd. Ook hier komt
de schrijver zelf niet aan het woord, alleen de ordening der uittreksels van
Treesje's geschriften is van hem. Maar deze teksten zijn zoo sprekend dat het
best is ze zuiver op ons te laten inwerken.
Het tweede boek wil ons leeren hoe wij naar het paradijs der kinderziel
moeten opgaan : weer terug naar het kind. Want wij moeten « uit vrije keuze
leeren doen, wat kinderen doen van nature ». (St. Joh. Chrys). St. Theresia toont
ons eerst haar « binnenweg » (petite voie) ; daarna bestudeeren wij het kind
met denkers en schrijvers onzer dagen. De lezer zal hier samengebracht vinden
het diepste en fijnste wat over het kind geschreven werd.
Ook om de verzorgde uitgave en de kunstige boekversiering van Frans
Hamer zal men deze boeken graag lezen.

W. De Roy, S. J.
Dom Anscar VONIER, O.S.B., De Overwinning van Christus,
Vert. door D. J. KERSSEMAKERS. — J. Van Mierlo-Proost, Turnhout,
35 fr.
Als een modern kruisbeeld op een altaar, zoo verschijnt het hier geschetste
"beeld van den overwinnenden Christus voor ons. Een beeld van de te-dikwijlsonopgemerkte heerlijkheid, die uit de nu reeds « volkomen » overwinning over
duivel, zonde en dood uitstraalt. De uiteenzetting is niet apologetisch, maar theologisch. Door gebrek aan vergelijkingen of grepen uit het leven en vooral door
te letterlijke vertaling, zal de voorstelling den theologisch niet geschoolden lezer
wel wathiëratisch lijken. -- De psychologische moeilijkheid « dat de volkomen
triomf van Christus allen schijn en alle menschelijke ondervinding tegen zich
heeft » werd door den schrijver wel aangevoeld, maar niet met even veel psy•chologische duidelijkheid opgeklaard. Hetzelfde geldt voor het aandeel van den
christen in Christus' lijden. Maar door deze rustige en hooggestemde, diep-ware
beschouwing van het meest troostvolle geheim van ons geloof, worden wij, als
door een aangrijpend liturgisch officie, boven ons gewoon kleinmenschelijk
gepeins verheven.

M. van Caster, S. J.
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Max PICARD, De Vlucht voor God, vertaald door MEERSSEMAI;
en ingeleid door Dr. Fr. DE HOVRE. -- Standaard Boekhandel, 18 fr.,
Wie heeft er ook weer gezegd, dat degene, die geen waren God aanbidt,,
een afgod aanbidt ? Welnu de moderne mensch, niettegenstaande zijn bewuste
gebondenheid aan God, vlucht voor Hem in een duizelingwekkende vaart. Max
P icard, schrijver van het hoogstaande boek « Het Menschengezicht », geeft ons
hier de beschrijving en meer in het bijzonder de gevolgen van deze vlucht. Devluchtende mensch, waarheen of waarnaar hij zich ook wendt, overal ziet hij
vluchtende lui en vluchtende dingen. Vandaar zijn rusteloosheid, zijn angst, zijn
afgoden. Hij vermag zelfs niet meer het « Heer, red ons, wij vergaan » uit te
roepen. Wat kan hem nog schelen? Hij is de neutrale man en.vrouw der twintigste eeuw geworden. Taal noch economie bezit hij meer ; verloren kunst en wetenschap ; hij is de mensch zonder gelaat. Slechts vluchten en uit zich zelf en uit
zijn eigen menschenwereld. « Maar is hij wel zoo onafhankelijk» als hij denkt ?
Daar is nog de werkelijkheid, God, die als achtervolger, zijn vluchtende menschen
naijlt en feitelijk altijd voor is ; want Hij is ook het doel der vlucht.
Max Picard weet ons dit modern drama in al zijn verschrikkelijkheid aangrijpend uit te beelden door de tegenstelling, die Hij voortdurend maakt, tusschen den mensch met geloof, met rust en den vluchtenden m'ensch, den onrustigen. Geen saai theoreticus noch woordkramer is aan het woord, doch een
dichterlijk-fijne geest. Vooral de hoofdstukken over de taal en het menschengezicht zijn twee mooie brokken. Om kort te gaan, lees en bovenal overweeg het
boek ; het geloof zal u nog meer een noodzakelijkheid blijken.
De vertaling (in een Standaard-uitgave !) is eveneens keurig.

L. S.

J. de BIVORT de la SAUDEE, Een nieuw offensief der Zonder
God, -- Geloofsverdediging, Antwerpen, 1936, 18 blz., 3,50 fr.
De Russische godloochenaars leggen een propaganda aan die voor geen
middelen terugschrikt : leugen, vervalsching, zedenbederf, hongersnood : alles
kan dienen. Ook in andere landen is hun bedrijvigheid in de laatste jaren schrikwekkend toegenomen, vast besloten als ze zijn, iedere godsgedachte, onder welken vorm dan ook, uit te roeien. Deze brochure is een noodkreet, maar ook een
les voor ons.
A. W., S. J.

J. BOSSO, 18 Jaar Sovjet, De Ervaringen van Olga Dmitrievna. —
Paul Brand, Hilversum, 254 blz.
De ondertitel heeft vooral betrekking op het tweede deel dat verreweg het
meest interessante is. Olga Dmitrievna verhaalt, als ooggetuige, het ondenkbaar
martelaarsleven der politieke gevangenen in Sovjet-Rusland.
Hare gegevens stemmen volkomen overeen met het getuigenis van andere
gevangenen wier geloofswaardigheid niet in twijfel kan getrokken worden.
Het tweede deel is een critiek op de bestaande orde of wanorde. Het behandelt
de verschillende punten die ons interesseeren : familie, zeden, cultuur, opvoeding.
Het is een protest tegen de hemeltergende wijze waarop men speelt met al wat,
naar onze christelijke beginselen, waarde heeft. Nieuw is het niet wat ons hier
gezegd wordt maar het is een bevestiging van wat we reeds van elders wisten
en het is boeiend voorgesteld. Nu de sovjetregeering door hare propaganda de
aandacht eerder wil trekken op industrie en economie is het noodig, van ons
standpunt uit terug onder de oogen te brengen de diep treurige werkelijkheid
die door geen V-jaren plan, het moge dan nog gelukt heeten, kan goedgemaakt
worden.

A. W., S. J.
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Dom. ANXAR VONIER, O.S.B., Christines, vertaald door Dom. J.
Kerssemakers O.S.B. -- Foreholte, Voorhout. 224 blz., ing. f. 2,25,
geb. f. 3.
De abt van de beroemde Engelsche Benedictijner abdij van Buckfast is lang
geen onbekende bij aiwie zich met katholieke spiritualiteit inlaat. In dit boek
beschouwt de schrijver het christelijk leven in al zijn essentieele aspecten : de
christen (Christianus) als leerling van Christus, als geheiligd door Hem, als
verlicht, als vergeestelijkt, de biddende, de offerende, de zich verheugende, de
werkende, de bekoorde, de waakzame christen. Verder worden enkele hoofdstukken gewijd aan den Christen en de Eucharistie, de vruchtdragende, de boetvaardige, de Stervende Christus, en het boek besluit met eene korte studie over den
natuurlijken mensch en het Christendom. Al deze herinneringen zijn de vrucht
van een diepe studie van de H. Schrift, vooral van de brieven van den H. Paulus.
Zeer aanbevolen aan priesters en vrome leeken.
F. De Raedemaeker, S. J.

EXPERIMENTEELE ZIELKUNDE
Dr. Th. H. SCHLICHTING, De Temperamenten. Een historischcritische studie. — Dekker en Van de Vegt, Utrecht, 1935, f. 2,50.
Een grondige historische studie over de leer der vier temperamenten. Schrijver bewijst, in iden loop dezer bladzijden, « dat de leer van de vier klassieke
temperamenten, nl. van het sanguinisch, cholerisch, phlegmatisch, en melancolisch temperament ook thans nog, zij het in andere bewoordingen, een buitengewoon grooten aanhang heeft, terwijl het toch vaststaat, dat de antieke physiologie, waarop die temperamentleer gebaseerd was, thans geen enkele wetenschappelijke waarde meer bezit. Blijkbaar moet er achter die physiologie toch
een element van waarheid geweest zijn, dat die antieke temperamentleer het zoo
lang heeft kunnen uithouden.» Om die waardevolle elementen te ontdekken volgt
schrijver het lot van de oude temperamentleer door de eeuwen heen : in de
Grieksche en Romeinsche geneeskunde, in de Arabische geneeskunde, in de Middeleeuwen, in de astrologische, natuurphilosophische en medische systemen, in
de nieuwere philosophie.
De vijf laatste hoofdstukken zijn gewijd aan actueele systemen, waarin
schrijver nog steeds de oude leer terugvindt.

Prof. Dr. Linus BOPP, Algemeene Heilpaediagogiek, op systematischen grondslag en practisch ingesteld op de opvoedkunde; Vertaald
onder leiding van Dr. M. J. VERHOEVEN. -- Standaard-Boekhandel,
1935, 347 blz., 120 fr.
De heilpaedagogiek handelt over de opvoeding van al idegenen die, door gemis der noodzakelijke psychisch-geestelijke vermogens, om exogene oorzaken,
om een zintuigelijk defect, door gemis of belemmering van psychische uitdrukkingsmiddelen, om rede van een ziekte of zwakte van het zenuwgestel, moeilijk
opvoedbaar zijn.
Een samenvattend handboek over dit uitgestrekte gebied bestond in het
Nederlandsch nog niet. Daarom bewees de Heer Verhoeven aan allen die ten
onzent met heilpaedagogiek bezig zijn een grooten dienst door de vertaling van
het handboek van den Freiburger Professor Linus Bopp, wiens overige paedagogische werken overal waardeering vonden.
Het boek is breed opgevat. Na een inleiding, die handelt over het begrip en
de geschiedenis der heilpaedagogiek, volgen hoofdstukken over : het object der
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heilpaedagogiek, de heilopvoeder, de heilpaedagogische doelleer, methodeleer
en organisatieleer. Het boek is geschreven in katholieken geest, en gebruikt de
terminologie der waardepaedagogiek. Het wil niet alleen « een leiddraad zijn voor
studeerenden, doch ook een aansporing voor mannen en vrouwen uit de praktijk.»
Het getuigt op alle bladzijden van een buitengewone belezenheid. Sommige
hoofdstukken hadden, o.i. wat kunnen ingekort worden.
De vertaling is goed. Uitgebreide (Duitsche) litteratuuropgaven, goede reg isters en een keurige voorstelling.

Joh. LINDWORSKY, S. J. Experitnenteele Zielkunde ; Vertaald
naar de vijfde uitgave door P. ROMUALD, O.M.Cap., Prof. in de Wijsbegeerte ; Met een inleiding door Dr. Fr. DE HOVRE. — StandaardBoekhandel, 1935.
Het leerboek van P. Lindworsky verdiende in 't Nederlandsch vertaald te
worden. Want er bestaan in onze taal weinig degelijke boeken over experimenteele psychologie, en in de buitenlandsche litteratuur is dat van P. Lindworsky
een der beste. Schrijver is niet alleen goed onderlegd in 'het theoretisch deel van
zijn vak, maar heeft ook in het wetenschappelijk onderzoek uitstekend werk
geleverd.
,De psychologie van P. Lindworsky is strict experimenteel, houdt zich dus
niet bezig met wijsgeerige problemen. Daar ze echter nergens de gegevens der
thomistische philosophie tegenspreekt kan ze best als aanvulling dienen voor
een leergang in de wijsgeerige zielkunde.
Iedereen gaat wellicht niet accoord met alle opvattingen van den schrijver.
Zoo schijnt hij ons de « Gestaltpsychologie » niet naar waarde te schatten. Hij
betrekt te gemakkelijk hoogere processen, waar lagere zouden volstaan. Dat
vermindert trouwens de degelijkheid van het boek niet.
De taak van den vertaler was niet gemakkelijk, want, zooals Dr. De Hovre
het schrijft in de Inleiding, is Lindworsky niet altijd een voorbeeld van helderheid. Over 't algemeen is de vertaling geslaagd. Wel zou in een volgende uitgave
nog hier en daar iets kunnen verbeterd worden. Zoo b.v. mag « wissentlich »
(biz. 17) niet vertaald worden door « wetenschappelijk ». Een omschrijving
schijnt hier noodig. Drukgewaarwordingen worden niet « gadegeslagen », maar
« waargenomen » (beobachtet) (blz. 73). Het voorwerp der psychologie zal men
niet « afscheiden » van dat der andere wetenschappen, maar liever « onderscheiden ».
Dr. J. Doriceel, S. J.

ECONOMIE

Léon RETAIL, Le comtnencant et son banquier. — Léon Eyrolles,
Parijs, 1936, 30 fransche fr.
Zonder banken is het hedendaagsch economisch leven niet denkbaar. Tusschen bankier en handelaar ontstaan veelvuldige betrekkingen van zeer verscheiden aard. En nochtans weinigen beseffen al de voordeelen ervan, of kennen
de diensten, die zij van hun bank kunnen verwachten.
Het voorhanden boek wil zijn een leiddraad ten dienste van degenen, die
beroep doen op de tusschenkomst der banken, om hen beter decomplexe bankverrichtingen, en hun nut voor de maatschappij, te doen begrijpen.
M. D.
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Dr. Wal v r le COUTRE, Zeitgemasse Bilan
anzierung. -- Oesterreichischer Wirtschaftsverlag, Wien, 1934.
Dr. Walter le Coutre, Professor aan de Handelshoogeschool te Mannheim,
geeft ons hier in een vijftigtal bladzijden, een systematische en wetenschappelijke uiteenzetting over de « statische balans », waa rv an hij de voorstander is.
j Zonder ons uit te spreken over de waarde en de juistheid dezer balans-theorie, kunnen wij ons volkomen vereenigen met het slotwoord van den schrijver :
( Die statische Bilanzauffassung ist nur ein Stiick des Weges, auf dem wir fortzuschreiten haben bsi zur totalen Bilanz ».
M. D.

Baron de GRUBEN, La politique économique de l'Allemagne —
Editions du Comité Central Industrie) de Belgique, Brussel, Januari
1936, 130 blz., 15 fr.•

De C.C.I. geeft een reeks zeer degelijke economische studies uit, welke meest
alle op de eerste plaats naar objectiviteit streven.
Deze is, naar de ondertitel 't ons zegt, een « Analyse d'une Economie dirigée ». De schrijver verbleef langen tijd in Duitschland, hetgeen hem in de gelegenheid steldè de gegevens uit zijne geschreven documentatie aan het geziene
te toetsen. Hij doet het én zakelijk én kalm-onbevooroordeeld. Uit de Duitsche
« proefneming » kunnen ook wij ons nut halen.
K. du Bois.

i

M. CASTIAU, Les Transports en Belgique et leur coordination
Editions du Comité Central Industrie) de Belgique, November 1935,
262 blz., 20 fr.
Een diep doordachte en zeer rijk gedocumenteerde studie. Wij kunnen er
twee igroote deelen in onderscheiden : eene beschrijving onzer verschillende vervoermiddelen : spoorwegen, buurtspoorwegen, waterwegen, banen, luchtwegen
waarna wij vernemen welke concurrentie ze malkaar aandoen : de concurrentie
spoor-water en de concurrentie spoor-baan.
Het besluit dringt zich op : ordening is onontbeerlijk ! Zooals ze trouwens
ook op andere gebieden geboden is ; op economisch gebied is goed leiden zeker
geen gemakkelijk iets maar men besluite daar niet uit dat leiden liefst maar achterwege moet blijven.
Met één woord : een werk waar veel uit te leeren valt zelfs indien men 't niet
in alles met den schrijver eens is ; indien men minder dan hij 't vraagt den
spoorweg en buurtspoorweg wil ter hulp komen.
K. du Bois.

MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN
Dr. J. J. FAHRENFORT, Over Communisme en Privaat-Bezit bij
Natuurvolken -- J. B. Wolters, Groningen, 1934, 34 blz., f. 0,75.
Grepen uit 'n ontzaglijk feitenmateriaal ; meer kon immers een « openbare
les » bij het aanvaarden van 'n lectoraat onmogelijk gegeven ; maar de keuze
der aangehaalde bijzonderheden en de kritiek er van zijn zeer leerrijk ; wij vernemen er overduidelijk uit dat er van echt communisme bij die volken geen sprake
is.
K. B.
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H. DUBREUIL, A chacun sa chance. --- B. Grasset, Parijs, 1935,
320 blz., 18 Fr. fr.
De schrijver komt vrij hevig op tegen de theoretici die, gedreven door zuivere bedoelingen maar zonder rekening te houden met de werkelijkheid, allerlei
vrij revolutionnaire hervormingen voorstellen. Hij wil het salariaat vervangen
door een soort o n der n e m in g s c o n t r act: de werkgever verdeelt zijne
onderneming in onderdeelen en het personeel van elk onderdeel moet hem, tegen een billijken prijs, de bewerkte producten « leveren » terwijl het zelf het
het werk regelt, de taken verdeelt en daarna de, bekomen vergoeding. Hij meent
dat het beschreven contract de belangstelling der arbeiders prikkelt en haalt tot
bewijs hiervan een paar voorbeelden aan.
K. B.
H. DUBREUIL, Les Codes de Roosevelt. — B. 'Grasset, Parijs,
1934, 235 blz. 15 Fr. fr.
De schrijver ging, 6 jaar vóár het schrijven van dit werk, in de Amerikaanschegrootnijverheid arbeiden en beschreef « Le. travail américain vu par 1111
ouvrier f rancais » ; een werk dat ophef maakte om zijne oprechtheid. Kort na
het invoeren van Roosevelt's « Codes » keerde hij naar Amerika terug en hier
beschrijft hij ons zijne bevindingen : de diepe ellende waarin de werkloozen gedompeld zijn -- ongeveer twee jaar geleden — en als 't ware de ziel der hervorming door Roosevelt ingevoerd. Een zeer leerrijke beschrijving ; die
voor velen nieuw licht zal doen opgaan over hetgeen ginds geschiedt.
K. B.
GESCHIEDENIS
M. VERMEIRE, Geschiedkundige Schets van West-Vlaanderens
Landbouw en van den Eigenaars- en Landbouwersbond. -- VerbekeLoys, Brugge, 1935, 638 blz.
Verleden zomer vierde de Eigenaars- en Landbouwersbond van Brugge zijn
gulden jubelfeest, en te dezer gelegenheid kwam de tegenwoordige uitgave tot
stand.
Het eerste gedeelte ervan, de Geschiedenis van den West-Vlaamschen landbouw (blz. 5-282), is alleen bedoeld als inleiding. Voor de XIXe eeuw heeft
schrijver zich ertoe bepaald gekende gegevens samen te vatten ; na 1830 echter
wordt een aanzienlijk aantal statistische gegevens verwerkt, of tenminste medegedeeld. Een tweede deel van het werk is gewijd aan de lotgevallen van den
Eigenaars- en Landbouwersbond, de oudste onder de landbouwgroepeeringen
hier te lande.
De « Geschiedenis van West-Vlaanderens landbouw.... s is, men bemerke
het, een gedenkboek,en vele gegevens welke erin opgenomen werden hebben
hoogstens in dat opzicht belang. Maar op een gebied waarop tot hiertoe zoo
weinig werd igepraesteerd, is iedere uitgave welkom, ware zij alleen een bronnenverzameling voor verdere studie. En daarin ligt wellioht de voornaamste verdienste van het hier besproken werk. Bizonder leerrijk lijken ons de medegedeelde denkschriften uit de periode van ontstaan, waarin men duidelijk den
invloed merkt van het probleem : vrijhandel-protectionnisme, op het totstandkomen van den Bond. Een feit dat wellicht door studiën over andere groepeeiringen zou kunnen veralgemeend worden. Wie schenkt ons die uiterst interessante bijdragen tot de geschiedenis van den landbouw en van de agrarischsociale beweging in Vlaanderen ?
Prof. J. A. Van Houtte.
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a

VAN DER LEEUW, De Zin der Geschiedenis, (Rectoraadsrede
van 16-9-1936 aan de Universiteit Groningen). -- J. B. Wolters, Groningen, 1935, 20 blz., fl. 0,75.
Deze merkwaardige voordracht van Prof. V. d. L. staat in gedachteninhoud
zeer dicht bij de verhandeling van Joseph Bernhart, welke wij hier korten tijd
geleden mochten bespreken (vgd. Juni, blz. 421-422). Het samentrekken
van het wereldgebeuren rond één kerngedachte is voor schrijver niet, zooals
voor Paul Valéry, het ijdele spel van de kaartenlegster, maar een gegronde
poging van den mensch tot orienteering van zijn eigen handelen, indien tenminste
deze orienteering de christologische is. Historie is alsdan geschiedenis van God
uit, heilgeschiedenis. Een stelling welke Prof. v. d. L. aan de hand van een
overweldigende belezenheid, schitterend verdedigt.
Prof. J. A. Van Houtte.

Dr. J. BRANDT-VAN DER VEEN, De Voorgeschiedenis van de
Balkanoorlog -- Kemink en Zoon, Utrecht, 1935, 150 blz.
Dat de Balkan een belangrijke rol gespeeld heeft in de Europeesche politiek,
heeft ons o.m. het ontstaan van de Wereldoorlog geleerd. Dat bedoeld Schiereiland met zijn bonte bevolking en rumoerig verleden voor geograaf en geschiedkundige een lastig onderwerp zijn, zal iedereen ook grif toegeven. Wij zijn
Dr. J. Brandt dan ook dankbaar, omdat hij ons op bevattelijke wijze de vooroorlogsche toestanden ginder uiteenzet. Niet alleen echter munt die uiteenzetting
uit door hare helderheid, ook in wetenschappelijk opzicht is zij betrouwbaar,
terwijl de uitgebreide literatuuropgave den lezer in staat stelt aan de hand van
de beste bronnen het onderwerp verder in te studeeren.
E. D. S.

WETENSCHAP
Dr. sc. Albr. PIL, Inleiding tot de Geschiedenis der Scheikunde —
Het Kompas, Antwerpen, 1934, 176 blz., 20 fr.
Dr. F. M. JAEGER, De Ontdekkingsgeschiedenis der Chemische
Elementen -- Het Kompas, Antwerpen, 1935, 200 blz., met afbeeldingen en tabellen, 30 fr.
Dr. B. V. J. CUVELIER, Kwalitatieve Analytische Chemie — Het
Kompas, Antwerpen, 218 blz., 30 fr. -- Uitgaven van de Wetenschappelijke Bibliotheek.
Dr. Pil spreekt ons in een zevental hoofdstukken over de materie, de verbranding, de valentie, de voorstelling der scheikundige verbindingen, de scheikundige verwantschap, de katalyse en de kolloïdchemie. Al heeft schrijver in een
werk van zoo'n beperkten omvang de ,geheele ontwikkeling der scheikundige
wetenschap niet kunnen weergeven noch grondig bespreken -- zooals hijzelf in
zijn inleiding bekent -- toch mag zijn boek als een model van hooge vulgarisatie
geloofd worden. Ieder ontwikkeld mensch, die in zijn studiejaren, al was het maar
enkele scheikundige begrippen ontving, zal met gespannen aandacht in dit boek
de gescheidkundige ontwikkeling volgen van de grondprinciepen der Chemie.
De gekende hoogleeraar aan de Universiteit te Groningen Prof. Dr. F. M.
Jaeger, geeft ons een meesterlijke uiteenzetting van de ontdekkingsgeschiedenis
der Chemische elementen. Na een hoogst interessante inleiding over de ontdekkingsperiode der elementen, bespreekt Schr., in de volgende hoofdstukken, de
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verscheidene groepen van elementen, die deel uitmaken van het Periodiek Systeem. Een uitgebreide literatuuropgave sluit ieder kapittel. Ten slotte wijdt Prof.
Jaeger een afzonderlijk hoofdstuk aan de transformatie der atoomkernen en aan
de vorming van nieuwe elementen. Als men bedenkt dat Schr. zijn onderzoek tot
in 1935 heeft doorgedreven, zal men allicht het gansch actueelebelang van dit
boek begrijpen. Talrijke tabellen, passende illustraties en een accuraat alphabetisch register verhoogen er de waarde van. Het Kompas zorgde daarbij voor een
nette uitgave.
De kwalitatieve analytische chemie heeft bij de meeste studenten wellicht een
dorre indruk nagelaten. De verdienste van Dr. Cuvelier is er des te grooter om,
waar hij op klare en bevattelijke wijze de theorie der waterige oplossingen uiteenzet en een overzicht geeft van de belangrijkste analytische eigenschappen der
kationen, gerangschikt volgens het periodiek systeem. De meest gebruikelijke
praktische methoden in de verschillende laboratoria der wereld worden daarbij
in oogenschouw genomen. Onmisbaar voor alwie zich aan analytische chemie
interesseert.

Peter HANS, Statistik und Theorie in den Wirtschaftswissenschaften — Kohlhammer, Stuttgart ; 1935 — IX + 112 blz.
De titel van dit boek geeft reeds duidelijk aan dat het niet gemeend is als
tekstboek van statistische methode, en dat de lezer er geen praktische behandeling van statistische vorm op bepaalde problemen en konkrete gegevens in zal
vinden.
De schrijver heeft tot doel de princiepen, waarop de theorie gegrond is in
te diepen en de kritiek ervan te maken, om daaruit de waarde van de statistische
gevolgtrekkingen nader te bepalen.
De theorie zelf steunt grootendeels op de waarschijnlijkheidsleer, de praktijk
vooral op de korrelatiemethode ; vandaar de indeeling van dit werk.
Eerst gaat de schrijver de waarde van de logische kennisontwikkeling na,
-en wel onder ,den vorm van syllogistische beredeneering ; meer bepaald drukt hij
op het hypothetische syllogisme, waarop de inductieleer gebouwd is ; daarop
volgt de kritiek van ide inductiesystemen volgens Mill en Fries-Apelt om te besluiten dat het onmogelijk is in concrete gegevens volkomen zekerheid of nauwkeurige waarschijnlijkheidsgraad te bepalen.
In het twee deel bespreekt de schrijver van dit werk de causaliteitswaarde
in het korrelatievraagstuk, voornamelijk volgens den korrelatiecoefficient en de
regressielijnen, om verder dit toe te passen op de conjunctuurleer. Al te vaak
heeft men van die theorie voorspellingen geeischt op onvoldoende gegevens en is
men dan ook bedrogen geweest ; de veronderstellingen immers die hier principieel worden aangenomen om trend en seizoenvariaties te berekenen laten ons
niet toe de economische toestanden in de toekomst met zekerheid vast te stellen.
In dezen tijd, waar men zoo gemakkelijk goochelt met statistiek en conjunctuur is dit werkje van groote waarde; zoowel voor de theorie zelf als voor de
praktijk, en het is dan wenschelijk dat zij allen, die zich op de theorie willen
toeleggen of haar willen toepassen, zouden beginnen met de studie van dit boek
om zelf in te zien hetgeen zij mogen en hetgeen zij niet mogen verwachten van
statistische gegevens en conjunctuurmethode.

j. D. j.

P. VAN BOXTEL, Menselijk Lichaam en Dierkunde, beknopt leerboek voor Gymnasium en Handelsscholen — H. J. Dieben, Wassenaar
1935, 2e druk, 190 blz., f. 1,50 ing., f. 2,00 geb.
Een keurige schooluitgave over een hoogst interessant onderwerp. Op een
haast ideale wijze wordt aan de leerlingen een overzicht van het geheele Dierenrijk gegeven. Talrijke photo's en teekeningen komen het voorstellingsvermogen
der lezers tegemoet.
E. D. S,
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Nino SALVANESCHI, De Regenboift btaVeil den Afgrótiá, uit het
Italiaansch door H: HOUBEN. --=- I~idelitas, Amsterdam, 260 biz, ) ing..
35 fr., geb. 50 fr..
ten verhaal van den strijd tusschen het licht en de duisternis, zooals die,
rond 2000, zal gevoerd worden. Apocalyptische vizloerien, hoofdzakelijk Vair het
eiland Korfoe waar heiligen en « goddeloozen » naast elkander lullen leven
griet als hoofdpersonen den Benediktijnermonnik Broeder Bruno, den gestigtnatiseèrdè wiens marteldood den gang der wereld keert, — en, door een scheÏtnstuk
gemaal met hert verbonden, de zangeres Ariatlná Carrientos die, lang
van haar gemaal
wankelendtusschen goed en kwaad, zich eindelijk, door een pestlijderes te omhelzen, volkomen slachtoffert.
Een zonderling mengsel lijkt ons dit boek, van groote hoedanigheden en -vare
vrij groote gebreken. Daar ontbreekt vooral scheppende fantasie ; want d e
schrijver kan zich waarlijk geen beeld vormen van de technisch, internationaal:
en psychologisch gewijzigde wereld, vijftig jaar verder. Epische vaart ontbreekt
eveneens : een drietal duistere verwikkelingen schragen onvoldoende de breede
táfereelen. Moeten we op ,psychológiséh onvermogen nog wijzen ? Op het onaan.
nemelilke in Broeder Bruno, ook als men hem naast Franciscus van Assist
plaatst? Op het leven der Kerk, dat te zeer tot administratie, propaganda ea
plechtigheden teruggebracht ? Op de vrij eentonig-oppervlakkige agitatie der
« Wellustigen » ?
En toeh ! .... Vanaf de eetste bladzijde boeit u, op buitengewone Wijze, dit.
eigenaardig verhaal. En de warme edelheid, en de vurige godsdienstzin van dea
blindeb bekeerling gaan zoo penetreerend op u over, .dat ge tiet boek terzijde
legt met een bewogen en brandend hurt.
Em, Janssen, S. J.
Dr. Th. DE RONDE, Moderne Nederlandsche I$say'S (Onze Bibliotheek, 5). -- « De Sikkel », Antwerpen, 82 b12., fr..
Karel VAN. DE WOESTI JNE, Een buideltje Lyrische Gedichteth
gegroepeerd naar de hoofdmotieven door Dr. M. RUITEN, (Onze 131bllotheek 7). — « De Sikkel », Antwerpen, 45 blz, ) 8 fr.,
•
Langteam groeit het getal der ? deelties van Onze Bibliotheek aan : tekstuitgaven namelijk voor middelbaar- en normaalonderwijs, met woordenlijsten. -De
twee, nummertjes die voor ons liggen zijn, ieder in zijn soort, uitstekend:
Ieder der zes Moderne Essay's verdient, wat inhoud en vorm beide .betreft,
in de klas een grondige studie en bespreking. Vooraan plaatsen wij K. Van de
-Woestijne's opstel, De leerjaren van Gustave Van de Woesti'jne : een alles begrijpend en aanvoelend mensch, een onmiddellijk getuige daarbij, legt ons, even
eenvoudig als weelderig geschakeerd, de mentaliteit bloot van de eerste Latem-sche schildersgroep. Zeer suggestief, al kunnen we alles niet zonder meer aanvaarden, spreken ons A. Vermeylen over De Ontluiking der zoogenaamde Renaissance; D. Coster over Tooiieel, J. Huizinga over Het humanisme van Erasmus.
Uit het werk van J. Persyn kon moeilijk iets beters en paedagogisch nuttigers
gekozen dan De opvoeding der verbeelding ; en daar A. Verwey zich, heel zijig
leven door, i n de poëzie heeft gespecialiseerd, mocht men zijn Over het zeggen
van vierzen niet voorbijgaan. Dit laatste essay voldoet ons echter het minst met
veel omhaal van woorden (over den zanger, den redenaar, den tooneelspeler
leidt de schrijver zijn licht verengende en geenszins nieuwe beschouwingen over
het maatgevoel in, welke hij min of meer pantheïstisch besluit.
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Is dit eerste nummertje paedagogisch allerbruikbaarst ; het tweede, hoe
voortreffelijk ook, is het minder. Want Karel Van de Woestijne, zoowel door de
hoofdmotieven van zijn dichtwerk (afgezien van hun decadentie, waardoor zij bij
de opvoeding soms ontredderend inwerken) als doQT zijn techniek, gaat het begrip van cen zeventienjarig student meestal te boven ; hij Yergt meer rijpheid en
meer letterkundige ervarin g, tn wij men hem toch doen kennen, dan kan alleen
bet volgen van zijn levensloop, terwijl men de gedie.hten, chronologisph, ziet ontluiken, een grondig begrip van hen voorbereiden. Deze grQepeering « naar de
hoofdmotieven » daarentegen stelt, analytisch, onderscheiden hpof dniotieven
voorop die, in feite, er samen maar één uitmaken ; zij ignoreert daarbij de technische ontwikkeling van den dichter, dikwijls den practischen sleutel tot het inleven van eenig werk. — Alleen een zeer ervaren leeraar ,dus kan, in . de klas, dit
bundeltje gebruiken ; maar — en dit geldt voor alle lezers — een betere bloemlezing uit Van de Woestijne's dichtwerk bestaat eenvoudig niet.
Em. Janssen, S. J.
Paul CLAUDEL, Kruisweg. Nederlandsche Versie van Anton VAN
DE VELDE. — (1936), Vlaamsche Boekencentrale, Antwerpen, 20 fr,.
Een vertaler is ook een verklaarder ; en bij een schrijver als Claudel, die
realisme en symbolisme, poëtische vizie en mystisch verband onderling vereenigt,
valt de verklaring nog het moeilijkst uit. Neen, de vertaler hoeft niets verstandelijk uiteen te rafelen ; zelfs mag hij niet verduidelijken wat, oorspronkelijk,
vaag staat voorgesteld ; maar in de scheppende psyche van zijn voorbeeld moet
hij zoo diep zijn doorgedrongen, dat hij geen uitdrukking ontdoet van haar directe spontaanheid, haar beeldende kracht, haar symbolische suggestie, haar
theologische gevatheid, haar mystischen gloed. Met andere woorden : het voorbereidend werk is, voor den vertaler, even belangrijk als de vertaling zelf ; en,
bij wie Claudel vertaalt, voelt men spoedig of hij, alvorens te beginnen, zijn
voorbeeld voldoende heeft doorgrond.
Dat laatste lijkt ons, bij Anton Van de Velde, den vertaler van Le Chemin de
Ia Croix uit Corona Benignitatis Anni Dei, niet heelemaal het geval. Daaruit
komt voort dat hij, een paar keeren, de gedachte wijzigt en, herhaalde malen,
de uitdrukking verminkt. In het algemeen geeft zijn Nederlandsch, te composiet
en vooral te getrouw naar het Fransch, diens directe concreetheid weinig weer.
Daarbij had hij, beter wellicht, de rijmwoorden weggelaten, want die dreven
hein, meer dan eens, naar verraad.
Ziehier enkele voorbeelden : wij geven door elkander zwakke, gewrongen
en onjuiste vertalingen. « ....En de dood die stilaan komt en die men nabij
moet weten » (vertaalt : Et la mort qui eient peu à peu et qu'on ne peut plus
méconnaltre, IV). — « Die 's Vrijdags vast.... » (vertaalt : Qui fait maagre le
vendredi, VI). — « ....Met z'n bloed gevormd, met z'n tranen en heet spuwsel
mijn ! » (vertaalt : Qui est faite de son sang, de ses larmes et de nos crachats !,
VI). — « Minder licht te leven dan te sterven, minder op dan onder het kruis
gela ti n » ( vertaalt : Moins (facile) de vivre que de mourir, et sur la croix que
dessous, IX). — « Men grift met krijt op het kruis zijn hoogte- en breedtelijnen »
(vertaalt : On marque A la craie sur la croix sa hauteur et son envergure, XI). —
« Uit de bron van lichaam en ziel en wezen .... » (vertaalt : De la source du
corps et de l'áme et de l'hypostase, XII). — « Meer, wat is uw schepping open
en wat is zij diep en wijd . » (vertaalt : Seigneur, que votre créature (d.i. de
mensch : zie contekst) est ouverte, et qu'elle est profonde ! XlV).
Heel wat geslaagde teksten zouden we daartegenover kunnen stellen I ....
Wij erkennen ook graag dat de vertaling, alles samen, vloeiend leest en menigeen
aangrijpen zal. Om de keurige uitgave wenschen we nog de Vlaamsche Boekcentrale geluk ; maar (waarom het verbergen ?) liever hadden we alles, in Alle
opzicht, voltooid gezien....
Em. Janssen, S. J.
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Joris EECKHOUT, Litteraire Twistappels. -- Gent, Vanmelle,
1936, 158 blz..
Met een licht bevreemdend beeld noemt E. H. Joris Eeckhout ieder schrijver,
over wien getwist wordt een « literair twistappel ». — Of bedoelt hij daarmee
de heel bijzondere twistvragen, die, in den laatsten tijd of vroeger, omtrent Gezelle, Timmermans, Papini, Baudelaire en Gide rezen ? Maar ontgoocheld merken
wij dan ook op dat de belangrijkste en meest blijvende van die vragen bijna
nergens, onmiddellijk en consequent, aangevat worden en gedreven naar de oplossing.
Want, omtrent Guido Gezelle, wat kan het ons tenslotte schelen, ook literairhistorisch, of Albert Verwey veel of weinig voor hem heeft gedaan ! — Wat
Felix Timmermans betreft, de vraag van zijn eenzijdigheid vinden wij, zij het
nog op een eenzijdig-bevestigende wijze de argumenten der tegenstanders blijven geïgnoreerd), in princiep vrij goed behandeld. — Bewonderend overschouwt
de schrijver, zonder veel aan twistpunten te denken, het aanzienlijk werk van
Giovanni Papini. — Hoe werd Charles Baudelaire beoordeeld door zijn tijdgenooten ? Ja, dié vraag is belangrijk, en de aangehaalde werken van Dr. De Smaele en van W. T. Bandy niet minder; maar zoolang als we het eigenlijk wezen van
Baudelaire en het Baudelairisme niet grondiger kennen, hangt ze voor ons in de
lucht ! — Het essay over André Gide eineelijk (1), hoofdzakelijk een afwijzen
van diens neo-paganisme, lijkt ons, in breede kringen, het best bruikbare.
Tevreden en ontgoocheld tegelijk leggen wij dit boek ter zijde. Met hoeveel
nuttige, veelzijdige, veilige eruditie wil de schrijver, in het hedendaagsch ontredderd cosmopolitisme, aan geloofsgenooten en anderen den weg wijzen ! Maar
hij ontstijgt zijn belezenheid niet, hij legt er zelfs geen reliëf in ; met méër synthetische denkkracht, die haar vondsten, in een eenvoudig-sodpeIen stijl, zou
doen glanzen en trillen, ware E. H. Joris Eeckhout, de meest universeel-belezene
onder de moderne Vlamingen, een onmisbare gids ! ....Zal hij het ooit worden ?
Qualitatief stijgt zijn productie, en wie weet ?
Doch ook z66 aanvaarden wij Litteraire twistappels, om zijn 'overrijk informatie-materiaal vooral. als-een kostbaar geschenk.
Em. Janssen, S. J.

Nieuwe Klanken van de jongste Lichting in Nederland en Vlaanderen, samengesteld en ingeleid door Robert FRANQUINET -- De
Sikkel, Antwerpen, 1936, 113 blz., 28 fr..
De titel duidt een bloemlezing aan die niets dan verzen bevat ; en het verwondert niemand dat de samensteller en inleider, zelf een jong dichter, hoog
oploopt met zijn eigen geslacht : dat aanvangt namelijk met Het Venster in het
Noorden, in het Zuiden met De Tijdstroom. Hij spreekt van « de periode van
nieuwe bloei, de wedergeboorte » (blz. 10, 11), voorbereid door de naoorlogsche
vernieuwing welke in overtollige beschouwingen zou zijn ondergegaan ; — en
daarvan zendt hij « als een poëtisch bericht uit. ., om aan het publiek het bewijs
te leveren van wat gaande is.. » (blz. 14).
Nu is er, naar het bericht zelf te oordeelen, weinig of niets gaande. Geen
zweem van wedergeboorte in dezen bundel, met weinig goede gedichten. En de
reden van deze 'poëtische , dorheid zoowel als van deze totale vergissing : er
bestaat weinig inwendig leven ; men bedekt deze gaping met theorie, poze of
gewrongen duisternis. . « Poësie, meent R. Franquinet, heeft als dusdanig, met
katholicisme evenmin te maken als met boljewisme (sic), evenmin met bloemen
als met machines enz. » (blz. 10). Ja, daar kan, in mindere mate dan katholieke,
toch ook bolchewistische poëzie bestaan ; in mindere mate dan van het land,
toch ook van de stad en van de fabriek ; maar zij is een slingerplant die, op een
(1) Verscheen In dit tijdschrift : III, Nr. 1 (October 1935), blz. 27-42.
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stevigen stam of muur alleen, bloeit en prijkt; en wie de inspireerende levensovertuiging miskent, doodt misschien zijn eigen dichterschap.
Liefst blijven we stil bij het landelijke van Luc van Hoek en van Paul
Vlemminx, ook al voldoen .hun resultaten ons nog niet. De mooiste versjes zijn
wellicht die van Gabriel Smit, wiens Paschen wij overschrijven :
God wierp zijn zaad in dezen akker,
op Goeden Vrijdag viel het in uw graf.
drie dagen dwong het alle krachten at,
nu slaat uw bloei de zwarte aarde wakker.
uw kelk springt in den morgen ongedeerd
en stralend open : goddelijk geweld,
dat smetteloos de duisternis ontwelt
en zoo, verheerlijkt tot zich zelve keert.
geen schaduw, God, uw bloem, uw bloed,
verblindt al wie voorbij U gaat,
want reeds ontkiemt het nieuwe zaad
en groeit uw vrucht den morgen tegemoet.
Em. Janssen, S. J.
P. H. RITTER, Jr., Het Welkom Schandaal — P. N. Van Kampen
en Zoon, Amsterdam, f1. 1,50.
Van Rupelmonde is de sekretaris van Loftinge, een stadje verzonken in de
zee bijna, vergeten en verstard in burgerlijke ' oornaamheid en vlekkeloos f atsoen. V. R. had iets kunnen worden, elders. In dat midden is hij een deftig
sekretaris geworden die in zijn ledige uren collectionneert en wiens leven, dom en
vernederend verloopt nevens de deftige, passielooze pop die zijn vrouw is. Het
bericht, dat een porseleinen schaal, waar hij sedert jaren naar zoekt, te koop
is bij een antiquaar in het naburige badstadje Schellinghaven, en het feit dat
zijn eenige dochter die op het trouwen staat met een deftige, reeds oude en
berekenende jonge man, .hem doorgrondt en den verborgen weemoed van dat
gemiste leven voor hemzelf ontdekt, zijn aanleiding dat de sekretaris, in plaats
van de schaal te koopen een « revanche » neemt en met de jonge huis- en aanhoudster van den juist afwezigen antiquaar een halven nacht boemelen gaat.
Inwoners van Loftinge, toevallig in Schellinghaven, hebben hem gezien. Schandaal ! Interpellatie in den gemeenteraad door een oppositielid. Van R. echter
houdt den kop omhoog, trotseert zijn omgeving.... en het schandaal geraakt
vergeten. Loftinge verzandt weer in zijn voornaamheid. Van R.'s dochter trouwt.
Op den dag van haar huwelijk brengt de antiquaar den sekretaris de schaal als
geschenk. De collectionneur heeft wat hij verlangt, doch den vader drukt dat
liefdelooze huwelijk. Hij gaat 's avonds naar het stadhuis, zet zich in zijn zetel
en sterft.
Het boek is onbetwistbaar zeer suggestief geschreven ; de atmosfeer van
het stadje is drukkend ; V. R. is een deesniswekkende raté ; het verhaal, op een
paar plaatsen geforceerd, is aanneemlijk in zijn geheel... Maar ad quid zooiets ?
Er is geen uitkomst, geen zweem van echt leven, geen schaduw van een gezonde
gedachte. Het is hopeloos. Ik denk aan den schrijver ; aan de vele schrijvers die
talent hebben, meer dan gewoon en er geen weg mede weten. Ik denk aan het
woord van Bloy : « Kunnen zij zonder een gevoel van wanhoop hun boeken
herlezen ».
Dr. Muylle
W. KRAMER, Inleiding tot de Stilistiek. — Wolters, GroningenBatavia, 1935, 145 blz., ing. Fl. 1,90, geb. Fl. 2,25.
Stilistiek, zegt de schrijver vooraan in zijn werk, is heel wat anders dan
stijlleer. De sociale functie der taal als mededeeling, in de stijlleer hoofdzaak,
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wordt, in de stilistiek, verdrongen door haar waarde als uitdrukking ; men beschouwt er de taal niet vooreerst als sociaal, wét als psychologisch verschijnsel ;
midden in de belangstelling staat ,het individu dat zich, door de spraak, uiten
moet.
Men kan, stilistisch, door de werken van een schrijver zijn persoonlijkheid
benaderen ; men kan ook, uitgaande van de persoonlijkheid, de werken onderzoeken. De eerste methode, de veiligste, laat nog een eindelooze verscheidenheid
van détailstudiën toe.
Tot zulke stilistiek wil de schrijver ons, door te wijzen op enkele algefneengeldende stilistische regels, alleen inleiden. Vluchtig overschouwt hij de phonetische, morphalogische, syntactische stijlwaarden ; hij witst op de uitdrukkingskracht van bepaalde woordschikkingen, zinsrhythmen, constructies ; hij geeft, de
eene na de andere al dekken ze elkander soms gedeeltelijk, de stilistische categorieën aan : abstract-concreet, "analytisch-synthetisch, objectief-subjectief, styleerend-realistisch, kernachtig-breed, rustig-bewogen, diephaan-prismatisch, aanschouwelij k-obj ectief.
Een zeer nuttig boekje dus ; en al de sprekende suggesties vinden we, dank
zij het alphabetisch register, gemakkelijk weer. De schrijver is, over zulk onderwerp, aan zijn eerste studie niet meer ; en leeraars, die met letterkundigen uitleg
verlegen zitten, vinden hier tal van vingerwijzingen en gezichtspunten.
Een paar bemerkingen toch. 1°) De stijlleer wordt van de stilistiek te zeer
afgescheiden, en over den levensinhoud van een opstel of passus wordt niet gerept. Het onderwerp brengt dat mee, zegt men ! .... Dat is waar ; maar de lezer
is hier geneigd stilistische vaardigheid boven diepere inspiratie te stellen, alsof,
bij geen enkel schrijver, de stijl boven het hoofd wasgegroeid ! — 2°) Deze studie is, door de aangehaalde voorbeelden, te uitsluitend in de modern-hollandsche
letterkunde gelocaliseerd. Van het antieke kunstproza, dat toch eeuwenlang als
voorbeeld gold, geen spoor ! Evenmin van de traditioneele kunstnormen en kunstvormen, eeuw na eeuw, in de Nederlandsche letterkunde. Vrij weinig ook van hedendaagsche Vlamingen. Zoo staat deze Inleiding tot de Stilistiek buiten de
elke traditie van humanisme of classicisme, buiten de specifiek Nederlandsche
traditie ook, gedeeltelijk zelfs buiten de hedendaagsche taalgemeenschap. Met
wat overdrijving kunnen wij ze noemen : inleiding tot de stilistiek van het Flollandsch kunstwerk na '80. — Maar nog eens : niettegenstaande het dubbel voorbehoud, raden wij dit boekje, bij al de leeraars in de letterkunde, ten zeerste aan.
En mogen zij, na en door deze Inleiding, in de stilistiek nog heel wat verder
doordringen.
Em. Janssen, S. J.

Th. KAMPMANN, Gertrud von Le Fort. --- J. K6sel und F. Pustet,
Munchen, 64 blz., 1 Mk.
Schrijver heeft zich tot doel gesteld, niet zoo zeer een levensbeschrijving
van Gertrud von Le Fort — door haar vertalingen in Vlaanderen gekend en gewaardeerd -- te geven, maar een bondige ontleding van of beter een kleine
wandeling in « die Welt einer Dichterin », zooals de ondertitel luidt, te maken.
Hij doet dat aan de hand van haar werken. Ons dunkens had schrijver wat meer
over « Hymnen an die Kirche » mogen uitweiden. De groote verdienste van dit
werkje ligt hierin, dat de auteur vooral nadruk legt op het « Corpus - Christi Sein » van Gertrud von Le Fort. Voor zij, die het werk van deze katholieke
moderne dichterin willen dieper begrijpen en intenser genieten, en voor zij
de oningewijden, die haar willen leeren kennen, is het boekje geschreven en
uitgegeven. Zeer aanbevolen.

Flor EVI, De azuren Droom. -- 1936, Heugebaert, Dendermonde,
111 blz., 15 fr..
Uit verkleurde motieven een onhandig samengeflanst sprookje, dat wellicht
een licht bevreemdend liefdesavontuur idealiseeren wil (cf r. blz. 19, 77) : alles
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in een even weinig correcte als slecht gestyleerde taal (voorbeelden halen we
zijn zeeschreven,
geschreven,
J pen; of, zijn
liever niet aan). Zoo'n luimen houdè men liever in zijn
toch in zijn papieren.
Em. Janssen, S. J.

Maurits NEELS, Beelden uit mijn Kinderjaren (Eerste Deel). -1936, De Zijdeworm, Brussel, 109 blz..
Het scheelde niet veel of Beelden uit mijn Kinderjaren was een mooi boek
geworden. Oude dorpsherinneringen ; maar dan alleen de kruim er van. Losse
hoofdstukken ; telkens een waardevolle « bijdrage tot de geschiedenis van
(schrijvers) dorp en (zijn) streek » (het land van Waas waarschijnlijk) (blz. 7).
Typeeringen en toestanden naar het leven ; scherp gezien en zooals mijmerende
ironie ze gepuurd heeft tot schoonheid.
Alleen tegen de slordige taal maken we bezwaar. Hier en daar moet de stijl
het ook ontgelden ; maar fouten als « kousen breiden » (blz. 21), « Broeder
overste was opgewonnen » (blz. 71), « wij waren verslaan » (blz. 75) kunnen
er toch niet door ! .... En dat stemt, naast zooveel verdienste, echt droevig !
Em. Janssen, S. J.

Nico van SUCHTELEN, Fontie. Teekeningen van Jo Spier. -Wereldbibliotheek, Amsterdam-Sloterdijk, 74 blz..
Niets anders dan de geschiedenis van een gevonden hond ; en die van dokter
wan Stralen met zijn familie, in het dorp Putwijk...., totdat de dokter, door het
hondje gewonnen, eindelijk zijn belasting betaalt. Twintig gulden nog wel !...".
Een gevonden hondje dat, als een altijd nieuw sprookje, een familie en een
dorp gelukkig maakt : is dat geen écht thema voor geen kinderboek ? Een kinderboek met koddige teekeningen, en met een vermakelijken tekst dien de kunstenaar van Suchtelen met even veel hart als geest opstelde : zullen ook groote
.menschen daar niet veel genot aan beleven ?
Em. Janssen, S. J.

Anthonie DONKER, De Gestalten van Tachtig, Bloemlezing uit
de Poëzie der Tachtigers. — Dietse Letteren, 1935, Meulenhoff, Amsterdag, 135 blz..
Deze bloemlezing is, volgens een vast plan, zeer secuur uitgewerkt. Al de
groote dichtergestalten van Tachtig staan in de inleiding geteekend ; en de keuze
uit hun dichtwerk sluit zich telkens bij de geteekende gestalten aan. Ook enkele
bijfiguren zien we naar voren gebracht : Hein Boeken om zijn verwantschap met
,cle oudste poëzie der Tachtigers ; de schilders Jan Veth en Van Looy, die « in
hun zintuigelijke gevoeligheid.... echte Tachtigers » waren. .Als bijlage komen,
,onder den titel Overgang, enkele versjes voor van de confessioneele dichters
Eduard Brom en Seerp nema ; van de latere grooten ook, H. Roland Holst,
Leopold en Boutens, wier debuut wortelde in de Tachtigerbeweging.
Wie, verrast, hier zooveel minder bekende gedichten heeft gevonden, mooi
.als de mooiste van hun makers, ziet daarin een reden te meer om deze bloemlezing — daar ze zoo precies is wat ze zijn moet — voor alle belanghebbenden
,en belangstellenden onmisbaar te noemen.
Em. Janssen, S. J.
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Maurice GILLIAMS, Elias, of het Gevecht met de Nachtegalen. -1936, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 272 blz..
Dit boek, waarvan ook uiterlijk de verfijnde voornaamheid dadelijk opvalt,
verhaalt het gefingeerd leven van den jongen architect Vincent Elias Lasalle, die,
in 1924, in een electrische kabien om het leven kwam. Het eerste deel (blz. 9-171)
heet door hem zelf te zijn opgesteld: herinneringen uit zijn kindertijd in een ouoerwetsch landgoed van de Kempen ; het tweede (blz. 172-268) zou geschreven
zijn door den schilder Olivier Bloem : hoe deze Elias aan het pensionaat leerde
kennen, en later getuige was van zijnpogen en sterven.... « Zijn leven lang
had hij met de Nachtegalen strijd geleverd, zijn onzalige droomverbeeldingen,
die hij bevechten ging zooals Don Quichotte de windmolens bestormde » (blz.
264-265).
Een zeldzaam geval !.... Van allerhande jeugdherinneringen — standjes en
feestjes binnenshuis, spelletjes en gesprekken in het park of bij de beek, verdere
verkenningstochten en avontuurtjes —.... van alles maakt de knaap, droomend,
wonderbare dingen, waarvan de verrassing steeds pijnigend nawerkt. Prikkeling
en pijniging, om aan de alledaagschheid te ontkomen, worden den jongen, aan
de kostschool, een behoefte. Nog onbeheerschter zijn de verbeeldingsluimen bij
den jongen man ; en elk opzet doen zij, als de wervelwind het zand, uiteenstuiven.
Eindelijk slaagt hij met het plan van een geheele tuinwijk; hij bestuurt den aanbouw er van....: maar zijn onderdrukt gevoelsleven drijft hem in den dood....
Zoo keerde « dat duurbaar-onevenwichtig wezen » (blz. 267) toch in alles « naar
zijn aarde weer » (blz. 268).
Een zeldzaam geval ! .... Een zichzelf pijnigend artist, in strijd met de
zware werkelijkheid die hem dooddrukt. Voorgesteld met een overvloed van allerindividueelste belevingen, als ware hij uit het leven zoo maar opgehaald. In een
stijl' van een uitzonderlijke qualiteit : vol hypersensitivisme, en tegelijk even sober
heheerscht als feilloos suggestief door het ééne detail en de zuivere verwoording.... Een éénig werk, even spontaan volgroeid als zorgvuldig besnoeid.
Zelf een temperament van sensitieve gevoeligheid en scherpe poëtische vizie,
heeft Maurice Gilliams zijn artistieke persoonlijkheid duidelijk en zuiver hier
afgedrukt. Iets té duidelijk zelfs ; want het verschil van stijl tusschen het eerste
en 'het tweede cahier is te gering, — en aan de decadente verfijning van zijn
hoofdheld (« bijna pervers » noemt hij ze) ontkomt hij zelf te weinig. Zijn boek
mist het overstelpend-weelderige, het krachtig-voedende, het diep-bevredigende
dat, naar ons oordeel, een volkomen kunstwerk niet ontberen mag.... En bij
zooveel aanleg, zelfcritiek en zorgzaamheid kunnen wij die zwenking naar het
decadente (bij den schrijver evenals in zijn werk) slechts betreuren.
Van zedelijk of godsdienstig standpunt uit valt, behalve door voorgaande
bemerking, weinig of geen voorbehoud te maken. Toch zagen wij het boek niet
graag in de handen van de aankomende jeugd : de aanstekelijk voorgestelde
« zelfkoestering » kon hen ontredderen !
Em. Janssen, S. J.
Joos van OHISTELE, Voyage naar den Lande van Belofte, in
hedendaagsch Nederlandsch naverteld door A. Demaeckere. -- 1936,
« Die Poorte », Oude-God-Antwerpen, 207 blz..
In 1481 (nog geen dertig jaar na den val van Constantinopel) ondernam de
Vlaamsche ridder Joos van Ghistele, met een klein gevolg, een reis naar het
Oosten. Hij bezocht Klein Azië, Palestina, Egypte, Perzië ; in Juni 1485 was hij
in zijn land weergekeerd. Aan zijn kapelaan Ambrosius Zeebout dicteerde hij het
relaas van de reis ; het handschrift, verscheiden malen overgeschreven, werd voor
't eerst gedrukt in 1557 ; naar den eersten druk 'bewerkte A. Demaeckere het
reisverhaal dat « Die Poorte » ons aanbiedt.
Een grondig bespreker zou de moderne omzetting met den ouden tekst moeten collationeeren, de talrijke weggelaten fragmenten inzien, de aangebrachte
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verdeeling nagaan, de inleiding wetenschappelijk beoordeelen.... Men neme het
ons niet kwalijk, zoo wij het hier gebodene alleen als een volksboek beschouwen;
als zoodanig vinden wij het ook ingeleid.
Kan het voor een volksboek doorgaan ? « Het verhaal », beweert de inleider, « werd geen gewoon reis-verslag, maar een kunst-werk, het boek van een
sterk-gemarkeerde persoonlijkheid voor alles wat hij zag, met een scherp opmerkingsvermogen en een fijnen, beheerschten humor » (blz. 5). Met wat goederf
wil vindt men, in den tekst, eenige aanleiding tot zulk oordeel ; veel duidelijker
is de opeenstapeling van détails, de vijftiende eeuw eigen, waar de compositieeenheid op inboet. Van een kunstwerk, naar de zuivere beteekenis van dat woord,
kan moeilijk spraak zijn ; wij doorlezen een vertrouwbaren zestiende-eeuwschen
Baedeker.
De cultuur-historische, de psychologische, de taalkundige beteekenis zijn,
buiten kijf ; maar de cultuur-historicus, de letterkundige psycholoog, de taalkundige vergen, voor hun studie-materiaal, meer wetenschappelijke waarborgen. En
wil men het volk dan toch het wezenlijk belang van dit werk doen inzien ; dan
dient de inleiding secuurder uitgewerkt, de excerpten minder gefragmenteerd, de
tekst meer methodisch ingedeeld, de hoofdstukken in een inhoudstafel nog eens:
aangegeven.... waarbij een geteekend landkaartje uitstekende diensten zou bewijzen... .
Met recht trekt « Die Poorte » onze aandacht op dit vergeten werk. Ook nu
zal het iedereen interesseeren ; maar wij zagen het graag zorgzamer voorgesteld.
Em. Janssen, S. J.

Pierre HANGZIN, S. J., La Geste des Martyrs. -- Desclée-De
Brouwer, 268 blz., 12 Fr. fr.
Iedereen zal Pater Hanozin dankbaar zijn dat hij :n een handig en goedkoops
boekdeel al de handelingen der martelaren van de drie eerste eeuwen van het
Christendom heeft bijeengebracht. De lezer vindt hier uitsluitend de authentieke teksten verzameld en vertaald. Alle wetenschappelijke staketsels werden
weggenomen na het voltooide werk, zoodat we hier alleen staan voor het waarachtig relaas van wat eenigen onzer eerste broeders voor Christus leden.

S.
Martial LEKEUX, Heiligheid en goede wil. — St. Franciscus
Drukkerij, Mechelen, 156 blz., 10 fr.
Het mag een krachttoer heeten het levendige Fransch van P. Lekeux te ver-dietschen. Dat P. Vitus Leemans er altijd volkomen is in geslaagd zullen we niet
beweren ; maar deze roep tot heiligheid klinkt toch zooveel frisscher dan het
in vele dergelijke werken gebeurlijk is, dat we dit werkje zonder voorbehoud
willen aanbevelen. Wie zijn innerlijk leven wil hooger voeren, vindt in P. Lekeux
een hulpzame en aanmoedigende gids. Dit boekje is te rangschikken onder de
zeer goede geestelijke lectuur.
S.

BONDIG VERMELDE WERKEN

Mgr. K. CRUYSBERGHS, Het Geloof — De Standaard-Boekhandel, 1935, 154 blz., 15 fr.
Zes vastenpreeken in 1935 gehouden. Een 50-tal blz. « theologische aanteekeningen » vullen de preeken zelf aan en maken van dezen bundel een tractaat
dat den ontwikkelden leek een juister begrip van zijn geloofsact bijbrengt.
K. B.
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E. J. VAN DE VEN, David biJ Goliath — Hansa; ar °ugsel, 1934,
'93 blz.
Een werk op den vooravond onzer devalttatie gesvhreven ; zijn rQei) I MO
moet idevaloriseeren » maakte toen ophef. Nu nog intereSsant oni de bijzonder.,
heden over a de Vereenigde Staten van, 1934 ».
K.13.
Peter LIPPERT, Gods Lievelingen, naar het Duitsch door Jos.
VAN REUSEL. — Frans Tweelinckx-Boeyé, Aarschot, 1932, 302 blz.
Met fijne, diepgaande ontleding tracht P. Lippert iets van het wonderbare
-en innemende en ook rijk gevarieerde van Gods heiligen weer te geven. De klare
en sobere stijl .a- die behouden bleef in de vertaling — geeft aan deze studies
een sereene rust en brengt ons tot het bewustzijn van een vertrouwelijke innig °beid met Gods Lievelingen.
A. W., S. J.
Peter LIPPERT, Tweeërlei Menschen, naar het Duitsch door Jos.
VAN REUSEL. --• Frans Tweelinckx-Boeyé, Aarschot 1932, 302 blz.
Dit boek getuigt van een rijke ervaring en veel oordeel. Geschreven met de
vaderlijke goedheid van een priester die door al de zwakheden van den mensch
het goede, dat God er in gelegd heeft, weet te ontdekken, spoort het aan tot een
kalm en diep vertrouwen, wat de meeste menschen tegenwoordig zoo noodig
hebben. Men moet het boek lezen e n herlezen en altijd vindt men er iets nieuws
in ; oppervlakkige lezers zal het niet voldoen.
A. W., S. J.

Nadejda GORODETZKY, L'Exil des Enfants. — Roman (Les Iles)
Desclée-De Brouwer, Parijs, 1936, 296 blz., 12 fr.
Psychologische roman uit het leven der russische emigratie-jeugd. De
schrijfster kent het midden door en door, ze heeft de verlangens van die jeugd
aangevoeld en meegeleefd. Het boek geeft dan ook een zeer juisten kijk op de
mentaliteit van die ontwortelde maatschappij, het beschrijft haar leven, hare
,reactie tegenover de vreemde omgeving, tegenover den nieuwen bolsjewistischen
staat. Zeer getrouwe weergave van die voor het Westen doorgaans onvatbare
russische mentaliteit, met hare schaduwzijde- maar ook met hare rijke mogelijkheden.

A. W., S. J.

Dr. G. F ER GU SON, Productie en consumptie. Voorspel en hoofd 'bedrijf, — J. Noorduyn en Zoon, Gorinchem, 1934, 78 blz.
Productie en vooral overproductie wordt hier onderzocht ; zeer origineel,
wellicht te origineel, en omslachtig, verward. R. E. M. dat is Rationalisatie, Effi,ciency en Mechanisatie krijgen het hard te verduren.

Fasquelle, Pa*** Le Plan francais, doctrine et plan d'action
rijs, 1936, 199 blz., 12 Fr. fr.
Een uit de overtalrijie.... -snaar een sliep doordacht plan, een weinig aio.
pisch maar toch leerrijk omdat het de nieuw opgerezen moeilijkheden duidelijk
laat inkomen.
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J. E. KESTELOOT en J. VERMEERSCH, Beknopt Leerboek over
Handelsproducten -- Karel Beyaert, Brugge, 200 blz.
Onlangs verscheen van de hand van gënoemde schrijvers een werk in twee
deelen over Handelsproducten (cfr. recensie In Streven, n° 5, blz. 557) In dit
beknopt leerboek werden de voornaamste hoofdstukken ervan overgenomen.
Al het goede dat wij -over het eerste werk hebben geschreven, kunnen wij
mutatis mutandis over dit beknopt leerboek herhalen. Warm aanbevolen aan ar
de leerlingen onzer handelsscholen.
M. LEVALLET-HONTAL, Pour les vangt ans de Colette. -- Desclée-De Brouwer, 288 blz., 12 fr.
In dit boek, vooral bedoeld voor de moeders wier dochter op trouwen staat,
wordt door eene moeder op kiesche en christelijke wijze eene volledige huwelijksmoraal uiteengezet. Zeer aanbevolen.
S.

Gregorio en Maria MARINEZ SIERRE, Le Chant du berceau, comédie en deux actes et en prose, vertaald door C. ROECKERT en
MADANY. — Desclée-De Brouwer, 186 blz., 12 fr.
In zijne inleiding tot dit Spaansch tooneelstuk zegt Gérard Batbedat dat
het Parijs van na den oorlog zich eiken avond, maand na maand, van zijn
jazz-band en zijn negercabaretten afkeerde om naar het kleine theater van deavenue Montaigne vurige bewonderaars af te vaardigen, die meegesleept werden
door de geschiedenis van de kleine Theresia welke haar klooster verlaatOm te huwen. »
Mogelijk ; maar.... niet zoo bij ons. 't Stuk is nochtans goed bedoeld..
De vertaling is keurig.
4

Prof. Ir. E. MOLENGRAAF, De grenzen voor de zedelijke geoorloefdheid van dele rijkdom ; Reeks « Waarheid en Leven », Philosophi-Paul Brand, Hilversum, 1936, 83 blz., f. 0,80.
sche verhandelingen
Een moeilijk vraagstuk dat heel wat schakeeren en onderscheid maken
vereischt om elke eenzijdigheid en overdrijving te kunnen vermijden.
Welnu, de schrijver geeft ons eene verhandeling welke aan die eischen vol
doet. Wij hadden evenwel gewenscht dat hij ook de « verplichtingen omtrent
het vrije inkomen » behandelde zooals Pius XI ze in a Quadragesimo Anno »
opgeeft.
Dr. K. du Bois, S. J.

THOMAS MORE, De vier uitersten.— Foreholte, Voorhout, 130
blz., gen. 11. 1,25, geb. 1,75.
In deze vrome bedenkingen van den lord-kanselier over de dood en de
hoofdzonden vindt men de duidelijke en rake zeggingskracht weer eigen aan de
klassiek geschoolde renaissance-schrijvers. Dit werkje is eene kalme lezing ea
overweging overwaard.
S.
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PIUS XI, Over het katholieke priesterschap. -- Geloofsverdediging, Antwerpen, 68 blz., 3,50 fr.
In een vorig nummer van « Streven » vond de lezer een commentaar over
sverdediging zorgde voor eene goedkoope en
deze Pauselijke encycliek. Geeloofsverdediging
verzorgde uitgave die het belangrijk document in ieders bereik stelt.
S.

WARD HERMANS, Het Boek tier Stoute Waarheden — Drukkerij
N. V. Vonksteen, Langemark, 153 blz.
De politieke ideeën van den Schrijver zijn voldoende gekend. In deze lijvige
brochure hekelt hij op scherpe wijze de Belgische staatkunde en drukt de hoop
uit dat Vlaanderen, vereenigd met Holland en bevriend met Duitschland, vrijheid,
geluk en vreugde zal mogen genieten.
E. D. S.

Dr. M. COBBENHAGEN, Het vraagstuk van de werktijdverkorting ; theoretische algemeen-economische en wijsgeerige beschouwing
-- R. K. Werkliedenverbond in Nederland, Utrecht, 1936, 31 blz.
De ondertitel zegt ons duidelijk waarover de Professor ons hier zeer leerrijk
onderhoudt.

Ir. J. D. WACKWITZ, Loonstelsels in theorie en praktijk. -- Handelswetenschappelijke Bibliotheek, Leiden, 1935, 169 blz.
Zeer leerrijke studie over de «theorie» der voornaamste loonstelsels :
de princiepen waar ze van uitgaan en de wijze waarop ze berekend worden ; en
hunne «prakt ij k » : hunne praktische bruikbaarheid, hetgeen het gebruik
-er van meebrengt. Talrijke grafieken verduidelijken den uitleg.
K. B.

T. FERLE, La Ligue des Droits de 1'Homme. -- Bonne Presse,
Parijs, 1936, 218 blz., 10 Fr. fr.
Deze « Ligue » werd in 1898 opgericht en telt nu een 160.000-tal leden.
Hier worden wij zakelijk ingelicht over haar echt streven dat godsdienst-vijandig
is. De schrijver toont het aan uit de statuten en andere documenten van de
Ligue zelf afkomstig.
K. B.

J. FESTRAETS, Pietje Plek, teekeningen van Leo MEURRENS.
--- Davidsfonds, Jeugdreeks no. 18, 1935, 105 blz., 12 fr.
Een bundel leuke vertellingen voor jong en ook voor oud. Warm aanbevolen!
E. D. S.
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Streven III, Nr 5, Augustus 1936.

Voor Studenten en Oud-Studenten van
de St-Ignatius' Handelshoogeschool
Propag anda Streven.
Met dit nummer sluiten wij den derden jaargang van ons tijdschrift. Wij mochten ons, in het afgeloopen dienstjaar, op een buitengewone toename van abonnenten verheugen. Niet voor een gering deel
is dat het werk geweest van de ijverige propaganda onzer studenten
en oud-studenten. Wij sturen ze dan ook een hartelijk dankwoord toe.
Mag Streven verder verhopen, dat zij gebruik zullen maken van de
vacanties om hun propagandawerk voort te zetten ? Nog vele studenten en oud-studenten schijnen geen interesse te voelen voor een tijdschrift, dat ook voor hen van groot belang zou kunnen zijn. Nog
honderden onder onze Vlaamsche intellectueelen kennen ons tijdschrift niet. Vooruit dus : aan het werk !
De prijs voor den volgenden jaargang is vastgesteld op 25,— jur.
Propaganda-materiaal is te bekomen bij E. De Schaepdryver.
Huwe lijk,
Op Zaterdag 18 Juli werd in de kerk van O.L.V. ter Sneeuw
het huwelijk ingezegend van onzen vriend Wim Fret met Mejuffer
Flora Van Leemputten.
Op Maandag 3 Augustus werden Eugeen Slaets en Juffrouw
Maria Peeters door het H. Sakrament des Huwelijks vereenigd in de
Sint-Kathelijne kerk te Mechelen.
Vriend August van Beeck kondigt ons zijn huwelijk aan met
Mejuffer Augusta Van Roey. Het werd in de parochiale kerk van
Rijkevorsel ingezegend, den 4 Augustus.
Aan allen onze beste gelukwenschen !
Overlijden.
Den 2 Juli 1.1. overleed te Antwerpen Mijnheer Henri Van der
Steen, lid van den Raad van ALSI. Wij bieden Mevrouw Van der
Steen onze innige gevoelens aan van Christelijke deelneming. In den
H. Van der Steen verliest ALSI een harer ijverigste en sympathiekste
leden. Zijn aandenken zullen wij in eere en erkentelijkheid bewaren.
Den Woensdag 15 Juli werd in de kapel van het St-Ignatius Instituut een mis opgedragen voor de zielerust van den dierbaren af ge
storvene.

Vriend Paul Isebaert, de sympathieke oud-voorzitter van de Wikings, werd diep beproefd door het afsterven van zijn broeder Louis,
den 23 Juni te Meenen overleden. Aan hem en zijn achtbare ouders
onze oprechte gevoelens van diep-christelijke deelneming.
Nieuws uit de School. — RAPPORTEN.
2e JAAR : Felix Bosmans : De Veehandel te Schaffen ;
Louis Bosteels : De Produktie van hout in Europa ;
Joz. De Bruyn : Zink als Metaal ;
Jozef Eckelmans : De Koloniale Loterij ;
Gaspar Geerts : Tuinbouw in den Polder ;
Karel Henderyckx : Tijdloon, Stukloon, gestaffeld loon ;
Tom Huybrecht : Plan-ekonomie ;
Jozef Jacobs : De Personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ;
Jozef Nijs : De Egyptische Industrie ;
Maurits Pauwels : De Veeteelt in de W. Vl. polders.
Jan Van Houtte : De Strijd om Macedonië ;
Hendrik Verbieze : Toerisme in de W. Vl. bergstreek ;
Albert Verheyen : De Steenkolen in de Kempen ;
Roger Vervaecke : De Antwerpsche Natiën ;
Gregorius Wauters : Het Italiaansch-Abessynisch conflict.
3e JAAR : Albert Aerts : Inlandsch 'Paysanaat in Belgisch Congo ;
Albert Antonissen : Analytische Studie van de « Groep
der Grands Lacs » in Belgisch Congo ;
Frans Beyers : Brugge, de Middeleeuwsche Grootstad ;
Frans Beurghs : De Amerikaansche Industrie en NIRA ;
Albert Block : De Japansche politiek in China ;
Lucien De Meirleir : Poor den Arbeidsdienst naar de
Remi De Smedt : Finanties in het Derde Rijk';
Louis Heens : Belgische Fotoproducten ;
Albert Grootjans : Russische Finantiën ;
Louis Hermans : De Arbeiderspolitiek in het Derde Rijk ;
Albert Lippens : Vreemdelingenverkeer te Brugge in 1935;
Albert Melort : De Verschaffing van productieve werkgelegenheid aan de werkloozen in België ;
Frans Van Antwerpen : Antwerpsche Tarwehandel in
Canada ;
Albert Van den Nyden : Het Corporatisme in Italië ;
Alfred Verhe'lst : Landbouwcrisis in d e Ver. Staten ;
Jozef Vermeiren : Het Vraagstuk der Belgische grensarbeiders in Noord-Frankrijk.
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