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Onafhankelijke wijsgeerige vorsching
in het huidig katholiek kultuurleven
L. DE RAEYMAEKER.

Op het Katholiek Congres te Mechelen in 1891 werd door Mgr.
Mercier, pas benoemd tot President van het te Leuven op te richten
Hooger Instituut voor Wijsbegeerte, een merkwaardig verslag voorgelezen over de hoogere philosophische studies. Mgr. Mercier constateerde de afzondering der katholieke wetenschapsmenschen en
bizonder der katholieke philosofen en duidde op de hieruit voortvloeiende schadeposten op godsdienstig en wetenschappelijk gebied
hij spoorde de oorzaken op van de gewraakte toestanden en beraamde
de middelen om er in te voorzien. Dit verslag vond een Breeden
weerklank in de katholieke wereld en ook heden wordt er nog vaak
aan herinnerd.
Sinds 45 jaar hebben tallooze ontdekkingen het wetenschappelijk
beeld der wereld in elk opzicht hernieuwd, wijl ook het philosophisch
leven een radicale evolutie onderging. We stellen dan de vragen
hoe staat het met de wijsbegeerte bij de katholieken ? Waar moet
men naartoe ? Wat dient er gedaan ?
I. DE TOESTAND,
Het is een onloochenbaar feit dat rinds den heropbloei der
Scholastiek op het einde der vorige eeuw, dank zij grootendeels de
hardnekkige en doordrijvende actie van Kard. Mercier, de katholieke wijsgeeren een ruimere plaats in de wereld bezetten. Reeds
oogsten wij de vruchten van den noesten arbeid onzer onmiddellijke
voorgangers. Wat het aantal scholen en instituten betreft, — in alle
waar men de Scholastieke theorien onderwijst, het
werelddeelen,
Verslag voorgelezen in de sectie : Kultuur, op het Vi de Katholiek Congres
van Mechelen, den 12 September 1936.
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aantal boeken en tijdschriften, — in alle talen, — waarin diezelfde
stellingen voorgestaan worden, is de Scholastiek ongetwijfeld de
ruimste, de verst verspreide philosophische strooming geworden.
Van die instituten werden er vele de laatste vijftien jaar opgericht ;
wellicht het grootste aantal dier tijdschriften zijn geen vijftien jaar
oud ; het wetenschappelijk karakter van een goed deel jongsverschenen Scholastieke werken wordt door niemand meer betwist ; op
nationals en Internationale congressen en in allerlei wetenschappelijke vereenigingen wordt nu, in den regel, de medewerking der
Scholastieken graag aanvaard. De Scholastiek getuigt van een jeugdige en veelbelovende levenskracht. Op betrekkelijk korten tijd is
er dus een heele ommekeer gekomen, en wel ten goede.
En nochtans voelen wij ons genoopt nog immer den noodkreet
te slaken : katholieke philosofen, blijft niet afgezonderd leven ! Kijkt
naar buiten uit ! Treedt meer naar buiten !
Het lijkt juist een opvallend felt dat, niettegenstaande het zoo
krachtig ontwikkeld leven der Scholastiek, de philosophie der katho-.
lieken te weinig doordringt in de niet-katholieke milieu's. Het probleem moet onderzocht worden : waaraan is die betrekkelijke steriliteit te wijten ? Hoe kan de toestand verholpen worden ?
II. DE GEDRAGSLIJNEN.
1) Onafhankelijke wijsbegeerte.
De niet-geloovigen, — Mgr. Mercier stelde het reeds vast, —
voelen steeds achterdocht en wantrouwen voor het wijsgeerig denken der geloovigen, want ze meenen . dat het geregeld in dienst staat
van het dogma en immer door apologetische doeleinden beheerscht
en vertroebeld wordt.
Het gaat niet op, den tegenstrever zoo maar kortaf van kwaden
wil te betichten, — de toestand zou er trouwens niet op verbeteren.
— Men zal veiliger te werk gaan wanneer men zich afvraagt hoe
het wantrouwen ontstond en waarom het voortduurt. Wie daarenboven wil opmerken, dat dit noodlottig wantrouwen bij de niet-katholieken nog vrij algemeen verspreid is, zal alvast vermoeden dat het
al te dikwijls verwekt wordt door het een of ander in de gedraging
der katholieke wijsgeeren.
Denkt U even den toestand in. Er bestaan vele en bloeiende
katholieke scholen voor philosophie, maar haast altijd doceert men er
tevens de theologie : instituten waar men zich uitsluitend op de
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wijsbegeerte toelegt, zijn er zeer weinig. Men telt talrijke Scholastieke tijdschriften ; meest alle zijn en aan philosophie, en aan theologie
gewijd ; de katholieke periodieken die een uitsluitend philosophisch
karakter vertoonen, kan men op zijn vingers tellen. Het heeft als
gevolg dat de niet-katholieken maar moeilijk onderscheiden wat, bij
ons, de wijsbegeerte en wat de theologie toekomt, en wellicht heel
oprecht zijn ze de meening toegedaan, dat we geen eigenlijke, zuiver
natuurlijke wijsbegeerte bezitten.
Bij de Scholastieken zelf, die trouwens heel dikwijls en philosoof
en tevens theoloog zijn, heeft het gewoonlijk dit gevolg, dat de wijsbegeerte haast uitsluitend « in ordine ad theologiam » behandeld
wordt : de wijsgeerige problemen die tot geen of tot weinig belangrijke theologische toepassingen leiden, worden verwaarloosd ; vakken, zooals de ethica en de godsleer, waar de theologie, in 't licht
der openbaring, veel kan verruimen en verduidelijken, worden feitelijk haast nimmer losgemaakt van het correspondeerend theologisch
gebied : waarom, schijnt men te meenen, zijn tijd besteden aan het
uitwerken en verstevigen van voorloopige stellingen, wanneer men,
op theologisch terrein, hetzelfde in een rijker kader terugvindt ? De logisch-konsekwente synthetische behandeling der vragen, b.v. op het
stuk der metaphysiek, valt weg, omdat men, van stonden aan, de
afzonderlijke problemen rechtstreeks en onmiddellijk in een theologisch geheel indenkt ; eindelijk, een volledige philosophische synthese,
die als zoodanig met moderne, haarfijn uitgewerkte systemen kan
wedijveren, ontbreekt al te dikwijls. Voegt er aan toe, de angstvallige bezorgdheid om de minste stelling met autoriteitsargumenten en,
waar het mogelijk is, met theologische redenen te staven ; den kommer
om aan te leunen bij de Scholastieke traditie, ook wat betreft de
probleemstelling, de formuul en zelfs de latijnsche taal. Is het dan te
verwonderen dat de niet-katholieken verkeerd begrijpen, dat ze zelfs
niet trachten te begrijpen en achteloos voorbijgaan, omdat ze er geen
echt-philosophische houding in ontdekken ? Is het te verwonderen
dat diensvolgens misverstanden en onoverwinnelijke vooroordeelen
ontstaan en dat elk vruchtbaar contact onmogelijk wordt ?
De eerste plicht van den philosoof is : philosoof te zijn, in alle
oprechtheid philosophisch werk te verrichten, aan het formeel object
der wijsbegeerte getrouw te blijven. Alle bijbedoeling, ook de beste,
moet geweerd. Oprechtheid is de hoofddeugd van wie de waarheid
nastreven wil. De grenzen moeten duidelijk getrokken worden : wat
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de wijsbegeerte vreemd is, moet uit het wijsgeerig streven formeel
gebannen. Een katholiek is philosoof, of hij is het niet. Wil hij het
zijn en als zoodanig erkend worden, dan moet hij het vertrouwen
afdwingen door een oprechte toewijding aan zijn wetenschappelijk
werk en het eerlijk betrachten van het specifiek
doel van alle wijsgee_
rig denken. Zoo en niet anders is samenwerking met andersdenkenden
mogelijk en ligt de baan open voor een vruchtbare gedachtenwisseling.
Maar zijn we nu niet op een dwaalspoor geraakt ? Hebben we
wel het recht de onafhankelijkheid van het philosophisch onderzoek
te prijzen ? Vooreerst, heeft de H. Kerk door haar voorschriften ons
die vrijheid niet grootendeels ontnomen ? Trouwens, moeten we niet,
als katholieken, ons wijsgeerig werk in een breeder levensprogramma
inschakelen, waar het een ondergeschikte plaats inneemt ?
We achten het noodig hier klare toestanden te scheppen en
willen betreffende deze beide punten enkele opmerkingen voorstellen.
Nooit te voren wellicht heeft de H. Kerk zich rechtstreeks en
uitdrukkelijk zooveel bezig gehouden met het probleem der philosophie, als ze dit onafgebroken deed vanaf de tweede helft der negentiende eeuw tot op den dag van heden toe. Ze verwekte de heropleving der Scholastiek, ze prees boven al het Thomisme : encyclieken,
waarschuwingen, aanmaningen, voorschriften en verordeningen ( tot
zelfs in het algemeen canoniek wetboek) volgden elkander voortdurend op ; ze zijn de duidelijke uiting van een vasten en doelbewusten wil.
Men weze echter niet katholieker dan de Paus van Rome en
men bewijze de H. Kerk geen ondienst door haar bedoelingen te
verdraaien en haar daden verkeerd uit te leggen.
Het was nimmer de bedoeling der H. Kerk een philosophisch
stelsel als dogmatische waarheid uit te roepen. Wie blindelings een
theorie voor waarheid aanvaardt, doet niet aan philosophie. De H.
Kerk heeft noch theoretisch, noch praktisch het bestaan en de wettigheid der wijsbegeerte genegeerd ; ze heeft ook geen enkele wijsgeerige stelling uit het philosophisch verband gelicht om ze ten geloove op te leggen.
Maar de H. Kerk is bezorgd om het kerkelijk onderwijs : haar
taak is het dit te regelen. Hier richting te verschaffen en bepaalde
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eischen te stellen, acht ze haar recht en haar plicht. Wie zou er zich
over verwonderen ? Het gaat evenwel over het onderwijs, en dan
nog slechts over het kerkelijk onderwijs der wijsbegeerte ; het gaat
over niets anders. Het uitbouwen, het bewust doorschouweri en
overtuigd verdedigen der philosophische waarheid eenerzijds, de
praktische inrichting van een bepaald onderwijs anderzijds, zijn toch
gansch verschillende en nooit te verwarren zaken.
In het kerkelijk onderwijs wordt het Thomisme als leidraad
opgelegd. Hoe ruim dit echter moet opgevat worden, heeft men kunnen opmaken uit de discussie die zich na 1914 rond de XXIV Thomistische thesen ontspon, en uit de authentieke verklaringen die door
de kerkelijke overheid hieromtrent gegeven werden.
De nauwkeurige interpretatie dier voorschriften hoeven we hier
niet verder te verschaffen. Wel is het van belang te onderlijnen dat
de kerkelijke voorschriften den philosophischen geest niet pogen uit
te dooven, noch het philosophisch werk te verhinderen ; dat het
integendeel de katholieken vrij staat zich in voile onafhankelijkheid
op het wijsgeerig terrein te bewegen.
Men zou nochtans kunnen veronderstellen, dat, afgezien van
alle disciplinaire schikkingen, het bovennatuurlijk geloof elke zuiver
philosophische synthese uiteraard moet verdringen. Het volstaat hier
niet zich op het onafhankelijk regime der bizondere wetenschappen
te beroepen, want, in tegenstelling met deze, heeft de philosophie
een totalitair karakter : ze streeft er naar, een wereldbeschouwing
te worden en een wijsheidsleer. Maar in de huidige orde, waar de
natuur tot het genadeleven verheven werd, zou dan de philosophie
in haar opzet onvermijdelijk moeten falen en de disharmonie tusschen
haar aanspraken en haar mogelijkheden zou onvermijdelijk wanorde
stichten.
In dit perspectief verkrijgen de jongste discussies over de kristelijke wijsbegeerte hun voile beteekenis. Mag of moet onze philosophie kristelijk zijn en wat heeft dit te beduiden ? Het probleem is
ingewikkeld, want het gaat ten slotte over de verhouding van natuur
en genade. Men kan het historisch ofwel systematisch behandelen ;
men stelt zich daarbij op een theoretisch of op een praktisch standpunt.
Een zaak is zeker, nl. dat men het radikaal onderscheid tusschen natuur en bovennatuur in elk geval moet vrijwaren, en dus ook het
onderscheid tusschen de zuivere rede en het geloof ; in werkelijkheid
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beweegt men zich dan op een dubbel plan, en is er plaats voor een
philosophie die, in den grond, van de op het geloof gebaseerde theologie verschilt en tot deze laatste immer onherleidbaar blijkt te zijn.
Op de Thomistische studiedagen te Juvisy, in 1932, waar het probleem ter bespreking voorgelegd werd, was men het dan ook, van
stonden aan, eens om te aanvaarden dat, naar hun formeel object,
en dus naar hun wezenheid, wijsbegeerte en theologie verschillen ;
dit specifiek onderscheid werd zelf buiten alle discussie gehouden.
Zoodat de benaming « kristelijk » op geen andere verhouding van
de wijsbegeerte tot het geloof en de theologie kan wijzen dan op een
verhouding die, ten opzichte van de wijsbegeerte, a accidenteel 3.
moet genoemd worden.
De waarde van een philosophisch systeem zou alsdan op meer
dan een wijze kunnen onderzocht worden. Men kan ze vooreerst
rechtstreeks nagaan door het kritisch onderzoek van den grondslag
en inwendige structuur van het stelsel. Het is evenwel geenszins uitgesloten ,dat ook niet-philosophische redenen die waardebepaling van
wijsgeerige stellingen komen staven. Zoo is het b.v. een merkwaardig
felt dat in de twintigste eeuw, die bij uitstek een periode van wetenschappelijke veroveringen en kultureele ontwikkeling is, de Katholieke Kerk zoo beslist naar de Scholastiek gewezen beef t, en er aldus
in slaagde een schitterende hernieuwing der kerkelijke studies te
verwekken ; het is eveneens een allerbelangrijkste feit, dat de Scholastieke philosophie eeuwen lang er in mocht slagen zich aan te
passen aan de dogmatische waarheid, en als dankbaar en soepel
werktuig der katholieke theologie dienst te doen, wiji geen enkel
ander systeem die vuurproef kon doorstaan. Maar die onrechtstreeksche redenen blijven immer van niet-philosophischen aard. Ze zijn een
vingerwijzing, een geruststelling, een aanmoediging : ze kunnen uit
zich zelf geen philosophische overtuiging verwekken, want ze geven
geen natuurlijk inzicht in de waarheid.
Men kan nu twisten over de opportuniteit van de benaming
<< kristelijke philosophie ». Niemand onder ons zal den allergrondigsten invloed van den kristelijken godsdienst op het wijsgeerig denken negeeren ; noch zullen we de hierarchische rangorde van theologie en wijsbegeerte verwerpen ; we zullen evenmin beweren dat de
wijsbegeerte aan de kristenen de volledige leer der konkrete levenswijsheid kan verschaffen. Maar de eigen geaardheid van de wijsbegeerte zullen we evenmin prijsgeven. En het lijkt ons, in bepaalde
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omstandigheden, zeer gepast met nadruk te herhalen dat wij, katholieken, op het terrein der philosophie onze volledige vrijheid bezitten
en, wars van alien dwang, met de natuurlijke krachten van den
mensch willen bereiken wat in dit opzicht bereikt kan worden : voor
zoover is onze philosophie niet formeel kristelijk, maar eenvoudig
menschelijk. De essentieele onafhankelijkheid van het wijsgeerig
denken is ons een duurbaar pand, want ze is de conditio sine qua
non van het bestaan zelf der wijsbegeerte.
2) Levende wijsbegeerte.
Men verwijt dikwijls de Scholastieken dat hun wijsbegeerte
dood is en versteend, louter traditioneel : een familiestuk dat, met
veel eerbied behandeld, van geslacht tot geslacht overgeerfd wordt
en waarvan de stiji en het uitzicht den hoogen, antieken ouderdom
verraden.
Hiertegen heeft men, sinds lang, terecht geprotesteerd. De katholieken herhalen steeds, dat het geenszins hun inzicht is oude mumieen
te ontgraven en in onze moderne wereld rond te voeren ; het zou wel
kunnen leiden tot een aardig, maar toch, na een tijdje, vervelend
marionettenspel. Ze weten zeer wel dat men bier, meer nog dan
elders, « zijn erfdeel moet veroveren ». Elk geslacht, elk individueel
philosoof moet, op zijn beurt, voor zich zelf de problemen stellen,
de moeilijkheden aanvoelen, de oplossingen opnieuw ontdekken, zijn
philosophische wereld waarachtig scheppen. Niet alien zijn er toe
in staat : pauci electi ! — Maar die weinigen, hebben ze zich van hun
zware taak gekweten ? Men ontgaat niet aan den indruk dat het te
dikwijls bij vrome wenschen en nooit uitgevoerde voornemens gebleven is.
De traditie heeft het voordeel dat ze het uitgestippeld plan van
de op te bouwen synthese verleent, kernachtige formulen verschaft,
bewijsvoeringen voorlegt, het ongestoord bezit der voorheen veroverde waarheid verzekert : hierdoor wordt de rustige en methodische
arbeid in de hand gewerkt. Maar er zijn ook nadeden aan verbonden : men laat zich passief geleiden ; slenter en sleur verlammen elk
initiatief ; men springt met nooit betwijfelde formulen om en vergeet hun volledige beteekenis te ontcijferen en nauwkeurig te bepalen ; men is er bovenal toe geneigd het onontbeerlijk adaptatiewerk
te verwaarloozen.
Dit laatste is het hoofdgebrek. Want alle leven is zelfontwikke-
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ling, (< vivere est sese movere » : dit geldt voor den geest en voor
het lichaam. De gang der geschiedenis loopt immer door : sociale,
politieke, kultureele toestanden zijn nooit op verschillende tijdstippen
juist gelijk ; voortdurend ondergaan ze wijzigingen, — evenals het
uitzicht onzer steden en de kleederdracht hunner bevolking. De wijsbegeerte groeit op uit 's menschen geesteliike activiteit en, levend
product van den geest, zal ze de wetten van het leven nooit straffeloos overtreden. Is de Scholastiek waarachtig wijsbegeerte, dan sluit
ze noodzakelijk jets eeuwigs, maar ook jets tijdelijks in ; ze moet,
tegelijk, blijven en vergaan : al durend veranderen. Doorheen de
verandering zal ze haar ziel, haar identiteit bewaren, zooals ons
persoonlijk wezen zich zelf blijft, al wordt heel zijn werkelijkheid in
het evolutieproces van zijn individueel bestaan meegetrokken.
Een voor ons levensware philosophie kan pas ontspruiten aan
de persoonlijke activiteit van de twintigeeuwsche menschen, die we
zijn. De philosoof moet den polsslag van het modern menschelijk
leven in zich voelen kloppen. De richting van den geestesblik, de
spanning van het gemoed, de strekking der activiteit zal hij waarnemen bij zich zelf en bij zijn evenmensch. Met de nooden van zijn tijd
vervuld, en uitgerust met al de hulpmiddelen en de vaardigheid van
den modern-geschoolden mensch, gaat hij to rade bij de traditie,
waar de wijsheid van vervlogen eeuwen geborgen is : uit het vruchtbaar contact van het heden en het verleden wordt de levende waarheid in den actieven geest ,geboren.

De eigenlijke philosoof oefent zijn wijsgeerige functie even natuurlijk uit als de kunstenaar, die door de 'stuwkracht van zijn inspiratie gedragen wordt. Hij schept de wereld- en levensaanschouwing,
die aan de werkelijke waarheidsdrift van zijn zoekenden geest beantwoordt ; en daarom is zijn wijsgeerige opvatting algemeen-menschelijk en tevens aangepast aan zijn voorbijgaanden tijd. De tijdgenooten
vernemen er een bevriende stem, die met hun moderne gevoeligheid
harmonieert en die in hun individueelen nood aan eeuwig geldende
waarheid voorilet.
Heeft onze huidige katholieke wijsbegeerte zulk werk geleverd ?
Voorzeker, dit was het programma der Neoscholastiek, althans bij
ons. Sinds lang zijn we met dergelijk opzet vertrouwd geraakt. De
taal van Kard. Mercier klonk modern, en hij leverde de gangbare
formule die tot in de uithoeken der katholieke philosophische wereld
doorgedrongen is. Vruchtbaar werk werd er geleverd ; het is over-
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bodig bier de verdienstelijkste namen op te geven. Maar het blijft
steeds een begin. Er werd veel gepresteerd op het gebied van de
kritiek der kennis, maar een volledige kennisleer ontbreekt nog immer.
En waar blijven de natuurphilosophie en de psychologie ? Het domein
der metaphysiek en der godsleer, der ethiek, der esthetiek en der
godsdienstphilosophie is ver van ontgonnen !
Er is een tekort aan katholieke philosofen, die scheppend werk
verrichten. Men heeft sinds lang reeds een onderscheid gemaakt
tusschen « la science faite » en « la science qui se fait ». Ook de
levende philosophie is steeds in wording. In allereerste instantie is
het noodig, dat meer vakmenschen hun tijd en hun krachten zouden
besteden aan de gestadige wording onzer Scholastieke philosophie.
Ze zullen de phaenomenologie te gemoet gaan door « persoonlijk » de methode der moeizame abstractie toe te passen, niet enkel
aan anderen ontleende begrippen verwerken maar ze zelf actief
abstraheeren en aldus een nauw contact met de werkelijkheid behouden. De konkrete gegevens zullen ze vlijtig nagaan, niet slechts in de
stoffelijke buitenwereld, maar liefst in de rijke ervaring van de zelf
bewuste levensactiviteit van het Ik. Het idealisme, waarin de soliede
werkelijkheid vervliegt, moet vermeden, maar de soevereine en
autonome activiteit van den geest zal in voile licht gesteld worden,
om langs de natuurlijke lijnen van zijn streven den absoluten grond
van alle waarde en alle zijn te bereiken. De veelvormigheid van dit
streven van onzen geest dient in acht genomen : het gemoed met zijn
mysterieus begeeren en zijn warm gevoel mag niet versmaad worden,
zoogezegd, ten voordeele van de heldere ideeenwereld : de huidige
sociale en politieke bewegingen gesteund op de primauteit van het
wilsmoment en de onoverwinnelijke oerkracht van het gevoel, stellen
niet te ontwijken problemen van individueele- en groepenpsychologie,
die leiden naar een metaphysiek van het leven en van den geest. De
geesteswetenschappen, veel meer dan de natuurwetenschappen verschaffen de vruchtbare gegevens van het huidig wijsgeerig zoeken.
In 1879 wees Paus Leo XIII, in zijn encycliek « Aeterni Patris yfr,
op de alom heerschende verwarring van gedachten en het gebrek aan
principieele vastheid ; hij betoogde dat een doctrinale heropleving
noodzakelijk was. Voorzeker, heden kan men constateeren dat, zoowat overal in de wereld, de philosophie, ook in niet katholieke
milieu's, tot meer bezinning gekomen is en dat men den nood aan objectieve waarden en aan metaphysische steunpunten weer is gaan
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aanvoelen. Maar de verwarring blijft ontzettend groot, en meer dan
ooit blijkt de redding van katholieke zijde te moeten komen. De
katholieken mogen hun roeping niet onwaardig zijn: De leeken,
evenals de geestelijken, moeten de strijdplaatsen bezetten. De taak is
ontzaglijk ruim en moeilijk : het werk moet dus verdeeld hierdoor
wordt samenwerking een gebiedende noodzakelijkheid. Meer persoonlijke vorsching en geregelde collaboratie zijn de onmisbare voorwaarden voor het doorvoeren van het Neoscholastiek programme.
Bij ons wordt het beoefenen der wijsbegeerte bemoeilijkt, bizonder voor de leeken, doordat het niet zoo gemakkelijk tot een
winstgevende positie leidt, en het « prius vivere » blijft toch immer
een gebiedende regel. Het gebrek aan Nederlandsch hooger onderz:
wijs in verleden verhinderde daarenboven het normale uitgroeien
van het wijsgeerig leven. In de laatste jaren is er verandering gekomen : Leuven, Gent, — en in Nederland Nijmegen, — waren dadelijk bereid : de litteraire productie getuigt er van, en 't is een aanvang
rijk aan beloften. De beweging moet nu verbreed en uitgediept
worden.
Men zal mij toelaten er op te wijzen, dat ook in het Hooger
Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven, het vruchtbare centrum der
Neoscholastiek, de vernederlandsching moedig ingezet is. Er dient
voor gezorgd dat de nude Leuvensche Alma Mater het centrum blijve,
waaruit de katholieke gedachte uitstraalt over onze Dietsche gewesten. Onder de duizende Vlaamsche studenten te Leuven moet een
keurbende gevormd van plichtbewuste vorschers, die met een onbaatzuchtig wetenschappelijk ideaal bezield en in dienst van hun yolk,
de philosophische armatuur zullen verschaffen van een weelderig
kultureel leven.
We hebben de eer aan de Sectie voor Katholicisme en Kultuur
volgende wenschen ter goedkeuring- voor te stellen :
Ten eerste, dat alwie, in het middelbaar en in het hooger onderwijs, met de leiding der katholieke jeugd belast is, de begaafde studenten zou aanzetten aan de Universiteit een hooger philosophische
vorming to zoeken.
Tet tweede, dat er, in het Nederlandsch taalgebied, meer voeling zou komen tusschen de katholieke philosofen, ten einde een
vruchtbare samenwerking te bevorderen.
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De Lectuur en haar Invloed

(1)

door Em. JANSSEN, S. J.

Wilde men het woord lectuur in zijn breedste beteekenis nemen,
--- men haalde er heel de pers bij en heel de wetenschap. Kranten en
tijdschriften laten we dan buiten beschouwing ; onder de boeken
elimineeren we de technisch-wetenschappelijke en de sensationeele
volkslectuur die niets anders zijn wil dan dat. Zoo beperken wij ons
bij de cultureele lectuur, voor breedere kringen bestemd.
Het lijkt ons ontegensprekelijk dat thans aan de letterkunde een
cultureel-leidende rol wordt toegekend. Ten onrechte misschien, met
overdrijving misschien, op een verkeerde wijze wellicht ; wij constateeren alleen het feit. De letterkunde bestaat thans uit critiek, haast
evenzeer als uit creatie ; en critici en creeerende schrijvers azen op
levensverschijnselen en levensproblemen. Buitengewoon is dat niet,
behalve dat het geschiedt in een groote verwarring. Godsdienst en
wijsbegeerte, zedenleer en maatschappelijke toestanden : alles wordt
gewikt en gewogen, verscheurd en samengevoegd, buiten alle methode
om, in de fantasie van essay's en de waanwijsheid van romans. Er
zijn kringen en domeinen waarin de letterkunde, die zich graag vermeet levensphilosophie te zijn, de methodische wetenschap verdringen
wil en — wat den invloed op veel studeerenden en afgestudeerden
betreft — ook werkelijk verdringt. Onze gespecialiseerde wetenschap
schijnt, ook aan cultureel-belangstellenden, buiten het leven te staan ;
de totaliseerende letterkunde en kunstcritiek neemt, zoekend en trekkend, stuwend en richtend, haar plaats in. Vooraan in de cultuurstroomingen varen, vrij en onbesuisd, de jonge letterkundigen ; zij
wenken wie hen naziet, en velen zien hen na... Nog eens, wij constateeren het feit : de letterkunde — en haar wordt, met den dag, een
ruimer domein toegemeten — treedt, in de hedendaagsche cultuur,
(1) Verslag, voorgelezen aan het Vl e Katholiek Congres van Mechelen,
Sectie voor Kultuur- en Kunstleven, op Zaterdag 12 September 1936.
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leidend op. Daarom, nu wij willen handelen over cultureele lectuur
voor breedere kringen bestemd, plaatsen wij haar in het midden.
Wij onderzoeken eerst het lezen zelf ; daarna wat gelezen wordt.
Twee deelen waarvan het eerste het tweede voorbereidt ; geen van
beide levert, afzonderlijk, vaste besluiten op.
A. En vooreerst het lezen zelf.
Iedereen geeft toe dat een mensch wel eens te veel leest. Hoeveel
studenten, bij voorbeeld, verwaarloozen, aan lectuur verslaafd, hun
studien en hun plicht. Zij beheerschen hun fantasie niet meer. Verrassend zijn hun uitslagen ; maar ook bij hun schitterendst optreden
merkt men de overmaat van schittering op, het gemis aan soliede
degelijkheid. Studenten die te veel lezen, bouwen, binnen korten tijd,
een heerlijk paleis... op het zand.
Veel lezen, bij jongeren als bij ouderen, duidt ook verstandelijke
luiheid aan : men bezint zich niet meer. Elken verstandelijken nood wil
men voldoen met een nieuw boek, alsof hij louter nieuwsgierigheid
was. Veel lezen ontzenuwt den wil daarbij. Met eigen kracht en
sterkte vindt men de schoonheid niet meer van het machtig, zelfstandig leven ; zijn eigen banale daden vergeet men voor de gefantaseerde
daden die men leest. Veel lezen kan, evenals drinken en de bioscoop
bezoeken, een opium worden : men verdroomt, daadloos, zijn leven ,
en men hecht zich aan een jidelen droom.
Men versta ons goed. Wij ontkennen geenszins dat een gecultiveerd mensch vrij veel lezen moêt. Elk contact met vreemde zielen,
menschen en beschaving, legt een horizon open. Maar de lezing mag
de bezinning, de kalme zelfbeheersching, het fier zelfbewustzijn, de
daad niet verstikken. Met het oog op de hierarchie van de cultuurwaarden staan het geloofsleven, het plichtgetrouw manhaftig zedelijk
leven, het oprecht zich bezinnen hooger dan het lezen ; en wie deze
waarden omgooit, wordt, in de ongunstigste beteekenis van het woord,
een willoos, oppervlakkig droomer.
Men zegt misschien : als u zulk droomen verwerpt, dan verwerpt u meteen geheel de creeerende literatuur, die den lezer of toehoorder in een droomwereld toch binnenleidt... Die droomwereld is
noodig, meenen we, en meermaals verhef fend ; zij bevat meer waarheid en waarde dan de zinnelijke wereld welke de wroetende mensch
onmiddellijk waarneemt ; --- doch haar dieptste geheim verklaart zij
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slechts aan wie diep in zich dringen kan, en, zich zedelijk verheffend,
zich beheerschen. De droom van de creeerende literatuur is een waarachtige droom : men gelooft er aan ; en dat geloof voedt, verlicht en
sterkt. Men geniet er niet alleen van, men Ieeft er van ; doch men moet
ook reeds kiinnen leven.
Zoo neemt de lectuur, bij de vorming en bij de cultureele verheffing van een mensch, een belangrijke plaats in ; niet de allereerste.
Waar zij de allereerste plaats inneemt, ondermijnt zij, onder schijn
van veelzijdige kennis, de verstandelijke en zedelijke vastheid, de
persoonlijkheid, de scheppingskracht.
Helaas ! Wat men voor een mensch waar weet, vergeet men
dikwijls - als het een yolk geldt. Ook een yolk kan, door overmaat
van lectuur, geschonden worden ; en ons Vlaamsch yolk lijkt ons nu,
met zijn opkomende cultuur, als een jonge knaap van twaalf jaar, die
ineens boek na boek verslindt.
Een vage beschuldiging, zegt men ; niets dan een indruk. In ons
tweede deel, ons eigenlijk onderwerp, willen wij deze bewering verklaren. Wij handelen dus verder over : wat gelezen wordt.
B. Wat leest men ?
I. Zeer veel romans. Minder de oudere van Conscience, Snieders,
Dickens — die beschouwt men als volkslectuur -- ; meer de moderne,
zoowel uitheemsche als inheemsche ; liefst de allermodernste. En
onder de uitheemsche staan de Skandinavische en de Russische
(waaronder ook enkele oudere) op den voorgrond. Omheen de
romans leest men critieken en literaire synthesen, in zoover deze noodig zijn over die schrijvers to kunnen meepraten.
Wij molten het ons niet verduiken : het is een nieuwe geest. De
oude normen van klassieke schoonheid, de oude Grieksche en Latijnsche modellen ruiken naar het duffe schoollokaal of liggen onbereikbaar achter een dichte doornenhaag van wetenschappelijke nota's. Een
nieuwe geest ! Meesters van dezen tijd zijn Cicero, Platoon, Vergilius of Demosthenes niet meer ; evenmin Dante, Vondel, Bossuet
of Goethe ; evenmin zelfs, bij ons, Gezelle en Rodenbach... ; het zijn :
de Rus Dostojewski ; de Franschen Bloy, Gide, Claudel ; de Engelschen Shaw, Chesterton ; de Duitschers Nietzsche, Freud, Heidegger ; de Noren Ibsen, Undset... U kunt er gemakkelijk een tiental
namen bijvoegen. De meesters van dezen tijd zijn er van ontbinding
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en van opstanding, door elkander ; en meer dan eens vereenigen
zij beide elementen, want wat tegensprakelijk is, sluit het andere, in
veler oogen, niet meer uit. Onderling vergeleken zijn ze, omtrent
alles, met elkander in strijd ; niet het minst zouden zij, dikwijls, hun
epigonen bestrijden, waar dezen zich op hen beroepen... Meesters
van dezen tijd zijn de wanorde, de prikkeling, de onrust : alle vragen
worden, individualistisch en willekeurig, omgewoeld ; het innigste,
het heiligste gooit men, schennend, op straat ; en men meent, blind
voor de zedelijke en economische gevolgen van zulke baldadigheid,
dat dat alles, cultureel, 2esthetisch, ethisch, ja godsdienstig, vooruitgang beteekent. Men gelooft aan den modernen tijd, en men gelooft
aan niets anders meer. Zelfs de ernstige bedreiging met « den ondergang van het avondland » behandelt men als een modepraatje. Men
staart zich blind op de verscheidenheid van de verwarring, die men,
als zoodanig, rijkdom waant.
Wij stellen ons niet als anti-modern to weer ! Feiten aanvaardt
men, en geen enkele strooming loopt precies in de verkeerde richting.
Wij willen, wij moeten modern zijn ; maar als de moderne stroom
veel lijken aanvoert, onvermoede wreedheid en nameloos bedrog, veel
rotheid en ontbinding, veel miskennen van God en vervolgen van
Zijn Kerk ; dan kunnen wij Mies toch niet goed praten ! En wie een
oogenblik nadenkt, bemerkt dat alles veel nauwer samenhangt dan
men zich dat gewoonlijk voorstelt.
Men leest thans veel moderne romans : uit verschillende landen
en met verschillenden geest. Protestantsche, met zoogenaamde priesters die gehuwd zijn ; ongeloovige waarin men de levensvragen buiten
het geloof om wil oplossen ; pseudo-wetenschappelijke waarin men
een physiologisch of een wijsgeerig systeem voorstelt ; bescheidene
en cynische ; Oostersche en Westersche, dionysche, erotische en
idealiseerende ; brutaal-naturalistische en sprookjesachtig-verfijnde... ;
zonder veel nadenken gaat men van het een werk tot het ander over,
Men verkiest wat de pers het meest aanprijst, wat de uitstallingen
het meest onder het oog brengen, waar men het eerst de hand op legt ;
bijna willoos ondergaat men alles.
Nu is, meenen we, de verhalende literatuur, waar zij tegen een stevige
wereldbeschouwing aanleunt, onvervangbaar, onvergetelijk, soms overweldigend. Neemt de parabels van het Evangelie of de meest bekende
heldendichten. Maar geen literatuur bestaat in en door zichzelf ; zij
moet, als een slingerplant aan een muur, elders steun en hechtheid
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vinden ; en in de hopelooze verwarring van dezen tijd kan de romanliteratuur, nog minder dan de rest, vast en hecht zijn. Men wil Naar
als een afzonderlijk paleis voor zich zien, schitterend in het park van.
de Europeesche cultuur... Europeesch ,zoo men wil ; maar echte cultuur lijkt ons toch jets anders.
Wij kunnen nog verder. Al wat verhaal is, ligt uiteraard in het
bereik van velen. Ben cultuur die zich op romanlectuur verheffen
wil, zal democratisch zijn ; d. w. z... zonder veel methode, nadenken
of beginselen, praat ook de minst ontwikkelde romanlezer zijn woord
mee. Omheen de romans ontstaat dan een critiek van vluchtige indrukken, van willekeur, van persoonlijke vriendschap of vijandschap, van
industrieele propaganda, van prikkeling. Het publiek wordt de opperste rechter ; en zijn daaraan de vergroving, het gemis aan diepte, aan
ernst en evenwicht, aan beleefdheid en verfijning, aan poezie zelfs,
niet te wijten ? In verscheiden.van onze hedendaagsche romans treft
men een onmiskenbaren, soms verbazenden aanleg aan ; en toch schudt
men het hoofd : is dat, voor ons yolk, verheffing en veredeling ?
Men leest thans, hoofdzakelijk, moderne romans. Alles geraakt
verward, alles valt aan grove effecten ten prooi, de vox populi wordt
alleen gehoord ; en, bedrogen door de vele talenten die men toch
blikkeren ziet, waant men dat een moderne cultuur tot stand komt.
Nog eens, wij zijn niet anti-modern ; straks hopen wij het nog
duidelijker te kunnen zeggen. Maar we mogen niet blind zijn : er
staat te veel op het spel.
II. Met het oog op onze Vlaamsche toestanden zien wij de hedendaagsche cultuurcrisis, in zoover de letterkundige lectuur er in
betrokken is, nog somberder in. Want wij, Vlamingen, hebben thans
geen cultureele traditie meer ; daarom overschatten wij het verwarrende dat we nu bezitten.
Wij hebben geen cultureele traditie ; laten wij elkander goed
begrijpen. De Contra-Reformatie had, in de XVI', XVII e , XVIII*
eeuw, bij ons een overvloedige ascetische literatuur verspreid. Onze
voorvaders leefden weliswaar in ontbering, zij waren ondervoed en
leverden zwaar werk ; maar zij ademden in de godsdienstigheid, welke
heel hun wezen verhief en verfijnde. Veel minder dan men denkt
waren zij, naar geest en gemoed, onbeschaafd ; tijdens de Fransche
overheersching bewaarde hen hun godsdienstig-getinte beschaving ;
en later bestond heel het streven van Guido Gezelle —, den onmiddellijken erfgenaam van de Contra-Reformatie —, hierin : deze aloude
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Christen-Vlaamsche geest moest herleven... Maar intusschen vatte
men, overal in Europa, de cultuur veel heidenscher op ; en sinds
1900, sinds den oorlog vooral, sprak men, aan ons in dat opzicht
onmondig gebleven yolk, haast alleen van die nieuwe cultuur, als ware
zij de eenig-mogelijke. Omtrent deze laatste slechts hebben wij geen
traditie ; en onze ware, rijke traditie staat daar buiten, zelfs lijnrecht
daar tegenover.
Zonder overgang wil men ons, van kind, tot man maken. En het
eerste wat, in die nieuwe cultuur, voor velen verloren gaat, is het
levend geloof. Het geloof dat in Vlaanderen leefde en leeft, heeft de
vormen nog van de Contra-Reformatie. Het is nog heelemaal niet
dat bewijzen de talrijke roepingen tot priester, kloosuitgebloeid
terling of missionaris ; maar het staat vreemd tegenover de moderne
cultuur. En, om op de romanlectuur terug te komen, bij hoeveel jongeren heeft deze het eens levend geloof doen verkwijnen, misschien
heelemaal verstikt ? Jets onvermijdelijks, zegt men. Waarom onvermijdelijk ? Nooit of nimmer, dat spreekt, zullen alle romans onschuldig
zijn ; maar er was een tijd dat de romans, zelfs van ongeloovigen als
Conscience, eerder stichtten dan ontstichtten.
Eveneens gaat de zedelijke en verstandelijke gaa[heid verloren..
Bibliothecarissen weten best hoezeer thans de prikkelende lectuur
gezocht wordt, en welke voorwendsels men uitvindt om zich deze te
veroorloven. Als men tenminste daarvoor nog voorwendsels noodig
acht... De lectuur ontreddert de menschen minder dan de film en dan
andere maatschappelijke instellingen ; doch ook zij ontreddert. En
deze aandacht aan het onzedelijke gewijd, het epileptische, het ziekelijke, het abnormale : wetenschappelijk mag en moet zij bestaan
cultureel en literair beteekent zij schennis, ja ontbinding.
Wat, intusschen, in de literatuur, heelemaal teloor is gegaan, is
de zin voor het eigen Katholiek-Vlaamsch verleden. De bekende rede
van Hugo Verriest « Eertijds heeft er een yolk bestaan... » vindt er
geen weerklank meer ; en daarmee is de machtigste hefboom tot idealisme (buiten het geloof ) eenvoudig verloren. Men stelle zich daarom
het ideeele heden niet voor als een trouwe copie van het verleden ;
maar in zijn vroegere grootheid en schoonheid ontdekt een yolk zijn
eigen wezen en kracht, zijn vermogen tot groot en schoon, zooals dat
ook nu nog handelen wil. Nooit is het gehoord dat een yolk, om zich
aan zijn groot verleden niet hoefde te voeden ; en indien, naast ons
weer groot te maken, zich aan zijn groot verleden niet hoefde te voeden ; en indien, naast ons Roomsch-Katholiek geloof, de zin voor ons,
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verleden teloor gaat, dan zijn we, met een schijn van Europeesche
cultuur, volkomen ontredderd.
Ons Vlaamsch yolk maakt, in de wereldcrisis, nog een groeicrisis
door. Behouden wij toch, door zijn eigen verleden, door zijn zedelijke
en verstandelijke gaafheid, door zijn levend geloof, zijn evenwicht en
kracht ; anders heeft het geen toekomst !
Welke besluiten, vraagt men, trekt u uit deze uiteenzetting, die
op een requisitoir is gaan gelijken ?
I. Dit besluit vooreerst : men mag den modernen geest, in de
letterkunde, evenmin onvoorwaardelijk afwijzen als onx oorwaardelijk
aanvaarden ; evenmin aanvaarden als afwijzen. Niet afwijzen : wij
leven in den modernen tijd, en tegen de strooming gaat niemand in.
Niet aanvaarden : het is een complex geheel, dat leidt tot ontbinding
evenals tot opstanding. Wat dan ? Van katholieke kunstenaars en
critici wordt thans, meenen we, iets heldhaftigs gevraagd : het ama
et fac quod vis van St. Augustinus. Het katholiek leven moet hen,
inwendig, doorgloeien ; de fiere gehechtheid aan verleden grootheid
moet hen bezielen ; de verstandelijke oprechtheid en de zedelijke zuiverheid moeten de schoonheid van hun arbeid voltooien. En dan...
mogen ze Mies doen ! Dan moeten ze alles doen ! Ook onze moderne
cultuur kan — en moet — doorglansd worden van het licht der
openbaring ; en dat is, voor een aanzienlijk deel, him werk. Onder de
martures, de getuigen, zijn zij misschien de allereerste. Niet door propaganda of polemiek, niet door uitwendig vertoon of schittering ; —
door den inwendigen rijkdom van den intens geloovige, door het rustig
evenwicht van wie getrouw is aan eigen aard. In Frankrijk, in Engeland, in Skandinavie, in Duitschland stonden reeds een Claudel op, een
Chesterton, een Undset, een Gertrud von Le Fort... ; wanneer rijst,
hier, zulke verschijning ? En wat de critiek speciaal aangaat, dan
slechts ware haar beginselvastheid niet vooreerst doodend en verengend, wel voedend en troostend... Het is, in onze literatuur, een wedloop tusschen het goed en het kwaad ; voor een grooter deel dan
men meent hangt de katholieke toekomst van ons yolk er van af.
II. En dat, intusschen, bij de allerverscheidenste propaganwelke op de boekenmarkt voorkomt, vanwege uitgevers, propagandisten en bibliothecarissen heel wat beleid, doorzicht en onbaatzuchtigheid gevergd wordt --, zoo dat zij het publiek werkelijk en bevoegd
voorlichten —, hoeft wel geen betoog.
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Claus Sluter
door A. JANSEN.
Het leven en de werken van Claus Sluter zijn sedert enkele
jaren heel wat beter gekend dan het vroeger het geval was. Doch
de meeste studien over dezen genialen, Nederlandschen beeldhouwer verschenen in gespecialiseerde tijdschriften, en zijn dan ook
slechts in beperkten kring bekend. Ons Joel, bij het schrijven van
dit artikel, is den kunstenaar in ruimeren kring te doen kennen. Vooreerst zullen wij trachten uiteen te zetten wat men weet van het leven
van Sluter, om daarna een vluchtigen blik te werpen op de voor.
naamste van zijn werken. Voor degenen die het vraagstuk Sluter
verder wenschen in te studeeren, geven wij aan het einde van onze
uitteenzetting een beknopte bibliographie van de werken, die wij
raadpleegden. Dit zal ons tevens toelaten de voor de lezers zoo
lastige voetnota's achterwege te laten.
Het leven van Sluter.
Het oudste, tot nog toe bekende archiefstuk, waarin de naam
van onzen kunstenaar voorkomtt, is de lijst van de Brusselsche «Steenbickeleren». Het is een Lange reeks namen van steenhouwers, metselaars, beeldhouwers, schaliedekkers in dewelke hij staat opgeschreven
als : « Claes de Slutere van Herla. » (Herla is de verkorting van.
Herlam.) Dat men door «Herlam» «Haarlem» moet verstaan bewijzen talrijke archiefstukken in dewelke het woord «Herla» verscheidene malen voorkomt waar Haarlem wordt bedoeld. Overigens reeds
voor bet ontdekken van dit zeer belangrijk dokument door Dr
Duverger een drietal jaren geleden, vermoedde men dat Sluter van
Hollandsche afkomst was. Immers toen de kunstenaar, in 1404, een
kontrakt sloot met den abt van de Stefanus abdij te Dijon, werd zijn
naam aangegeven als : « Claus Sluter de Orlandes. » Het vermoeden
dat «Orlandes» een fouttieve schrijfwijze is voor Holland, wordt
gewettigd door het grafschrift van Claus Van de Werve, dat wij
door een achttiend' eeuwsche kopij kennen. Dat deze Van de Werve
een bloedverwant was van Sluter, blijkt uit een officieel dokument
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dat hem voorstelt als « son nepveu et hêritier » ; verder in hetzelfde
dokument leest men : « cum Claudio Sluter avunculo istius Claudii
de Werve 34. Welnu het grafschrift van dezen laatste luidt als
volgt : « Cy gist Claus de Werve de Hatheim au comtê de Hollande. » Hatheim moge de Fransche vorm wezen voor Hattem, gemeente in Gelderland, of, en dit is zeer waarschijnlijk, heeft de
opteekenaar Hatheim gelezen waar Haarlem stond, dat wel in het
graafschap Holland gelegen is, in alle geval wordt daardoor de Hollandsche afkomst van Claus Van de Werve bepaald en daardoor
ook de mogelijke afkomst van zijn oom Claus Sluter.
Deze gegevens wijzen dus op Holland en meer bepaaldelijk op
Haarlem.
Ten andere wijst zijn naam zelf niet op de Nederlanden ? Sluter
beteekent sluiter, hij die sluit. Op het zegel, dat hij gebruikte ter
onderteekening van zekere stukken en waarvan een afdruk bewaard
wordt op het archief van het departement van de «COte d'Or», vinden wij in gothische letters «Claus Sluter» en twee sleutels, alsof
de kunstenaar ons de vertaling van zijn naam wilde bekend maken.
In het voorbijgaan weze eraan herinnerd dat in zekere gewesten de
tweeklank ui nog steeds u wordt uitgesproken.
Troescher heeft willen bewijzen dat Sluter van Duitsche af
komst is, steunende op zijn voornaam Claus, die men volgens hem
slechts in Duitschland aantreft en op het feit dat Sluter een «Pieta»
zou hebben vervaardigd, iconographisch gegeven dat volgens hem
en ook sommige anderen, to dien tijde noch in de Nederlanden, noch
in Frankrijk gekend was. De Pieta waarvan hier sprake is beyond
zich in de abdij van Dijon en kon dus wel afkomstig zijn uit het
atelier van Sluter. Als antwoord heeft Dr. Roggen onlangs tientallen archiefstukken dagteekenend rond de veertiende eeuw, gepubliceerd waarin de naam Claus, als verkorting van Nikolaas voorkomt. Wat de Pieta betreft moet men bekennen dat er geen werken
dit iconografisch gegeven voorstellende tot ons zijn gekomen. Doch in
de inventarissen van de veertiende eeuw vindt men het meermalen
vermeld. Wat echter de theorie van Troescher geheel doet ineen
storten is wel het feit dat het dokument, hetwelk de Pieta van Dijon
vermeldt, onvolledig gelezen werd. Het meldt inderdaad dat deze
groep uit Parijs naar Dijon werd overgebracht. .Daardoor vervalt
niet alleen het toeschrijven van dezen groep aan Sluter, maar tevens
een belangrijk gegeven voor de theorie van Troescher.
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De geboortedatum van Sluter is onbekend. Dr. Duverger heeft
uitgerekend dat Sluter op den reeds genoemden lijst der Brusselsche
Steenbickeleren ingeschreven werd rond 1379. Hij acht het waarschijnlijk dat Sluter voor 1360 geboren werd. Mej. Leibrich in het
zooeven verschenen werk over Sluter, spreekt van 1340. Niets bepaalds dus. Op 1 Maart 1385 behoort Sluter tot het atelier van
Marville te Dijon waar hij als gezel werkzaam is tot 3 Juli 1388. Een
jaar later t.w. op 23 juli 1389 werd hij door Philips den Stoute als
leider van het hertogelijk atelier aangesteld, dat als voornaamste
taak had het beeldhouwwerk te vervaardigen voor de abdij van
Champmol.
Philips de Stoute, Hertog van Bourgondie was, dank zij zijn
huweljjk met Margaretha van Vlaanderen, eenige dochter en erfgenaam van den hertog Lodewijk II van Male, in het bezit gekomen
van het graafschap Vlaanderen. Zijn rijkdommen, zijn liefde voor
praalvertoon, deden hem nochtans het hiernamaals niet vergeten, en
zoo besloot hij een kartuizers klooster op te richten te Champmol,
nabij Dijon, waar 24 monikken en 5 leekebroeders zouden verblijven
samen met een prior. Drouet de Dommartin werd als bouwmeester
aangesteld en op 20 Augustus 1383 had de plechtigheid van de eerste
steenlegging plaats in bijzijn van de hertogin Margaretha, vergezeld
van haar zoon, Jan van Nevers, den toekomstigen Jan zonder Vrees.
Meer dan 400 arbeiders, waaronder ook Vlamingen, werden er aan
het werk gezet. Het is deze kerk die Philips in zijn testament van
1386 als laatste rustplaats verkoos. Reeds twee jaar vroeger waren
aankoopen van steen gedaan voor zijn graftombe. Jean de Marville
die sedert 1371 in dienst was van Philips stond op dit oogenblik aan
het hoofd van de werkplaats. Doch op 1 Mei 1389 was hij verplicht
wegens ziekte zijn atelier te sluiten. Op 23 Juli 1389 volgde Sluter
hem op als chef van het atelier.
In die hoedanigheid ondernam Sluter verscheidene reizen, zoo
naar Parijs, Dinant, Mechelen, enz. In 1393 worth hij door den hertog gelast samen met den schilder Jean de Beaumetz « pour visiter »
de werken van den gekenden beeldhouwer Andre Beauneveu. We
drukken op het woord « pour visiter » ,daar het op verschillende
manieren uitgelegd words. De eenen zien er een studiereis in, in dit
geval zou het niet te verwonderen zijn dat Beauneveu een zekeren
invloed !had uitgeoefend op den stij1 van Sluter, anderen meenen dat
onze beeldhouwer aangesteld werd om de uitgevoerde werken na te
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de goedkeuring en vex5r het in ontvangst nemen. Het
schijnt nu echter wel dat het woord « visiter » meest altijd rgebruikt
werd in de laatste beteekenis, wait Sluter natuurlijk in aanzien doet
stijg en.
In 1399 valt Sluter ziek, misschien wel overwerkt. Hij genas
echter, doch op 7 April 1404 sluit hij een kontrakt met den abt van
de St. Stefanus abdij te Dijon, om er in de stilte van het klooster zijn
oude dagen te slijten, wat hem echter niet belet nog zeer belangrijke werken uit te voeren. Men mag zich zelfs afvragen of het
kontrakt ooit werd uitgevoerd. Op 11 juli van het (zelfde jaar onderteekent hij een overeenkomst met Jan zonder Vrees om het graf van
Philips de Stoute, die ondertusschen , gestorven was op 27 April,
binnen de vier jaar of te maken. Op 24 September 1405 heeft Sluter
nog steeds het « hotel » dat de hertog te zijner beschikking had gesteld in gebruik : op 31 Januari 1406 werd de inventaris opgemaakt van
zijn sterfhuis. Sluter is dus waarschijnlijk in die maand overladen.
zien NTOOr

Het karakter van Sluter werd wel eens ongunstig beoordeeld.
Men steunde op het kleine aantal medewerkers, de talrijke herstellingen die hij aan zijn woning liet uitvoeren, het feit dat hij heel
waarschijnlijk ongehuwd bleef, ( met zekerheid staat vast dat hij geen
kinderen heeft nagelaten, daar Claus Van de Werve als erfgenaam
werd aangesteld) en eindelijk het kontrakt dat hij afsloot met de
abdij van Dijon in 1404. Dr. Roggen heeft aangetoond dat al die
feiten niets bewijzen ten ongunste van Sluter. Alhoewel Sluter minder medewerkers had in zijn atelier, werd er meer werk afgelegd
dan door zijn voorganger Jean de. Marville. En wanneer een gebouw
bouwvallig is dient het dan niet hersteld ? De dokumenten die betrekking hebben op die herstellingen bewijzen ontegensprekelijk dat
het atelier dringend verbeteringen noodig had. Of is het fejt dat hij
ongehuwd bleef een bewijs van onverdraagzaamheid of haat voor
het menschdom ? Blijft nog het kontrakt met de abdij. Was de ernstige ziekte waaraan hij geleden had geen genoegzame reden om een
rustiger leven te zoeken ? Ten andere niets bewijst dat hij zijn intrek in het klooster genomen heeft ; meer nog, de kunstenaar heeft
den laatsten tijd van zijn leven heel wat werk afgeleverd.
Van de werken aangehaald door archiefstukken, blijiven er
slechts drie over : de beelden aan het portaal te Champmol ; de zoogenaamde Mozesput en het graf van Philips de Stoute.
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Het werk van Sluter.
Het plan van het portaal van de kerk te Champmol was voorzien in het algemeen plan van Drouet de Dommartin : het zijn twee
ingangen gescheiden door een middenpost waarboven een weinig
versierd tympanon. Wat het beeldhouwwerk betreft mag de algemeene opvatting toegeschreven worden aan Marville. Het thema dat
hier is uitgewerkt : de begiftigers door hun patroons aan de H.
Moeder Gods voorgesteld bestond reeds vroeger, doch voor de
eerste maal wordt het hier toegepast als gebeeldhouwde versiering
aan een portaal. Toen Sluter de leiding overnam, was nog geen
enkel beeld geplaatst, wij' mogen dan ook aannemen dat al de beelden zijn werk zijn en dat hij op het thema door Marville bepaald
de stempel van zijn geniale persoonlijkheid heeft gedrukt.
Eerbiedig gebogen, omsluiten de beelden van de beide patroons
de voorstelling door hun hooge gestalte. Aller blik, evenals de houding en de gebaren vestigen de aandacht op de Moeder Maagd, en
vormen alzoo —a alhoewel samengesteld uit drie verschillende groepen — een goed gebonden, aangesloten geheel. Doch er bestaat een
nog inniger verband tusschen deze personnages. De twee heiligen
houden hun blik gevestigd op Maria, terwiji zij haar hun beschermelingen voorstellen, die, nederig geknield, hun gebed' tot de Moeder
Gods opzenden. Maria zelf heeft het bovenlichaam in hevige aan-.
doening achteruit geworpen en door haari, blik, door de plooien van
haar gewaad die zich samentrekken naar de linkerheup, vestigt zij
op haar beurt de aandacht op het Kind, dat alzoo het middenpunt
der belangstelling wordt.
In dit zoo nauw aaneengesloten geheel is er leven gebracht,
niet alleen door de hevige bewogenheid, die spreekt voornamelijk
uit het Mariabeeld, maar ook door de afwisselende gestalten en door
een wel begrepen spel van contrasteerende plooien. Zie hoe het
gewaad kwistig om het lichaam van St. Jan is geworpen ; hoe de
breede, horizontale en schuine plooien, die diep uitgehaald zijn, een
wonderlijk spel van licht en schaduw te weeg brengen en op gelukkige wijze contrasteeren met de vertikale lijnen van het beeld van den.
Hertog. Schikking bepaald wellicht door de gestalten van de beef
den : het knielende tbeeld eischt de opgaande lijnen om tot zijn recht
te komen, terwijl het reeds zoo veel hoogere beeld van St. Jan door
zijn half knielende houding, door het vereenigen van de plooien
onder den linker arm, waarop het lam rust, de gebroken plooien
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bepaald. Terwijl Sluter om de schouders van de H. Katharina een
breeden, sleependen mantel hangt, die zij met de rechter hand beschermend vooruit brengt, heeft hij Margaretha voorgesteld in de
nauw rond het lichaam sluitende plechtkleed;j, zoodat de vormen van
het lichaam zichtbaar worden.
Het streven van de beeldhouwers zich los te rukken van de
bouwkunst, beelden te scheppen die op zich zelf bestaan, die niet
meer ondergeschikt en afhankelijk zijn van de bouwkundige vormen,
zich niet meer behoeven te rekken om hun plaats in te nemen tegen
een zuil, om van de toegepaste kunst, die de beeldhouwkunst toen
was, een vrije, zelfstandige kunst te maker', dit streven wordt hier
verwezenlijkt. Deze beelden inderdaad nemen een zelfstandige plaats
in de ruimte in, licht en lucht spelen vrij in en rond het breede geWaad. Men zou zelfs kunnen denken dat de fijne bogen van het
portaal als versiering, als omlijsting voor het beeldhouwwerk zijn
aangebracht.
Maria wier krullende haren bedekt zijn met een hoofddoek,
waarboven een kroon prijkt, is voorgesteld als een plots door angst
aangegrepen moeder, de rechter arm heeft zij in een heftige beweging van het lichaam verwijderd, terwij1 zij verschrikt een stap achteruit wijkt. Het gewaad deelt in deze beweging : vandaar de verschillende bewerking der ontelbare plooien op de borst, op de heupen
en rond het onderlichaam ; het achteruit vliegen van den mantel,
veroorzaakt door de beweging van het rechter been. Deze heftige
bewegingen beantwoorden aan de verschrikte, dramatische uitdrukking van het gelaat. Maria heeft de oogen strak gevestigd op haar
Kindje, dat nochtans niet naar zijn Moeder kijkt, maar in de verte
een schrikwekkend zicht schijnt te volgen. Misschien herinnert zij
zich op dit oogenblik de woorden vn den ouden Simeon : « En een
zwaard zal uw hart doorboren. ». Niet alleen het grillige plooienspel,
de bewegingen van het lichaam, maar ook — en dit is voor dit tijdstip wel een hoogtepunt in de kunstgeschiedenis --- de uitdrukking
van het gelaat vertolkt die innerlijke aandoening.
Men 'heeft wel Bens geweigerd dit prachtig beeld als een werk
van Sluter te aanzien. Een dokument verklaart dat Nikolaas de Hane
rond denzelfden tijd een Madonna uit Doornik naar Dijon zond en
men meende dan ook dit beeld te mogen vereenzelvigen met het 0. L.
Vr. beeld aan het portaal. De vele eigenschappen, welke dit beeld echter gemeen heeft met de andere werken van Sluter ; fet feit dat de
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rekeningen bewijzen dat het beeld geplaatst werd ongeveer samen met
die van de heilige Patroons, en eindelijk dat geen enkel werk van de
Hane gekend is, wettigen ten voile de toeschrijving van deze Mamonna
aan Sluter.
Philips de Stoute, neergeknield en de handen eerbiedig samengevouwen, bidt dat zijn geschenk den Heer welgevallig moge zijn.
Een hoofdband loopt hem rond het ,hoofd, terwijl de krullende lokken
los en vlok neerhangen. Het gelaat, glad geschoren, met dikke mollige wangen, langen neus, met een fijnen glimlach om de lippen, verraadt het karakter van den hertog : een man die goed en edel is,
doch eveneens hardhandig kan optreden, waar het noodig blijkt.
Sluter heeft hier trouw de werkelijkheid weergegeven : wij staan
hier voor 'een portret. Men had reeds vroeger getracht de wezenlijke
trekken van koninklijke personen weer te geven, en men was er
zelfs ingeslaagd (de afgietsels die men nam na den dood waren
daaraan waarschijnlijk niet vreemd). Doch het waren koude, levenlooze, steenen-portretten, die slechts gelijkende vormen hadden met
het levende model ; htin ontbrak het leven, het zieleleven voornamelijk kwam niet tot uitdrukking. Hier 'nu schijnt de steen zelf te leven,
hij schijnt het leven van den afgestorvene in zich te hebben opgenomen, het gelaat laat het inwendige weerspiegelen, de hertog schijnt
voort te leven in dit steenen, doch levendige beeld.
Op de breede schouders rust het lange kleed, boven het welk
den hofmantel, afgezet met een hermelijnen kraag, werd geworpen.
De breede ,diepe plooien worden verbroken hetzij om het gewaad in
een breeden waaier op den grond uit te spreiden, hetzij om over de
voeten heen neer te vallen.
Het gebaarde gelaat van St. Jan spreekt van zachtheid, voornaamheid en edelheid. Hij is op het punt zich op de knieen te werpen
voor de Hemelkoningin, want reeds heeft hij het rechter been gebogen, de voet achteruit geplaatst ; merk op hoe het gewaad deze
bewegingen nauwkeurig volgt en weergeeft, dit ondanks den overvloed
van grillige, en diepe iplooien. Niet alleen raden wij een lichaam
onder den zwaren mantel, wij kunnen het aanvoelen : een bepaalde
plooienreeks beantwoordt aan een bepaalde beweging : het is een
levend en bewegend lichaam dat schuilt onder het gewaad.
Het beeld van Margaretha, geknield en de handen tot een gebed samengevouwen evenals haar gemaal, is ongelukkiglijk in gehavenden toestand tot ons gekomen. Zij worth aan Maria voorge-
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steld door de H. Katharina, kenbaar aan het gebroken wiel dat zij
in de hand houdt. Voor haar heeft Sluter eveneens het oogenblik
gekozen dat zij de knie tgaat buigen. Met de rechter hand houdt zij
haar mantel naar Margaretha toe, als om haar van haar bescherming
te verzekeren. De hooge, vertikale lijnen laten duidelijk de vormen
van het lichaam doorschemeren.
De consoles op dewelke .deze beelden, uitgenomen het 0. L. Vr.
beeld, geplaatst zijn, werden versierd met gebeeldhouwde profeten.
Dit gedeelte van de onderneming is waarschijnlijk uitgevoerd door
de helpers van Sluter. Wat echter van belang is voor het Sluter probleem, is de innige verwantschap met de consoles van het Brusselsche
stadhuis. Alhoewel consoles en profeten te Brussel later uitgevoerd
werden als de werken te Dijon, zijn zij echter een bewijs dat de
Sluterstijl in ons land werd toegepast, en zou het een aanwijzing
kunnen zijn voor den oorsprong van den stijl van den grooten beeldhouwer zelf. Wij komen hier echter verder op terug.
Het belangrijkste werk van Sluter is wel den zoogenaamden
Mozesput. Het was de gewoonte bij de Kartuizers, een fontein aan te
leggen in het midden van den hof van den kloosterpand, rond dewelke de kloosterlingen hun tcellen bewoonden. De begraafplaats der
monikken, in de schaduw van een kruis, beyond zich eveneens in het
klooster. Te Champmol nu werd het kruis van het kerkhof met de
fontein tot een geheel verwerkt. Inderdaad, in den waterput verhief
zich een voetstuk rond hetwelk 6 profeten waren geschaard : zes
engelen schragen een iterras waarop het kruis was verheven, aan de
voeten van hetwelk Maria, Magdalena en Joannes den Zaligmaker
beweenden. Dat deze voorstelling een symbolische beteekenis had
lijdt geen twijfel. Wij mogen gerust aannemen dat Sluter hier een
Fons Vitae » heeft willen uitwerken.
De werken werden aangevat in April 1395 en duurden tot Januari 1406, het jaar van den dood van Sluter. Hier staan wij voor een
werk van den meester, zoowel wat de opvatting als wat de uitwerking bereft Misschien wel koos hij zelf het onderwerp. Reeds voor
de Fransche Revolutie was het kruis met de beelden op het terras
verdwenen enkel het voetstuk met de zes profeten was overgebleven.
Ongelukkiglijk viel het beeld van Isaias in den put. Een restauratie
werd besloten en bij het ledigen van den waterput vond men allerhande overblijfselen van de kruisiging, o.a. het hoofd van Christus.
De zes profeten die tegen het 3.20 m. hooge voetstuk leunen, zijn
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gescheiden door evenveel zuiltjes, wier kapiteelen versierd zijn met
een dubbele rij bladeren. Op .deze kapiteelen bevinden zich zes engelen, wier wijd opengestrekte vleugelen het terras dragen.
Het meest indrukwekkende heeld is voorzeker dat van Mozes.
Hij is voorgesteld zooals hij aan de Hebreers verscheen toen hij terug
kwam van den berg Sinai. Zijn voorhoofd is tot rimpels getrokken,
terwij1 zijn langen baard neervalt. In de rechter hand draagt hij de
steenen tafels en op een schriftrol die van zijn linkerschouder of hangs
staan de volgende woorden : « Immolabit agnum multitudo filiorum
Israhel ad vesperam. >>
Is de anatomie van het Mozesbeeld van Michel Angelo juister
bestudeerd, toch doorstaat het beelcf van Sluter de vergelijking.
Beter dan bij den Italiaanschen meester komt het echte karakter van
den volksleicier tot uiting. Hier vinden wij de kunst van Sluter in
haar geheel. Meer dan bij zijn voorgangers wordt de anatomie verzorgt, Sluter is een realist en opent nieuwe banen voor de kunst.
Waarschijnlijk hebben de joden uit de buurt van Dijon tot model
gediend. Toch heeft de beeldhouwer de natuur niet slaafs nagebootst, hij heeft er uitgenomen wat het best met zijn opvattingen
overeen kwam, en er bijgevoegd wat het eigenlijke karakter van elke
personnage vergde. Hij heeft de natuur in zich opgenomen en verwerkt, en een meesterwerk geschapen, dat vijf eeuwen later nog aller
eerbied en bewondering afdwingt. Hij heeft zich het leven, de werkelijke rol van den volksmenner eigen gemaakt, hij heeft er zich
mede vereenzelvigd en de gevoelens, die hem bezielden, in den steen
vertolkt. Het is een verheven, heerlijk werk van een diep geloovig
mensch, die door zijn dagelijksche overwegingen de verhalen van de
heilige boeken in zich heeft opgenomen ; het leven van de door hem
to beeldhouwen personnages heeft beleefd.
David, met gekroond hoof d, rust met de eene hand op de harp,
terwijl hij met de andere de woorden aanwijst op de ontrolde schriftrol : Foderunt manus meas et pedes meos. Jonger als de anderen, is
ook de bewerking eenvoudig. Aan den rechter kant van Mozes, vinden wij Jeremias. Hij houdt met de linkerhand een boek, en wijst
met de rechter de plaats waar hij gekomen is ; op de schriftrol staat :
0 vos omnes qui transits per viam, attendite et videte si est dolor
sicut dolor meus.
Deze drie beelden werden geplaatst in 1401. De volgende drie
werden slechts voltooid tusschen 1403 en 1405. In de linkerhand
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houdt Zacharius een inktpot en in de rechter een pen (afgebroken),
alsmede de schriftrol met de woorden : Appenderunt mercedem meam argenteos. Het gelaat is ernstig en ontmoedigd laat hij het hoofd
op de borst vallen.
Een echte tegenstelling is het beeld van Daniel. Hij staat recht
op, den mond geopend alsof hij sprak, draait hij zich naar den linkerkant. Met de hand wijst hij de woorden aan die hij zooeven uitsprak :
Post hebdomadas sexaginta ,duas occidetur Christus. Kracht en wilskracht spreken uit dit beeld.
Het opvallende beeld van Isaias, met het kale hoofd, met het
diep gerimpelde voorhoofd, den langeri neerhangenden baard, is
naar Daniel gekeerd, en schijnt hem te aanhooren. Hij eveneens heeft
een inktkoker en een boek ; doch hij schrijft niet meer, hij leest niet
meer ; hij is ontmoedigd en heeft het boek dichtgeslagen onder den
arm. Op het schriftrol leest men : Sicut oyes ad occisionem ducetur,
et quasi agnus coram tondente se obmutescet et non aperiet os suum.
Wij hebben reeds gewezen op de beteekenis van Sluter's kunst.
Monumentaliteit en realisme. Beter nog dan aan het portaal zien wij
hier hoe de meester zijn beelden bevrijd van de voogdij van de
bouwkunst. Het zeskantige voetstuk is slechts bedoeld als een achtergrond ; de beelden hebben er zich van losgerukt, en, als om hun
zelfstandigheid beter te doen uitkomen wenden zij zich tot elkander,
buigen of keeren het hoofd en schijnen de gebeurtenis die zich boven
hun hoofd afspeelt, te bespreken. Deze profeten zijn typen : heeft
Sluter zijn modellen in de natuur genomen, toch heeft hij ze omgewerkt tot menschen met hooger ideaal.
Die steenen beelden heeft hij omgetooverd tot levende getuigen
van zijn diep christelijk gemoed ; hij heeft hun zieleleven ingeblazen,
vol wilskracht en volharding.. Het karakter van elke personnage is
samengevat in de gelaatstrekken. Dit was des te moeilijker daar het
er niet om ging, bestaande, levende personen weer te geven, maar
typen die door een eeuwenlange traditie waren vastgelegd. Hij heeft
ze gezien op zijn eigen manier ; hij heeft de levende modellen begif
tigd met karakters ontleend aan zijn dagelijksche meditaties.
De engelen, die het terras schragen, zijn waarschijnlijk afgewerkt door zijn medehelpers, misschien wel door Claus Van de
Werve. Wij zullen er dan ook niet bij stil staan.
Met het graf van den hertog werd in 1381 een aanvang gemaakt onder de leiding van de Marville, aan wien dus waarschijnlijk
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de opvatting mag toegeschreven worden, zelfs toen Philips op 27
April 1404 stierf was het graf in het geheel niet klaar. Op 11 juli
van het zelfde jaar teekent Sluter een nieuwe overeenkomst met Jan
zonder Vrees waardoor hij zich verbindt de graftombe te voltooien
binnen de vier jaar. lBij den dood van Sluter in 1406, werd het werk
hernomen door Claus Van de Werve, die het voleinde in de maand
December 1410. Is het moeilijk het deel van de uitvoering dat aan
de Marville dient toegeschreven van dat van Sluter te onderscheiden,
wij weten evenwel dat Claus Van de Werve het liggende beeld van
Philips, de knielende engelen aan het hoofdeinde, den leeuw aan het
andere uiteinde en misschien wel enkele van de plorants heeft uitgevoerd. Waarschijnlijk had Sluter er de modellen van gemaakt, zoodat
al de beelden van de graftombe, zelfs degenen uitgevoerd door zijn
neef, toch als ontwerpen van Sluter mogen beschouwd worden. Het
architec'turaal gedeelte, met den gothischen kloostergang, in dewelke
de meesterwerken, die de plorants inderdaad zijn, plaats vinden, is
het werk van de Marville.
De geschiedenis van dit graf monument verhalen, zou ons te ver
leiden ; wij kunnen evenmin er hier aan denken uiteen te zetten hoe
men er toegekomen is, den ,stoet van de 41 plorants terug in de oorspronkelijke volgorde te plaatsen. (Dit gebeurde onlangs.)
Wij geven hier aan de hand van het prachtige artikel van Prof.
Roggen de volgorde van den stoet, die zich langzaam voortbeweegt
onder de gothische bogen rondom het graf. Een misdienaar met
wijwateremmer en kwispel stapt voorop, gevolgd door twee kleinere
koorknapen, die in dezelfde nis plaats vinden. Een kruisdrager stapt
voor den diaken, die zich onmiddellijk voor den abt voortbeweegt.
Dan komen vijf zangers gevolgd door de verwanten, de hoogere
ambtenaren en de waardigheidsbekleeders van het hof.
Afzonderlijke beelden werden weliswaar voor Sluter aangebracht op de graftomben, doch een echten stoet, een zich voortbewegende rouwstout, waarvan al de deelnemers tot een geheel verbonden zijn, is iets geheel nieuws. Deze klaagbeeldjes zijn meesterwerken van uitdrukking. Niet zoozeer komt de innige droefheid tot
uiting op de gelaatstrekken, maar door de gebaren en door de drapeering. Elkeen behoudt zijn eigen persoonlijkheid, heeft zijn eigen
manier om zijn droefheid uit te drukken.
Het werk van Sluter heeft de derde of meting overwonnen, zijn
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beelden bewegen zich vrij in de ruimte, hier is zelfs geen achtergrond
waar de beeldjes tegen aanleunen, zij kunnen langs alle kanten bekeken worden. Wat hier echter voornamelijk dient in het licht gesteld
is dat het hier niet ging tom alleen staande beelden, maar om een
vooruittrekkende stoet van mannen, die al verschillen ze onder elkaar door drapeering, houding, gebaar en uitdrukking, toch vereenigd
zijn door een zelf de gevoel : de smart om den afgestorvene. Dat dit
werk nagevolgd werd, hoeft ons niet te verwonderen. Vijftig jaar
later, werd er een repliek van gemaakt voor Jan zonder Vrees door
Jean de la Huerta ; terwijl de ligfiguren door de Moiturier werden
uitgevoerd.
**

Een laatste vraag dient nog beantwoord of liever gesteld. Waar
is de oorsprong van den stijl van Sluter te vinden ? of liever waar
heeft Sluter de eerste elementen van zijn kunst geleerd ? VOOr zijn
inschrijving te Brussel weten wij niets van hem. Wij zijn dus aangewezen op de nog bestaande werken, die helaas weinig talrijk zijn.
Kan men in Frankrijk zekere werken aanduiden die de kenmerken
van dezen stijl dragen, dan mogen wij niet vergeten dat vele werklieden uit onze gewesten ginder werkzaam waren. Was het atelier van
Marville niet samengesteld uit Vlamingen ? en dat van Sluter uit
Brabanders ? Zien wij Philips zelf te Doornik geen 0. L. Vr. beeld
aankoopen ? In onze gewesten treft men ten andere heel wat werken aan, die tot den Sluterstijl behooren. Wij gewaagden reeds van
de portaalsculpturen van het Brusselsche stadhuis. Voegen wij er nog
aan toe de 0. L. Vr. beelden te Hal, te Doornik en te Antwerpen.
Andere werken uit dien tijd dienen nog aan een grondig onderzoek
onderworpen. Wij mogen echter gerust besluiten dat in onze gewesten den nieuwen stijl werd toegepast. Prof. Roggen, Dr. Duverger
en hun leerlingen hebben zich aan het werk gezet om een antwoor 1
te vinden op de vraag : of Sluter den invloed van onze beeldhouwers
heeft ondergaan, ofwel of de geniale meester hun is vooraf gegaan.
Verdere studien zullen hierop wellicht een antwoord brengen.
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Een Inlandsche Boerenstand in Congo
door Lic. Albert AERTS.

Landbouw en veeteelt zijn voor Congo de voornaamste bron van
economischen rijkdom. Voorzien zij niet in de voeding van de gansche
neger-bevolking, waartoe zij ruim 6 millioen ton levensmiddelen moeten
voortbrengen ? Maar die tak van bedrijvigheid heeft heel weinig spectaculairs en daarom trekt hij veel minder de aandacht dan de groote
nijverheids- en vervoerondernemingen der colonie.
Hij words op zeer primitieve wijze beoefend en tot voor enkele
jaren bekommerde men zich heel weinig om hem te verbeteren en te
ontwikkelen, om den neger tot een kundigen landbouwer op te voeren.
Men begon de laatste jaren voor den oorlog er aan te denken, toen de
rubberkoers gestadig daalde, zoodanig dat, in 1912, de verwachtingen,
in groote aanplantingen gesteld, ijdel bleken. Als voorbeeld tot navolging haalde men de reuzen-uitvoercijfers aan van aangrenzende
colonies, een gevolg van de bedrijvigheid der inlandsche boeren.
Weldra brak de wereldoorlog uit en Congo moest grootendeels
zelf in zijne behoeften voorzien. Rijst werd toen met goed gevolg bij
Ponthierstad en bij Stanleystad verbouwd, terwijl in de dorpen van
den Maniema en den Sankuru de katoenteelt zich ontwikkelde. Dit
was 'n flink begin van landbouw-opvoeding voor den inlander ; maar
op het sluiten van den vrede volgde weldra een geweldige kapitalenrush ; duizenden leefbare en niet-leefbare ondernemingen rezen uit
den grond op ; tallooze inlanders werden er gebruikt en misbruikt,
de vraag naar nieuwe werkkrachten bleef aanhouden ;... van landbouw voor den inlander was er geen spraak meer.
De crisis kwam, met haar nasleep van faillissementen, staatstusschenko*nst voor de in-nood-verkeerende transportondernemingen,
hongersnood in verschillende afgelegen deelen onzer colonie, dalend
geboortecijfer, steeds nijpender werkloozenprobleem. Evenals de
laatste jaren voor den oorlog, dacht men toen weer aan ontwikkeling
van den landbouw.
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Op 25 Juli 1933 hield Prins — nu Koning — Leopold in den
Senaat een ophefmakende rede, waarin hij de stoffelijke en zedelijke
voordeelen liet uitkomen verbonden aan de ontwikkeling van een inlandschen boerenstand : Congo bezit een actieven rijkdom : de bevolking en een passieven : den bodem met zijne landbouwmogelijkheden
en zijne ondergrondsche schatten. Die actieve rijkdom moet ontwikkeld, hetgeen mogelijk wordt enkel indien men de moreele en de
physieke bestaansvoorwaarden der bevolking verbetert. En daarom
zijn economische welvaart en opvoering van den levensstandaard der
inboorlingen twee factoren die niet afzonderlijk mogen worden
beschouwd.
Nu rijst de vraag op naar den vorm van landbouwuitbating die
de doelmatigste is. Groote ondernemingen, kapitalistische aanplantingen hebben hoofdzakelijk voor doel de uitbating van den passieven
rijkdom en beschouwen den inlander enkel als een onmisbaar werktuig ; de ontwikkeling van een inlandschen boerenstand (1) integendeel streeft rechtstreeks naar het beoogde doel : de passieve rijkdom
wordt dan het werktuig om den actieven ---, de neger-bevolking —
tot moreelen en stoffelijken welstand op te voeren.
Ziedaar dan het vraagstuk dat wij hier willen behandelen : is
een inlandsche boerenstand in Congo leefbaar ; Welke voordeelen biedt
de ontwikkeling er van boven die der kapitalistische aanplantingen ;
hoe het aanleggen om van den neger een bedrijvigen en kundigen
landbouwer te maken ?

Economisch wint productie door inlandsche boeren het van die
der kapitalistische aanplantingen, doordat ze beter en goedkooper kan
geschieden : de inlanders hoeven noch aanzienlijke kapitalen te beleggen noch zware onderhoudskosten te dragen ; hier is er geen sprake
meer van de dure dubbele organisatie (in Congo en in Belgie) eigen
aan onze groote ondernemingen en eindelijk zal dan het onzalig pluksysteem geleefd hebben. Blijvend deficitaire uitbating kan vermeden
worden doordat, in geval een eerste cultuur nadeelig blijkt, de inlander vrij gemakkelijk tot een andere kan overgaan, ja zelfs zoo noodig
zijne industrieele cultuur in eene voedingscultuur kan omzetten. Dan
staat men ook niet langer voor blijvende staatstusschenkomst ten voordeele van kwijnende exportculturen.
(1) Van het zgn. Paysanat ludigêne.
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Sociaal bouwt men op een hechten grondslag op, omdat hij als
het ware natuurlijk is : de neger is een geboren landbouwer. Er is dus
geen sprake van een artificieel midden te scheppen, een bruske en
diepgaande verandering in het sociaal leven der inlanders door te
voeren. Doordat het landbouwmidden het natuurlijk midden is van
den neger, zal zijn werkvermogen gaaf blijven, hij zal immers contact
• houden met den grond ; dan valt er ook niet te vreezen voor het
uitsterven van het ras om verandering van klimaat, zeden, voedsel
of werk, droeve gevolgen van overdreven industrialisatie.
Toch zal deze landbouwer zich geleidelijk losmaken van zekere
gemeenschapszeden en -gebruiken, welke tegenwoordig een factor zijn
van zijn zgn. luiheid en vadsigheid : hij zal er, vroeg of laat, onvermijdelijk toe komen de afbakening van zijn stuk grond te vragen,
door eigenbelang en gezonden naijver tot den individueelen grondeigendom gebracht worden.
Ontwikkeling van een boerenstand stelt natuurlijk een einde
aan het half-nomadisme, dat elken vooruitgang op landbouwgebied
tegenhield ; ze is ook het beste middel om geleidelijk de veelwijverij
te doen verdwijnen, orde en veiligheid worden er door bevorderd,
hetgeen een toenemen der geboorten in de hand werkt.
* * *

Hier treffen wij een delicaat vraagstuk aan, dat wij van naderbij
moeten onderzoeken, dat n1.- van den persoonlijken grondeigendom.
Deze eigendomsvorm is zeker, op zichzelf beschouwd, van overwegend belang voor de uitbreiding en ontwikkeling van een boerenstand zooals hier bedoeld. Maar diegenen die nog verder gaan, die
absoluut door wettek'sten de toeeigening der gronden willen zien
gebeuren vooraleer aan de vorming van dien boerenstand te beginnen,
schijnen maar weinig van de landbouweconomie in Congo of te
weten. Laat ze vooral niet meenen dat versteviging van het huidige
eigendomsregiem de communistische gedachte rechtstreeks in de hand
zou werken alsof uit afwezigheid, in Congo, van persoonlijken grondeigendom, noodzakelijk zou volgen dat er een communistisch regiem
van den grond zou heerschen.
Neerzetting heeft in Congo altijd het vruchtgebruik van den
grond meegebracht. Of die neerzetting nu vreedzaam was of niet, op
haar volgde steeds verdeeling van den grond door de hoof den,
de capita's, tusschen de families. Van bebouwde of niet bebouwde
gronden kan niemand eigenaar zijn ; de bezetter 4--, het familiehoofd
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— heeft er nochtans gedurende zijn gansche leven het vruchtgebruik
van. Geraakt de grond uitgeput, dan wordt hem een ander stuk toegewezen, terwij1 het eerste tot de gemeenschap terugkeert, dock de
natuurlijke vruchten welke het nog oplevert zijn eigendom van den
eersten bezitter. Het recht op het vruchtgebruik is niet erfelijk, maar
de erfgenamen van het overleden familiehoofd blijven toch dikwijls
van het vruchtgebruik genieten (1 ).
Praktisch gebeurt de nederzetting op onbewerkten grond naar
de willekeur van den nieuwen bezetter — wel te verstaan op voorwaarde dat hij lid van den stam is — en de capita maakt heel zelden
gebruik van zijn recht om den grond voor de gemeenschap op te
eischen.
Welke zijn, in die voorwaarden, de voordeelen welke de inlanders zouden vinden in den privaten grondeigendom ? « Grondeigenaar
zijn », verzekeren ons de ministerieele Besluiten, « geeft de verzekering van altijd persoonlijk van de vruchten van zijn werk te genieten,
zonder dat derden er eenig voordeel uit kunnen trekken ».
Die voordeelen zijn feitelijk door het gebruikelijk regiem aan den
inlander verzekerd, tenminste zoolang hij in zijn stam blijft.
Enkel aan wie zijn dorp verliet om zich in de stad te vestigen,
en wiens toestand daardoor onzeker werd, moet men onmiddellijk den
toegang tot den privaten grond-eigendom verzekeren.
Voor de inlanders die in hun natuurlijk midden leven, beteekent
de hervorming van het eigendomsregiem het wegnemen van hunne
(1) Een missionaris, aan wien wij deze beschouwingen voorlegden, merkte
hierbij op : persoonlijke grondeigendom schijnt mij bier noodzakelijk, maar
moet de vorming ervan het ontstaan van dien boerenstand voorafgaan of eerder volgen ? Hoogst waarschijnlijk zal de mentaliteit van den zwarte zich naar
beide ontwikkelen. De maatregelen moeten geleidelijk getroffen en er naar
streven persoonlijken en vasten grondeigendom bij den zwarte te doen ontstaan.
Wij mogen ook niet meenen dat de invoering er van een verwoesting van vroeger gebruiken zou beteekenen, omdat hij tegenstrijdig is met de mentaliteit
der inboorlingen. Grondeigendom, in den zin waarin wij hem opvatten, is niet
tegenstrijdig met zijne mentaliteit, maar staat buiten zijn gedachtenkring. Wie
dacht v6Or vijftig jaar aan ethereigendom ? Die gedachte ging evenwel niet
in tegen de eigendomsopvattingen onzer vaderen, maar stond er buiten ; en
daarom drong ze zich op van zoodra de radio-uitzendingen elkaar stoorden.
Tegenwoorclig is er bij den neger geen spraak van methodische bewerking en
bemesting met jarenlange nawerking op de hoedanigheid van den grond en
daarom geen behoefte aan vasten grondeigendom. Van zoodra hij zijn land met
chemische meststoffen zal bewerkt hebben, zal de gedachte aan grondeigendom
vanzelf bij hem ontstaan.
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collectieve leenverhouding en van het inlandsch begrip van grondeigendom ; m. a. w. het verwoesten van oeroude gebruiken.
Wij moeten het evenwel opmerken : het Bestuur beoogt een
voorzichtige aanpassing aan het nieuw regiem : « Men zal beginnen
met het individueel grondgebruik te beschermen, gebruik dat zich op
den duur zal omvormen in een recht op den uitgebaten grond, dit
genotsrecht zal eindelijk erkend worden door een titel of een acte en
een eigendomsrecht vormen. » — Voor de erkenning van eigendom
zou de administratie zich door den « Torrens Act )) kunnen laten
inspireeren.
In eene dusdanige aanpassing, hoe voorzichtig ze ook moge
wezen, schuilt toch, zooals Pierre Ryckmans het meer omstandig doet
opmerken, een groot gevaar : ofwel is de eigendomstitel maar een
vodje papier, en dan dient hij tot niets, ofwel geeft hij een grootere
bescherming dan de bezetting zonder acte, en in dat geval zullen,
door het verleenen van enkele titels, al de andere leenverhoudingen
onzeker worden.
En kan men eerbied voor gewoonten en gebruiken der inlanders
— een eisch van gezonde colonisatie — wel verzoenen met de radicale
omvorming van inlandsche eigendoms- en erfenisrechten ?
Onmogelijk... het eene of het andere ! Waarom toch volhouden
dat een georganiseerde en afgebakende grondeigendom, onafhankelijk
van de familie, de voornaamste factor is tot vorming van een inlandschen boerenstand ?
Als de onroerende individueele eigendom zich eens in Congo
moet vestigen, laat hem dan zich vanzelf ontwikkelen, als een natuurlijke plant van het land zelf, met de mogelijke varianten welke wij
niet kunnen voorzien, en die de onontbeerlijke vereischte zijn voor
leefbaarheid en blijvende vruchtbaarheid.
* * *

Na deze principieele beschouwingen, moeten wij de praktische
zijde van het vraagstuk onderzoeken : eerst een woord over de teelten
die doelmatiger schijnen, om daarna na te gaan of en in hoever dwang
geboden is om de hervorming voldoende algemeen en in betrekkelijk
korten tijd te kunnen doorvoeren.
Eerst en vooral moet in de voeding van den inlander voorzien
door het verbouwen van rijst, manioc, maYs, vruchten, groenten en
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daarbij, waar het mogelijk is, door het ontwikkelen van den veestapel :
kleinvee en zelfs eenige runderen.
Daarna komen de tusschenculturen in aanmerking, waarvan de
vruchten in de naburige industrie-centra, of zelfs in de aangrenzende
colonial worden verbruikt, als suiker, kof fie, palmolie, enz.
Deze voedingsculturen bestaan reeds in bijna gansch onze colonie.
Ze worden door provincie-agronomen bepaald, verschillen van streek
tot streek, houden rekening met de voortbrengstmogelijkheden van
den inlander en zijn verplichtend.
De uitvoerculturen als rubber, palmolie, cacao, koffie, textielweefsels, zijn reeds tamelijk goed verspreid, doch missen een stevigen
grondslag, dien nl. van een degelijken inlandschen boerenstand ; ze
zijn grootendeels in handen van kapitalistische ondernemingen.
De Engelschen maken zeer duidelijk onderscheid tusschen de
« food crops » of de voedingsoogsten en de « cash crops » of uitvoeroogsten, die vrij aanzienlijke winsten kunnen afwerpen. Men zal er
voor moeten zorgen dat het yolk, naast genoegzame food crops, een
of meer cash crops bezit.
Maar deze laatste worden interessant enkel wanneer ze elk jaar
in groote hoeveelheden worden verbouwd en verkocht. Groote uitvoermarkten moeten daarom voor hen openstaan, hetgeen de keus veronderstelt van een product van groot verbruik. Houden wij daarenboven
rekening met de hooge transportonkosten in onze colonie, dan komen
wij tot het besluit dat, voor Congo, slechts enkele cash crops in
aanmerking komen, nl. : katoen, koffie, palmolie, sesame en misschien
de Hivéa-rubber.
* * *

Moet de inlander geleid of gedwongen worden ?
Twee wegen staan hier open, met verschillende methoden en
uitslagen, beide interessant maar niet even doelmatig : de verplichtingsglethodes werken snel op alle stamleden, de vrijheidsmethodes
integendeel, tenminste in het begin, langzaam en slechts op enkele
individuen.
Maar elke verplichting, elke dwang, staat, voor vele gevoeligmenschlievende personen, op een lijn met slavernij.
Reactie tegen die opvatting bleef niet uit. Maar het is slechts in
1930, na de mislukte « Internationale Conferentie tegen Dwangarbeid en Slavernij », dat coloniseerende mogendheden openlijk durfden to bekennen dat de regelmatige uitvoeroogsten rechtstreeks
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voortkwamen van inlanders, die er niet geheel vrijwillig aan werkten.
Verplichte arbeid is, waar het om landbouwopvoeding gaat, even
nuttig als voor onze jeugd verplicht onderwijs. Dwang is hier geboden
om in betrekkelijk korten tijd de bevolking tot eenigen welstand op te
voeren. En inderdaad, de neger plant niet genoeg om zichzelf en zijne
familie regelmatig te voeden, zoo dat hij blootgesteld is aan ondervoeding.
Men stelle nu dezen verplichten arbeid niet op 66n lijn met
anderen dwangarbeid. Deze laatste wordt door den neger ten voordeele van een derde uitgevoerd, terwijl de opbrengst van den eersten
gansch ten goede komt aan den inlander.
En die dwang zal geleidelijk afnemen naargelang de inlander
zich zal ontwikkelen en tot arbeid zal aangezet worden door de winsten welke zijn werk zullen afwerpen.
Het belastingstelsel, de belasting jaarlijks door den neger af te
dragen, werkt onrechtstreeks dwingend en is ook een middel om den
landbouw te ontwikkelen. Het bedrag dier belasting is verschillend
volgens de streek en hangt af eenerzijds van de betalingsmiddelen,
welke den inlander ter beschikking staan, anderzijds van de economische ontwikkeling van de streek, d. w. z. van de maat waarin de
inwoners de gewoonte genomen hebben hunne vruchten te verkoopen
of hunne werkkracht te verhuren.
De Staat kan de belasting verhoogen met het doel de inkomsten
der schatkist te vermeerderen, maar ook met dat den inlander tot
arbeid te dwingen. Maar ze zal dan gemakkelijk ondoelmatig werken,
1 omdat ze even hatelijk en ontmoedigend is als de slavernij : de Staat
neemt immers nagenoeg de gansche voortbrengst van het inlandsch
labeur voor zich.
* * *

Dwang blij ft dus onontbeerlijk, tenminste in het begin.
Dit neemt nochtans niet weg dat men tevens andere middelen
zal aanwenden, van aard om den inlander tot landbouwarbeid aan
te zetten. Deze zijn van verschillenden aard.
Propaganda moet methodisch ingericht en gevoerd door de territoriale overheden en door de agronomen. Ze moet volhardend doorgevoerd wil men de bekomen uitslagen bestendigen.
De handel moet den neger de voorwerpen aanbieden die hij
begeert om hem aan te zetten in zijn arbeid de middelen te zoeken
om ze te kunnen aanschaffen.

40

EEN INLANDSCHE BOERENSTAND IN CONGO

In de lagere en middelbare scholen moet een speciaal en uitgebreid landbouwonderwijs gegeven worden. Met zorg zullen de beste
leerlingen uitgekozen worden om met de zonen van de capita's in
normaalscholen en proefstations hunne landbouwopvoeding te vervolledigen.
Proefstations dienen voor het uitvoeren van nieuwe culturen,
voor het aanleeren van praktische grondbemesting, van besproefing'en draineeringsmethodes, van systematischen wisselbouw.
Rechtstreeksche stoffelijke voordeelen als premies of vrijstelling
van karwijen of van belastingen voor wie zich er toe verplicht den
grond te bebouwen, kunnen hier eveneens nuttig werken. Maar ze
kosten duur en zoohaast de stoffelijke voordeelen om een of andere
redenen zullen verminderen of zelfs ophouden, valt het te vreezen dat
de inlanders er 't bijltje bij zullen neerleggen.
Een billijke vergoeding voor het geleverde werk dringt zich op,
terwijl ze tot nog toe bijna altijd achterwege bleef : voor de crisis was
de neger het slachtoffer der buitensporige transporttarieven ; onder
de crisis, na verlaging dier tarieven, stelde hij in den aankoopprijs
zijner producten een daling met 50 a 80 t. h. vast; terwijl de beursnoteering er van slechts met 30 a 40 t. h. daalde.
Cociperatieven liggen volledig in de lijn van de collectieve eigendomsbegrippen van den neger en een ontwikkelde boerenstand heeft
er behoefte aan. Wij tellen er reeds een twaalftal in Congo (voor
melk, houtbewerking, enz.). De veralgemeening er van kan slechts
samen met de uitbreiding van den inlandschen landbouw samengaan,
en ligt dus nog niet in een nabije toekomst.
Credietkassen -- de zgn. chefferiekassen --- dringen zich eveneens op : de inlander moet in staat gesteld worden zich tegen onvoorziene tegenslagen te beschutten en zich het noodige crediet aan te
scha f fen.
De rechtstreeksche economische functie dier kassen is veelzijdig :
buiten hunne strict financieele taak (spaargelden opnemen en crediet
verleenen), zullen ze voor de contrOle, de sorteering, het conditionnement en het vervoer, soms ook voor de behandeling der producten
zorgen, den prijs van het product zelf en van de geleverde diensten
vaststellen, gereedschappen, zaden en gewone verbruiksartikelen
bezorgen.
Ze zullen daarenbuiten hoofdzakelijk voor doel hebben de gemeenschap in haar administratief beheer te vertegenwoordigen, hare
activiteit te centraliseeren en haar de noodige contrOle en bescherming
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te verzekeren ; eindelijk zullen ze — als propagandamiddel — de
economische activiteit aller negers :_boeren, handelaars, ambachtslieden
en arbeiders in éénzelfde kader coOrdineeren.
Indien de gemeenschap aldus op een vasten economischen grondslag is georganiseerd, met een voorloopig statu-quo voor den grondeigendom, zal alles aan de collectiviteit toebehooren, en deze georganiseerde gemeenschap zal de cel vormen voor de uitbreiding der
productie en voor een latere vertegenwoordiging van de inlandsche
economie in de coloniale administratie.
Alhoewel die credietkassen in onze colonie nog maar een kort
bestaan hebben, is de stoffelijke en de moreele vooruitgang er door
bewerkt reeds duidelijk merkbaar.
* * *

Laat ons besluiten.
Een verandering van politiek is, in de huidige omstandigheden,
niet enkel wenschelijk maar noodzakelijk. Inderdaad : de superioriteit
— op alle gebieden --- van de inlandsche uitbating op de kapitalistische ondernemingen wordt overal elders volmondig erkend ; daarenboven wordt de inlander schandelijk uitgebuit door de groote aanplanting en.
De praktische organisatie zal onvermijdelijk op vele moeilijkheden stuiten. Daarom zal men deze dan ook zooveel mogelijk op de
plaats zelf bestudeeren, waar men het best kan rekening houden met
de inlandsche mentaliteit, zeden en landbouwmogelijkheden.
Het heerschende begrip over grondeigendom is geen hinderpaal
voor de vorming van een inlandschen boerenstand en kan, mits enkele
nadere omschrijvingen, bewaard blijven tot dat de inlanders zelf de
voordeelen van persoonlijken eigendom gaan beseffen.
Voor de keus der in te voeren culturen zal men niet enkel met
de plaatselijke omstandigheden rekening moeten houden, maar ook
met de buitenlandsche voortbrengst-, concurrentie- en afzetgebieden.
In het tegenwoordige stadium doet men best zich enkel met voedingsculturen bezig te houden met als afzetgebieden, de industrieele centra
en de naburige colonien. De Regeering heeft voor taak een documentatie over inlandsche culturen in andere tropische gewesten aan te
leggen en te bestudeeren en, naar het voorbeeld van Nederlandsch
Indie, een weer standvastigen landbouwdienst in te richten, welke in
nauwe verbinding staat met de landbouwdiensten uit het moederland.
Eindelijk is de verplichte arbeid het voornaamste middel tot vor-
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ming van een inlandschen boerenstand terwijl het belastingstelsel,
doelmatig landbouwonderwijs en verschillende stoffelijke voordeelen
aanmoediging bij de verplichting zullen voegen.
Zoodra een inlandsche boerenstand zich behoorlijk ontwikkeld
heeft, voorzien wij een geleidelijke verzachting der verplichtingsmethodes en een snel toenemen der aanmoedigingen door rechtstreeksche en onrechtstreeksche voordeelen.
De transporttarieven — althans voor het vervoer der inlandsche
voortbrengst ,— moeten absoluut worden verlaagd, door rechtstreeksche of onrechtstreeksche tusschenkomst der Regeering. Anders
blijven we verwikkeld in den kringloop : zonder lage tarieven geen
inlandsche boerenstand ---, zonder inlandschen boerenstand geen rendeerende lage tarieven.
Er bestaat maar een uitweg : den boerenstand zooveel mogelijk
bevoordeeligen en daartoe tijdelijk de transportmaatschappijen subsidieeren.
Cooperatieven en credietkassen zullen door hun economischen en
socialen invloed het centrum zijn van de activiteit der gemeenschap.
Ze worden de kern van een later bestuur.
Indien op die wijze een practische organisatie door bevoegde personen rationeel wordt doorgevoerd, zal eens, uit Congo, een gezonde,
zelfstandige en productieve boerenbevolking ons de noodige grondstof fen en voedingswaren verschaf fen.
De inrichting van een inlandschen boerenstand brengt ons de
oplossing van het probleem door Gouverneur-Generaal Pierre Rijckmans gesteld : « Le premier des problêmes congolais, avant de « faire »
du cuivre ou des palmistes, est de a faire » du nêgre. Le négre fera
le reste. »
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I. Na het Congres te Mechelen
door L. ARTS, S.J.

Defaitisten vindt men altijd en overal : menschen die voor een
Congres met een sceptisch lachje vragen : « Wat zal het zijn ? »
Dezen kregen als klinkend antwoord : het Congres van Mechelen was
een groot succes. Wat echter niet belet dat dezelfde menschen nu
vragen : « Wat zal het uithalen ? »
Op den vooravond van het Congres van Mechelen was het zuiverste resultaat reeds bereikt, was de mobilisatie der ideeen een feit.
En dit feit is niet te overschatten, doch ook niet te onderschatten.
Het Congres is niet begonnen op 9 September maar op 9 April !
De nawerking van studiedagen als deze wordt bepaald door de
voorbereiding ; en deze is zeer ernstig geweest. Maanden lang reeds
werden de beste koppen van het land gemobiliseerd voor een algemeenen « braintrust ». Geen enkele der meest brandende kwesties van
onzen brandenden tijd werd uit den weg gegaan. In samenwerking
en wederzijdsch overleg werden ernstige en grondige referaten opgesteld. Dat werk was klaar op Woensdag avond, 9 September.
Wat dit voorafgaandelijk werk beteekent zal blijken wanneer de
16 boekdeelen der gedrukte referaten zullen verschijnen. Die zullen
voor de komende geslachten een o Summa » der Katholieke actie vormen voor ons land in dezen tijd. Over al de actueele problemen zal
men hier vinden, niet het laatste woord, maar den toch een ernstig
en gezaghebbend woord. Evenmin als de Summa van St Thomas wil
deze Summa een eindpunt zijn : Been sluitboom maar een hefboom.
Dit resultaat is niet te minachten : onze tijd lijdt voorzeker aan
woorden-inflatie, maar even zeker aan ideeen-deflatie. De vorige generatie stond in het teeken van het pragmatisme : zij had weinig
betrouwen in de ideeen. Onze tijd gaat allengs inzien dat conflicten
van levens- en wereldopvattingen, gevoeliger en gevaarlijker zijn dan
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botsingen van instellingen of groepen. Wat duizenden menschen in
Spanje thans in een bloedbad jaagt, is geen materialisme maar mystiek.
Daar zijn in dezen tijd meer dan ooit menschen die heldenmoed
kunnen opbrengen, om te doen wat zij denken : er zijn er veel minder
die den moed hebben om te overdenken wat zij doen. Daar is een
gevaarlijk onevenwicht tusschen kracht en licht.
De eerste verdienste van het Congres van Mechelen is dat het
licht gebracht heeft voor de daad : die blij ft een enorm resultaat. Men
kan wel eens aan 't beven gaan wanneer men bedenkt hoe op een
paar vierkante kilometers, drie dagen lang, twintig menschen tegelijk
het woord voerden over de meest ingewikkelde vragen van dezen tijd.
De geruststelling kwam uit het besef dat er toch veel meer gestudeerd
was dan dat er gesproken werd, en dat er ook veel meer gebeden
werd.
Wanneer men de werking van de Katholieken in andere landen
met de onze vergelijkt, dan komt men tot het besluit : wij werken
zeker niet minder, maar anderen werken beter, planmatiger, methodischer. Onze actie had behoefte aan een Congres als dit om niet tot
agitate over te slaan. In andere landen heeft men wellicht te veel op
wetenschap en methode den nadruk gelegd ; bij ons was deze zijde
een al te zwakke zijde. Een verheugende indruk gaf het te constateeren
hoe het peil van dit Congres opzettelijk hoog-kultureel werd gehouden.
-Hebben we nu voor wat men noemt de komende tijden een definitieve basis gelegd ? Wie zoo iets vraagt geeft blijk van nuchterheid.
Daar zijn maar al te veel menschen in dezen tijd die plannen kant en
klaar hebben voor de zesde komende generatie ; die echter intusschen
niet weten wat ze met de eerstvolgende zullen aanvangen. Het opzet
van dit Congres is bescheidener en wijzer geweest.
Daarom meenen wij dat een eerste en zeer belangrijk resultaat
bereikt was voor het eigenlijk begon : eene mobilisatie der ideeen
ging een mobilisatie van menschen en van de massa's vooraf.
Het Congres — ik bedoel hier de drie studiedagen — is een
succes geweest ; dat zal eenieder getuigen die het heeft meegemaakt,
wanneer hij overigens wil billijk zijn, en voor oogen houden wat een
Congres is.
Dat is geen meeting of iets dergelijks. Even onmisbaar als de
besluiten zijn de referaten. Het eigen kenmerk van een Congres,
datgene wat van een reeks voordrachten een Congres maakt, is de
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atmosfeer. Wie dat van Mechelen slechts volgde in zijn krant kan
er bezwaarlijk van meepraten : hij mist joist die atmosfeer. En wie
deze heeft aangevoeld kan ze moeilijk onder woorden brengen. Daar
was meer dan belangstelling : begeestering. Wie enkel gekomen was
met het inzicht om objectief-kritisch toe te luisteren, betrapte zich zelf
bij handgeklap en gejuich. Daar was het besef van zware verantwoordelijkheden, en toch een wijdsch gevoel van . vertrouwen. Daar
was nederige bezinning van menschen die ook gekomen waren om
een gewetensonderzoek te doen, en tevens sterke geloofsfierheid. Daar
was vlijt om naarstig te vorschen en te zoeken, en toch een gevoel
van veilige vaste zekerheid in een rijk bezit : als menschen die in een
gevaarlijken storm varen, maar een vaste hand voelen aan het stuur.
Daar was ijver voor de zaak, en toch mildheid in 't begrijpen ; oprechtheid die vrank en vrij zich uitsprak en daarbij steeds bescheiden
bleef, vol wederzijdsch ontzag. Liefde voor de katholieke waarheid
was daar, en toch niet minder lief de voor de dwalenden. Daar waren
alle meeningen van alle Katholieken, maar alle meeningen werden
katholiek. « Katholiciteit » dit woord lijkt me alle indrukken samen
te vatten ; maar u moet al die indrukken ondergaan hebben om te voelen wat er zindert in dit &lie woord.
Die atmosfeer is een weldaad : een tweede en zeer aanzienlijk
resultaat van het Congres van Mechelen. Daar zijn indrukken die
dieper inslaan dan uiteenzettingen van gedachten. Zij blijven nawerken als de gunstige atmosfeer, waarin plannen tot daden kunnen rijpen. Dit resultaat was bereikt op Zaterdag avond voor 11.000 menschen, voor 11.000 leiders en persoonlijkheden onzer katholieke
wereld.
Deze stemmingen waren ietwat verschillend genuanceerd in de
onderscheidene secties. Rustiger in de caritas-sectie ; enthousiaster in
de kultureele, meer gespannen soms in het openbaar leven, dieper in
het godsdienstig leven, en feestelijk in de algemeene vergaderingen.
Ook daar waar op een bepaald moment de atmosfeer wat troebeler
werd, was de slotstemming triomfantelijk-licht.
In deze atmosfeer vulde het Congres de referaten aan met haar
besprekingen. Deze waren vaak het meest interessante, altijd echter
het meest nevralgische punt van het Congres. Zooals na alle congressen kwam men ook bier tot het besluit : de referaten waren te
lang, de besprekingstijd te kort. Op de secties waar ook de bespreking
was voorbereid behaalde men de meest interessante resultaten. Wer-
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den in de referaten de ideeen gemobiliseerd, in de besprekingen werden ze geventileerd. Sams brachten de besprekingen licht bij ; meestal
illustreerden zij de theorie met de gegevens uit de praktijk ; of en toe
gaven zij ook het beeld van de verwarring die heerscht op velerlei
gebied. Zekere vragen vertroebelden soms de atmosfeer, maar des te
scherper kwam daarop het licht doorbreken.
Niet minder leerrijk dan de besprekingen in de zaal waren de
gedachtenwisselingen daarbuiten : in de wandelgangen, in de straten,
in de treins, of zelfs aan tafel. Het is een dwaling te meenen dat banketten enkel maar bijkomende en overbodige luxe zijn op het programma van een Congres. Zij bieden een zeer kostbare gelegenheid
voor persoonlijke ontmoetingen en discussies. Zij dragen niet weinig
bij om de gewenschte atmosfeer van gemoedelijkheid en broederlijkheld te scheppen. Redenaars die op het podium soms scherp redetwisten worden hier tot broeders. Daar ligt ook een brokje mystiek
in het breken en nutten van eenzelfde brood.
Verheugend was toch in het bizonder op dit Congres het hand
in hand werken van geestelijken en leeken. Waar priesters en leeken
dooreen zaten en liepen werden ongemerkt oude barricaden gesloopt.
Het waren eenig-roerende momenten, wanneer leeken optraden in
priestervergaderingen, om onbevangen hun wenschen, hun grieven,
hun verwachtingen uit te spreken in een atmosfeer van volkomenoprechte deemoedigheid. Nooit wellicht hebben en priesters en leeken
duidelijker hun wederzijdsche hulpbehoevendheid en verantwoordelijkheid aangevoeld. Het is een teeken des tijds dat leeken zeer gewichtige secties voorzaten en leidden in een specifiek katholiek Congres. Het geschiedde ook wel op vorige Congressen dat vooraanstaande leeken een leidende rol speelden : maar hier was het meer bewust
en reflex. Wat er sedert B jaar, dank aan de Katholieke Actie-idee,
veranderd is in de mentaliteit van priesters en leeken, kon men hier
aanvoelen en beleven. Dit Congres was in den volsten zin des woords :
het uur der leeken.
De sluitingsdag eindelijk, is een eenig-machtige prestatie geweest : een mobilisatie der katholieke massa's, zooals nooit in onze
geschiedenis beleefd werd.
De mobilisatie der massa's na de mobilisatie der ideen : dat was
de beteekenis van deze groote manifestatie. Hier werden programma's tot beweging : geen massa-roes maar massa-ingetogenheid bracht
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de Hoogmis op Koekelberg ; en het spel op den Heysel deed massazindering tot massa-bezinning worden. Andere groepeeringen vermogen wel tienduizenden menschen samen te brengen om te roepen
en vuisten te ballen : doch tienduizenden samenbrengen om te zwijgen,
te bidden en op de borst te slaan, dat kan alleen een katholiek Congres
als dit. Het massa-Confiteor was misschien niet minder aangrijpend
dan het massa.-Credo.
Het mag ook wei worden aangestipt hoe de Katholieke Actieorganisatie, in enkele jaren tot een wonder van techniek is uitgegroeid. Het massaspel was hiervan een schitterend blijk : kajotters
van Antwerpen en zangkoren van Brussel en V. K. B. J. uit heel het
land hebben hier samengewerkt : specialisatie en coordinatie was hier
een stralend felt.
Al deze resultaten waren bereikt op den overheerlijken Zondagavond. Het Congres van Mechelen is een weergaloos succes geweest :
een hoogtepunt in onze katholieke geschiedenis. Maar dit hoogtepunt
is tevens een vertrekpunt : de uitkomst van een vruchtbare periode
wordt de inzet van een nieuw tijdperk. Proficiat beteekent hier :
Vooruit ! --- en toch zouden we liever vertalen : Halt !
Het Congres heeft honderd wijde poorten wagewijd voor het
Evangelie opengeworpen : maar op elk van die deuren staat geschreven : verantwoordelijkheid. Nimmer hebben we sterker aangevoeld hoe zwaar de waarheid weegt, hoe licht een vracht kan worden.
Wij staan thans als de man van het Evangelic voor een reuze:torenbouw. Laten wij dan als hij even eerst gaan zitten en ons bezinnen : zoo winnen we kostbaren tijd, en vrijwaren wij ons voor het
gevaar halverwege met onzen bouw te blijven steken.
Dat het licht van het Congres wordt tot een macht in de wereld
dezer dagen, hangt hiervan of : of er mannen en vrouwen zullen
opstaan om het moeizaam en trouw ter wereld in en door te dragen.
Die menschen zullen gevormd worden in de geestelijke afzondering. Dit besluit zal minder verrassen, als wij nagaan hoe Pius XI
zeif, aan het einde van al zijn encyclieken die de grondslagen leggen
voor de nieuwe wereldorde ; telkens opnieuw en met aandrang op de
geestelijke oefeningen, op de gesloten retraites wijst, als op de hoogeschool van het vaardige katholieke leven.
Het zal zoo gaan, of het zal niet gaan. In dit isolement ligt onze
kracht : geen omkeer zal duurzaam en heilzaam wezen zonder dezen
inkeer. Expansie zal verslapping beteekenen, zonder deze concentratie.
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Daarom zeggen wij niet eerst vooruit !, maar halt ! Na de forsche uitzetting van dezen zomer moet deze winter brengen : inkeer
en ingetogenheid. In dit heilig stilzwijgen alleen zullen woorden tot
overtuigingen, programma's tot voornemens en plannen tot daden
worden.
Het Congres van Mechelen, zegden we, is geen sluitboom maar
een hefboom. Willen we met dezen hefboom onze wereld optillen,
dan hebben we rotsvaste steunpunten noodig : dat zijn mannen en
vrouwen van de daad.
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II. De Kultuursectie te Mechelen
door F. DE RAEDEMAEKER, S. J.

In de vorige bladzijden werd de atmosfeer waarin het Congres
van Mechelen verliep, op uitstekende wijze door E. P. Arts weergegeven. Het is een onbegonnen werk hier nu een verslag uit te brengen
over de werkzaamheden van de tien afdeelingen. Daarom willen we
ons beperken tot die sectie, die onze lezers wellicht het meest aanbelangt, en die in elk geval het eerst dient besproken in ons tijdschrift :
de sectie voor Kultuur- en Kunstleven.
Deze afdeeling mocht zich verheugen in zulk eene overgroote
belangstelling, dat men 's Vrijdags het ruime lokaal moest verlaten en
in open lucht vergaderen. Dit succes was vooral te danken aan de
zorgvuldige voorbereiding waarvoor E. H. Prof. Sobry gezorgd had,
en aan de faam van de peesoonlijkheden, die hunne medewerking hadden toegezegd. Een woord van hulde dient ook gebracht aan Prof.
De Bruyne, die met tact en met gezag de vergadering voorzat.
Wat in deze zoo wel geslaagde sectie werd bereikt is een algemeen overzicht over het cultureel probleem, zooals dit zich op onze
dagen voor de katholieke Vlamingen stelt.
Men moest eerst en vooral een duidelijke omschrijving geven van
de notie « Kultuur ». Dit werd voortreffelijk gedaan door Prof. De
Bruyne. Hij definieerde de kultuur als het omvormen van de natuur
— en door natuur dient zoowel de altijd onvolmaakte mensch als de
stoffelijke natuur verstaan te worden als het omvormen dus van
die natuur door den geestelijk vooruitstrevenden mensch, met het doel
objectief waardevolle goederen ( bona honesta) voort te brengen, en
niet subjectieve genot-goederen (bona jucunda). Met andere woorden, kultuur, is het streven van den mensch naar een hoogere volmaaktheid van geheel zich zelf door het dienstbaar maken van aIles
wat in hem en buiten hem bestaat tot zijn hoogste menschelijke doeleinden.
Kultuur is bij gevolg geen statisch maar een dynamisch begrip
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het is een doelbewust streven naar een objectief waardevol ideaal.
Daaruit volgt dat de Kultuur voornamelijk gedragen wordt door
krachtige persoonlijkheden, die sterk bezield zijn door dat ideaal, en
die het voor geen enkele ontgoocheling, voor geen enkele massasuggestie prijsgeven. De kultuur van eene gemeenschap wordt ten
slotte bepaald door eene elite, die kultuurscheppend optreedt en een
zegevierenden weerstand biedt aan de steeds neerdrukkende invloeden
en factoren, aan het « vervalcomplex », dat elke menschelijke gemeenschap met kultureelen ondergang bedreigt.
Daardoor wordt niet bedoeld, dat de kultuur het privaatbezit is
van een intellectueel mandarinaat. Het ontstaan van de kultuurscheppende elite is ten slotte te danken aan de diepe, geheime levenskracht
van het yolk zelf, levenskracht die zelf weer geprikkeld wordt door
den aanhoudenden scheppingsdrang van de leiders, zoodat de kultuur
het product is van de wederzijdsch krijgende en gevende massa en
elite. Steeds toch zal het teeken van de kultuurkracht van een yolk
hierin bestaan dat het vele groote persoonlijkheden weet voort te brengen want deze alleen zijn ten slotte de ware cultuurscheppers. Zij
zullen door hunne technische, wetenschappelijke, artistieke, maatschappelijke, wijsgeerige prestaties den kultuurschat vergrooten, dien
ze van het verleden overerfden.
De eerste taak van een yolk, dat hoogstaand kultureel wil zijn of
wil worden is dus persoonlijkheden te vormen, en deze taak — die
ook in andere afdeelingen van het Congres werd onderstreept — legt
het huidige onderwijssysteem zware verplichtingen op : geen veelweters dienen voortgebracht, noch humanisten, noch techniekers, maar
zelfstandigdenkende menschen, die in de snelle evolutie der gedachten welke we doormaken, de ware kultuurgoederen weten te erkennen
om ze te redden en te bewaren voor de toekomst.
* * *

Nu stelde men natuurlijk te Mechelen het probleem : hoe staan
wij, katholieken, tegenover het kultuurstreven van den mensch ? Het
werd ons sours door de ridders van den « Vooruitgang » verweten
een pessimistische en remmende houding aan te nemen tegenover de
natuurlijke ontwikkeling van het menschdom. We waren achterblijvers, middeleeuwers, anachronismen in de moderne wereld. Wij bleven versteend staan, terwijI de menschelijke kultuur — de vooruitgang — een duizelingwekkende snelle vaart nam. En er lag waarheid in dit verwijt. Immers de katholieken zagen of voelden aan, dat
het met dien snellen kultuuropgang niet heelemaal in orde was. Er
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was daar geen evenwicht tusschen de economische en de zedelijke
kultuurwaarden ; het overspannen van een productieproces dat uitsluitend naar Rijkdom streefde, ook ten koste van de zedelijke waarden, moest leiden tot een katastrofaal cultuurverval. En dit is ge-.
beurd. Nu hooren we geen triomfkreten meer, maar klaagliederen. De
fameuze « Vooruitgang » heeft ons gevoerd in een slop. En de geestelijke erfgenamen van diegenen, die de onbegrensde vervolmaking van
den mensch door zijn eigen krachten bezongen, gaan nu bij de pakken
neerzitten en spreken, gelaten, over « den Ondergang van het
Avondland ». Barbaren worden gevraagd...
De katholieken kunnen niet meedoen aan dit kultuurpessimisme,
evenmin als ze vroeger aan kultuurvergoding deden. Wij zijn optimisten, maar geen dweepers. De groote wet die onze houding tegenover de kultuur, tegenover de « wereld » bepaalt werd door onze
middeleeuwsche wijsgeeren uitgedrukt door het slagwoord : « gratia
non tollit naturam, sed perficit » : de genade doodt de natuur niet,
maar vervolmaakt ze. Er was in de Mechelsche besprekingen voorzeker niet den minsten trek te bespeuren naar « wereldvlucht ». Er
heerschte daar veeleer een blijde stemming van spiritueele wereldverovering. De Kerk kan en moet de huidige kultuur bevorderen, zooals ze het deed met de kulturen van het verleden, door ze te zuiveren
van alle verzwakkende elementen --- de zonde op de eerste plaats —
en door de hierarchie der kultuurwaarden volgens objectieve regels
in te stellen. Midden in de gevaren, die onze kultuur bedreigen, blijkt
de verantwoordelijkheid van de katholieken zwaarder dan ooit, maar
is ook hunne taak schooner dan ze vroeger was. Dit bewustzijn gaf
aan heel het Congres, en voornamelijk aan de kultuursectie, een accent
van jeugdige strijdhaftigheid en bezielend optimisme.
* * *

Dat de moderne politieke en sociale stroomingen zouden getoetst
worden en vergeleken met de ideale katholieke kultuur, was wel onvermijdelijk. Deze moeilijke taak werd opgedragen aan Dr Ludwig
Drees, van St Vith, die zich er schitterend van kweet, alhoewel hij
beroep moest doen op de krachtige en soepele stembanden van Dr
Frank Baur, die het prachtige referaat voorlas.
De kultuurgoederen moeten geordend worden volgens eene waardehierarchie, en wel in de volgende rangorde : de economische, de
biologische, de maatschappelijke, de geestelijke, de godsdienstige goederen. Een ware kultuur zal al deze goederen nastreven, maar elk op
zijn plaats en met de passende waardeering.
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Aan deze princiepen toetste Dr Drees de communistische en de
fascistische ideologieen. De eerste moet men radicaal verwerpen, als
kultuurdoodend, vermits zij heel haar ideaal centreert op de voortbrengst van de economische goederen — de minst waardige van alle,
hoe noodzakelijk ze overigens ook mogen zijn.
Wat de fascistische ideologie betreft, deze moet milder beoordeeld worden, alhoewel ze niet volledig overeenkomt met een ware
katholieke kultuur. Het fascisme in zijn verschillende vormen en schakeeringen legt te veel den nadruk op het biologisch-maatschappelijke
( Nationaal Socialisme) of op het staatkundige ( Fascisme) , en laat
bij gevolg de geestelijke persoonlijkheid met zijne onmiddellijke betrekkingen tot God niet tot zijn voile recht komen. We zullen dus
den fascistischen staat niet als het ideale kultuurmidden beschouwen.
Zonder ons radicaal en absoluut te willen uitspreken voor of tegen
het fascisme ---. een Congres, zegde Z. E. Kardinaal Van Roey, is
geen Concilie ! — moeten we toch vaststellen dat de overgroote meerderheid der katholieken te Mechelen vergaderd, ook in de andere
secties waar het probleem van uit een anderen hoek werd beschouwd,
deze genuanceerde houding tegenover het fascisme deelden. In den
roes van de moderne massabewegingen moeten de katholieken den
eerbied hooghouden voor de persoonlijkheid : deze alleen immers staat
in onmiddellijke betrekking tot God, en deze is ook ten slotte drager
van elke ware kultuur. De ondergang van de menschelijke persoonlijkheid in eene mystiek van klas, bloed of natie kan een katholiek
principieel niet aanvaarden.
Voorzeker deze nieuwe stroomingen oefenen een machtigen invloed uit vooral op de moderne jeugd. Maar Prof. De Bruyne waarschuwde ze terecht o. i. dat we ons niet mogen laten vangen in een
entweder-oder : communisme of fascisme. Er blijft een derde mogelijkheid open die door de angelsaxische volkeren wordt te nutte gemaakt : eene gezonde volksopvoeding waardoor een nationale tucht
wordt aangeleerd samen met den eerbied voor de persoonlijkheid.
* * *

Het spreekt vanzelf dat ook de toestand van de kultuur in Vlaanderen onder het oog werd genomen. De congressisten waren zich
bewust dat we een periode van opbloei zijn ingetreden, en daarom ook
heerschte er in de afdeeling een optimistische geestdrift voor den verderen uitbouw van onze eigen Vlaamsche kultuur. Er werd ijverig
gezocht naar hare zwakke zijden en de gevaren die haar bedreigen .
in hare groeiperiode. Men wees terecht op de verstrooiing, de verv
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sckeurdheid zoowel in de geesten als in de kultuurorganismen. E. H.
Sobry en P. Janssen wezen er op, dat de Vlaamsche jongeren, zonder
vast genoeg geworteld te staan in eigen kultuurtradities, eene bedenkelijke neiging vertoonen om zich te vergapen aan eene zgn. europeesche letterkunde en europeesche kultuur. Eerst terug naar eigen
bronnen : zoo moet de leuze zijn. Wat de kultuurorganisaties betreft,
deze zijn te vreemd aan elkaar en werken bij gevolg « naast elkaar,
en soms onbewust tegen elkaar )) zooals Kan. Van Kerkove het uitdrukte. Het zal een van de mooiste vruchten van het Congres zijn
indien de leiders van onze kultuurorganismen nu in daden omzetten
wat ze te Mechelen met geestdrift beloofden : samen overleg te plegen
om een grooten Vlaamschen kultuurdienst tot stand te brengen.
Daarmee echter zal het kultuurprobleem in Vlaanderen niet opgelost zijn. Naast het feit dat sommige onderwijsgestichten nog belemmerend werken, constateerde de afdeeling ook dat van den staat
weer moet verwacht worden op gebied van Vlaamsche cultuur. De
staat immers heeft een vaderschap uit te oefenen op de kultuur van
een yolk : van hem moet een vaste steun en een krachtig impuls uitgaan voor de volkskultuur. Zoo is het in alle landen waar volkeren
vrij leven ; zoo is het helaas ! niet bij ons. P. Stracke wees er op, dat
alleen wanneer de staat in dit opzicht heel zijn plicht vervult, een yolk
tevreden leeft en tot zijn normalen kultureelen bloei kan komen. Deze
gedachte werd dan ook vastgelegd in de besluiten van de afdeeling.
Nochtans, quid leges sine moribus ? Steeds zal de groote taak
van de kultureele ontwikkeling rusten op al diegenen, die van hoop
tot laag met de volksopvoeding gelast zijn. We moeten eerst en vooral
ons yolk bewust maken, dat het een rijke kultuurtraditie bezit waarop
moet worden voortgebouwd. Daarom is er nood aan eene Vlaamsche
kultuurgeschiedenis, die van jongs of aan elken Vlaming dient bijgebracht opdat hij, bij het zien van het groote verleden van ons yolk,
zijn beste krachten zou inspannen voor een nog grootere toekomst.
Dan ook zullen we in al de uitingen van ons leven dien eigen « stijl »
vertoonen, waarvan P. Callewaert sprak, en die onmisbaar is voor
elke beschaafde natie.
* * *

Deze enkele bladzijden kunnen zelfs geen benaderend beeld geyen van hetgeen de kultuursectie presteerde op het Congres van Mechelen. Aileen wie het meemaakte beseft welken enormen invloed er
ongetwijfeld van deze studiedagen zal uitgaan ten bate van het katholieke Vlaamsche yolk.
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I. Over Corporatisme - Twistvragen
door Prof., Dr K. du BOIS, S. J.

(

In den tegenwoordigen stand van zaken verdeelen vraag en
aanbod van arbeidskracht de menschen op de zoogenaamde arbeidsmarkt in twee partijen of strijdfronten ; het over en weer twisten van
die partijen maakt die arbeidsmarkt tot een strijdveld waar de twee
legers elkander rechtstreeks heftig bekampen. Deze afschuwelijke
wantoestand, die heel de menschelijke maatsehappij naar den ondergang voert, moet zoo spoedig mogelijk verholpen worden, dat ziet
iedereen in. Maar afdoende redding zal eerst dan mogelijk worden,
wanneer die tegenstelling uit den weg geruimd wordt en zich in het
sociaal organisme goed gebouwde ledematen vormen, 4 beroepsstanden ) ni. waarbij de menschen niet worden ingedeeld naar de positie
die zij innemen op de arbeidsmarkt, maar naar de sociale taak welke
eenieder uitoefent. ) (Z. H. Pius XI, Enc. Quadragesimo Anno, II, 5.)

Het vraagstuk jaagt veel stof op !
Het werd voor onze lezers breedvoerig behandeld door den Heer
Rene GORIS in zijne artikels : « Het vraagstuk der bedrijfsorganisatie in Belgie », « Bedrijfsorganisatie in het buitenland » (1933-34 ),
« Bedrijfsorganisatie in Belgie » (1934-35 -- deze laatste zijn ook in
overdruk verschenen, 3 fr.).
Wij stellen ons dan ook niet voor terug te komen op het daar
uiteengezette, maar het aan te vullen door enkele jongste uitlatingen
er over bekend te maken en te onderzoeken.
I.
En wel eerst die van een hevigen bestrijder, den Heer Ch.
MORIS, Rechter aan het Hof van Beroep te Luik en van den Inleider
zijner brochure (1 ), Mr S. ETIENNE, Professor aan de Hoogeschool te Luik.
(1) Le Corporatisme en theorie et en pratique, avec une preface de M. J.
ETIENNE, Professeur a l'Universite de Liege — bij G. Thone, Luik, 66 biz.,
5 fr.
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De inleider spreekt een duidelijke taal : « Le corporatisme, qui a
le dêfaut essentiel de n'avoir etê nulle part spontanè, qui une fois
êtabli plus ou moins thêoriquement n'a rêglê ni la repartition des biens
ni les rapports entre le capital et le travail, a jusqu'ici êté une oeuvre
de contrainte et s'est toujours trouvé lie avec la dictature ». Het bereidt
ons « pour demain —, la guerre » voor !
De schrijver zelf is niet minder radikaal. Erger nog, wij kunnen
hem onmogelijk van vooringenomenheid vrij pleiten ( 2).
Hij onderzoekt eerst de theorie ; daarna de verwezenlijkingen :
het corporatisme in Italie ; Portugal, Duitschland, Oostenrijk ; Belgie
waarvoor men kan vragen « Y a.t-il prêcorporatisme ? » ; om eindelijk
te besluiten in het hoofdstuk : « L'expêrience condamne le corporatisme ».
* * *

Zooals hij het zelf opmerkt, bestaat er over « le corporatisme pur »
een overvloedige litteratuur ; hetgeen hem niet belet zich te beperken
tot een theoreticus, nl. Michail Manoilesco, die in zijn : « Le siecle
du corporatisme integral et pur D ( Alcan, Parijs, 1934 ) : « a realise ce
tour de force de définir le corporatisme et d'en presenter une synthese
complete ».
Ziehier die definitie :
« Le corporatisme est la doctrine de l'organisation fonctionnelle
de la nation. Les corporations ne sont que les organes qui remplissent
ces fonctions » ; en de corporatie : « une organisation collective et publique composee de la totalite des personnes (juridiques ou physiques)
remplissant ensemble la meme [onction nationale et ayant pour but
d assurer l'exercice de cette fonction, dans l'interet supreme de la nation, par des rêgles de droit imposees au moins a ses membres ».
Waarom zich tot an enkelen schrijver beperken — een uitgesproken evolutionist —,, en tot het politiek corporatisme ? De H. Moris
haalt elders « l'êtude tres document& et substancielle » van Pater
Muller, S. J., aan (3). Maar deze wijst er ongetwijfeld voldoende
op dat het corporatisme wel eens anders opgevat werd, o. m. dat
(2) Zelfs niet van onhebbelijkheid : Mussolini ijvert tegen de vermindering
der geboorten. Dat wordt « le lapinisme préche par le dictateur » en is een
<< propagande absurde ».
(3) t La Politique corporative 3., 1935, een zeer zakelijke sehets van de
« essais d'organisation corporative » in de verschillende landen.
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« Quadragesimo Anna » een economisch corporatisme aanbeveelt dat
weinig overeenkomt met het boven beschrevene.
* * *

De schets van de Italiaansche organisatie is verre van sympathiek maar objectief ; in Portugal, Duitschland en Oostenrijk zou
er feitelijk geen echt corporatisme zijn, in Belgie hebben wij vooral
het Koninklijk Besluit N o 62 (dat het in bepaalde gevallen aan een
meerderheid van voortbrengers mogelijk maakt bepalingen voor het
gansche beroep bindend te maken). Deze verordening is « purement
professionnelle » en daarom hebben hier geen « prêcorporatisme ».
« II en irait autrement que si la difficultê des conflits d'inaret de
classe avait êtê abordée de front et qu'on eilt tAché, par l'arbitrage ou
une sorte de contrainte, a rêcluire l'opposition, a la rêsorber ou, a tout
le moins, a la rêsoudre sans recourir aux procédes de guerre que
constituent la grêve ou le lock-out... ».
Beteekent, in « precorporatisme », « pre » : een begin van, dan
stemmen wij hiermee in ; dat Koninklijk Besluit is enkel een a stap
naar » het corporatisme. Wij meenen zelfs er bij te moeten voegen :
geen heel besliste omdat hier enkel de werkgevers optreden om geschillen te regelen en aan de Regeering een alien bindende verordening aan te vragen. Ons inziens is er veel meer « prêcorporatisme D
in de inrichting der paritaire Commissies, en omdat ze ertoe strekken
klassentegenstellingen te overbruggen en omdat ze van aard zijn
staking en lock-out als « buiten de wet » te doen aanzien.
* * *

Het besluit wordt ingeleid door het hoofdstuk « Les difficultês
du corporatisme d'apres M. Gaetan Pirou ». Deze heeft « excellemment cl6gagé les difficultës du corporatisme ».
Om hare onvolledigheid is die opmerking onjuist : de Heer Pirou
is voor het corporatisme gunstig gestemd maar die stemming zelf
bracht hem er toe het vraagstuk grondig te onderzoeken, geheel objectief, zonder de moeilijkheden te minimaliseeren. Hij deed het in drie
uitmuntende werken, een eerste dat als een inleiding mag gelden :
« La crise du capitalisme » (1934, en waarvan nu een tweede uitgave
verschijnt) en in « Le corporatisme » (1935) en « Nouveaux aspects
du corporatisme » (1936) (4).
(4) Uitgaven van <I Librairie du Recueil Sirey », 134, 68, 52 blz.
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Daarop volgt het voornaamste bezwaar, in het hoofdstuk « Le
corporatisme et l'arbitraire » : « L'argument principal qui parait devoir
etre oppose aux corporatists est l'arbitraire d'une structure sociale
basee sur des corporations creees de routes pieces, de facon tout artificielle, en meconnaissant les lecons de rexperience et de l'histoire...
Aucune réforme sociale n'est durable qu'a la condition d'integrer un
kat de fait. Il serait d'un optimisme extravagant que d'esperer que
les interets opposes et irréductibles se tendent les mains, que Von
pardonne la metaphore, et se reconcilient dans un mecanisme de pacification sociale D.
Laat ons deze bezwaren onderzoeken. Ze zijn voor ons bijzonder
belangrijk omdat ze gericht zijn tegen het sociaal corporatisme zooals
« Quadragesimo Anno » het voorstaat.
Staan wij voor louter tegenstrijdige belangen ( des interets opposes) die men wil verzoenen ?
De gebruikte uitdrukking overdrij ft. Wij staan voor personen :
de werkgevers en de werknemers, die voorzeker tegenstrijdige belangen hebben, maar ook andere. Hunne belangen zijn tegenstrijdig waar
het rechtstreeks gaat om het verdeelen van de baten der onderneming,
praktisch om het bedrag van het loon dat Loch ten slotte uit de onderneming moet komen. Maar daartegenover staat het gemeenschappelijk
belang, gelegen in den bloei der onderneming : bij tegenspoed zullen
onvermijdelijk beide partijen lijden, voor de eene zullen dividenten
en tantiemes weldra tot het verleden behooren en mogelijk door zware
verliezen vervangen worden ; voor de andere zal het zijn loonsverlaging en waarschijnlijk weldra werkloosheid.
De tegenwoordige inrichting van de « arbeidsmarkt » stelt de
tegenstrijdige belangen op den voorgrond ; de corporatie zal op de gemeenschappelijke de aandacht vestigen en daarbij duidelijker aan de
partijen laten inzien wat, in hunne tegenstrijdige eischen, redelijk is,
wat overdreven, en ze daardoor minder onhandelbaar maken.
Wij nemen volledig aan dat een « kat de fait » moet aanwezig
zijn om het tot een bevredigenden en bestendigen uitslag to brengen.
Maar deze is er reeds, tenminste in hetgeen wij de objectieve
toestand kunnen noemen, nl. in de veelvuldige gemeenschappelijke
belangen en daarbij in het felt dat een halsstarrig vasthouden aan
onredelijke eischen ten slotte tot beider onheil zal strekken. Die
objectieve toestand moet duidelijk gemaakt en de corporatie is daartoe
geschikt,
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Is ook de subjectieve toestand aanwezig, wij bedoelen de mentaliteit bij beide partijen ? Noch de liberale noch de socialistische
mentaliteit zijn voldoende bedwongen om het onmiddellijk tot handdrukken te brengen. Maar wij kunnen op vorderingen in die richting
wijzen. Op dat gebied valt zeker nog veel te doen en hebben de
laatste maanden ophitsing en communistische drijverijen veel kwaad
gesticht. Wij mogen nochtans niet gaan meenen dat alles verloren
is. Zoo hebben b.v. de Antwerpsche dokwerkers gestaakt, maar na
acht jaren zonder staking, dank aan eene organisatie die wel eenigszins precorporatief is. Vroeger was er dikwijls staking aan de haven
te Antwerpen...
Werden de corporaties « crèêes de toutes pieces, de fawn toute
artificielle » ?
Wij meenen dat zelfs voor Italie die opmerking overdreven is.
Ook daar verlangde men toch naar vrede en goede verstandhouding
na de woelingen van 1919-1922 en het Fascisme heeft eerst de geesten
voorbereid om dan geleidelijk, van 1926 tot 1934, het corporatisme
door te voeren.
Heeft men in zekere landen te snel gehandeld ? Best mogelijk.
Corporatisme moet zorgvuldig voorbereid en slechts trapsgewijze
doorgevoerd, zooals « Quadragesimo Anno » het schijnt te insinueeren.
Vooral moet de mentaliteit eerst voldoende gevormd. Maar dat bewijst niets tegen de hervorming zelf.
Op staatkundig gebied « le corporatisme postule une regime de
contrainte », en deze op hare beurt « un regime de dictature ». Tot
eenig bewijs hiervan wordt zijn « caracare arbitraire » aangelthald
— het bezwaar dat wij behandeld hebben —, en op Italie gewezen.
Wij bespreken het vraagstuk naar aanleiding van een andere
studie.
II.
Onder de voorstanders van het corporatisme zijn er vele
die oordeelen dat de invoering er van radikale hervormingen eischt,
niet het minst in het politiek regiem.
Kenmerkend in dat opzicht is ongetwijfeld de Heer Ch.
ANCIAUX in zijne lezing « Banques, Syndicats, Encycliques »,
gehouden op de stichtingvergadering van het Institut d'Etudes corporatives « La Tour du Fin » (5).
(5) Verschenen in c Revue Catholique des Idees et des Faits)), 17 Juli '1936.
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Corporatisme is onvereenigbaar met bankdictatuur en met de
tegenwoordige inrichting der naamlooze vennootschap.
Het corporatief regiem bij ons invoeren zonder de macht der
bankers te breken zou b. v. de corporatie der koolmijnen overleveren
« a la merci des deux premieres banques du pays », nog erger « elle
ferait du Conseil superieur economique leur instrument docile D ; het
regiem der naamlooze vennootschap moet gewijzigd om « rendre le
capital serf de la production alors qu'actuellement it en est le maitre D .
Het kapitalisme krijgt het hard te verduren. En niet minder de vakorganisatie. De nieuwe sociale en juridische orde door den Paus gevraagd is die door hunne « cercles » voorgestaan overeenkomstig de
leer van La Tour du Pin « et des maitres de la contre-revolution ».
Ze vragen « des corps juridiques indêpendants, doués d'un seul patrimoine, fêdèrant les syndicats patronaux et les syndicats de salaries,
exercant la tutelle sur la production, pourvoyant a l'equilibre des aches et supportant de ses propres derniers les charges sociales que
l'Etat assume aujourd'hui ». En wat verder : « La conception pontificale... postule en quelque sorte l'unitè corporative et la collaboration
de tous les facteurs economiques au sein d'organisations identifiEes
par la specialite professionnelle, anim&s d'un meme esprit, et scellêes
par des devoirs communs. Elle est le contrepied de la conception syndicale enfant& par la dêmocratie, c'est-à-dire par un regime fondê
sur la lutte des nombres et des appêtits coalisés ». Hier worden wij
verwezen naar de plaats uit « Quadragesimo Anno D die wij boven
ons artikel aanhalen.
Prees Leo XIII in zijn « Rerum Novarum » niet de oprichters der
christelijk vakorganisatie ? Voorzeker, wordt ons geantwoord, maar
Pius XI ziet er in enkel « une êtape vers une organisation sociale plus
complete ».
Sluit dan 't corporatisme het syndikaat uit ? Neen maar « le syndicat n'a de valeur vraiment, corporative que dans la representation
des facteurs productifs au sein de la profession... et dans la soumission aux disciples, a la juridiction, aux arbitrages et a la fiscalitê de
la corporation »:
Die besluiten uit 's Pausen woorden schijnen ons op êêne verklaring na, volkomen juist. De corporatie zal niet werkgevers, werknemers, ondergeschikte leiders (als ingenieurs ) als 't ware door malkaar mengen ; dezen zullen zelfs, binnen het kader der corporatie,
in afzonderlijke groepen over specifiek eigen belangen kunnen beraadslagen en hunne rechten opeischen. Maar ze zullen er vooral, on-
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derscheiden maar niet gescheiden, over gemeenschappelijke belangen
handelen. En daarom kunnen wij ons moeilijk voorstellen hoe er in een
corporatief regiem nog kan sprake zijn van vakorganisatie zooals wij
die tegenwoordig kennen. Men besluite evenwel hieruit geenszins
dat ze tegenwoordig haar leden vereenigt op een wijze door den Paus
voor dezen tijd veroordeeld.
En hier tref fen wij de verklaring aan, die wij verwerpen, nl. dat
onze syndikale organisatie zou zijn « enfant& par la democratie D. Niet
door de democratie maar door het economisch Liber alism e ; waarvan voorwaar, niet minder dan van de democratie,
kan verklaard dat het een regiem is « fondê sur la lutte des nombres it
des appètits coalises ».
Op het economisch Liberalisme. Dan moet dat liberalisme voldoende geweken zijn vooraleer het syndikaat, in zijn tegenwoordigen vorm, verdwijnen moet. Enkel door op die wijze de zaak
voor te stellen -- en intusschen het optreden van de vakorganisatie
tot vrijwaring van de rechtmatige belangen der arbeiders te prijzen —
vermijden wij Pius XI tegenover Leo XIII te stellen. Deze toch komt
krachtdadig en vrijwel zonder voorbehoud op voor het vereenigingsrecht der arbeiders. Maar terwijl Hij de corporatieve inrichting der
productie enkel in de schemering van een ver verschiet vermoedt, kon
Pius XI ze, 40 jaar later, als een onmiddellijk voor te bereiden toekomst voorstellen. Noclitans heeft hij de christelijke vakorganisatie
geen enkel verwijt toegestuurd, wel integendeel.
Ze blijve dus nu voortbestaan ofschoon het groepeeringsprinciep,
haar door het liberalisme als 't ware opgelegd, niet zonder gevaar is
en onvermijdelijk wel eens tot feitelijk klassen-vijandige daden brengt.
* * *

De schrijver oordeelt dat de corporatieve inrichting, door den
Paus gevraagd, onvereenigbaar is met de politieke democratie, waaruit
volgt dat deze laatste het veld moet ruimen ; nog meer dat het staatsgezag moet zijn « assure de la richesse et de l'hEredite, en un mot
qu'il doit etre royal ».
« Quadragesimo Anno D raakt het vraagstuk van het staatsregiem niet aan, de wereldbrief stelt evenwel eischen aan het staatsbeleid : het moet de financieele machten beheerschen ; de uitvoering
van menige aangelegenheid aan ondergeschikte lichamen ,--, aan de
corporaties — overlaten ; waar het pas geeft krachtdadig « leiding
geven, toezicht houden, aansporend of beperkend optreden » (Qua-
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dragesimo Anno » ). Velen beweren dat het parlementair regiem 6n
moeial en zwak is ; beide gebreken zijn in strijd met die eischen van.
den Paus,.. Om niet tot dwingelandij over te slagen zullen de corporaties hun meester moeten voelen. Daarom is 't zeker nuttig te onderzoeken of invoering van het corporatisme geen versterking van het
openbaar gezag onmisbaar maakt alsook of die versterking niet ten
minste enkele wijzigingen eischt in de inrichting onzer Europeesche
democraties. Maar versterking van het gezag is denkbaar zonder
dictator of absoluten vorst.

Een man van de praktijk, een werkgever die, niet zonder eigen
onderschatting, ons verzekert dat hij « ni juriste ni 6conomiste » is,
Mr Paul CHANSON onderzoekt het vraagstuk van het corporatisme
naar zijn praktische zijde in een werk waarvan de lezing weldoende is om zijn realiteitszin en zijne warme bezieling, twee hoedanigheden die hier wonderbaar harmoniseeren (6).
Hoever zal de bevoegdheid der corporatie zich uitstrekken en over
welke aangelegenheden zal zij paritair beslissen ? Vooral in werkgeversmiddens zijn deze vragen brandend.
•• ■■•• ■ ••••••••■■•••••■ • ■

(6) Paul CHANSON, Les droits du travailleur et le corporatisme (247 blz.,
8 Fr. Fr.), uit de reeks 4t La Lumiere Ouvriere » waarin ook verscheen : Matt
Talbot, le saint au chantier, door Sir Joseph A. GLYNN (216 blz., 8 Fr. Fr.)
en Le proletariat industriel, door Goetz BRIEFS, vertaald door Yves FIMON
en met eene Inleiding van Jacques MARITAIN (302 blz., 10 Fr. Fr.).
Dit laatste werk onderzoekt wat het proletarier-zijn kenmerkt en staat in
nauw verband met het onderwerp dat wij hier behandelen aangezien het corporatisme het zijne er toe moet bijdragen om, naar het woord van Pius XI in
1 Quadragesimo Anno », den arbeider te deproletariseeren.
Het werd in 1926 geschreven en doelt vooral op Duitsche toestanden en
mentaliteit — tegenwoordig is een en ander niet weinig veranderd ! —. Het
onderzoek is diepgaand, het vestigt onze aandacht op vele kenmerken die men
soms verwaarloost of zelfs niet opmerkt, tot groot nadeel bij hervormingswerk.
Daarom kan men veel nut halen uit een ernstig instudeeren er van ; hetgeen
echter veel inspanning eischt...
Dringt zich corporatisme niet als het ware op om de redding te brengen
voor de moeilijkheden waar de schrijver op wijst : I Parmi les vieilles illusions
auquelles it faut definitivement renoncer je compte la surestimation de la force
publique et la sous-estimation des forces sociales libres... ; la valeur exageree
attribuee a la lutte et le peu de prix attaché aux conversations pacifiques, aux
compromis raisonnes et aux mobiles de justice sociale ; l'exasperation des
interets de chaque partie et la meconnaissance des fins communes qui doivent
etre poursuivies solidairement par les parties economiques » ?
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De corporatie zal in « keuren » de wet stellen aan het beroep
voor al hetgeen de zg. sociale aangelegenheden betreft, inz. de minimumloonen en de arbeidsvoorwaarden ; de beslissingen daarover zullen paritair getrof fen worden.
De corporatie zal hare kas hebben, gevoed vooral door bijdragen
der werkgevers en der werknemers. Haar bezit zal in de eerste plaats
dienen voor de sociale verzekeringen waarvan de corporatie den dienst
zal overnemen. Het beheer er van zal paritair geschieden.
Beide zaken waarover zoo ongeveer eenstemmigheid bestaat.
Maar zal de corporatie bevoegd zijn om ook voor de zuivereconomische aangelegenheden van het bedrijf regelend op te treden ?
Zullen ook hierover de arbeiders op voet van gelijkheid met de werkgevers beraadslagen en beslissen ?
« Quadragesimo Anno » zegt ons « dat de leer van Leo XIII over
de staatsvorm, met inachtneming der verhoudingen, even toepasselijk
is op de beroepsstanden of -lichamen ; dat het namelijk den menschen
vrij staat, dien vorm te kiezen, waaraan zij de voorkeur geven, als
maar rekening gehouden wordt met de eischen der rechtvaardigheid
en de belangen van het algemeen welzijn ».
Wezen wij dan niet verwonderd indien zelfs de meest oprechte
voorstanders van stoffelijke en geestelijke deproletarisatie van den
arbeider en ijveraars voor corporatisme het niet eens zijn over de
bevoegdheid der corporatie op economisch gebied en nog minder over
de wijze waarop zij die bevoegdheid zal uitoefenen.
Mr Chanson is hier een radikale : hij kent aan de corporatie
een zeer uitgebreide bevoegdheid toe op zuiver economisch gebied :
ondernemingen mogen noch opgericht noch uitgebreid zonder hare
toestemming ; ze verleent een beheerdersbrevet aan de candidatenbeheerders der naamlooze vennootschappen ; houdt toezicht over het
uitgeven van aandeelen en obligaties ; contingenteert de productie ;
regelt het machinisme ; legt, waar het pas geeft, een rechtvaardigen
corporatieven prijs op, enz.
Zullen al die vraagstukken paritair geregeld worden ofwel tenminste enkele tot de uitsluitende bevoegdheid der werkgevers behooren ?
Paritair, antwoordt onze werkgever zonder aarzelen ; die oplossing
bevordert de eendracht zoo vurig door den Paus gewenscht ; nog
meer, naar zijne persoonlijke meening mag de arbeider hier een u droit
virtue! » laten gelden. « Le droit nature! incorpore le travailleur au
corps professionnel, en fait un citoyen de la communauté corporative,
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et lui donne le droit de coopêrer, de collaborer a son gouvernement
integral ».
Dit is zijn oordeel als Katholiek ; als werkgever en geleerd door
de ondervinding meent hij, tegen andere opvattingen in, dat de werkgevers en de werknemers veel minder verdeeld zijn over de economische dan wel over de sociale vraagstukken en dat daarom « pour
les unir quant au social, rien n'est moins judicieux que de les dêsunir
quant a l'èconomique ». Hij haalt voorbeelden aan. Ze overtuigen
ons niet geheel omdat het bijna telkens gaat om voordeelen te bekomen of van den Staat of van... de verbruikers, b. v. door subsidies
of door contingenteering van den invoer der kolen. In die gevallen
staat voor den arbeider loonsverhooging duidelijk in het verschiet.
« Un correctif pourtant... Il faut prévoir certaines questions rêservêes a la seule decision d'une section patronale D. Welke ? « Je
propose de confier aux intêressês eux-mêmes, la discrimination de ces
questions d'espêce D. Hij voorziet daartoe een « tribunal êconomicosocial ».
Wij vermelden deze wenken zonder te willen beslissen ; een
« praticien » zooals Mr Chanson zou het met kennis van zaken kunnen doen...
Zal het syndicaat naast de corporatie blijven voortbestaan ? Ja,
en wel de zg. kleursyndicaten. Dat behoud is onmisbaar voor « la
sante et le bon fonctionnement des organisations corporatives » : zijn
de syndicate leiders niet de aangewezen personen om verbinding
tot stand te brengen tusschen de arbeidersmassa en de « conseillers
corporatifs » ? Het syndicaat moet ook als veiligheidsklep dienst doen
wanneer ontstemming opduikt.
Met 66n woord : wie meent het syndicaat te moeten afschaffen
om vrede te brengen in de corporatie vergist zich ! In een land verdeeld zooals Frankrijk het is « la corporation sera toujours chance'ante, si vous ne l'enracinez pas dans le rocher syndical ».
Iv.
In Nederland beef t, in Augustus 1. 1., de Regeering Ontwerpen
van Wet ingediend houdende voorstellen tot verandering c. q. aanvulling van verschillende grondwettelijke bepalingen. Enkele onder
deze bereiden corporatieve --- of minstens precorporatieve --- hervormingen voor.
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Een eerste stap in die richting werd reeds met de laatste herziening (1922) gezet door na de bepalingen over de verordenende
macht der waterstaten te voegen : « De wet kan aan andere dan in
de Grondwet genoemde lichamen verordenende bevoegdheid geven ».
Nu stelt de Regeering voor een nieuw hoofdstuk in de Grondwet
in te lasschen luidende :
« De wet kan voor bepaalde beroepen en bedrijven en groepen
daarvan, alsmede voor het beroeps- en bedrijfsleven in het algemeen,
lichamen instellen, ten einde regelend op te treden.
» De samenstelling, inrichting en bevoegdheid van deze lichamen
worden door de wet geregeld. » ( Art. 149a).
« De wet kan aan deze lichamen verordenende bevoegdheid geyen » (art. 149b ).
« De besluiten van deze lichamen, die met de wet of het algemeen belang strijdig zijn, kunnen worden geschorst en vernietigd volgens regels bij de wet vast te stellen.
» De wet kan bepaalde besluiten dezer lichamen aan de goedkeuring onderwerpen, volgens door haar te stellen regels. » ( art 149c).
Deze bepalingen zijn blijkbaar bedoeld om elke opwerping van
ongrondwettelijkheid te voorkomen in geval de wetgever instellingen
van corporatieven aard wil tot stand brengen.
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IL Het proces te Moskou
't Eenheidsfront verstrooid
door Prof. Dr. K. du BOIS, S. J.

Communisten en Socialisten, nog voor 'n paar jaar gezworen
vijanden (1 ), hadden het de laatste maanden tot verbroedering gebracht ; onder de jongeren was het geheel oprecht, zelfs geestdriftig ;
hun internationaal jeugdcongres te Leuven, op 15 en 16 Augustus, was
er een aanschouwelijk bewijs van : de leden der Socialistische en der
Communistische jeugdorganisaties, in uniform, stapten er zij aan zij
en de Nationale Secretaris der Socialistische Jonge Wachten ( F. Godefroid) verklaarde er dat men tegenover de eêne bourgeoisie en het
&lie patronaat, « een enkele partij en een enkel syndikaat moet stellen... ; wij willen de volledige, integrale, loyale eenheid ; wij hebben,
Jonge Communisten en Jonge Socialistische Wacht, slechts een hart,
een ideaal, een viag, de roode vlag ! D.
Bij de « ouderen D week het wantrouwen niet geheel ; zij voelden
weer voor een « eenheidsfront » op breeder grondslag, van alle democratische krachten ;, daarbm polsten zij de christene democraten,
welke die voorstellen van de hand wezen.
Toen kwam de aankondiging eener nieuwe, naar ze beweerden
waarlijk democratische grondwet voor Soviet-Rusland. Dat nieuws
verhoogde nog de sympathie (2).
Maar de betoogers uit Leuven waren nauwelijks thuis of er kwam
een vuiltje aan den blauwen hemel : een politiek proces te Moskou,
weldra door een « rechterlijke moordpartij » gevolgd.
« Aprês un proses dont it serait difficile de stigmatiser avec assez
(1) Zie ons artikel « Rusland's nieuwe Grondwet » in het Augustusnummer, waar deze Kroniek bij aansluit.
(2) Onze Socialisten bleven nochtans niet blind voor de werkelijkheid ;
in twee artikels, in « Le Peuple >> van 21 en 22 Augustus, wees Arthur Wauters
o. m. op het aanduiden der candidaten enkel door de communistische organisaties.
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de force le caractére jourbe et inhumain, les fondateurs survivants du
bolchevisme russe, pour autant qu'ils se soient pas soumis servilement
a la dictature de Staline, ont ete mis a mort », roept « Le Peuple » (3)
uit bij de aankondiging van het nieuws : Trotsky (4 ) met 16 kamaraden op 24 Augustus ter dood veroordeeld en 's anderdaags de 16
gefusilleerd ! Daarbij nog, naar aanleiding van bekentenissen der
aangeklaagden, vervolgingen ingezet tegen andere vooraanstaande
Communisten.
De internationale gebeurtenissen hadden, merkt het socialistisch
blad op, steeds meerderen onder de democraten en de socialisten er
toe gebracht Rusland te aanvaarden als een machtige bondgenoot in
den strijd tegen het Fascisme ; deze onbegrijpelijke gewelddaad heeft
ze diep geschokt ; « la collaboration internationale franche, et combien

necessaire par ces temps-ci s'en trouvera entravee et peut-étre compromise D.
Otto Bauer, de bekende Oostenrijksche Socialist, drukt zijne verontwaardiging en zijne droefheid nog sterker uit in zijn artikel : « Les

fusillades de Moscou sont un malheur effroyable qui frappe le Socialisme » (in « Le Peuple », 31 Augustus) : hij verwachtte dat Socialisten en . Communisten het tot nauwer samenwerking zouden brengen, de politiek van het « Volksfront » in Frankrijk en in Spanje was
een voorteeken hiervan terwijl de aangekondigde nieuwe grondwet
de Socialisten nog gunstiger zou stemmen. En nu doet dat afschuwelijk proces de Fascisten een nieuw voorwendsel aan de hand om te
verklaren dat de Communisten « enkel een bende misdadigers zijn ».
Hij stelt, op het einde van zijn artikel, « met ontzetting vast hoezeer
dat fusilleeren ons achteruit brengt ! »
Werden onze Socialisten door de « moordpartij » te Moskou
geschokt of zijn vooral andere invloeden in 't spel geweest ? Wat er
ook van weze, op 16 September verwierp het Nationaal Comiteit der

Syndicale Commissie ( het socialistisch vakverbond) eenparig het hem
sedaan voorstel van « Volksfront D en het voegde bij die verwerping
vaststellingen die voor de Communisten weinig vleiend zijn : een
(( eenheidsfront » van alle proletarische krachten ware gewenscht, een
verbond met de Communisten alleen aanziet het als verderfelijk : de
Communisten zijn geen betrouwbare bondgenooten, zij verrichten onderduims verdeelingswerk in de socialistische syndicaten.
(3) 26 Augustus 1936, niet onderteekend, met als titel : « Une horreur
et une honte ».
,(4) Hij verblijft nu in Noorwegen ; de Soviets vroegen zijne uitlevering.
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Na de syndicaten, de Partij zelf, want ook deze wees samenwerking met de Communisten van de hand.
Vriendschappelijke samenwerking tusschen Socialisten en Cornmunisten behoort dus tot het verleden en het eenheidsfront komt in
Belgie niet tot stand... Tenminste niet of ficieel, want wij mogen niet
te gemakkelijk aannemen dat de wenschen nog kort te voren uitgedrukt ineens geheel oprecht verloochend werden. Vooral de jongeren
voelen veel voor de Communisten en zelfs de Federatie der syndicaten
van Brussel — bij de Syndicale Commissie aangesloten — sprak zich,
op 9 September, geestdriftig uit voor « volledige aansluiting bij en
werkelijken steun voor het Volksfront te Brussel opgericht ».
*
**
Waarom trad Staline, de Russische dictator, zoo wreed tegen
grondleggers der Soviet-Republiek op ?
De veroordeelden werden beschuldigd een komplot te hebben
gesmeed met het doel Staline en verschillende andere sovietische voormannen te vermoorden.
De diepere oorzaak van zijn optreden moet evenwel elders gezocht, waarschijnlijk in zijne veete tegen zijn mededinger
en diens volgelingen de Trotskyisten.

Trotsky

Wie is die Trotsky en wat willen de Trotskyisten ? Wij oordeelen het nuttig hier een kort antwoord op die vraag te geven omdat,
in Belgie evenals in vele andere landen, naast de Stalinisten — de
Communisten die het met Moskou houden —, ook de Trotskyisten
roeren, en volstrekt niet altijd in onderling accoord.
Trotsky bewerkte met Lenine de Octoberrevolutie (1917) waardoor de Soviets aan 't bewind kwamen. Deze twee voormannen waren
het evenwel vroeger niet altijd eens geweest en zouden het niet lang
blijven.
In 1921 oordeelde Lenine het noodig tijdelijke toegevingen
te doen, eenige vrijheid aan het privaat initiatief te gunnen, om het
land uit een algeheelen ondergang te redden. Trotsky kon daar geen
vrede mee nemen en richtte een a werkliedenoppositie » in.
Een jaar of twee later werd Lenine ziek en de vraag stelde zich,
wie hem zou opvolgen. Vooral Trotsky en Staline kwamen in aanmerking, hetgeen tot een geweldigen strijd aanleiding gaf. Staline
won het van zijn mededinger en diens vrienden. Trotsky werd in 1927
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uit de partij gezet, kort daarna naar een plaatsje in Centraal Azle
verwezen en in 1929 uit Soviet-Rusland verbannen.
Ook zijne aanhangers, waaronder Zinoviev en Kamenev, evenals
hijzelf medestrijders van Lenine in de moeilijkste tijden der Sovietrevolutie, werden uit de partij gezet. Maar ze werden niet verbannen ; in 1935 zijn zij in 't gevang en op 25 Augustus staan zij voor
het executie-peleton.
In ballingschap dreef Trotsky zijne oppositie door, hij richtte
zelfs, in April 1930, een « Internationaal Bureel » op. De reden zijner
veroordeeling is dus duidelijk. Gelukkig voor hem wordt uitlevering
gewoonlijk geweigerd wanneer het een politiek misdrijf geldt — men
weet dat hij in Noorwegen mag blijven, evenwel onder strenge bewaking.
Wij zagen dat hij, onder Lenine, een radikale, een << l.inksche >>
was ; hij en zijne volgelingen zijn het gebleven.
Ook in Rusland zelf ondervond Staline sedert eenigen tijd oppositie.
Hij verzoende zich met den Volkenbond en schoof daarom de
communistische bedreiging van wereldrevolutie op den achtergrond ;
hij behandelt verschillende « kapitalistische » landen zeer vriendelijk.
Tegenstanders zien daar onvergefelijke zwakheid in.
Intusschen werden vele arbeiders ontstemd door de wijze
waarop in Rusland verhoogde en goedkooper productie in de nijverheid nagestreefd wordt. De tijd toen allen : ingenieur, geschoolde en
ongeschoolde arbeider, idezelfde bezoldiging ontvingen, is sedert lang
voorbij. Stukloon en loon naar bekwaamheid prikkelen tot meer productie terwijl de « norm » het minimum vaststelt van de prestatie door
den arbeider te leveren. En nu komt het « stakhanovisme » die norm
verhoogen !
Op 30 Augustus 1935 slaagde de mijnwerker Alexis Stakhanov
er in op wonderbare wijze de « norm » voor zijn werk bepaald te
overtreffen. Hij had weldra volgelingen. De « Stakhanovtzi » worden
door het vooruitzicht van hooger loonen geprikkeld ; het werk wordt
hun daarbij op allerlei wijze vergemakkelijkt, zoodat zij de « norm »
aanzienlijk overtreffen. De leiders trekken uit hunne prestaties het
besluit dat de andere arbeiders niet goed werken, dat de heerschende
« normen » te laag zijn en verhoogen deze. Maar de massa der werklieden kan niet in de bijzonder gunstige voorwaarden werken welke
men aan enkele « Stakhanovtzi » verzekert ; voor haar zijn de normen
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te hoog of eischen ze ten minste een geweldige krachtinspanning. Voor
de meeste arbeiders beteekent het stakhonovisme dus loonsvermindering !
*
**

Wij staan tegenwoordig voor geweldige pogingen van de Cornmunisten om zich innerlijk te versterken en om hun invloed over de
gansche wereld uit te breiden ; de laatste gebeurtenissen, —, ook in
Frankrijk en in Spanje — wettigen den indruk dat de strijd hiertegen
reeds uitslagen afwierp en dat de vijand verzwakt is. Dit moedige
ons tot steeds krachtiger verweer aan, zooals de Heilige Vader ons
er toe opwekt.
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Literaire Kroniek.

Katholieke Poizie en literatuur
door E. JANSSEN S. J.

Dichters der Middeleeuwen. Een Bloemlezing samengesteld door Dr. W. H. BEUKEN, met een Inleiding door
Anton VAN DUINKERKEN. — Katholieke Poezie I, 1936,
De Gemeenschap, Bilthoven, 411 blz., ing. 8 Fl., geb. 10,50 Fl..
H. KUITENBROUWER, Ad. SASSEN, Katholieke
Poiezie na 1900. Een Bloemlezing. — Schijnwerpers, Eerste
Reeks, 3, 1936. Het Spectrum, Utrecht, 85 blz., 12 fr..
Katholisehe Leistung in der Weltliteratur der Gegenwart, Dargestellt von fiihrenden Schriftstellern und Gelehrten des In- und Auslandes. — 1934, Herder, Freiburg im
Breisgau, 387 S..
Op een dubbele wijze kan men het begrip katholieke literatuur
omlijnen : literatuur met een positief aandeel van Roomsch Katholicisme ; literatuur van een katholiek kunstenaar of uit een katholieke
beschaving. In geen geval, dat spreekt, mag eenige tegenspraak met
de Roomsch-Katholieke leer of geest worden waargenomen of vermoed.
De tweede opvatting haalt het op de eerste : heel het leven
dient, dikwijls onmerkbaar, van Katholicisme doordrongen ; en dus
mag de kunst, van zoo'n leven afhankelijk, katholiek genoemd worden—
Soms echter onttrekt een katholiek mensch zijn leven, gedeeltelijk, aan kerk en godsdienst ; en in elke katholieke beschavingsgroep zijn altijd ongeloovigen aanwezig. Dus kunnen, in het algemeen
kader van katholieke literatuur, sommige werken er toch niet bij
hooren. — Anderzijds vertoont een niet katholiek milieu, weer dan
eens, katholieke zijden ; en kan, zoowat overal, een niet katholiek
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mensch, voor een deel, denken als de Katholieken... en dus zouden
kunstwerken, uit zulke kringen of van zulke menschen, soms de benaming katholiek verdienen I
Alle gezonde en gezond-makende literatuur zou dan, mits zij in
niets met Rome in strijd was, katholiek heeten. Op den achtergrond
van verwarring, die -onzen tijd kenmerkt, is zoo'n opvatting onhoudbaar... Practisch noemen wij katholieke literatuur die van katholieke menschen of uit een katholieke beschaving ; met dit voorbehoud :
telkens moeten wij onderzoeken in hoever de schrijver zijn katholicisme doorleeft, in hoever de beschaving het uitstraalt.

I.
De kleine bloemlezing Katholieke Poezie na 1900 vertegenwoordigt, telkens met een vers, 53 dichters : evenveel ongeveer van
het Zuiden als van het Noorden. De verzamelaars verklaren trouwens
dat de Nederlandsche-nationale herleving met de katholieke onafscheidelijk verbonden is ( Inleiding, blz. 11-12 )... Zij kozen het jaar
1900, als getuige van teen katholiek-literairen opbloei (blz. 12) ; zij
zochten, voor ieder schrijver, zooveel mogelijk het meest karakteristieke vers uit (blz. 13-14) ; zij stelden Gezelle voorop : diens poezie
drong, na zijn dood, dieper en breeder door..., en diens inspiratie —
« een diepe verbondenheid met den Schepper en het geschapene,
met God en de aarde, met de Kerk ,en het eigen land » (blz. 14) —
blijft de groeiende kracht van de katholieke poezie (blz. 14).
Deze inleiding, als inleiding beschouwd, verdient reeds een
bespreking. Vooreerst is het waar .dat de Nederlandsch-nationale en
de katholieke herleving organisch samen hooren ; doch daarvan vertoont de bloemlezing niet het minste inzicht. Ten tweede kan men
betwisten dat, in het Zuiden, het jaar 1900 (of omtrent) de katholieke poezie tot nieuwen bloei zag komen. Ten derde vinden wij, in
de gezamenlijke keuze, vrij weinig van Gezelle's « verbondenheid »
terug. Genegenheid tot de kleinen, de eenvoudigen, de nederigen :
die hoofdlijn alleen kunnen wij eenigermate opmerken en nagaan...
Zoo staat deze inleiding — een vrij slordig stuk proza —, met haar
vaag uitgewerkte beweringen, van de eigenlijke bloemlezing volkomen gescheiden.
De bloemlezing zelf dan... en wij willen onze critiek hoofdzakelijk bij het aandeel der Zuidnederlanders beperken...
Er ontbreken heel wat 'belangrijke namen. Dichters als E.
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Fleerackers, D. Van Haute, L. Reypens, A. Cuppens, J. De Voght,
D. Vansina, A. Van de Velde houden de katholieke kunst toch even
hoog als verscheiden van de hier aangehaalde ! Daarbij levert het
zoeken naar « het meest karakteristieke » vers soms onverwachte
uitslagen op. Dezen uitslag bij voorbeeld dat voor veel dichters geen
enkel vers volkomen karakteristiek is ; en veel gedeeltelijk-karakteristieke verzen, van uit een verschillend standpunt gekozen, vormen
dan een geheel waaruit niets to halen valt... Wij krijgen hier een
heterogeen bundeltje ; vergeefs zoeken we naar een ordenend beginsel dat alles werkelijk doorkneedt ; wij vragen ons of hoe de katholieke poezie, in opeenvolgende phasen, zich werkelijk heeft voorgedaan.
Deze verzameling van verzen is dus geen aanwinst. Met de beginselen en met den geest van de inleiding sympathiseeren wij bijna
zonder voorbehoud ; maar een bloemlezing met een gedeeltelijk
historisch karakter — onder den titel vooral van Katholieke Poezie —
vergt veel meer kennis, preciesheid en arbeid.
II.
Als men de groote bloemlezing Poezie der Middeleeuwen naast
het bundeltje Katholieke Poezie na 1900 legt, doet men haar bijna
ongelijk aan. Met hoeveel meer recht draagt ze dien titel ! Zij geest
geen volledig beeld van de middeleeuwsche katholiciteit, maar ze
illustreert deze schitterend. En de eendrachtige samenwerking van
een vakgeleerde als Dr. W. H. Beuken met een letterkundige als
Anton van Duinkerken, stelt zoowel haar wetenschappelijke als haar
aesthetische waarde onaantastbaar hoog.
Zij brengt ons de Middeleeuwen nader : dat is reeds een uitzonderlijke verdienste. Reeds voor Dirk Coster het zoo uitdrukkelijk
verklaarde, waren velen er van overtuigd : toen bloeide onze lyriek
het hoogst. En de aanleiding tot dien bloei, het katholiek leven, alom
toen verspreid en alien voedend, staat hier speciaal belicht : de Middeleeuwen, .een tijdperk van levend geloof, was, daardoor juist, een
tijdperk van spontane, zuivere, verheven kunst... Daarom, als wij
verscheiden van onze moderne dichters, buiten elke levensbeschowwing om, naar « zuiver poezie Y) zien tasten, — geen betere aanwijzing
kunnen wij hun geven dan deze : zie in de Middeleeuwen, waaraan
en hoe de poezie ontbloeit. Aan de heldenvereering ontspringt de
ridderroxnantiek ; aan het bijna vermetel godsvertrouwen, de vrome
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legenden ; aan de ernstige bezinning, de verzen van nuttige wijsheid ;
aan den drang naar Gods liefde, de tallooze mystische gezangen :...
aan den gezamenlijken drang naar een heldhaftig, evenwichtig, liefdevol leven binnen geloof en Kerk, heel de kunst, hoe verscheiden
ook geschakeerd.... Wij, moderne menschen die onzen vooruitg3r g
overschatten, — wij moeten, terugdenken aan dien verren, veiligen
eenvoud welke als een jeugdige kracht op alien inwerkte, in een
soortgelijke rustigheid van gemoed en geest, verdieping zoeken, veriniging, ook aesthetische verheffing.
Deze bloemlezing lost, met een voorbeeld, de vraag op wat katholieke poezie zijn kan ; en dat is haar tweede verdienste. Deze kan
zich over geheel het leven uitstrekken, over al de onderdeelen van
het leven. Daar is plaats voor epiek, voor dramatiek, voor bespiegeling, voor stormen van liefde, voor satire ten voor polemiek ; maar de
achtergrond is altijd een gouden hemel, met de vredige zon van het
geloof overstraald. En het geringste voorwerp vat, van dien glans,
een onvoorzienen vonk.
Het heeft er geen belang bij, wetenschappelijk aan deze wetenschappelijke praestatie te tornen. Wij beperken ons bij enkele algemeene beschouwingen ; die trouwens van onze bewondering niets
afdoen.
1°) Men koos alleen stukken (c die een katholieke reactie geven
op de werkelijkheid >> (blz. 9). Met recht ; maar men zocht te uitsluitend naar een uitwendige reactie. Waar een katholiek motief aanwezig bleek te zijn (biecht, pausdom) , — dat werd gekozen ; al is het
katholiek inleven daar niet noodzakelijk het meest intens.
2°) Men groepeerde de stukken onder zeven titels : I. Ridderromantiek — II. De Gemeenschap der Heiligen — III. Oudere Liederen — IV. Dichtkunst en Wijsheid — V. Van het verborgen Leven
der Ziel — VI. Jongere Liederen — VII. Rethorijcke, auctentijcke
Conste lieflijcke. « De indeling is zodanig geschied », lezen wij in
de Verantwoording, « als deze zich voor een bloemlezing over het
behandelde tijdperk vanzelf scheen aan te bieden en den inleider als
werkplan voor het tekenen van het katholieke leven der dichtkunst
in de middeleeuwen geschikt bleek >> (blz. 9). Nu lijkt ze ons toch
halfslachtig : chronologisch eenerzijds, anderzijds rationeel. De chronologische ontwikkeling lijdt geweld .: Hadewijch b.v., onder V
geplaatst, komt achter de didactisch6 school te staan welke van
Van Maerlant uitging (IV) ; zij bevindt zich naast Ruusbroec,

74

LITERAIRE KRONIEK

al behoort zij tot een geheel ander tijdvak. Evenmin bevredigt de
rationeele indeeling ons volkomen : Van Maerlant konit op twee
plaatsen voor ; tusschen de verschillende groepen (I en II, IV en V)
vinden wij geen psychologische of genetische banden gelegd. Zoo
staat de dichtkunst van de Middeleeuwen noch in haar organische
geleding voor ons, noch in haar historische ontwikkeling.
3°) De Inleiding door Anton van Duinkerken is een mooi stuk
proza. Iets to mooi, in dezen zin dat de schrijver elk belangrijk stuk
suggestief wilde voorstellen. Want zoo zag hij, door de boomen, het
bosch to weinig ; zijn opstel teekent — en dat houdt verband met de
indeeling — een onduidelijk beeld, waarin de lijnen der geleidelijke
ontwikkeling, organisch en chronologisch, niet duidelijk staan getrokken.
Misschien hebben wij, met al deze bemerkingen, ongelijk. Een
boek, een mooi boek vooral, moet men aanvaarden. Misschien had
men dit werk, in sommige punten, anders gewenscht ; zooals het voor
ons ligt is het een schitterende praestatie. Want de stukken zijn zoo
bedachtzaam gekozen, zoo zorgvuldig nagezien, zoo gewetensvol geordend, zoo suggestief ingeleid, zoo sober (en Loch voldoende) verklaard, in de bibliographische aanteekeningen zoo getrouw aange
wezen ! ..... Weer kan men de afwezigheid van dit of dat vers
betreuren : daar gaat het niet om !... Wij ontvingen een indrukwekkenden bundel Katholieke poezie, die in alle opzicht zijn voorganger
Dichters der Contra-Reformatie achter zich laat ; — en als ook het
derde deel van deze groote bloemlezing zal verschenen zijn, wordt
het voor eenieder wel duidelijk hoezeer onze poetische en aesthetische
traditie, van de eerste tijden haast onafgebroken tot op heden toe, tegen
het katholicisme aanleunde.

Een bevoegd oordeel, over Katholische Leistung in der Weitliteratur der Gegenwart (1 ), kan vooralsnog niet geveld worden. De
bundel behandelt, in afzonderlijke studies, de literatuur van het
Duitsch spraakgebied ; van Zwitserland, Nederland, Vlaanderen,
Skandinavie, Engeland, de Vereenigde Staten, Fransch Belgie,
(1) Dr. J. VAN GORP besprak, in dit tijdschrift (2° jg., n r 3, Februari
1935, blz. 215-217), de eerste bijdrage er van : de studie van Prof. Dr. Gunther
Muller, q Die katholische erzahlende Prosa des deutschen Sprachgebiets ,.
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Frankrijk, Italie, de Iberische staten, Polen ; van de Tsjecho-Slowaken, de Slowenen, de Krowaten ; van Hongarije... De hedendaagsche
literatuur van die volkeren, hoofdzakelijk die sedert den oorlog tot
en met 1933 ; in zoover katholieke invloeden zich daar doen gelden
of katholieke schrijvers zich op den voorgrond plaatsen... Het boek
bevat negentien opstellen, van varieerenden omvang, door verschillende geleerden of letterkundigen geschreven : menschen meestal uit
het land en deelnemend aan de beweging welke zij behandelen. Een
composiete verzameling dus : studien in noodzakelijk uiteenloopende
richting ; toestanden en menschen, zoo dicht bij ons dan niemand dat
alles, objectief en definitief, te schiften en te scheiden vermag ; een
optimistische toon, waarbij het tekort aan critische bedachtzaamheid door bezielde geestdrift bijna altijd meer dan vergoed
wordt, — want al deze auteurs schrijven « van binnen uit », over wat
hun nauw aan het hart ligt... Een actueel boek, met al de nadeelen,
maar ook met al de voordeelen van de actualiteit ; en daar het even
zorgvuldig werd uitgewerkt als grootscheeps opgezet, lijkt het ons,
als « Rundschau » ontrent de katholieke literatuur in den modernen
tijd, om zijn verscheidenheid van geest buitengewoon suggestief, om
zijn overrijk informatie- en studiemateriaal onvervangbaar.
Een bevoegd oordeel vermogen wij er niet over te vellen ; wij
beperken ons bij enkele losse bedenkingen zooals zij ons, onder het
lezen, te binnen kwamen :
1°) Wat vordert de wereld thans vlug ! Tot het einde van 1933
gaat elk overzicht ; doch wat viel er, voor Duitschland, Spanje,
Frankrijk al niet te veranderen ! Namen veel minder, en de belangrijke werken, sindsdien verschenen, waren er gauw bijgevoegd ; de
politieke, nationale, godsdienstige wijzigingen echter in Europa wijzigen telkens het literair standpunt ook, en heel wat oordeelvellingen
vallen anders uit.
2°) Hoe verschillend, van land tot land, het katholicisme in
de literatuur ! Jong, bijna romantisch, vol veroveringszucht in Duitschland ; min of meer ook in Nederland waar echter de Fransche absoluutheid diep inwerkt ; — oud en met bestanddeelen van decadentie
in Spanje ; eenigszins ook in Vlaanderen ; — evenwichtig menschelijk
en bezorgd om de aardsche problemen, in het helder perspectief nochtans van de eeuwigheid, in Engeland ;
strijdvaardig en fier, niet.
zonder polemische bitterheid, in Frankrijk, in Italie ;
vol heimwee
naar katholieke landen en tijden, in Skandinavie ; — in verscheiden
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landen strijdend nog om het onbetwist bezit, te midden van verwarring en bekamping, van haar ongeschonden persoonlijkheid
3°) Bijna overal — het meest echter in de landen waar het
katholicisme, door eeuwen beproeving, als verjongd werd — hebben
katholieke schrijvers, even talentvol als beginselvast, niet altijd zonder tijdelijke overdrijving, den strijd aangebonden tegen de materialistische evenals tegen de zuiver aesthetische wereldbeschouwing...
Met welk resultaat ? Dat zal de toekomst uitmaken. Maar ook nu
reeds zijn namen van moderne katholieke kunstenaars — van Chesterton b.v., van Claudel, van Gertrud. von Le Fort, van Undset —
onvergankelijk ; en indien de wereld zich langzaam naar het spiritualisme, naar de godsdienstigheid toekeert, ,— dan is dat, voor een vrij
aanzienlijk deel, aan hen te danken.
4°) , De opstellen van Gerard Knuvelder over Nederland en
van Wies Moens over Vlaanderen, lijken ons goed, zonder meer.
Beiden hebben echter, door namen overstelpt, de organische ontwikkeling van het katholicisme eenigszins verwaarloosd ; Moens heeft
daarbij de katholieke kunstenaars van de niet-katholieke te weinig
onderscheiden. Het opstel van Leopold Levaux over Fransch Belgie
heeft veel weg van een propaganda-artikel.
Geen enkele literaire kunst overtreft thans, in Europa en wellicht op de wereld, die van de Katholieken. In allerverscheidenste
toestanden en omstandigheden doet zij zich veelvormig voor, tastend
en zoekend dikwijls, soms verrukt bij verblindende vondsten. Zal zij
de moderne duisternis doorglanzen, de moderne wereld helpen red-den ?... Dit is zeker : de moderne kunstenaars, die heldhaftig en
onbaatzuchtig hun vijf talenten durven verliezen om er tien te winnen, verrichten mede het werk van den H. Geest : zij vernieuwen het
aanschijn van. de wereld.
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Beurspraatje
door J. NOLF, Wisselagent,
Lid van de Antwerpsche Effectenbeurs.
Het beurspraatje dat in Streven van April 1.1. verscheen, vestigde
de aandacht van den lezer op de algemeene haussetendenz van de
effectenbeurs en op de gevaren van overdrijving. De internationale
gebeurtenissen hebben sedert begin Maart deze haussebeweging gestuit en de koersen nadeelig beinvloed daar het publiek ten onzent
tot verkoopen is overgegaan. De vrees voor verwikkelingen heeft de
terughoudendheid van beleggers en speculanten aangewakkerd en de
activiteit van. de beurs tot een minimum gebracht. Als we daarbij
bedenken dat we ons nog in de vacantieperiode bevinden, dan hoeft
het niet te verwonderen dat de effectenmakelaars met de armen gekruist zitten en den tijd vinden om over alles en nog wat te prakizeeren. De laatste twee weken zijn de koersen wederom gerezen en
er, wordt slechts naar de orders van het publiek gewacht om deze
herleving te bestendigen. (1)
Op politiek gebied hadden we vooreerst de moeilijkheden te
Geneve naar aanleiding van het Abessinisch-Italiaansch conflict en
de kwestie van Dantzig. De sedertdien in Spanje uitgebroken revolutie met de op heden nog niet te overziene gevolgen, heeft de beurs
voor goed aan het wankelen gebracht. De effectenbeurs te Madrid
werd gesloten en het schuldenmoratorium uitgeroepen. Het goud van
de Banco de Espana zou zelfs, volgens de laatste berichten. voor
regeeringsdoeleinden worden opgeeischt. Houders van Spaansche
waarden hebben het hard te verduren gehad en sommige waarden
blijken onverkoopbaar. Gelijkloopend daarmee was het aanbod van.
Fransche waarden, daar de meening ingang vondt dat weleens êénzelfde lot Frankrijk zou kunnen treff en.
Op financieel en economisch gebied hebben zich eveneens tal
van gebeurtenissen voorgedaan die we niet onbesproken mogen laten
daar :::e van tijdelijken invloed op de beurstendenz waren.
(1) Dit artikel werd op 15 September geschreven. Zie verder bijvoegsei.
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De aanhoudende gouduitvoer van de goudbloklanden en inzonderheid van Frankrijk, heeft het vertrouwen in het betaalmiddel van
deze landen wederom geschokt. In Zwitserland is men overgegaan
tot het verbod van termijnhandel in goud en deviezen en tot de invoering van de economische volmacht, In Duitschland is de goudclausule die in sommige leeningsvoorwaarden gestipuleerd was, in
navolging van wat reeds vroeger door Roosevelt in Amerika gedaan werd, eenvoudig afgeschaft. Polen heeft op zijn beurt de
wisselcontrole ingesteld en een moratorium op zijne buitenlandsche
leeningen uitgevaardigd.
Andere landen troffen maatregelen van nationalistischen aard,
zooals Brazilié dat bepaald heeft dat nog slechts door Braziliaansche
staatsburgers geadministreerde banken, deposito's mogen aannemen,
wat beteekend dat dochterondernemingen van buitenlandsche banken moeten likwideeren. Daarvoor werd in de wet eene periode van.
3 jaar vastgesteld. In Mexiko werd er eene wet neergelegd, houdende verplichting voor de buitenlandsche maatschappijen om 25 % van
hunne winsten in Mexiko zelf te beleggen, wat van invloed was op
de koersen van aandeelen van in Mexiko exploiteerende Amerikaansche oliemaatschappijen.
Andere landen nog hebben de inkomstenbelasting op coupons
en dividenden verhoogd. Zoo Engeland waar deze belasting van
22,50 op 23,75 % werd gebracht. In de Ver. Staten werd de reeds
bestaande belasting ten laste van buitenlandsche houders van Amerikaansche effecten merkelijk verhoogd. Tevens werd er eene nieuwe
belasting op de gereserveerde winsten van maatschappijen ingevoerd, waarop deze zullen reageeren door uitkeering van die winsten
t.t.z. door verhooging van dividenten, hetgeen dan weer van invloed
zal zijn op de beurskoersen.
In Frankrijk is, naar onze bescheiden meening, de toestand bepaald slecht te noemen. Hierboven zegden we reeds dat de goudexport buitengewoon is toegenomen. De kapitaalvlucht wordt op 30
milliard geschat. Zelfs de kleine spaarders worden door angst aangegrepen, getuige de cijfers van de verrichtingen van de Spaarkas. Van
1 tot 15 Juli 1.1. dus op 14 dagen tijds, werden er 22 millioen gestort
en 283 millioen opgevraagd, wat een tekort van 261 millioen beteekent. Voor de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg dit tekort bij
de 2 milliard. Het deficiet van de Schatkist wordt voor 1936 op 3 a
4 milliard geschat, niettegenstaande in de ontvangsten 9 milliard
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warden begrepen voortkomende van de nieuwe voorschotten van de
Banque de France en de plaatsing van Schatkistpapier. De allerlaatste uitgifte van Schatkistbons is in ieder geval eene mislukking
gebleken, daar van de benoodigde 10 milliard er op heden amper 4
werden ingeschreven. Paul Faure, Minister van State en Secretaris
Generaal van de Socialistische partij, verklaarde dan ook tijdens een
partijfeest dat, moest de leening mislukken, de fortuinen zouden gemobiliseerd worden. De Communist Thorez is nog verder gegaan en
heeft eene heffing op het kapitaal voorgesteld. Inmiddels werd het
gerucht verspreid van eene nieuwe 4 % leening. Wanneer we echter
weten dat de uitstaande 4 1/2 % leeningen slechts 65 % noteeren en
dus tegen 7 % gekapitaliseerd worden, dan liikt ons eene 4 % leening
voorbarig en onmogelijk.
Het tekort aan geld heeft de Fransche Regeering nochtans niet
belet hare politiek van goedkoop geld voort te zetten. Onder den
druk van de sociale lasten gaat de nijverheid, inzonderheid de kleine,
ten onder. Regeeringshulp wordt ingeroepen en geld wordt tegen
eene uiterst kleine rente, in sommige gevallen 1/2 % voorgeschoten
om bedrijven te redden, die, in vele gevallen althans, ten doode opgeschreven staan. Frankrijk gaat eene periode van faillissementen, met
hare gevolgen van ellende, haat en vertwijfeling, tegemoet. Langs
den anderen kant vergt de toepassing van de sociale wetten uitbreiding van het functionarisme, dus vergrooting van de staatsuitgaven. De steun tegen werkloosheid vergt eveneens meer geld, daar
de werkloosheid zienderoogen groeit. Van 416.000 in Juni 1.1. is het
geval werkloozen in Juli 1,1. tot 425.000 gestegen. Laten we er terloops nog bijvoegen dat het handelsdeficiet einde Juli 5 milliard bedroeg en einde December bij de 10 milliard zal bedragen.
Het wantrouwen dat het kapitaalkrachtige publiek tegenover de
regeeringsplannen betoont, zal nog aangemoedigd worden door de
neerlegging van de wetsvoorstellen van 31 Juli en 13 Augustus en die
de regeering machtigen het fiscale bedrog op te sporen. Onder voorwendsel van fiscale amnestie, zal eenieder zijn bezit in het buitenland
of het in Frankrijk bij buitenlandsche banken geplaatste bezit moeten
aangeven. De banken werden verzocht eene lijst op te maken van de
effecten en waarden die door hunne bemiddeling voor rekening van
clienten sedert 1 Januari 1934 naar het buitenland werden verzonden.
Vi5Or 1 September heeft de Banque de France hare clienten aangezegd hunne voorschotten op goudbaren terug te betalen. Door deze
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maatregelen hoopt de regeering op ieder oogenblik eene contrqle
over het kapitaal te verkrijgen.
Kapitaalvlucht onder den vorm van aankoopen van buitenlandsche waarden, en meer speciaal van Zuid-Afrikaansche koper- en
goudmijnen, wordt aldus in de hand gewerkt. De goudstock van de
Banque de France, die in September van verleden jaar nog 72 milliard
bedroeg, is tot 54 milliard geslonken. In October e.k. moeten aan
Engeland 3 milliard terugbetaald worden. Dan wordt het goudincasso
op ongeveer 50 milliard teruggebracht. Redenen van militairen aard
worden door het Ministerie van Oorlog aangevoerd om te beletten
dat de goudschat nog verder zou slinken. Er wordt dan ook openlijk
gezegd en geschreven dat er zal moeten gedevalueerd worden voor
het te laat is. Men spreekt zelfs van 40 % omdat het met 25 of 30 %
niet meer zou volstaan.
In de dictatuurlanden schijnt ook alles niet naar wensch te vlotten. In Duitschland bezorgt de financiering van de herbewapening
en de tweejarige dienstplicht, de regeering groote zorgen. Er blijft
slechts de keuze tusschen vermindering van de herbewapening en
het ontdekken van nieuwe geldbronnen die de regeering dan ook
ontdekt heeft onder vorm van eene verhooging van de belasting op
de winsten van Maatschappijen. Waar deze vroeger 20 c/o bedroeg,
zal ze voor 1936 tot 25 % en voor 1937 tot 50% opgevoerd worden.
In Italie zijn de moeilijkheden van financieelen aard wellicht nog
grooter. De rente op Staatspapieren die in 1934 van 5 tot 31/2% werd
gereduceerd, wordt nu wederom tot 5 5/0 verhoogd. Daartoe zijn er
3 1/2 % obligaties 1934 voor een bedrag van 61 milliard Lira geconverteerd geworden in eene 5 % niet voor 20 jaar converteerbare leening. Voor iedere 100 Lira nieuwe 5 % leening, moesten er 15 Lira
bijgestort worden, zoodat de Schatkist met ruim 9 milliard Lira versch
geld aangevuld werd. Buitendien heeft de regeering voor 2 milliard
Lira in buitenlandsche munt gestipuleerde Schatkistpromessen
uitgegeven. Lift dit alles blijkt de overgroote nood van de Schatkist. Naar beweerd wordt, zou de regeering eene overeenkomst met
de Ver. Staten willen sluiten betreffende de oorlogsschuld om later,
in accoord met de jonhson's Act, wederom op de Amerikaansche
markt te leenen.
In Belgie hebben de wilde stakingen met hunne financieele gevolgen en de doorvoering van de 40 urenweek de rendementsmogelijkheden van menig bedrijf in het gedrang gebracht. Voeg daarbij
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nog de voorgenomen controle op de openbare nutsbedrijven en de
fabrieken van chemische produkten en van oorlogsmateriaal en dan
hoeft het niet te verwonderen dat de haussebeweging op de beurs
tijdelijk den kop is ingedrukt. Op twee maanden tijds hebben de te
Brussel genoteerde elektriciteitswaarden eene totale waardevermindering van bij het half milliard ondergaan.
Verhooging van de levensduurte staat voor de deur. De regeering wil echter, hoe paradoxaal het ook schijne, eene politiek van
goedkoop geld voeren. Als gevolg op de nieuwe wetten van socialen
aard zullen de Staatsuitgaven vermeerderen, doordien er verhooging
komt op de loonen, bezoldigingen, pensioenen en werkloozensteun.
Van Maart 1935 tot Augustus 1936 is de Index van 621 tot 683 gedtegen, In Januari 1937 zullen de bezoldigingen der staatsbedienden
waarschijnlijk met 5 % moeten verhoogd worden wat voor den Staat
eene uitgave van 85 millioen beteekent.
De bijkomende lasten voor handel en nijverheid en die honderden
millioenen beloopen, zullen den kostenden prijs verhoogen en de
winstmarge verkleinen. De vrees werd door sommigen geuit dat de
geldelijke toestand van tal van bedrijven wankelend zal worden en
er beroep zal moeten gedaan worden op het bankkrediet. Door de
aanhoudende levensduurte zal het tegoed van partikulieren bij de
banken slinken. Krediet zal slechts tegen hoogeren rentevoet verleend worden en verdisconteeren van wissels tegen duurdere voorwaarden geschieden.
Hoe dit alles van invloed zal zijn op de beurs is ons vooralsnog
niet klaar, temeer daar we in ongeveer dezelfde omstandigheden —
na 1926 — een geheel ander resultaat gekend hebben als dan algemeen verwacht werd. Nooit is het geld zoo duur geweest als in de
naperiode van de eerste devaluatie en nooit waren de beursnoteerinigen hooger dan in diezelfde periode.
Tot bier de opsomming van de ongunstige factoren die van invloed waren op het koersverloop in de beurs. Laten we er echter
dadelijk bijvoegen, dat de gunstige factoren er niet minder interessant om zijn en het wel Bens zou kunnen gebeuren dat, spijts alle
pessimisme, het optimisme dat ons voornamelijk vanuit Amerika
tegemoet komt, de bovenhand zou kunnen halen. We leven voor het
ooge.nblik onder den indruk van de onmiddellijke gebeurtenissen,
maar we vergeten dat er niettegenstaande alles nog lichtpunten te
bespeuren vallen. Hebben we niet kunnen vaststellen dat in sommige
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landen de conjunctuur gestadig verbetert en de geheele wereld stilaan in eene vlaag van optimisme dreigt mede te sleuren ?
Wanneer we het verslag lezen dat door den Heer Harold Butler
op 4 Juni 1.1. tijdens de 20e vergadering van het Internationaal Bureau
van den Arbeid werd uitgebracht, vernemen we dat er in de
3/4 van de wereld economische verbetering intrad. De index van de
wereldproductie is op het niveau van 1929 wedergekeerd. De groothandelsprijzen zijn gestegen. Gedurende het afgeloopen jaar is de
werkloosheid met 15 % verminderd. De keerzijde van de medalje is
echter dat deze verbetering grootendeels aan de herbewapening te
danken is.
Sedert eenige maanden komt het initiatief vanuit Amerika dat
aanleiding gegeven heeft tot eene verhooging van den prijs van al de
voornaamste grondstoffen. De verbetering van het economische leven
in de Ver. Staten werd onlangs in cijfers uitgedrukt door den
heer Roper, Secretaris van Koophandel, die verklaarde dat het inkomen van het land in 1935 op 53 milliard kon geschat worden,
tegen 39 milliard in 1932.
Het rapport van de Federal Reserve Board van Juni 1.1. wijst
eveneens op de algemeene verhooging van de Amerikaansche productie van jaar tot jaar. Gemiddeld is deze met 25 % gestegen. Ze
bedraagt 60 % in de metaalnijverheid, 40 % in de textielnijverheid
en 15 % in de elektriciteitsnijverheid. De automobielproductie is tot
over de 100.000 wagens per week gestegen, wat sedert 1929 niet
meer het geval is geweest.
Andere landen die grondstoffen produceeren hebben eveneens
hunne prijzen zien verbeteren en bovendien mag gezegd worden dat
voor bijna al de produkten tegenwoordig het verbruik de productie
overtreft. ane enkele uitzondering maakt Brazilie dat dit jaar 22,50
millioen balen koffie heeft voortgebracht, waarvan slechts 10,5 millioen kunnen uitgevoerd worden.
Volgens de statistieken van den Volkenbond zijn de stocks van
de volgende produkten in vermindering met :
29 % voor de granen
» steenkolen
24 % »
» rubber
23 % >>
21 % >> het zink
16 % >> de suiker
» ruwe zijde
16 cyc >>
» thee
12 % >>
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Volgens dezelfde statistieken is de in goud uitgedrukte waarde
van den wereldhandel met 1,9 % gestegen. Slechts in Europa is er
achteruitgang te bespeuren, daar de herneming door contingenteeringen en monetaire restricties tegenwerkt wordt.
De allerlaatste hausse is deze geweest van het platina dat in
Januari 1.1. 71/2 £ per ounce noteerde en nu tot 14 1/2 E is gerezen. Naar
verluidt zou deze hausse in verband staan met het verbod in de Ver.
Staten goud op te potten. Platina zou daarvoor in aanmerking komen.
Eene speciale vermelding verdient Zuid-Afrika, waar er eene
zoodanige heropleving in de zaken heerscht dat eene gegronde vrees
voor overdrijving gewettigd is. De enorme uitbreiding van de goudindustrie heeft een « boom » in het zakenleven teweeggebracht, aangewakkerd nog door de Staatsuitgaven voor openbare werken die
door de belastingen op de goudproductie worden gefinancierd.
gens de meening van Dr. Frankel, van de Universiteit van
Witwatersrand, zou er een gevaarlijk optimisme heerschen en indien
de economische activiteit moest verminderen, zouden de gevolgen
niet te overzien zijn. Ter illustreering laten we hieronder eene statis-.
tiek over den export volgen, in « De Telegraaf » verschenen :

Boter
Kaas
Ei er en
Versch fruit
Vleesch
Wijn
Wol
Diamant

1935-1936
1910-1914
in Z.-afr. Ponden
123.000
2.000
48.000
19.000
200.000
7.000
2.000.000
56.000
300.000
8.000
164.000
11.000
9.000.000
4.500.000
1.000.000
8.500

Om te besluiten mogen we zeggen dat het thans vaststaat dat
niettegenstaande de politieke verwarring van dit oogenblik, de wereld
zich economisch herstelt. Het ware te wenschen dat dit herstel kon
bespoedigd worden door eene geleidelijke afschaffing van alle restrictiemaatregelen en contingenteeringen. Terzelfdertijd zou de wereld
zich financieel moeten heropwerken en algemeen terugkeeren tot
gezonde monetaire toestanden en muntstabilisatie.
15 September 1936.
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BIJVOEGSEL.

Index en Staatswedden.
In verband met de 5 % verhooging, vernemen we dat de Ministerraad besloten heeft deze in twee maal to betalen. De eerste 2,50 %
verhooging van October tot December 1936 en de tweede 2,50 %
van Januari tot Maart 1937. Het indexcijfer is inmiddels van 683 tot
690 in September gestegen.

Devaluatie in de goudbloklanden — Italie en Tsjechoslowakije.
De hierboven uitgedrukte vrees voor de devaluatie van het
Fransche betaalmiddel is op Vrijdag 25 September werkelijkheid
geworden. In accoord met Engeland en de Ver. Staten, heeft de
Fransche Regeering tot de devaluatie besloten.
De nieuwe Fransche Franc zal een gehalte van 0,900 fijn goud
hebben met een gewicht van 43 a 49 milligram. Het goudincasso van
de Banque de France wordt herschat en van de 20 milliard meerwaarde zullen er 10 tot de oprichting van een Egalisatiefonds voor
den Wisselkoers dienen.
Zwitserland heeft tot eenzelfden maatregel besloten en tegen
alle verwachting in is de Nederlandsche Regeering op Maandag
28 September eveneens tot de devaluatie van den Gulden overgegaan.
De maatregel wordt als een stap in de richting van internationale
stabilisatie en van economisch herstel aangezien. Het goudblok, laatste dam tegen eene hausse van de grondstoffen, is gevallen. Het
betaalmiddel is nu overal gedevalueerd, t.t.z. het goud is, in gedevalueerde munt uitgedrukt, met 30 % gerezen. De prijzen van de grondstoffen kunnen weer aangepast worden.
In tegenstelling met hetgeen in Belgie gebeurd is, zijn de drie
gedevalueerde munten niet aan eene vaste goudbasis verbonden en
blijven ze « zwevend >>, wat eene tijdelijke onzekerheid in den handel
zal medebrengen, daar op ieder oogenblik het devaluatiepeil kan
gewijzigd warden.
Wat den Franschen Franc betreft, ziehier de theoretische pariteiten met de Dollar en het Pond.
Goudwaarde Franc
43 milligram
49
>>

A
22,97 fr.
20,15 fr.

€ = 4,8666

111,75 fr.
98,06 fr.
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Op 7 October heeft Tsjechoslowakije tot eene tweede devaluatie
besloten. De eerste dateert van 1934 en bedroeg ongeveer 16 % met
de Kroon a 44,58 milgr. fijn goud. De tweede zal tusschen 10.60 en
15,98 % schommelen met de Kroon tegen 31,21 a 33,21 milgr. fijn
goud.
Italie heeft op 6 October eveneens met 41 % gedevalueerd. De
Lira wordt wederom op de oude pariteit van 92 Lira per Pond en
19 Lira per Dollar gebracht. Buitendien zullen de eigenaars van onroerende goederen verplicht worden voor 5 % van de nettowaarde
van hunne eigendommen, op eene leening in to schrijven. Tevens
wordt er eene speciale belasting op de onroerende goederen voorzien,
waarvan de opbrengst tot rentebetaling en aflossing van de gedwongen leening zal dienen. De A frikaansche oorlog vergt groote financieele offers.
Deze drastische maatregel beteekent het einde van Mussolini's
prestigepolitiek. Samenwerking met Engeland en Frankrijk wordt wederom vergemakkelijkt.
Een ernstige terugslag op de toestand van het Duitsche betaalmiddel wordt nu algemeen gevreesd. De door Dr. Schacht op 30 September 1.1. afgelegde verklaring, dat de Mark nu het eenige waardevast geld is, zal in het buitenland eerder sceptisch ontvangen worden.
Het staat buiten twijfel dat de binnenlandsche koopkracht van de
Mark sedert het nationaal-socialisme, sterk gedaald is. In het buitenland hebben de diverse categorien van Sperrmarken eveneens sterk
aan waarde verloren. Volgens de verklaring van Dr. Schacht zou de
opheffing van de deviezenmaatregelen onmogelijk zijn. Dumping is
nu moeilijker geworden en aankoop van grondstoffen eveneens. De
autarkie zal dus tot het bittere einde voortgezet worden, totdat de
economische situatie tot een loslaten van de Mark zal dwingen. Dan
eerst zal het Duitsche yolk de financieele ruine ten voile besef ten.
De beurs kent wederom drukke dagen. Te Parijs is er algemeene
hausse, daar de koersen aan de nieuwe francwaarde aangepast worden. De staatsrenten zijn eveneens gestegen, doch in mindere mate,
daar devaluatie voorloopig nog geen vertrouwen in de Regeering
Blum medebrengt. In ieder geval zijn de inschrijvers op de 4 milliard
Schatkistpapier de dupe van de historie geworden daar ze als beloofling voor hun patriotisme eene minderwaarde van bijna 30 % op
hun bezit krijgen.
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door menig bedrijf in Belgie is de devaluatie eene goede zaak.
De buitenlandsche schuldenlast van tal van maatschappijen is met
ettelijke millioenen verminderd, wat clan onrechtstreeks ten goede
is gekomen aan den aandeelhouder die koersverbetering heeft mogen
vaststellen.
De hausse in de prijzen van de grondstoffen brengt de beurs
in beweging. Rubber, olie, koper en andere grondstoffenwaarden
worden erg gezocht. In beurskringen is men weer optimistisch gestemd.
Nochtans herhalen we, dat de economische situatie slechts hare
oplossing zal krijgen, wanneer de monetaire maatregelen zullen opgevolgd worden door eene geleidelijke afschaffing van alle contingenteeringen, invoerconsenten en deviezencontrole en meer inzonderheid door eene verdwijning van alle overdreven economisch
nationalisme.
8 October 1936.
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GODSDIENST, ZEDELEER
Essai crime somme catholique contre les Sans-Dieu. — Spes, Parijs,
560 blz.
Wie min of meer bekend is met de antireligieuze literatuur van de communisten, weet dat ze met een enorm dynamisme nieuwe kracht weten te geven
aan de oude en versleten opwerpingen tegen de Kerk, die in de 19° eeuw
opgeld deden. Wat nu geen enkel intellectueel nog kan misleiden wordt aan
de breede volksmassa voorgedischt met de modernste suggestiemiddelen. En
de godsdiensthaat woekert steeds voort in het hart van de menigte die geestelijk
ontwapend staat tegen den aanval op haar geloof. ledereen kan nu als apologeet optreden op zijn bureel, in zijn werkhuis. Maar een apologeet moet gewapend zijn om onmiddellijk en raak te antwoorden op de opwerping die hem
onverwacht naar het oor wordt geslingerd. De noodige kennis daartoe zal hij
vinden in dit « Essai » waarin een groep katholieke geleerden grondig al de
problemen behandelen die vooral in de polemiek met de communisten gesteld
worden : bestaan van God, oorsprong van de wereld en van het leven, de
onsterfelijkheid van de ziel, de oorsprong van den Godsdienst, Christus, het
Christianisme en de Kerk, het capitalisme, de godsdienst en de sociale vooruitgang. Het laatste hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de Goddeloozenbeweging. Zeer ernstig werk !

H. AUGUSTINUS, Enchiridion. Bewerkt door Carel Bloemen. —
J. J. Romen en Zonen, Roermond, 174 blz., 50 fr.
Carel Bloemen bezorgt ons een nieuwe vertaling van het zoo gekende
boekje dat de H. Augustinus schreef « voor Laurentius over de deugden van
geloof, hoop en liefde. » Het bevat in feite een commentaar op het Credo, ingedeeld in korte kapittels ; een soort proeve van « theologie voor leeken ». De
H. Augustinus beperkt zich tot de positieve uiteenzetting van het dogma, maar
dikwijls erkent men het diepe inzicht van den wijsgeer en het accent van den
polemist. De vertaling is zeer vlot, en de band zal de bibliotheek van de gelukkige bezitters sieren.

H. AUGUSTINUS, De belijdenissen, vent, door J. A. Van Lieshout.
— Wereldbibliotheek, Amsterdam, 364 blz., geb. 38,25 fr.
Deze vertaling van de Confessiones, voorzien van het Imprimatur, biedt
de voordeelen aan van een handig formaat en een goedkoopen prijs. Wat de
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vertaling zelf betreft, deze « bedoelt, zegt Dr Lieshout, een zoo getrouw mogelijk wedergeven van den letterlijken zin der Confessiones, van wat er staat, —
maar tevens ook van wat er beweegt in dit allerpersoonlijkste proza : den
toon en het rythme ». De vertaler heeft zich dus de zware taak opgelegd de
gebondenheid van de latijnsche taal in het Nederlandsch weer te geven. Dat
vergt bij den lezer eene meer gespannen aandacht, maar brengt hem werkelijk
dichter bij het oorspronkelijke. Enkele regels uit de uitstekende vertaling van
F. Erens vergeleken met de overeenkomende plaats in de vertaling van J. A.
Lieshout, zullen gemakkelijk beider methode doen aanvoelen.
F. ERENS — Confessiones 1 l e boek, 15e hoofdstuk. — J. A. LIESHOUT.
En toch zeggen wij dat de tijd lang
is en dat de tijd kort is, en dat zeggen
wij alleen van het verleden en van het
toekomende. Wij zeggen bijvoorbeeld
van den verleden tijd, dat hij lang is,
wanneer er meer dan honderd jaren
zijn verloopen, en van den toekomenden tijd, dat het nog lang duurt, wanneer iets na honderd jaar moet gebeuren. Doch het verleden noemen wij
kort, wanneer eene zaak vOOr tien dagen is gebeurd, en het toekomende
kort, wanneer zij na tien dagen moet
voorvallen. Doch hoe kan nu eene zaak
lang of kort zijn, die niet is ?

En toch spreken wij van een langen
tijd en een korten tijd, maar slechts
met betrekking tot het verleden of de
toekomst zeggen we dat. Een langen
tijd geleden bij voorbeeld noemen wij
vOOr honderd jaar, evenzoo een langen
tijd in de toekomst na honderd jaar,
van korten tijd geleden echter spreken wij zoo, bij voorbeeld ve5r tien
dagen, en van korten tijd in de toekomst na tien dagen. Maar op welke
wijze is lang of kort, wat niet is ?

F. CHARMOT, S. J., Le Sacrement de rUnite. Meditation stir la
Sainte Messe, — Descke De Brouwer, Parijs, 1936, 322 biz., 20 fr.
Het Joel dat schrijver in zijn inleiding vooropstelt : K essayer de ranimer
pour notre part, la devotion a la Sainte Messe, parce que la Sainte Messe
est un principe vivant de Charite, » zal wel degelijk door deze meditatie bereikt warden, al is het dan in een beperkt midden.
Door het gansche Oud en Nieuw Testament heen, belicht schrijver op
meesterlijke wijze, hoe Christus in het H. Misoffer de eenheidgevende oplossing
is van de immer-blijvende antinomie : de zonde met haar eischen van dood
en de Liefde met haar eischen van Leven.
Die eenheid van den mensch met God in Christus, beschouwingen over de
leer van het Mystieke Lichaam, ontwikkelt schrijver in geleidelijke versteviging : het eerste verbond met Abraham, de drang naar sacrificie bij de oudere
volkeren, het uitverkoren yolk van Israel : het zijn als zooveel uitingen van de
naar eenheid strevende menscheid, tot er niet alleen nog een priester zal zijn
en een hostie, maar identiteit tusschen offer en offeraar.
Als eenig Priester-middelaar wil Christus, door zijn priesters-gezanten,
alle geloovigen deel laten hebben in zijn Priesterschap en in het offer-zijn.
Konden onze geloovigen beter beseffen de rol die ze zoo aktief te spelen
hebben in het H. Misoffer, dan zouden ze ook de dogma's : « ik geloof in de

BOEKENNIEUWS

89

katholieke Kerk, ik geloof in de gemeenschap der Heiligen, ) vuriger beleven.
In een drietal aanhangsels staaft schrijver zijn uiteenzetting met teksten
van den bevoegden godgeleerde P. de la Taille, S. J.
Het meer theologische kader, waarin deze, ietwat lastige, meditatie wordt
voorgesteld, bestemt dit boek meer voor priesters, kloosterlingen en onderlegde
inwendige zielen.
A. Darquennes, S. J.

M. HEEMSKERK, Jezus, zijn leven en leer. — Romen en Zoon,
Roermond Maaseik, 1935, 184 blz., 45 fr.
Dit is een mooi boek. Aangepast, zooals de bedoeling was, aan het captum
van groote kinderen, geeft het hun een boeiend en tevens leerzaam overzicht
van het Evangelie. De schrijfster zorgde voor concreetheid van voorstelling
en zonder de minste gewrongenheid komen spontaan de praktische toepassingen..Wij bewonderen ook de zeer kiesche manier waarmee eenige voor kinderen minder bevattelijke bladzijden uit het Evangelie voorgesteld worden.
Het is frisch, levendig, aangenaam, i. e. w. het boeit, en niet alleen « grote
kinderen ) zullen er hun gading in vinden. De illustratie vinden wij zeer geschikt en zeer sprekend ; alleen de teekeningen op blz. 69 en 131 hadden
wij meer overeenkomstig gewenscht met de historische gegevens omtrent de
maaltijden bij de Joden. En zou men bij een volgende uitgave, die wij het
boek van harte toewenschen, de zeer praktische kaart van Palestina niet vooraan
plaatsen ?
J. Libbrecht, S. J.

Adalbert BRENNINKMEYER, Inkeer, naar het duitsch bewerkt,
door Pieter v. d. Meer de Walcheren. — Standaardboekhandel
Antwerpen, 1935, 94 blz., 18 fr.
In al de lawaaierige drukte en uiterlijke gejaagdheid van onzen tijd,
waarin onze jeugd vooral, zoo gevaarlijk wordt meegetrokken in de jacht
naar sensatie en in de versnippering van haar aandacht is « Inkeer > meer dan
ooit noodzakelijk. Maar de besten voelen een ziele-dorst naar het innerlijk
beleven van zijn geestelijken rijkdom. Dit boekje kan ze daarbij helpen en
voorlichten.
Op elke bladzijde toont zich de schrijver een zielekenner. Het zijn bewerkte voordrachten over de belangrijkste punten van het geestelijk leven ;
zooals b.v. Heiligheid — Gebed — Communie.
De doorleefde gedachten zijn levendig-helder voorgesteld. De vertaling
van Pieter v. d. Meer de Walcheren keurig vlot. — Goede wijn behoeft geen
krans.
C. Van Causbrouck, S. J.
Warm aanbevolen.

Het Christendom bedreigd. 3 e druk. Fidelitas A'dans, 135 blz., 18 fr.
Dit boekje bevat de vertaling van het werkje : « Die Gefahrdung des
Christentums durch Rassenwahn and Judenverfolgung ), in 1935 verschenen
bij het Vita Nova Verlag to Luzern — vermeerderd met bijdragen van een
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drietal Nederlandsche Christenen en een inleiding van A. Van Duinkerken.
Bedoeling van schrijvers is, volgens hun eigen woorden : « een beredeneerd en verantwoord protest voor te leggen aan den lezer, opdat deze er zich
van bewtist worde, dat heden in Europa de Christelijke religie bedreigd wordt
door valsche leeraren, en door een stelsel, welks opgang zeker niet het minst
moet worden toegeschreven aan zijn onverantwoorde praetentie, ontworpen te
zijn op den grondslag van het positieve Christendom. »
Verantwoord door de verscheidenheid en de bekendheid van de namen
der medewerkers is de ondertitel : « Een internationaal protest. »
J. V. L.

Frans VAN OLDENBURG ERMKE, De heilige Journalist : het
leven van sint Frans van Sales. — Dekker en Van de Vegt N. V.
Nijmegen-Utrecht, 131 blz., 25 fr.
In een weifelende en door ketterijen verteerde wereld iheeft de h. Frans
vanachter zijn schrijftafel vele zielen geleid. Terecht is hij de patroon van de
journalisten geworden. Geen zucht naar sensaties dreef hem voort, enkel liefde
voor het heilig geloof en haat tegen de ketterij. Voorzichtig om aan de waarheid niet te kort te doen, was ihij ook voorzichtig om niemand te kwetsen.
Gedreven door zijn zachte beminnelijkheid en geholpen door de tooverkracht
van zijn sierlijke en soepele stip heeft die aantrekkelijkste aller ketterjagers,
dichter en menschenkenner tegelijk, eerst te Chablais later te Annecy, ontelbare zielen geholpen, bekeerd en aangevuurd. Dit korte verhaal van zijn leven,
sierlijk uitgegeven in een frissche en boeiende stijl, zal men graag uitlezen
tusschen het avondblad van vandaag en het ochtendblad van morgen.
G. Moons, S. I.

V ethode pêclagogique de l'enseignement du cateAbbe C. E. ROY, M
chime. — Paris. Tournai. Casterman, 1935, 346 blz., 20 fr.
Een doctorsthesis van Rome over katechese, door een Canadeesch priester,
met warme aanbeveling van bisschoppen uitgegeven : dit is zeker een bewijs
te meer, dat de onderwijsmethode van den catechismus overal en ernstig aan
de orde van den dag is komen te staan. Hier wordt het probleem vooral
philosophisch bestudeerd en dan historisch nagegaan.
Uit een reeks talrijke, maar toch te eenzijdig Fransche en EngelschAmericaansche bibliographie, komt Schr. tot het besluit : « Il reste done, que
la Mêthode de Munich, telle que (...) reproduite, en somme, par le Chan.
Quinet, est la seule qui ait fait ses preuves jusqu'ici, la seule qui repnde
aux principes poses dans notre premier livre. » De methode weze dus « integraal
inductief ».
Voor ons kan dit zeer recent en vrij goed gedocumenteerd overzicht bij
de studie der katechese ook . van nut zijn, maar wij zullen het toch vooral met
de beste in het Duitsch en in het Nederlandsch verschenen werken moeten
aanvullen.
M. van Caster, S. J.
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R. LINHARDT, Menschen en Dingen van dezen tijd. flit het Duitsch
vertaald door Gen. Vreven, 0, S. B. Uitg. Foreholte, 1935,
206 blz., 32 fr.
Door den tijdgeest meegesleurd voelt de moderne mensch het geloof zijner
kinderjaren vervagen. Heimwee, maar nog meer de dreigende verbittering
nemen den vrede uit zijn hart weg. Met vreugde zal ,hij daarom de hoofdstukken van Linhardt's boek doorlezen : een bezinning op de gewaarwordingen
van het hedendaagsche leven ; in het zuivere licht van het Evangelie komt
bier het net der tallooze invloeden, die op de moderne mentaliteit inwerken,
los te hangen. Een tactvolle hand legt de kwalen bloot, maar biedt tegelijk,
in het opbouwende bewustzijn der positieve krachten van dezen tijd, het geneesmiddel aan.
Vlotte lectuur is het niet geworden ; daarvoor is het boek te zwaar aan
gedachten en de vertaling, hoe verdienstelijk ook, te stroef ; maar volop opbeurend is het wel, omdat van alle zijden « de Kerk opnieuw ontdekt » wordt.
« Zoo staan wij met een geloovigen wil voor het denken en het leven van
onzen tijd. Dien wij zoo lief hebben. Die ons zooveel zorg geeft. Wij staan
daar en zeggen het tot onszelf en tot anderen, dat wij al ons denken en
handelen niet diep genoeg met de gedachte aan God kunnen doordringen. )
M. van Caster, S. J.

L. MENDIGAL, jugendmoral. An Beispielen erlauterte, praktischkatholische Sittenlehre. — Verl. Benzinger. Einsiedeln, 1936,
164 blz.
Het werkje van den hoofdaalmoezenier der A. C. J. F. was werkelijk de
moeite waard om vertaald te worden. In de voorrede van de Fransche uitgave
verduidelijkt Schr. door eigen ervaring de manier waarop deze uitleg werd
opgesteld en de wijze waarop hij aangewend moet worden. Elk hoofdstuk
bestaat uit enkele zeer korte, weldoordachte « princiepen », daarop volgen
talrijke, prettig voorgestelde en aan het moderne leven aangepaste voorbeelden,
liefst onder vraagvorm. « Wat zou je in zoo'n geval doen ? Wien geef je
gelijk ? >> Zoo wordt de leer interessanter en zoo komt tegelijk het leven in
het voile licht der zuivere leer te staan. Bijzondere verdiensten liggen in den
nadruk op den positiveen kant der naastenliefde en in den uitleg over de
beroepsplichten : het hoofdstuk over het 6e en ge gebod is minder gelukkig
afgewerkt : t. o. v. zware zonden wordt niet duidelijk genoeg onderscheid
gemaakt tusschen directe en indirecte zonden tegen de zuiverheid.
Aileen zal een jongen zich met dit boekje misschien niet uit den slag
trekken ; maar den opvoeder biedt het bijzonder kostbaar materiaal om het
zedelijk oordeel der jeugd te vormen.
M. van Caster, S. J.
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R. P. BRUNO, C. D., Vie d'amour de Saint Jean de la Croix. —
Desclêe De Brouwer, Parijs, 270 blz. 12 fr. Er.
Een uitstekend boek dat kan dienen als inleiding tot de lezing van de
mystieke werken van den H. Johannes van het Kruis. Schrijver volgt de gebeurtenissen van zijn leven, mar schetst terzelfdertild den mystieken opgang
van zijn ziel.

E. GUERRY, L'action catholique. — Coll. Cathedra Petri, Descl&
De Brouwer, Parijs, 1936, 524 blz.
In een eerste deel worden de pauselijke documenten over de K. A. geexcerpeerd en onder enkele hoofdtitels gegroepeerd zoodat ze als een codex vormen van de pauselijke richtlijnen.
In het tweede deel wordt dan daarop een zeer uitgebreid commentaar gegeven, diepgaand en degelijk, dat in zijn positieve gegevens wel vooral op
Fransche toestanden wijst, maar toch veel voor iedereen bruikbaar materiaal
bevat.
Onmisbaar voor wie zijn kennis van de K. A. niet tot een paar klinkende
L. M.
formules wil beperken.

LUIGI CIVARDI, Handboek der Katholieke Actie, nederl. vertaling
naar de 7e Italiaansche uitgave. — De Vlaamsche Drukkerij,
Leuven, 376 blz., 20 fr.
Deze lang verwachte vertaling zal welkom zijn bij alien die zich interesseeren voor de K. A. De theoretische grondbeginselen worden hier uiteengezet
volgens de richtlijnen van de Pauselijke documenten. Een onmisbaar boek in
de bibliotheek van elken K. A.-leider !

Dr. R. H. DE SMET, De liturgie van Rome. — GebrsVan Aelst,
Vroenhoven, 144 blz., ingen. 35 fr., geb. 50 fr.
In deze zeer verdienstelijke handleiding beschouwt de schrijver de Romeinsche liturgie in al hare onderdeelen. Er wordt een hoofdstuk gewijd aan
de Oostersche liturgieen. Het doel dat Dr De Smet beoogde, nl. een inzicht to
geven in de liturgie « in het dubbele Licht van de theologische leer, die de vaste
grondslag is waarop zij berust, en van het historisch milieu, waarin zij ontstaan
is », heeft hij volkomen bereikt. Daarom worde dit boek warm aanbevolen,
vooral aan diegenen die zich met liturgisch onderwijs bezig houden.

Dr. VAN DER WEY 0. Cam., Het Nieuwheidendom. — Geloofsverdediging, Antwerpen, 40 biz., 3 fr.
Twee artikels uit « Kultuurleven » gebundeld. Sugge€tieve uiteenzetting
van de beginselen van de « Deutschreligion ). Zeer geschikt voor een studiekring.
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P. ANICETUS COOL, O.F.M., 'n Tragisch vraagstuk voor de
Geloofsverdediging, 24 blz., 2.50 fr.
zielzorg.
De ondertitel : « Gaat de arbeidende klas voor de Kerk verloren ? » stelt
het probleem. Het besluit van den Schrijver luidt : « Laten wij onze Christelijke sociale instellingen, wel verre van ze te onderschatten of misprijzend als
min doelmatig te behandelen, meer dan ooit waardeeren en behartigen.

L. CALLEWAERT, O.P., Het verkeeren, — Geloofsverdediging,
Antwerpen, 56 blz., 3,50 fr.
Derde, vermeerderde uitgave die, gelijk de vorige, uitstekende diensten zal
bewijzen aan de trouwlustigen — en aan hunne geestelijke leiders.

P. COHAUSZ, S.J., Het Huwelijksprobleem in het licht der pauselijke encycliek. — N. V. Boekdrukkerij « Helmond », Helmond,
276 blz.
P. Cohausz behandelde, in de St Hedwigskathedraal von Berlijn, de grondslagen van het tuwelijk, de bescherming van het huwelijk, den hedendaagschen
strijd tegen de heiligheid van het huwelijk, de middelen om het huwelijk in eere
te herstellen. Deze gebundelde conferenties « zijn- op de eerste plaats bedoeld
als leiddraad voor predico ties, maar in Naar vorm eenigszins gewijzigd, om ook
in leekenkringen belangstelling te wekken. »

L. ENGELEN, Verkeering en Huwelijk. — Uitg. van den Boerenbond, Leuven, 1936, 99 blz., 4 fr.
Een uitstekend boekje en een schitterend bewijs te meer van den levenslustigen ijver van den Boerenbond ook tot geestelijk en zedelijk welzijn van
zijn leden en bijzonder van de Boerenjeugd. De Eerw. Heer Algemeene Proost
van B. J. B. geeft veel goeden raad voor den tijd der verkeering, omtrent het
aangaan der echtverbintenis en de plichten van gehuwden en ouders. Deze
« mannelijke » aanpassing van de « Onderhoudjes » van den E. H. Vlerick
moet dus niet te vroeg in de handen van jongelingen gegeven, maar ook aan
andere trouwlustigen buiten de Boerenjeugd kan zij zeer nuttig zijn.
Hier en daar staat er wel een uitdrukking, die ons minder gepast voorkomt, b. v. blz. 61 op het einde der aanhaling uit Vierick, die nu juist niet
« zeer waar » is. « Roeping tot het huwelijk >> klinkt minder goed, want « roeping
Gods » blijft beter tot de hoogere staten voorbehouden, en van een « wil »
van God kan men eigenlijk niet spreken. Op blz. 77 moest het « matrimonium
in fieri », de uitdrukking der wederzijdsche toestemming (biz. 79), het eigenlijke sacramenteele teeken, op de eerste plaats vermeld. Ook zouden wij reeds
op blz. 53 gedrukt hebben op de volledige nietigheid, ook in geweten, van elke
huwelijksbelofte zonder de voorgeschreven vormen (blz. 87 : men kan niet te
duidelijk op die nietigheid drukken om alle bedrog, volgens de bedoeling der
Kerk, te voorkomen. « Twee in een vleesch » is niet eenvoudig een woord van
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S. Paulus (blz. 56), maar van Christus zelf (Mt. 19, 5-6) volgens de uitdrukking der Genesis (2, 24). Van huwelijksbeletselen, van goddelijk recht heeft
de Kerk in geen enkel geval « macht » om te « dispenseeren » (blz. 82) : zij
kan die slechts authentiek interpreteeren (Kerk. Wetb. can. 1038). Om tot
de scheiding van bijwoning (beter dan « van tafel en bed ») over te gaan
(blz. 69), moeten in den regel de geloovigen verlof der kerkelijke overheid
hebben : niet zelden wordt daartegen gezondigd. En bij de beletselen kon men
toch nuttig en kiesch vermelden, dat onbekwaamheid om de huwelijksdaad te
stellen de echtverbintenis onmogelijk maakt. Wij zouden ook het voorafgaandelijk geneeskundig onderzoek aanbevolen hebben.
Om alle misverstand te voorkomen, ware het beter overal GELDIG (niet :
wettig) huwelijk te zeggen. Waarom staan soms bijvoeglijke naamwoorden als
Katholiek, Christelijk, met een hoofdletter ? die strekking is ongemotiveerd
buiten geijkte uitdrukkingen. De interpunctie laat veel te wenschen over, ook
met het oog op de duidelijkheid.
Deze « lange » recensie toont het belang, dat wij aan dit boekje hechten,
en den wensch het in een volgende uitgave nog volmaakter te helpen worden.
J. Salsmans, S. I.

VVIJSBEGEERTE
E. PEILLAUBE, Caractexe et personnalite (publiê par Ch. EYSELE)
— Téqui, Parijs, 1935, 224 blz.
Een werk dat veler belangstelling zal gaande maken. Slechts enkele deelen
zijn uitsluitend voor den specialist-wijsgeer, inz. de uiteenzetting en nadere
bepaling van de verschillende theorieen over de persoonlijkheid en het bestendige van het « ik » (hoofdst. 7 en 8) ; al het overige ligt onder het bereik
van elken ontwikkelde en het bevat talrijke boeiende vaststellingen.
In het eerste deel wordt ons achtereenvolgens aangetoond welke de physiologische grondslag der verschillende temperamenten is ; hoe, onder den
invloed der machten die het boetseeren : de erfelijkheid, het nabootsen, het
beroep, de verbeelding, het karakter tot stand komt ; hoe dat karakter niet
onveranderlijk maar plastisch is — hetgeen weer bij het einde der studie ter
sprake komt — ; welk het deel van den vrijen wil is in lien opbouw en zoo
noodig heropbouw van zichzelf.
Het tweede deel handelt over het bestaan, den aard, den invloed der vrijheld alsook over haar hoofd- en leidende rol midden de verschillende factoren
die de menschelijke persoonlijkheid in het leven roepen. •
De schrijver had voor dit werk het beste van zichzelf over ; hij bezweek
vooraleer hij het voleinden kon, het laatste hoofdstuk werd niet geschreven.
Ch. Eyselê bezorgde ons dan deze uitgave, waarbij hij zich van elke grondige
aanvulling of wijziging onthield. Wij krijgen dus hier een onvolledig werk ;
waarvan de lezing evenwel en leerrijk en weldoende is.
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Jacques MARITAIN, La philosophie de la nature ; Essai critique
sur ses frontiêres et son objet. — Tequi, Parijs, 1935, 148 blz.
Blijft er, tusschen de zuivere metaphysica en de positieve wetenschappen,
voor eene « philosophie der natuur » plaats over ? De schrijver onderzoekt het
vraagstuk, voortgaande op de thomistische opvatting waarvan hij heden een
der meest gehoorde vertegenwoordigers is. Hij stelt heel scherp de vraag en
ontleedt hare bestanddeelen ; wijst op de klippen welke bij de oplossing van
het vraagstuk moeten worden vermeden ; toont aan hoe de vroegere wijsbegeerte, om onkunde omtrent de eigen methode der positieve wetenschappen,
het voorwerp er van met dat der philosophie van de natuur verward heeft ;
onderzoekt de positivistische leer en wijst op hare tekorten ; om eindelijk
het vraagstuk zelf van het verband tusschen de positieve wetenschappen en de
wijsbegeerte in het kader van het Thomisme meesterlijk op te lossen : ja, deze
philosophie moet er zijn, zij heeft een eigen, wel bepaald voorwerp.
Heerlijke, heldere, nieuwe beschouwingen ; evenwel genietbaar enkel door
wie in de wijsbegeerte thuis is en de techniek zijner vaktaal beheerscht.

God — Wereld — Leven. Gedachten van Benedictus DE SPINOZA;
verzameld door de Societas Spinoziana ; Inleiding en toelichting
van Dr. J. H. CARP ;Nabeschouwing van Dr. J. D. BIERENS
DE HAAN. — Albani, 's Gravenhage, 1935, 192 blz.
Opvattingen van Spinoza, uit zijne verschillende werken verzameld, over
den godsdienst, God, de geestelijke en de stoffelijke natuur, den mensch, de
onsterfelijkheid, het mysterie, de maatschappij, den Staat, den levenswandel. Ze
werden methodisch onder die hoofdingen geklasseerd.
Vooraf krijgen wij, in een vijftigtal bladzijden, een uiteenzetting van Spinoza's wijsgeerig stelsel. VOOr elk hoofdstuk staat een kort overzicht van
zijne leer over het onderwerp.
Een prachtige, luxueuse uitgave der « Societas Spinoziana ».
Deze groote denker neemt een vooraanstaande plaats in de geschiedenis
der wijsbegeerte in ; zijn invloed is tegenwoordig zeer groot ; zijn stelsel
geniaal. Wie deze verzameling mocht gebruiken vergete echter niet dat Spinoza Descartes' erfenis overnam, enkele zijner dwalingen tot hunne uiterste
gevolgtrekkingen doordreef, hetgeen hem tot Panthèisme bracht.

GESCHIEDENIS
Dr. J. DENUCE, Italiaansche Koopmansgeslachten te Antwerpen in
de XVIe-XVIIIe eeuwen. ---4 De Wetenschappelijke Bibliotheek,
Het Kompas, Antwerpen, 180 blz., ingen. 20 fr., gebonden 28 fr.
De Italiaansche kooplieden en bankiers hebben in de geschiedenis van
Antwerpen een voorname rol gespeeld, ook na het verval van de Scheldestad.
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Zij waren er gegroepeerd in natien, waarvan de drie voornaamste die van
Lucca, van Florence en van Genua waren. Uit ieder van hen heeft Dr. Denuce
de voornaamste firma's uitgekozen, om ze ons in treffende monographieen
voor te stellen. Zoo maken wij kennis met de Bonvisi, de Balbani, de Deodati
en de Arnolfini, alien kooplieden van Lucca en min of meer gegroepeerd rond
het geval van Simon Turchi ; van de Florentijnen werden de Gualterotti's, de
Frescobaldi's en de Ducci's gekozen ; van de Genueezen, de Spinola's, Grimaldi's,
Pallavicini's en Inurea's. In een laatste kapittel wordt dan de geschiedenis van
de Genueesche bankfirma Proli behandeld, die een flink aandeel nam bij de
stichting van de Compagnie d'Ostende en energieke pogingen heeft aangewend
om Antwerpen in de XVIII e eeuw tot nieuwen bloei te brengen. Voor Dr.
Denuce zijn die monographieen een gelegenheid geweest om zijn buitengewone
eruditie, gepaard aan een zeldzaam talent om het verleden te doen herleven,
aan den dag te leggen ; voor de economische geschiedenis van ons land zijn
zij een allerkostbaarste aanwinst.
E. D. S.

J. MEERBERGEN, pr., Sint Albertus van Leuven. — Vlaamsche
Boekcentrale, Antwerpen, 1935, XVI-165 biz., 28 fr.
Albertus (ca. 1167-1192), tweede zoon van graaf Godevaart III van LeuvenBrabant, werd, naar de toen heerschende gebruiken, voor den geestelijken stand
bestemd. Met 22 jaar was hij aartsdiaken van Brabant, in 1191 bisschop van
Luik. Keizer Hendrik °VI weigerde echter — men was in vollen investituur-,
strijd — deze keuze te erkennen. Albertus ging dan zelf naar Rome om de
pauselijke bekrachtiging te verkrijgen, en werd onder de terugreis, te Reims,
tot bisschop gezalfd. Enkele dagen daarop werd hij er, op last van den keizer,
door sluipmoordenaars vermoord.
Dat is het roerende leven van een onzer groote nationale heiligen. In 1612
liet aartshertog Albrecht de relikwieen van zijn heiligen patroon naar Brussel
overbrengen... maar men beging een vergissing aangaande de eenzelvigbeid
van het gebeente. Eerst tengevolge van de verwoestingen door het vijandelijk
geschut in de kathedraal te Reims aangericht, kwam men op het spoor van de
echte relikwieen, kennelijk aan de schedelverwondingen. Zij werden in 1921
naar Brussel overgevoerd.
E. H. Meerbergen heeft ons dit alles verhaald, steunend op de gelijktijdige
verhalen, die hij aan een scherpzinnige kritiek onderwierp. Een voortreffelijke
heiligenbiographie, tegelijk wetenschappelijk en vroom, zooals wij er tot hiertoe
maar al te weinig bezitten.
Prof. Dr. J. A. Van Houtte.

AARDRIJKSKUNDE
J. VERSCHUEREN, Dr. H. BALIEUS en L. HEYLEN, Algemeene
Atlas voor Belgie, — J. B. Wolters, Groningen, 1936, 76 blz.,
30 fr., gecart. 35 fr., geb. 40 fr.
Bij het verschijnen dezer zesde uitgave van Verschueren's Algemeene(n)
Altas voor Belgie is het voorzeker niet meer noodig de lofbazuin op te steken
om dit zoo verdienstelijk werk te doen kennen en waardeeren.
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Al de kaarten werden herzien of bijgewerkt volgens de nieuwste statistieken voor 1930 en later ; verder werden o. a. de grenzen van de nieuwe provincies en districten van Belgisch Kongo en die van Binnen- en Buiten-Mongolie
aangeduid en zwarte kaartjes van Abessinie opgenomen.
Zoo is deze atlas dan weer verjongd de wereld ingestuurd, of zooals de
bewerkers het in hun inleiding verklaren, weer geheel << bij ›.
Hier en daar ontglipte evenwel een of andere onnauwkeurigheid aan hun
zorgvuldige aandacht. We zijn zoo vrij er een paar te vermelden. Zoo ontbreekt op het kaartje der groote verkeerswegen van Belgie het Albertkanaal,
en wordt de spoorweg, die de Canadeesche prairieprovincies met de Hudsonbaai
verbindt, naar Port Nelson gevoerd, alhoewel hij in de werkelijkheid te Port
Churchill eindigt. Uit het economisch kaartje van Australia zou men waarlijk
moeilijk kunnen afleiden dat tarwebouw en schapenteelt er hoofdzakelijk in het
zuidoostelijk gedeelte van het vasteland beoefend worden ; en of er wel veel
pitchpine in het noordwestelijk gedeelte van de Vereenigde Staten gewonnen
wordt, betwijfelen we zeer.
Met de algemeene indeeling van den inhoud gaan we volledig akkoord,
maar we zouden ze logischer willen zien doorvoeren. Zoo zijn een paar wereldkaarten uit hun verband zoek geraakt. Bijzonder vreemd lijkt het eenaspect
van het wereldverkeer (spoorweg en zeevaart) op blz. 5 te vinden, terwijl het
andere (luchtverkeer) eerst op blz. 73 tot zijn recht komt. Evenmin begrijpen
we waarom de kaart van Palestina (blz. 63) tusschen de kaarten van ZuidOost-Azie (blz. 62) en van China en Japan ('blz. 64) geschoven werd ; of
waarom Sowjet-Rusland gedeeltelijk onder de rubriek << Overig Europa ,
(blz. 47 en 48) en gedeeltelijk onder de betiteling Vreemde Werelddeelen )
(blz. 74 en 75) werd voorgesteld, des te meer dara het op blz. 74 toch in
hoofdzaak over Europeesch Rusland gaat.
Een delikate kwestie is wel het vraagstuk der vreemde aardrijkskundige
benamingen en hun spelling. Tegen het gebruik van vertalingen, die om zoo
te zeggen met onze taal zijn vergroeid, zooals Weenen, Parijs, Berlijn of
Londen, hebben we absoluut geen bezwaar, al ware het misschien wel wenschelijk ook de officieele benamingen, 't zij op de kaart of althans in het
alphabetisch register, te vermelden. Maar of het gebruik van vreemde vertalingen in een atlas voor Belgie gewettigd is, is weer wat anders. Wat er ook
van zij, de bewerkers schijnen er geen standpunt op na te houden. De kaart
der Donau-landen (blz. 41) lijkt te lien opzichte wel eenigzins — men vergeve ons de vergelijking —, op een arlekijnspak ! Alle mogelijkheden werden
waarlijk uitgeput. Sommige steden worden enkel naar hun vreemde vertalingen
vernoemd : Maria Theresiopel, Karlsbad, Reichenberg, Lemberg, Ragusa,
Cattaro. Krakow verschijnt daarentegen in officieele spelling. Brtinn wordt
gevolgd door de officieele benaming Brno tusschen haakjes, terwijl deze laatste
bij Ljoebljana (Laibach) en Zagreb (Agram) voorrang krijgt. Ook worden
de plaatsnamen niet altijd op dezelfde wijze georthographieerd : Krakow
(blz. 41) en Krakau (blz. 48), Wieliczka (blz. 46) en Wjelitsjka (blz. 48).
Anderzijds zou de benaming St.-Petersburg, die toch reeds in 1914 tot Petrograd werd omgedoopt, wel geheel mogen verdwijnen. Zelfs met Leningrad
tusschen haakjes doet ze vreemd aan, en dit vooral op een kaart, waarop
Tsaritsin door Stalingrad werd verdrongen.
4
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Ten slotte betreuren we het dat de bewerkers zoo weinig aandacht hebben
geschonken aan de regionale aardrijkskunde van Belgie en het vraagstuk der
L. G. Polspoel.
behuizing geheel over het hoofd hebben gezien.

Gids voor Belgie. Geologie, Geschiedenis, Kunst, Landschap. — Met
de medewerking van H. ELEN, Prof. Dr. Ir. STAN LEURS,
E. DE RIDDER, Dr. R. VAN ROOSBROECK, G. SCHMOOK,
L. M. THIERY. — De Sikkel, Antwerpen, 1936, 254 blz.
Een zeer praktische en betrouwbare gids ! Hij omvat een geologische
schets door L. M. Thiery en een geschiedkundig overzicht van de hand van
Dr. Van Roosbroeck ; Prof Leurs beschrijft ( de bijzonderste kenmerken van
verschillende bouwstijlen, welke in onze nationale architectuur voorkomen )
en bespreekt daarna de voornaamste kunstwerken van het Vlaamsche land,
zooals G. Schmook het doet voor het Waalsch gedeelte ; H. Elen handelt over
watertoerisme ; en ten slotte wordt ruim een honderdtal bladzijden door E. De
Ridder gewijd aan de uiteenzetting van hetgeen hij heel nederig wandelingen
noemt, maar in de werkelijkheid een toeristisch (vale-mecum ) mag geheeten
worden, onontbeerlijk voor ieder, die zijn 4( ronde van Belgie ) op vruchtbare
manier wil doers.
Zoo krijgen we ten slotte nog heel wat meer dan de subtitel scheeti te
beloven, maar ook wel wat... minder ! De systematische bespreking van de
Belgische landschappen schijnt inderdaad ergens zoek geraakt. En toch deed
hun vernoeming in de vierde plaats, na geologie, geschiedenis en kunst, drie
factoren welke veel bijdragen tot het typeeren van een landschapsbeeld, zoo
verlokkend aan. Het leek wel een climax, een hoogtepunt, waarheen de andere
bijdragen schenen te voeren. Het was, helaas, maar een schoone Broom ; een
blijde verwachting, die niet werd vervuld ! Wellicht mag deze ontgoocheling
wel eenigzins aan zoogenaamde .t deformation professionnelle ) worden toegeschreven. Aardrijkskunde is toch in de eerste plaats een landschapswetenschap
en de landschapswetenschap bij uitstek ! Maar daarom juist zijn we er zoo
diep van overtuigd dat de geographie veel bijdragen kan tot de ontwikkeling
van den toerist en het veraangenamen van zijn uitstappen, zooals trouwens
wel blijkt uit het geologisch gedeelte, waarin heel wat morphologie werd verwerkt. We hopen dan ook zeer stellig dat bij een volgende uitgave aan de
geographie, zoowel physische als humane, een mime plaats zal worden bewaard. En misschien vindt men dan ook nog wel middel om de systematische
studie van een ander, niet minder belangrijk aspect van het landschapsbeeld,
in te schakelen. Een botanisch overzicht ware inderdaad zeer gewenscht.
Ondertusschen wenschen we aan de(n) nieuwen gids voor Belgie een
L. G. Polspoel.
ruime verbreiding !

LETTERKUNDE
Zoo hard en zoo schoOn. — Uit de briefwisseling van Jeanne Van de
Putte. — De Standaard, Antwerpen, 1936, 15 fr.
De kritiek zal aan dit boek niet veel woorden verspild hebben. We staan
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er zoowat verlegen mee als we het een plaats en een etiketje moeten meegeven
in het kader van wat tegenwoordig literatuur genoemd wordt. Want we zijn,
in Vlaanderen zoowel als in Holland, zoo verletterkundigd, zoo vol geworden
aan ronkende woorden, aan diepzinnige effecten en aan gesteriliseerde onnatuurlijkheid, dat we een beetje ontdaan en ontgoocheld staan tegenover de
plotse openbaring van een levende genade-ziel, en we tenslotte onze verlegenheld moeten weglachen met een superieur en misprijzend schouderophalen :
devote lektuur.
Maar juist daarom is dit boek zoo schoon : omdat het zoo hard is voor de
farizeeers van kritiek en letterkunde. Omdat het een teeken is van een hernieuwing die dieper zal blijken te zijn dan alle -ismen : de nieuwe zakelijkheid
van het totale leven, van het genade-leven vooral, de realiteit van het geestelijke en bovennatuurlijke als domineerende wereldheerschappij en als bronader
van echte schoonheid en echte poezie.
En als we nu, om van dit boek al het goede te zeggen wat het verdient,
de voorzorg moeten nemen het buiten alle letterkunde te plaatsen, dan is dit
de veroordeeling van een kunst die haar inspiratie onttrokken heeft aan de
spontane dynamiek van de menschelijke onrust, en die, met de heerschappij
van den vorm — die schandelijke a Umwertung der Werte ) — het eeuwige
spel van verlangen in den mensch gekarikatureerd heeft tot potsierlijk gespeel
met scherfjes van erotische zinnelijkheid, gruis van alledaagsche zakelijkheid
en het vunzige water van diep-onmenschelijkheid.
In dit kleine boek ligt de geschiedenis besloten van een ziel. En een ziel
waarvan het zwaartepunt in het religieuze lag. In de vroomheid, ging ik haast
zeggen, maar met dat woord hebben we het begrip verbonden van verarming,
verenging van het menschelijk bewustzijn, een in de kiem verstikken van alle
levensvragen, en het zich verschuilen in een kunstmatige atmosfeer van godsvrucht. In dien zin echter is Jeanne allerminst vroom. Wat haar ziel kenmerkt
en haar levensgang zoo boeiend maakt is juist de veelzijdigheid van aanleg,
een sterke ontwikkeling van alle vermogens, met als gevolg het openstaan,
pijnlijk breed, voor alle levensvragen en alle levensstrijd. Jeanne is een eliteziel met een ontzaggelijke chaotische rijkdom, die langzaam tot eenheid moet
groeien en eerst tot zijn vroegtijdige synthese zal samenkrimpen onder den
greep van den dood.
Van het begin of reeds, bij het ontwaken der persoonlijkheid en het geestdriftig ontdekken van eigen ziel, jubelt de strijd om haar ideaal, om 't brengen
van dat ideaal in anderen, die zij zwak ziet en hulpeloos ; maar schreit ook
haar smart in tusschenpoozen van inzinking, bij de moeilijke zelf-aanvaarding,
bij het begeven van haar zwakke lichaamskrachten, die haar nooit zullen toelaten te werken zooals anderen.
Met de jaren groeit de zelf-analyse in dit meisje tot een verrassende
scherpte van inzicht. En ook het begrijpen volgt, stap voor stap, na bange
stilten in duisternis. Het dolle idealisme verzoent zich met de kleinheid van het
leven in het heerlijke stuk dat zijn titel geeft aan het geheel. De ziel leert
glimlachend heenkijken over grillige arabesken van opgetogenheid en ineenstorting, met de eenvoudige — maar hoe pijnlijk-verworven — constatatie :
dat ze geen a Kerstmis-mensch ) is. Voor het probleem van , eenzaamheid en
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gemeenschap echter, die schrijnendste en echt-vrouwelijke vorm van het probleem der duae vitae , kan haar jeugd nog geen oplossing vinden. En het
laatste woord van dezen bundel is een smartkreet waarvan we alien in ons
diepste wezen de weerklank voelen klagen.
Maar de heerlijkheid van de zielegang in dat meisje ligt vooral in hare
houding tegenover den levensstrijd : een grenzelooze edelmoedigheid, een bijna
kinderlijke spontaneiteit, en dat ridderlijke : « 't is erg maar 't is niks 3., het
kenmerk van den jongen heldenmoed, dat ons uit elke bladzijde tegenstraalt,
en dat, we vermoeden het reeds, tegenover den dood zal groeien tot heilige
heldhaftigheid.
Het is de heerlijke inhoud van dit boekje : het openbloeien van een ziel ;
een krachtenbundel, in wisselend spel nog van bonte veelheid, maar die zich
ordenen zal in de volgende deeltjes (waren ze niet beter alle samen verschenen ?) om, na een laatste ruk aan de tralies open te plooien in de grenzelooze ruimten van Gods eeuwigheid.
En nu mag men me zeggen dat niet alles even goed is in dit bundeltje.
Dat de vorm van enkele brieven bepaald slordig is : werkelijk niet om gepubliceerd te worden. Dat storende taalfouten meer dan een brief ontsieren,
kortom dat het litterair zwak werk is, dan kan ik dit gerust toegeven. De
Waarde van dit werk ligt elders. Onvolmaakt is het, maar het blijft een ongewild, ongekunsteld, en daarom des te heerlijker getuigenis voor de echte kunst,
die van ziel tot ziel spreekt, en niet van luidspreker tot luidspreker.
Zieleleiders zullen dit boek lezen, met een glimlach om zijn jeugdige
echtheid, en een huivering voor Gods adem die ze er door voelen zinderen.
En de jeugd zal dit boek ter hand nemen. De jeugd vooral. Want ze zal
er eigen strijd en eigen pijn in weervinden, ze zal er de diepste verlangens in
zien bloeien van eigen ideaal, maar gesublimeerd tot de blije heldhaftigheid van
L. Monden, S. J.
een genadekind.

Albert KUYLE, Het land van de durst. — Paul Brand, Hilversum,
1935, 240 blz., ingen. 34 fr., geb. 43,50 fr.
In reisnota's vinden we steeds Kuyle op zijn best. De neiging tot oppervlakkigheid die zijn andere werken wel eens vertoonen verschuilt zich hier
Achter zijn verbazende opmerkingsgave en zijn sterke evocatieve kracht.
Dit is ook hier weer het geval. Vooral het tweede gedeelte van dit boek
— de tocht door de Lybische woestijn — werkt met bijna physische indruk op
ons in.
Ook de stylist Kuyle heeft hier een dankbaar terrein gevonden : zijn flitseride momentopnamen zijn vaak van een verrassende scherpte, en op enkele
plaatsen neemt de stij1 werkelijk grootsche allures aan. Heerlijk is b. v. de
vergelijking tusschen het oude en het nieuwe imperium.
Over de teekeningen van Otto van Rees bewaren we een eerbiedig stilL. M.
zwijgen. De kunst gaat verre wegen bij onze Noorderburen.

A. VAN DE VELDE, Bot en Radijs op sterrevaart. — Vlaamsche
boekcentrale, Antwerpen, 1935, 94 blz., 20 fr.
't Laatste deeltje van het Radijs-triptiek. De terugkeer van Bot en Radijs
op aarde, waar ze, aan de verdwaasde slaven van onze fabrieken en aan de
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verloren zonen van onze dorpen dat stuk van den hemel brengen : het kribbetje
van Bethlehem en de vreugde van een beetje geloof.
We vinden hier Van de Velde weer met al zijn hoedanigheden en ook met
zijn gewone tekorten. Een verbeelding zooals we er slechts zelden eene ontmoet hebben in onze Nederlandsche letteren. Een warmte van gevoel en een
oprechtheid van geloof die overal opbruist en zindert. Maar nog steeds een
tekort aan Beschrankung dat in al te langdurige spanning de emotie Iaat verslappen, en, in het gevoelen, een gebrek aan evenwicht waardoor hoogste ontroering plots overslaat tot burleske klucht. Beheersching van zijn buitengewoon
talent ontbreekt nog bij Van de Velde.
Alles samen blijft dit Radijs-triptiek zeker het beste wat we voor het
oogenblik aan Vlaamsche studententooneel bezitten : tintelend van humor,
sprankelend van leven, met de wilde vlam erdoor van jeugdverlangen en ideaal.
En Van de Velde zelf blijft, in aanleg, onze grootste dramaturg. Veel
verdienstelijk werk heeft hij reeds geleverd. Meesterwerk nog niet : daar is
het leven hem te hard en te onrustig voor geweest. Maar we wachten geduldig :
L. M.
eens misschien komt zijn dag.

A. VAN DE VELDE, Perle-fine. — Vlaamsche boekcentrale, Antwerpen, 1936, 64 blz., 15 fr.
Een kinderstuk : hier mag de fantasie zich vrij uitwerken, de wisseling
van gevoelens mag heftiger zijn en de bouw losser.
Van de Velde heeft hier dan ook een echt pareltje van gemaakt : een
keurig sprookje, waar het diep-menschelijk contrast van geluk en genot wordt
gezien met kinderoogen en weergegeven met de onbevangenheid van een kinderziel.
Jammer genoeg is het stuk niet speelbaar voor kinderen : veel te moeilijk.
En de opvoering door grooteren, zooals we ze van den auteur zelf geregisseerd
zagen, verliest aan spontaneiteit wat ze aan technisch vermogen kan winnen.
L. M.

Vondel-Brieven uit de XVIIe eeuw aan en over den Dichter, verzameld en toegelicht door Dr. J. F. M. STERCK. — 1935, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 160 blz., geb. 56 fr..
Dr. Sterck, de onvermoeide snuffelaar in de documenten van de XVI en
XVII eeuw, heeft hier zorgvuldig het voornaamste verzameld wat, in brieven,
door en over Vondel geschreven werd. Met welk een uitslag I Steeds verrassend illustreeren zijn teksten alles wat we over den dichter reeds meenden
te weten. Wij wisten b. v. met hoeveel bewogen bewondering hij aan zijn overleden broeder Willem terugdacht ; — nu komt, in drie brieven, Willem zelf aan
het woord. Wij kenden Vondel's vermetelheid bij het uitgeven van den Palamedes ; — dat zij zoo groot was, vermoedden we niet. Wij hadden van den
( krak ) gehoord dien Vondel's gemoed had gekregen na den dood van zijn
vrouw ; — hier lezen wij zijn briefwisseling met H. de Groot, over zijn
Constantijn en over zijn treurspelen. En over zijn bekeering, zijn vriendschap
met de Jezukten, zijn koeler betrekkingen met de vroegere vrienden ; over
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zijn taal, zijn waardeering voor het werk van jongeren en hoe hij door hen
gewaardeerd werd... : over alles vinden wij, van tijdgenooten die onbewimpeld spreken, treffende getuigenissen,
Vele van deze 143 stukken waren ons weliswaar bekend ; verzameld maken
zij een ongemeen frisschen indruk. Vondel en zijn tijd komen ons werkelijk
naderbij.
Daarom lijkt ons deze verzameling, voor verdere Vondel-studie, onmisbaar.
Em. Janssen, S. J.

G. K. CHESTERTON, Supervivant. — Collection « Les Iles ,o,
Descke De Brouwer, 1936.
Deze roman, de laatst verschenen vertaling voor het afsterven van den
grooten polemist, is nochtans een van zijn vroegste werken. Het verscheen
slechts een paar jaren na zijn Orthodoxy. De reeds in Orthodoxy vooropgezette
stelling, dat het Christendom alleen het leven tot een pakkend en goddelijk
avontuur maakt, wordt hier op eigenaardige wijze in romanvorm uitgewerkt.
Bij de allermeeste moderne menschen is het leven tot routine geworden.
De uiterlijke vormelijkheid heeft het zieleleven verstard tot mechanische stijfheid, tot de onmenschelijke filosofie van een zoogezegd wetenschappelijk
pessimisme, tot een niet-begrijpende maar des te vlugger-oordeelende psychologie, tot sleur, slenter en kleurloosheid in het leven. Het masker heeft de ziel
vervangen. Innocent Fevre daarentegen, de held van dit werk en de vertegenwoordiger der christelijke levenshouding, wil juist de ziel weer eens volledig
loswerken en het leven in zijn voile intensiteit en avontuurlijkheid doorworstelen.
En, hoe kon het anders, Innocent Fevre komt in botsing met zijn medemenschen.
Dit avontuur wordt op echt Chestertoniaansche wijze uitgesponnen : fantastisch, paradoxaal, doorspekt met galgenhumor en vlijmend sarcasme.
•
lets voor fijnproevers.
L. M.

Eric TEN WERVE, Sirocco. Uit het leven van een legionnair. -1935, Albert de Lange, Amsterdam, 207 blz.
Dick van Zuydenwijn, door een ongelukkige liefde ontredderd, zwerft door
de badsteden van Italie en Zuid-Frankrijk. Rakelings gaat hij den zelfmoord
voorbij ; hij wordt Fransch iegioensoldaat, en in Marokko maakt hij het ergste
mee. • Afgekeurd eindelijk en vrijgesteld, keert hij naar zijn land terug : een
nieuw leven begint.
Een groote beproeving kan, als een sirocco, over een mensch heengieren.
Weet hij er aan te ontkomen ; dan vindt hij, altijd weer, een gelukkige toekomst.
Sirocco is bijna een mooi boek. Met veel talent verwerkt de schrijver,
in zijn droevig avontuur, een krachtig gemoedsleven dat steeds neigt naar
fantasie. Doch ook realistisch teekent hij scherp zijn ongelukken, zijn ontmoetingen, zijn vrienden en zijn paard... Bijna een mooi boek toch maar ; want
de schrijver zoekt te veel stijleffecten, — de hoogere levenswaarden gebruikt
hij te uitsluitend als literair-dramatische motieven, — enkele tafereeltjes staan
prikkelend en brutaal voorgesteld. Om de laatste reden wijzen wij het boek,
met het oog op ons lezerspubliek, liever af,
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Van zulk een schrijver echter — Van Deyssel zegt het ook in de Introductie
mogen we nog mooi werk verwachten. En dan, hopen we, zal het in alle
opzicht een aanbeveling verdienen.
Em. Janssen, S. J.

Max DAIREAUX, Villiers de l'Isle-Adam, L'homme et l'ceuvre. —
Collection « Temps et Visages >>, 1936, Desclêe de Brouwer,
Paris, 457 p..
Wat een gestalte, bevreemdend en aantrekkelijk, die van den laatsten
afstammeling van het aloude geslacht der Villiers de 1'Isle-Adam Het dateert
uit de XIe eeuw ; het roemt op een Maarschalk van Frankrijk, op den eersten
Grootmeester van Malta, op verscheidene Bisschoppen en op een ononderbroken
trouw aan het Roomsch geloof ; — de laatste er van, fantastisch dichter en
verteller, een vagebond in Frankrijk en elders, zou, hoewel buiten de Kerk,
het geloof nooit verloochenen.
Wat een gestalte ! Vriend van Wagner, geeft hij dezen misschien meer
dan hij van hem ontvangt. Sommige van zijn werken, met bepaalde van Ibsen,
van Goethe, van Flaubert vergeleken, verbleeken niet aanstonds... Een betooverd
verteller, die, improviseerend, zijn vondsten als parels rondstrooit ; en zich
zoo bestelen laat. Een ridder, zij het nog dikwijls een dolend ridder ; maar zijn
vrienden houden zoo veel van hem dat, bij zijn dood, Huysmans en Bloy,
jaloersch, met elkander breken. Een zwerver door de wijsbegeerte, de kunst,
de wetenschap ; die den dood in het aangezicht durft te zien ; en die, mysticus,
al zijn wenschen zoo vermag samen te vatten : « Ne pas souffrir assez pour
qu'il soit possible d'etre tente de ne pas aimer Jesus-Christ >> (p. 262). Een
onevenwichtige, die in de uiterste ellende ondergaat. Een der schitterendste
verschijningen in de onevenwichtige kunstenaarskringen van Parijs, einde XIXe
eeuw ; wien het alleen aan kalmte, bezinning, zelfcritiek en zelfbeheersching
heeft ontbroken, om, onder de grootsten, groot te zijn.
Op het even belangwekkend als overvloedig geinformeerd boek van Max
Daireaux valt slechts weinig of te dingen. Het eerste deel La vie is of ; het
tweede L'homme et les idkes is niet tot klare besluiten uitgewerkt ; in het derde
L'oeuvre had de schrijver, waar hij V. de 1'I.-A. met andere grooten vergelijkt,
meer afstand moeten nemen.
Em. Janssen, S. J.

August HEYTING, Heden en toekomst van het toneel, — Nationaal Toneel, Bond van Nederlandse toneelschrijvers, Vlugschriften, Nr 1, G. Niessen, Delft, 37 blz., 60 ct..
Jan B. UBINK, De zweep kermt. — Nationaal Toneel, Vlugschriften Nr 2, G. Niessen, Delft, 24 blz., 60 ct,.
In de algemeene vergadering van den Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers in 1935, werd besloten het Bondsorgaan Nationaal Toneel tijdelijk
door eenige vlugschriften te vervangen. Dit zijn de eerste twee.
Wij begrijpen de bedoeling. Het peil van het Nederlandsch tooneel staat
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zoo bedenkelijk laag ; men speelt zoo verstokt buitenlandsche stukken ; de
tooneeldirecteurs zoeken zoo uitsluitend het meest winstgevende ; de critiek
is zoo willekeurig en meteen zoo machtig ; de bioscoop overwoekert alles op
zoo'n dreigende wijze, dat de idealisten — zij die nog aan het tooneel en aan
zijn zending gelooven — den strijd aangaan tegen misbruiken en verval : 4: wij
moeten onze strijd winnen » (No 2, blz. 24)
Beide brochuren verdienen werkelijk de aandacht. Wel bevat de eerste
te veel toespelingen op specifiek Hollandsche toestanden en personen, om door
ons, buitenlanders, heelemaal verstaan te worden ; maar voor beide schrijvers
heeft het tooneel een zending. Het is geen amusement door de massa getiranniseerd ; het begeestert een volksgemeenschap, het maakt idealisten en helden.
Het moet weer « in het leven geroepen (worden) als een orgaan, waarin de
gemeenschap haar vreugden en ontroering uit over het hoogste, wat haar
bezielt » (No 2, blz. 5)... Herhaalde malen in de geschiedenis is het dat geweest;
tegenover concurreerende vermaken vond het altijd een nieuwen vorm ; nu,
tegenover de bioscoop, ,moeten wij terug naar het tooneelstuk « van geestelijken
inhoud » (No 2, blz. 18).
Wie naar zulk tooneel streeft, al ligt het nu zoo ver, verdient alle sympathie,
alle waardeering, zoo mogelijk steun.
Em. Janssen, S. J.

F. DAELS, Prof., Vlaanderen in 1936, Vier toespraken. — « De Sikkel », Antwerpen, 47 biz., 5 fr..
Een recensie van dit boekje is haast overbodig : de titel, naast den naam
van den schrijver, maakt het reeds voldoende bekend. De inhoudstafel duidt
er nog bij aan dat pier, met een radiorede en een rede voor V.O.S. te
Brugge uitgesproken, ook de hulde aan Pater Callewaert is opgenomen en de
(dank zij N. I. R.) beruchte toespraak op de I Jzerbedevaart.
Vier redevoeringen zooals wij er, ook voor den vorm, zelden in Vlaanderen hooren of lezen. Dat elk van deze vier, al heeft ze een eigen toon, harmonisch met de andere samenklinkt, hoeft niet gezegd... Vlaanderen in 1936,
het slachtoffer van zooveel bedrog, dwang en moedwil, moet thans zichzelf
redden. Eenieder overwege de feiten en beschouwingen welke Prof. Daels hem
voorlegt ; hij handele dan naar waarheid, recht en geweten.
Em. Janssen, S. J.

J. G. OBERKOFLER, Die Knappen von Prettau. — Tyrolia, Innsbruck, 1936, 208 blz., Rm. 4,20.
De schrijver dwingt u als het ware in de ziel van den Tyrolier, zijn landgenoot, binnen te dringen, te deelen in zijn diep geloof en zijn innige verknochtheid aan zijn geboortegrond. Het verhaal speelt zich of in den bewogen tijd der hervorming, toen woeste godsdienststrijd woedde. Een boeiende
en weldoende roman.
Ch.
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J. G. OBERKOFLER, Sebastian and Leidlieb. — Tyrolia, Innsbruck, 1936, 433 blz.
Korte, krachtige zinnen, een gehakte stip wekken in uwe verbeelding
voorstelling op voorstelling op, waardoor de romanschrijver, met wonderba re
kunde, u in zijn levensopvatting doet deelen : een innige, diep-christelijke zielsuiting. t Wie ein Balken, an den ich gekreuzigt war, ging mir die Vorstellung
dieses Werkes durch die Seele 2....

Nico VAN SUCHTELEN, Oorlog. Feestgelag ter ere van Erasmus. — Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam, 1936, 142 blz.,
geb. 29,75 fr.
Ter herdenking en huldiging van Erasmus werd dit Socratisch feestgelag,
maar nu onder menschen van onzen tijd, gehouden, waarbij de gastheer de
vertaling van Erasmus' vertoog Duke bellum inexpertis voorleest. Dit vertoog
tegen den oorlog komt het eerst voor in de complete uitgave der Adagia van
1515, werd in 1517 afzonderlijk uitgegeven en in den herft van hetzelfde jaar
als Querela Pacis omgewerkt. Wij vinden dus hierin al de voornaamste argumenten die de hartstochtelijk pacifist tegen den oorlog heeft aangevoerd. Door
deze nieuwe uitgaven in moderne vertaling heeft Nico van Suchtelen gemeend
best de nagedachtenis van den grooten humanist te kunnen vieren en nog op
onze dagen door diens schrift te zaak van den vrede willen dienen.
Het gesprek dat voorafgaat en waarin het vertoog ingeschakeld wordt
handelt zoowat over de meeste moderne sociale en politieke problemen. De
lezing zelf wordt meermaals onderbroken door daarbij passende beschouwingen van het gezelschap, die voor doel hebben den tekst toe te lichten of op
moderne toestanden te wijzen.
Dit beknopt vertoog tegen den oorlog verdient nog wel op onze dagen
gelezen en overwogen te worden : het doet nog zoo verbazend modern aan.
Doch Nico van Suchtelen denkt te uitsluitend aan Hitler en Mussolini ; zijn
vooroordeelen doen hem ook wel eens zijn woordvoerder gewone lasterpraatjes tegen de katholieke Kerk en den paus in den mond leggen.
Dr. I. Van Mierloo, S. J.

I Antoon THIRY, Ach, de kleine stad... — 164 blz., 15 fr.
II Washington IRVING, Rip Van Winkle. — 125 blz., 15 fr.
III K. PAPKE, Het kruis op Usedom. — 214 blz., 15 fr.
IV Kees MEEKEL, Toeters en Bazuinen. — 235 biz., 20 fr.
Vier genoemde boeken werden dit jaar uitgegeven door het Davidsfonds,
dat — niemand zal het loochenen — in ons land goeddoend werkt. Toch dury en wij volgende vraag stellen : daalt het Davidsfonds in zijn bezorgheid om
kontakt te krijgen met het yolk niet al te laag, en vergeet het niet soms, dat
dit dalen-om-kontakt slechts een middel moet zijn om het yolk te verheffen ?
I) Drie verhalen uit een klein stadsleventje : een Sinterklaas uit Amerika ;
een Loewensteintje ; een recordman van de 100 kilo. Vrij communis ›, ja laat
ik het bekennen : 'n tikje saai, althans op het einde.
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II) De titel van het boek duidt slechts een novelle aan, die gevolgd wordt
door 'n paar legenden alle Brie genomen uit het leven van Hollandsche
kolonisten in Amerika. — Hoe L. Dewilde er toe gekomen is zoo iets te willen
vertalen, en dan nog in den stijl, die wel wat te wenschen overlaat (cfr. reeds
de inleiding), dat begrijp ik niet goed I
III) Zooals het water langzaam maar zeker in den grond doorsijpelt en
de kusten afknaagt om er grillige baaien en fjorden te tooveren, zoo dringt
ook de genade door bij een yolk om het te leiden tot hoogere schoonheid :
eerst worden meestal slaven en dienaars gewonnen, die de vrouw of de dochter
des huizes onderrichten ; dan — na bloedig geweld van den verontwaardigden
echtgenoot of verloofde volgt eindelijk de bekeering of de straf. Verschuif
nu dit eeuwig-mooie thema van het a sanguis martyrum est semen christianorum ) tot de XI e eeuw in 'n bloeiende schippersstad, trouw aan Thor en in
betrekking met Vikingers. Men begrijpt dat L. De Roover zich liet verleiden
zoo'n roman, uit het Duitsch te vertalen. De meesten zullen hem met spanning
lezen, al komen sommige trekken ons psychologisch minder verantwoord voor,
met eene inzinking dan als noodzakelijk gevoig.
IV) Dit boek, het beste niet van K. Meekel, veruit het beste toch van deze
vier, hoort thuis bij de « keurboeken » van het Davidsfonds. In een frissche en
levendige taal geeft S. ons een optimistischen en sympatieken kijk op de
Eeuwige Stad, met al wat Naar eigen is aan vrome, haast naieve feesten en gebruiken. Heel diep gaat geen enkel van deze dertig schetsen : ze zijn eerder
speelsch, maar niet minder pakkend, of leuk in hun zachte ironie. Hier en
daar zullen Vlamingen hun ooren voelen kittelen bij trekjes als a in DEN Sint
Pieter ; maar een Noorderling is daar — helaas ? — niet zoo gevoelig voor.
B. De Wint, S. I.

NIEUWE EN HERDRUKTE UITGAVEN
VAN ANNE DE VRIES.
De bekende uitgeverij G. F. CALLENBACH, NI iKERK oogstte, in de
laatste twee jaren, verdienden bijval ; voor een groot deel dankt het dien wellicht aan het verrassend optreden van Anne de Vries. — Wij bespraken, in
dit tijdschrift, het Kerstvertelboek Als alle lichten branders (December 1935,
blz. 222-223) — het succes-boek van dit jaar Bartje (April 1936, blz. 442-443)
— den veelbesproken roman van H. M. van Randwijk Burgers in nood (Augustus 1936, blz. 632)... En telkens waren wij gelukkig er op te kunnen wijzen
hoe, bij deze Protestanten, naast het jeugdig-oorspronkelijke van hun talent,
ook de gezonde levensernst en het idealistisch godsvertrouwen weldoend en
verheugend op de lezers inwerken zij maken de literaire lucht weer zuiver en
gezond.
Graag drukken wij volgend bericht dan over, zooals het ons toekwam :
Van den roman a Bartje ) van Anne de Vries, waarvan thans 50.000
exemplaren zijn verkocht, is in Berlijn bij Verlag Holle C o een Duitsche
vertaling verschenen, onder den titel : Bartje and die Welt der Grossen )•
Dit najaar zal van Anne de Vries, bij uitgeverij G. F. Callenbach in
Nijkerk een werk het licht zien : a Verhalen uit het land van Bartje ), op groot
formaat, verlucht met foto's en teekeningen. Tevens zal bij denzelfden uitgever
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een door Anne de Vries verzorgd en samengesteld nationaal boerenboek verschijnen : Groot-Nederlands Boerenboek, met foto's van Hans Gilberg en teekeningen van G. D. Hoogendoorn, en met medewerking van Antoon Coolen,
Ernest Claes, J. K. van Eerbeek, Matthias Kemp, Emile Buysse, Jochem van
Bruggen, e. a. Van het Kerstvertelboek a Als alle lichten branden } door Anne
de Vries samengesteld en van een leidraad voorzien verschijnt dit najaar de
50 druk, terwij1 tevens van de in het vorige jaar eveneens bij Callenbach in
Nijkerk verschenen jeugdboekjes a Bertus en Bruno }, a Op de grote heide }
en a De Stroper } een nieuwe druk het licht zal zien. }

KUNST
Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, onder leiding van Prof. Dr.
Ir. STAN LEURS. r Uitgeverij « De Sikkel », Kruishbfstraat 223,
Antwerpen. Twee deelen, tegen 140 frank per deel ; in twintig
afleveringen tegen 15 frank per aflevering.
Al moge het voorbarig schijnen nu reeds de geschierenis van de Vlaamsche
Kunst to willen schrijven, toch bestaat er een dringende behoefte aan een
synthesis die een terugblik werpen zou op den reeds afgelegden weg. Niet
alleen het stijgende aantal monografieen over Vlaamsche kunstenaars, de menigvuldige verhandelingen over bepaalde kerken of over andere gebouwen,
maar tevens de bijdragen in allerhande tijdschriften, zoo buiten- als binnenlandsche, over meer algemeene onderwerpen, maken een overzicht noodzakelijk.
Deze proef, zooals Prof. Stan Leurs deze geschiedenis noemt in zijn Woord
vooraf, zal ons inlichten over den huidigen stand der wetenschap ten opzichte
van de Vlaamsche kunstprestaties, eveneens de nog bestaande leemten in het
licht stellen en alzoo nieuwe studien uitlokken over de problemen die nog op
een afdoende oplossing wachten.
Dat de Vlaamsche kunst de belangstelling overwaard is hoeft geen betoog ; immers waren onze kunstenaars op bepaalde oogenblikken niet toonaangevend ? hebben zij de kunst niet meermalen op nieuwe banen geleid ?
Dat bier degelijk werk zal worden geleverd staat buiten twijfel wanneer
men de lijst van de medewerkers, alien vooraanstaande Vlaamsche kunsthistorici, doorloopt. De twee eerste afleveringen, die reeds verschenen, zijn
keurig uitgegeven, zooals wij dat gewoon zijn van de uitgeverij a De Sikkel
Deze geschiedenis handelt dus over de a Vlaamsche } kunst. Hierdoor dient
verstaan het huidige Belgie ten Noorden van de taalgrens. Tot in het midden
der XVIIe eeuw worden erbij betrokken : a het Noordelijk gedeelte van het
hertogdom Brabant (Noord-Brabant op de vroegere Hollandsche gedeelten na)
en dat van het graafschap Vlaanderen (het huidige Zeeuwsch Vlaanderen);
Fransch-Vlaanderen, namelijk het Nederlandsch sprekend gedeelte van het
Fransche Noorderdepartement, ongeveer de huidige arondissementen Duinkerken en Hazebroek } tot in het begin van de XVIII° eeuw ; en eindelijk
Hollandsch Limburg tot in 1839. Het werk door onze Vlaamsche kunstenaars in
den vreemde geleverd, zal eveneens worden behandeld, alsook de invloed van
Vlaanderen op de ontwikkeling der kunst in het buitenland. a Hier komen natuurlijk het stamverwante Noord-Nederland en de politiek met Vlaanderen
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verbonden Picardische en Waalsche gewesten in de eerste plaats in aanmerking. Werk van buitenlandsche kunstenaars in Vlaanderen wordt vermeld, zulks
natuurlijk vooral in verband met een mogelijke beInvloeding van de eigenlandsche kunst. )
De Voor-Romaansche Architectuur wordt behandeld door Prof. Stan Leurs
met medewerking van Prof. Dr. Kan. Lemaire. Deze uiteenzetting vangt aan
met een studie over de Munsterkerk te Aken, die tot stand kwam c dank zij
den verlichten wil van den grootsten aller Vlamingen : den Saalfrank Karel de
Groote ). Buiten de centraalbouw, laten de karige overblijfselen van deze
periode toe vast te stellen dat, alhoewel de meeste kerken in onze gewesten in
hout werden opgetrokken, ook steenen gebouwen bestonden. Het waren eenbeukige zaalruimten, met smaller, doorgaans gesloten koor ; de Westgevel,
zonder toren, was geheel blind in Limburg en Brabant, de toegang gebeurde
langs de zijkant. Enkele kerken nochtans hadden een westertoren. Voor belangrijker gebouwen was de driebeukige basilikale aanleg de gebruikelijke
schikking. Als overgang tusschen de voor-Romaansche en de Romaansche
architectuur komt de onlangs gerestaureerde kerk van Bertem in aanmerking.
Wat de Romaansche periode betreft hebben wij in onze gewesten een
dubbele strooming : het Oosten (de Maasstreek) hoort bij Duitschland ; het
Westen (het Graafschap Vlaanderen) hoort bij Frankrijk. Tusschen beide kan
men een overgangszone vaststellen. Door een nauwkeurige ontleding komt
schrijver ertoe, de elementen die aan onze gewesten eigen zijn te onderscheiden
van degene die zij gemeen hebben met de school tot dewelke zij behooren.
Een tweede kapittel wordt eveneens aangevangen in de tweede aflevering :
het is van de hand van Prof. Dr. Kan. Maere, die handelt over de t Beeldhouwkunst, Schilderkunst en Kunstnijverheid voor 1400 ). Wij hopen in een
volgend nummer hier op terug te komen.
Ad. Jansen.

Dr. Paul ROLLAND, De Parochiekerken van Doornik ; met een inleiding dor Prof. Dr. Ir. STAN LEURS. — Ars Belgica V. « De
Sikkel », Krulihofstraat 223, Antwerpen, gen. 250 fr., geb. 275 fr.
Men kent het belang van Doornik als kunstcentrum, in de XII e en in de XIII6
eeuw, voor de evolutie van de kunst in de Scheldestreek. Doopvonten en grafsteenen werden niet alleen in het binnenland, doch eveneens ver buiten onze
grenzen verzonden. Nevens deze kunstnijverheid ontwikkelde zich te Doornik
een regionale bouwschool, die haar invloed deed gelden in het graafschap
Vlaanderen en in Westelijk Henegouwen. Alhoewel deze school een 4 uitlooper )
is van de Noord-Fransche bouwschool, met invloeden uit Anglo-Normandie en
uit Duitschland, bezit zij nochtans haar eigen karakteristieke elementen. Het
mag ons dan ook niet verwonderen dat van de vijf monografieen, die tot heden
verschenen in de reeks Ars Belgica, drie aan Doornik werden gewijd. De twee
eerste behelsden de photo's van de Kathedraal, ditmaal wordt ons een overzicht gegeven van de parochiekerken.
Prof. Leurs handelt in zijn inleiding over de plaats van de parochiekerken in de ontwikkeling der kerkelijke bouwkunst in de Nederlanden. Hij
stipt aan tot welke stip elk dezer kerken behoort, om dan de karateristieke
elementen van de Doorniksche bouwschool te ontleden, zooals men die vindt
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in de besproken gebouwen. Nauwkeurig wordt telkens de ondergane invloed
vastgesteld en voorbeelden van uitbreiding aangehaald.
Met het invoeren van de rijpe gothiek « gaat het typische karakter van
de Schelde gothiek voor een goed gedeelte te loor, haar eigenheid is niet veel
meer dan regionism. »
Dr. Rolland verdeelt zijn opstel in vier deelen. In de < voorafgaande historische beschouwingen » wijst hij op het belang van de Doorniksche kunst,
geeft een schets van de topographische ontwikkeling van de stad en toont
aan dat het opbouwen van de kerken gepaard gaat met de economische ontwikkeling.
Als tweede hoofdstuk : een beknopt archaeologisch onderzoek. De acht nog
bestaande parochiekerken (de kathedraal werd reeds vroeger behandeld) worden elk afzonderlijk nauwkeurig ontleed. Een teekening van het grondplan
verduidelijkt den tekst. Na enkele beschouwingen over de verdwenen Sint
Pieters- en Sint Nicasiuskerk, krijgen wij als derde kapittel de archaeologische
synthetische slotbeschouwingen. De Doorniksche parochiekerken « bezitten in
den grond hetzelfde karakter, dat evenwel in verschillende gevallen duidelijk
de sporen van een voortdurende evolutie laat zien. » Deze evolutie wordt vervolgens in breede trekken geschetst. De afwezigheid van steenen welfsels is te
wijten aan den Doornikschen steen, die « lastig te klieven en moeilijk te houwen
is, en enkel in den vorm van onregelmatige breuksteen te gebruiken ; had men
hem voor gewelven willen bezigen, dan waren die buitensporig dik geworden.
Zoodat, besluit Dr. Rolland, de werkelijk eigenaardige vormen van de Doorniksche bouwkunst het gevolg van de geologische gesteldheid van den bodem
zijn. »
De 72 platen, 118 afbeeldingen behelzende, worden nauwkeurig beschreven. Hier stippen wij met voldoening aan, dat de kerkmeubelen, die zoo vaak
verwaarloosd worden in gidsen en monografieen, niet vergeten werden. Ook
werd de Doorniksche beeldhouwkunst die « op de ontwikkeling van de buitenlandsche beeldhouwkunst en zelfs op de vorming van de schilderschool van
Campin-de la Pasture (Van der Weyden) een grooten invloed heeft uitgeoefend, » met 18 platen uit het Museum voor steenplastiek vertegenwoordigd.
Ad. Jansen.

Dr. P. DE KEYSER, Gent in de Literatuur en in de Folklore. —
Volksdrukkerij, Gent, 1935, 134 blz.
Een panorama van Gent door de eeuwen heen. Een rijke greep uit de
geschiedenis, letterkunde, kunst en folklore van de stad der Artevelden. In
chronologische orde bespreekt de schrijver de wetenswaardigheden van de
stad, met kwistige aanhalingen uit de geschriften van den tijd. Zoo komt hij
ertoe « een verband te leggen tusschen de letterkundige en folkloristische verschijnselen. » Een groot aantal afbeeldingen, met beknopt loch duidelijk onderschrift, verlevendigen het boek en geven ons tevens een trouw gedacht van
het stadsbeeld. De beroemde zonen van Artevelde's stad worden niet vergeten.
Het overzicht loopt over de Middeleeuwen, de Renaissance en de Nieuwe
Tij den.
Zonder aarzelen voegen wij het woordje « geslaagde » bij het does, dat
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de schrijver voorop stelt in zijn « Ter verrechtvaardiging ) : « een — geslaagde
— poging het stadsbeeld af to teekenen tegen zijn kultureelen achtergrond. »
Ad. Jansen.

SOCIOLOGIE, ECONOMIE
Dr. Anton RETZBACH, Erneuerung der gesellschaftlichen Ordnung. — Herder, Freiburg i. B., 124 blz., gecart. 2.60 RM.
In dit boek vindt de lezer een duidelijke en interessante inleiding tot de
lezing van Rerum Novarum en Quadragesimo Anno ; en indien hij deze documenten niet kan instudeeren, zal de lezing van Retzbach's werk hem toch vertrouwd maken met de ware sociale leer der Kerk. De schrijver volgt Quadragesimo Anno niet voet voor voet maar groepeert de leerstellingen in negen
hoofdstukken die elk een afgesloten geheel vormen : Van Leo XIII tot Pius
XI ; de strijd omtrent het eigendomsrecht ; de deproletariseering ; Individu en
gemeenschap ; de sociale zonden van het Liberalisme ; Socialisme en Katholicisme vormen een onverzoenbare tegenstelling ; de hervorming van de toestanden ; de socialiseering van de harten. Zeer aanbevolen.

J. B. SCHUSTER, S. J., Die Soziallehre each Leo XIII mid Pius XI.
— Herder, Freiburg i. B., 156 bl. gecart. 4.80 R.M.
Dit boek behandelt wijsgeerig en wetenschappelijk het grondprobleem van
de sociale kwestie : de verhouding tusschen enkeling en gemeenschap. Van de
manier waarop men zich die verhouding indenkt hangt ook de oplossing af
die men zal geven aan de vele problemen die verband houden met de maatschappelijke orde. Schuster bewijst dat de rol aan den staat toegekend door
Leo XIII en Pius XI in ihun groote sociale encyclieken, bij dezen eene opvatting
over den staat veronderstelt, die volledig aansluit bij de theorie der groote
katholieke wijsgeeren. Door het feit zelf weerlegt de Schrijver de staatstheorie
van Othmar Spann die in den strijd tegen de liberale opvatting, zijn toevlucht
heeft genomen tot eene leer van de 4: Ganzheit , en de « Idee ,, van den staat.
Schuster verdedigt de traditioneele stelling van de katholieke staatsphilosofen
en hun teleologisch wereldsysteem. , Voor wie een diepen wijsgeerigen kijk in
het sociaal probleem wil hebben, zal de lezing van dit boek veel nut opleveren.

Mr. P. M. VON BAUMHAUER en Mr. J. J. EIGEMAN, Beginselen der Staathuishoudkunde. — Uitgeversm. v/h. G. Delwel,
Wassenaer, 1936, 233 blz., f. 3,50.
Negentiende druk — de eerste is van 1907 — van een zeer methodisch
en zeer paedagogisch opgesteld handboek, bijzonder geschikt voor het middelbaar onderwijs; tenminste in Nederland. Geheel terecht worden « liefst voorbeelden uit Nederland » aangehaald ; hetgeen echter het handboek voor onze
studenten minder bruikbaar maakt. Dit belet evenwel geenszins dat de leeraars
het met nut zullen raadplegen. De leer is gezond, betwiste vraagstukken worden
ofwel vermeden ofwel onpartijdig vermeld.
Dr. K. du Bois, S. J.
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Gasses moyennes ; Middenstandswezen — Annuaire ; jaarboek. —
Hoofdkas voor het klein Beroepskrediet, Brussel, 1936, 658 blz.,
25 fr
Overrijke documentatie die alle wettelijke en bestuurlijke bepalingen bevat welke den middenstand interesseeren, alsook naam, adres en bestuur der
middenstandsorganismen en instellingen tot zijn dienst als zijn Kamers van
ambachten en neeringen, kredietorganisatie, beroepsvereenigingen. Het zeer
uitgebreid deel (blz. 467-658) over 4 : Inrichting eener economische reglenzenteering van de voortbrengst en van de verdeeling en politiemaatregelen, zal
ook buiten den middenstand interesseeren.
K. B.

Bertrand NOGARO, Elements d'Economie politique. — Delagrave,
Parijs, 1936, 332 blz.
t Vierde uitgave wordt ons gezegd ; « omwerking 2, was beter gekozen
want het werk zag er, naar omvang en opvatting, telkens heel wat anders uit.
Ditmaal krijgen wij eene uiteenzetting van de hoofdzaak uit de economie, welke
( exclut toute controverse doctrinale pour se limiter a un exposé objectif et
positif... ; it s'adresse d'abord a ceux qui participent, a un titre quelconque,
A l'activite 6conomique, et qui dêsirent en avoir une vue d'ensemble .. Hetgeen
de schrijver ons wil aanbieden geeft hij ons volledig. Ruim vijf en twintig jaar
lang legde hij zich toe op de studie der economie en hij gaf hoogst gewaardeerde studies over verschillende onderdeelen er van uit. Hij heeft dan ook de
stof geheel onder de knie, hetgeen hem toeliet hier de volmaaktheid te bereiken. Het blijft onpartijdig, tenminste voor zoover dat mogelijk is, de optimistisch-liberale strekking schemert toch een weinig door, evenwel geenszins
op hinderlijke wijze.
Dr. K. du Bois, S. J.

VARIA
Reizen met Dokter Overal, bewerkt door Wouter HULSTIJN. —
Gebr. Kluitman, Alkmaar, 206 blz., ingen. f. 2, geb. f. 2.90.
300.000 kilometer per seconde met Dokter Overal, bewerkt door
Wouter HULSTIJN. — Dezelfde uitgever, dezelfde prijzen.
Gelukkig dat er nu toch eens boeken verschijnen waarbij 'n mensch zich
niet hoeft op te winders om lofspraak uit de denken ; die straalt vanzelf nit
het genoegen dat ge smaakt bij die aaneenschakelijk van interessante verhandelingen over moderne techniek en wetenschap, die en oudere jongens
(16-18 jaar : voor hen zijn ze bedoeld) en de ouders zullen boeien. Wie ze leest
leert iets, op aangename wijze, over vele zaken die een ontwikkeld mensch
client te kennen. Dikwijls is het echt spannend : wie kan hoofdstukken beginnen te lezen als : Met een sleepboot op de Noordzee, Met het luchtschip, Een
tocht naar de Zuidpool, De Sterrenwereld zonder ze in een trek tot het einde
toe uit te lezen ? Voor een duidelijken druk heeft de uitgever prachtig gezorgd,
en de personaliteit van den bewerker staat er borg voor dat we altijd een
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technisch juiste en toch bevattelijke en eenvoudige taal te genieten krijgen.
Het zijn ideale boeken om als geschenk te dienen voor grootere jongens.
P. R •

Maurits VAN COPPENOLLE, Figuren uit het Brugsche, met een
woord vooraf door Eug. De Seyn. — J. Danlos, Cyngel, 2,
Brugge, 1936, 200 blz., gew. editie : 28 fr. ; luxe-editie : 50 fr.
Duizenden Vlamingen en vreemdelingen bezoeken jaarlijks het aloude
Brugge, dat immer een uitverkoren oord was voor kunstenaars en wetenschapsmenschen van naam. Ook nu mag Brugge daarop bogen ; de meesten onder
hen zijn wijd bekend ; vermelden wij : Dr. P. Allosery, L. Beyaert, Prof. Dr.
Bittremieux, R. Brulez, Mgr. Callewaert, Dr. De Coene, Sam. de Vriendt, Karel
de Wolf, Paula Pradom, R. Laloo, Paul Kiroul, Reylandt, Dr. Sebrechts, Dom.
Mod. van Assche, 0. S. B., Renaat Vincke, enz.. Dit boek is een beknopte
objectieve schets van het leven en het werk van deze en vele andere levende
Brugsche personages, aldus een rijk documetair < Nachschlagebuch » vormend.
leder Vlaming, die eenigszins om het vlaamsche kultuurleven bekommerd is,
zal dat boek gaarne aankoopen. Ten andere het werk is overvloedig geniustreerd met photo's en teekeningen.
Een kleine aanmerking : enkele vooraanstaande Bruggelingen, o. a. M.
Sabbe, mochten vernoemd worden. Daaraan zal, in een volgende editie, zeker
verholpen worden.
Druk en uitvoering zijn goed ; waar blijft echter op vele blz. de pagineering ?
L. S.

J. MASSON, Le Roi Albert et les Missions. — Aucam, Leuven, 180
blz., 10 fr.
Te weinigen zijn bekend met den ijver en de milde sympathie van Koning
Albert voor de Missies en de missionarissen. Dit boek stelt ons op eene synthetische maar tevens levendige wijze onzen Koning voor als een kolonialen, diep
christelijken vorst, beschermer der Missies, waarvan hij de voile waarde begrepen had voor de zedelijke verheffing van de Congoleesche volkeren.
Een rijke en verzorgde fotografische documentatie siert het boek. Al de
feiten zijn aan de beste bronnen ontleend.
M. v. S.

DRUKKERIJ DE BIEVRE, LEOPOLDSLEI, 14 BRASSCHAAT.
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Het Herzieningsproces
van onze Kultuur
door Prof. P. SOBRY.

In deze drukke atmosfeer van het VIe Kongres van Mechelen,
vol strijd en spanning tusschen oud en nieuw, moeten wij het pro.
ces waken van de Katholieken en den nieuwen tijd. Meer bepaaldelijk,
moeten wij een onderzoek instellen naar den huidigen stand
van het kultuurleven in Vlaanderen. Wij moeten nagaan hoe het er
uitziet, wat er goed in is en wat verkeerd, vooral echter wat eraan
ontbreekt en wat dient verwezenlijkt, opdat een gezond en gunstig
kultuurmilieu zou geschapen worden, een kultuurmilieu waarin ons
Vlaamsche yolk leven en bloeien kan in katholieken geest en katho-

lieke waarheid.
Grondleggende beschouwingen van kultuurphilosophischen en
kultuurhistorischen aard werden reeds door de drie vorige sprekers
ten beste gegeven, en al de volgende referaten zullen bizondere vraagstukken betreffende onze kultuur onderzoeken. Ik zal het vermijden
het eigen en speciaal terrein van al deze collega's te bestrijken, ten
hoogste zal ik er in vogelvlucht op aanzweven, op algemeenen verkenningstocht. lk beschouw het als mijn bescheiden taak, het herzie-

ningsproces van ons kultuurmilieu even aan te boren en in te leiden,
en zal mij zelf ook daarin beperken tot een algemeen onderzoek van
de meeste aktueele kultuurverhoudingen in Vlaanderen.
A. — Daar is op de eerste plaats het vraag g tuk van de verhouding

tusschen de katholieke beginselen en ons huidig kultuurleven.
Aangaande deze verhouding enkel twee vragen :
I ) Zien onze kultuurscheppers van vandaag nog even klaar in
als hun voorgangers dat de godsdienst de echte en blijvende
grondslag geeft voor echte en gezonde kultuur ?
Verslag, voorgelezen aan het VI e Katholiek Kongres van Mechelen. Sectie
voor Kultuur- en Kunstleven, op Vrijdag 11 September 1936.
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2) Schijnen vele Katholieken uit onzen tijd niet te denken, dat
katholieke kultuur vanzelf groeit uit katholieke princiepen
alleen ?
Laat mij de eerste vraag omschrijven : wij bezitten een
oeroude en oersterke geloofstraditie, die langen tijd het geheel
van onze kultuur doordeesemd en bezield heeft. Ons yolk werd in
den loop der eeuwen door en door godsdienstig gekneed en gevormd,
van de gehechtheid aan het vergankelijke afgekeerd, naar het eeuwige Leven gericht. De stempel van het geloof werd zoo diep op het
denken en voelen, op de verbeelding en den wil van onze menschen
gedrukt, dat hun taal zelf er levendig door beinvloed werd. Getuige
een groot aantal kristeiijke zegswijzen en spreekwoorden in de oude
volkstaal bewaard.
Deze bovennatuurlijke wijsheid in de gedachten en deze vroomheid in handel en wandel, gingen ontegensprekelijk gepaard met een
zekere beperktheid van inzien en begeeren, een taaie maar ietwat
slaafsche werkzaamheid, bescheidenheid en berusting in de geheele
levenshouding. Dit is echter zeer veranderd. Met de algemeene ontplooring der beschaving, metden invoer van moderne verkeersmiddelen en buitenlandsche geestesprodukten, met den oorlog, den terugslag van politieke en kultureele stroomingen en omwentelingen bij
naburige volkeren, is stilaan een geest gegroeid, vreemd aan de oude
geloofstraditie, en er zelfs vaak mee in strijd.
Men zou deze voorstelling met zeer vele voorbeelden kunnen
belichten, maar ik blijf bij de ons « hic et nunc D betreffende vraag :
of onze huidige kultuurscheppers, en voornamelijk de jongeren onder
hen, niet een soort katholieke-kultuurcrisis doormaken, in dezen zin
dat zij behekst en betooverd, overrompeld door en verdronken in
een wereld van vreemde beschavingsvormen, geen zuiver inzicht
weer hebben in de wezenlijk kultuurbevorderende rol die de Kerk
geroepen is te spelen, nu als eertijds, in den opbouw, de verwezenlijking en de instandhouding der kultuur van een yolk ?
Het weze mij toegelaten hier even bij stil te blijven, en een
noodzakelijk onderscheid duidelijk naar voren te brengen. Godsdienst
en kultuur dekken elkaar niet, zijn volstrekt niet te vereenzelvigen,
al staan zij tot elkaar in nauw verband althans wanneer er sprake is
van een gezonde en duurzame kultuur. Eenerzijds zien wij merkwaardige beschavingen tot stand komen buiten den godsdienst om ;
trouwens niet alles wat uit den louteren natuurstaat groeit is slecht
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en bedorven, en genialiteit vertoont steeds een strekking om een
eigen, autonomen cosmos te scheppen. Anderzijds stellen wij vast,
dat de Kerk haar eigen bovenaardsche roeping te vervullen heeft en
geenszins tot taak heeft een aardsche kultuur tot stand te brengen.
Het kan sours zelfs schijnen, dat zij kultuur-remmend werkt, in zekere
mate is dit waar. Toch is zij ongetwijfeld op onrechtstreeksche wijze
kultuurbevorderend en kultuur-instandhoudend, en wel, afgezien nog
van de kristelijke stof die zij aan geinspireerde kultuurscheppers
biedt, in drievoudigen zin : op negatieve wijze, doordat zij den mensch
verlost van zijn zondigheid, hem behoedt voor innerlijke decadentie
en kultuur-onmacht ; positief, doordat zij hem oplegt zijn vermogens
en talenten tot hoogsten bloei te brengen ; ten slotte, vooral, doordat
zij gezaghebbend de groote en blijvende waarheden voorhoudt over
God en mensch, over het leven en zijn beteekenis, over de orde van
de natuur en van de genade. Hierbij worden wij alien, die leven te
midden van voortdurend hernieuwde en vaak elkaar bestrijdende kultuurpogingen, tegen een al te oppervlakkigen en lichtzinnigen opgang
in nieuwigheid en modezucht, tegen kultuurrelativisme en tegen kultuurchaos beschermd. Wie dit inziet zal begrijpen, dat de godsdienst
de grondslag is voor een gezonde kultuur, en dat hij duizendvoudige
uitingen van deze kultuur tot 6énheid samensnoert.
Het is goed, en het is noodig, dat onze huidige kultuurscheppers
zich deze grondverhouding klaar bewust wezen, vooral in dezen tijd
waar ons yolk overrompeld wordt door een massa vreemde en ongodsdienstige literatuur, door prikkelende prestaties en beschavingsuitingen,
die vaak veeleer als vervalsontwikkeling dan als soliede kultuurverworvenheid te bestempelen zijn. Men verlieze toch niet uit het oog,
dat er een « sensus catholicus » bestaat, die ons vrijwaren moet voor
vergaping aan zekere moderne kultuurverschijnselen, waaruit de eeuwige godsdienstige waarheid gesloten is, « sensus catholicus » die ons
tevens in staat moet stellen om, ten overstaan van kulturen deels gezond
en deels ongezond, een kritische houding aan te nemen en hun gezonde
elementen organisch ( 1 ) in te enten op onze katholieke levensbeschouwing. Het komt er op aan, dat wij alien dien katholieken levenszin
in ons wakker maken, en doen werken. Er is veel en moeilijk werk
te verrichten in het half heidensch kultuurmilieu waarin wij vandaag
staan.
(1) Men denke aan de moderne kultuurstroomingen die met de fascistische,
nationaal-socialistische en communistische staatsopvattingen gepaard gaan.
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Dit Kongres van Mechelen biedt ons de geschikte gelegenheid
tot een diep-vorschend gewetensonderzoek over onze intellectueele
gedragingen, tot een herzien van onze heele kultureele houding, van
principieel katholiek standpunt uit.
De tweede vraag met betrekking tot de verhouding van de
katholieke beginselen tot ons huidig kultuurleven is van geheel anderen
aard, zij schijnt zelfs eenigszins tegenstrijdig met de eerste. Men
begrijpe ze aldus :
Ik ontga den indruk niet dat sommige katholieke integralisten,
en niet het minst sommige priesters in Vlaanderen, denken, of ten
minste doen alsof de katholieke kultuur groeit uit katholieke princiepen alleen. En dan rijst de vraag of deze star-theologische houding
zonder meer bijgedragen heeft om ons kultuurleven te verzwakken
en minderwaardig te maken ? Men kan zoodanig berusten in het felt,
dat met de geopenbaarde waarheid alles werd gegeven wat men
moet weten om zalig te worden, dat een zekere verstandelijke luiheid,
een atrophie van de zoekende weetgierigheid en van het vruchtbaar
initiatief, tot stand komt.
Wij moeten durven te bekennen, dat godsdienst-afzijdige of
zelfs godsdienst-vijandige denkers .— mede omdat zij onzen dogmatisch berustenden grondslag missen —, wel eens geprikkeld worden
tot ontdekkingslust en vernieuwingsrazernij ; zatO, dat zij met al hun
tekorten en dwalingen toch nieuwe wegen banen, nieuwe arbeidsvelden ontginnen, nieuwe inzichten verwerven, waaruit wij alien
op den duur ons voordeel trekken. 0. L. Heer wees er reeds op, dat
de kinderen van het licht vaak niet zoo vooruitziend en wakker zijn
als de kinderen van de duisternis, en dit is dubbel waar in een land
als Vlaanderen, waar de geestelijken nog een aanzienlijken invloed
hebben op de bevolking, en soms geneigd zijn om er, naast het traditioneel geloof, ook den sleur en den slenter van de traditie in te
houden. Uit deze verkeerde houding volgt dat wij, spijts alle orthodoxie, vaak kultureel achterlijk blijven, en voorbijgestreefd worden
door kultuurscheppende geesten, die een positieve houding aannemen
tegenover de problemen van de moderne beschaving.
De rijpere jeugd van vandaag —, men begrijpe dit toch 1 —,
kijkt begeesterend op naar al deze vooruitstrevende menschen, wie
zij ook zijn, en kijkt weg van al de anderen, ook van katholieke
geloofsgenooten, die onbegrijpend toezien naar, en afzijdig blijven
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van de duizend teekenen van een nieuw-aanbrekende politieke en
kultureele wereld.
In concrete termen omgezet en bij onze eigen Vlaamsche toe.standen aangepast, luidt de levenswil van onze nieuwe jeugd aldus :
« Wij willen medewerken aan den opbouw van een volkskultuur van
groot formaat, met eigen katholieken Vlaamschen levensstijl, wij
willen een ruime beweging, die ver uitgaat boven de partij enggeestigheld, boven de bekrompenheid van de groepen-en-standen-twisten ;
,een beweging die het geheele yolk omvat, als een eenheid van persoonlijke krachten en gevarieerde werkzaamheden, die samen streven
naar een grootschen kultuuropgang. »
Wee ons, katholieken, zoo wij afzijdig blijven van deze vooruitstrevende kultuurbetrachtingen in Vlaanderen op dit beslissend moment
van onze geschiedenis. Wee ons, zoo wij niet positief en beslist medewerken, met al de inspanning van onze natuurlijke vermogens, aan
deze omvorming van ons volksbestaan. Deze omvorming ligt in de
conjunctuur van onzen tijd, en zal doorgaan met geschiedkundige
noodwendigheid, desnoods zonder ons, maar dan ook op den duur
tegen ons. Aan ons, er voor te zorgen nu het nog tijd is, dat onze
katholieke overtuiging den stempel mag slaan op onze Dietsche kultuur van morgen.

B. — Deze laatste beschouwing brengt mij tot een ander vraagstuk :
de verhouding van onze volkskultuur tot de huidige staatsleiding.
De vooruitstrevende Vlamingen zijn er zich van bewust, dat
bedoelde kultuurgrootheid van ons yolk .nooit zal bereikt worden,
zoolang de staatsleiding in Belgie blijft wat zij is. Onbetwistbaar
is het den Staat plicht, een ondubbelzinnige houding aan te nemen
van positief-prikkelend, bekommerend, steunend, aanmoedigend
vaderschap, tegenover de Vlaamsche kultuur, die de rijkste tak is
van het gezamenlijk kultuurleven van de samenwonende volkeren
in Belgie. Ter wille van de waarheid, die in deze Mechelsche-Kongresatmosfeer haar recht opeischt, moet onomwonden worden verklaard.
dat deze weldoende invloed niet uitgaat van ons huidig staatsbestel.
Wel is waar kwam dit laatste ons, ter elf der ure, in een afgedwongen
aanhangsel van een regeeringsverklaring, spreken van « een houding
van edelmoedig begrijpen », maar daardoor bewees het maar juist

118

HET HERZIENINGSPROCES

dat het nooit begrepen heeft, nooit vaderlijk-fier en beschermend,
opgetreden is in het verleden. Lief de die niet raden kan, niet voorkomt, niet bekommerd is, verdient haar naam niet. Wij moeten dit
op deze Mechelsche studiedagen kunnen zeggen met kalmte, zonder
de katholieke gebondenheid te kwetsen, maar men begrijpe dat onze
sereniteit niets anders is dan de vrucht van een pijnlijk bevochten
en broze zelfbeheersching... Men begrijpe ook, dat geen duurzame
rust in de gemoederen der bewuste Vlamingen zal treden, zoolang
de staatsleiding niet organisch met onze kultuur verbonden is (2).
Wie aan den lijve gevoelen wil wat een staatsleiding voor de
kultuur van een yolk vermag, ga een paar maanden op reis in Duitschland, of documenteere zich nauwkeurig over de aldaar heerschende
verhoudingen (3 ). Niet dat wij het Duitsche staatsbestel en de richting van de Duitsche kultuur in alle opzichten goedkeuren, maar we
zien in Duitschland op eminente wijze bevestigd, wat wij zegden.
over het enorme belang van de mentaliteit en de houding bij de leiding
van een Staat ten overstaan van een bepaalde kultuurontploofing,
wij voelen vergelijkenderwijze, de achterlijkheid en het onbegrip bij
sommige onzer eigen regeeringsleiders des te pijnlijker aan, en klagen
ze met des te meer klem aan, met het oog op den gezondheidsbloei
van onze kultuur.

C. — Tenslotte moet ik nog een derde vraagstuk aanraken : de verhouding van onze kultuurorganisaties tot een ideale yolkskultuur in Vlaanderen.

Laten wij niet te veel belang hechten aan de zoogenaamde « ontwikkelingsavonden voor het yolk, of liever, laten wij ze zoo inrichten dat ze werkelijk een vormenden invloed uitoefenen op onze menschen. Als men de plaatselijke programma's naziet van een winterseizoen van Davidsfonds, Volksontwikkeling of Hoogeschooluitbreiding, heeft men vaak, ik zeg niet altijd, den indruk dat de lokale
(2) In de slotvergadering van onze sectie werd, door de voltallige zaal, op
levendige wijze de overtuiging uitgesproken — en in de besluiten opgenomen
dat de kultureele zelfstandigheid van Vlaanderen slechts gewaarborgd kan zijn door
het tot stand komen van een of anderen vorm van publiekrechtelijke zelfstandigheid.
(3) Zie mijn artikel : s Hitler en de kunst >> : in << Universitas ».
1936, blz. 69-84.
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bestuursleden geen duidelijk bepaald volksopvoedend doel nastreven,
maar er veeleer om bekommerd zijn onschuldig tijdverdrijf aan hun
menschen te bezorgen, of met een sensationeel uithangbord de zenuwen
te prikkelen. Het meest nog komt het winterprogramma voor als een
spijskaart in een restaurant waar men opdient a la carte, d. i. van
alles en nog wat door mekaar, met gevaar voor indigestie zoo men
zich niet beperkt.
Dit kultuur-optimisme kwam ons overgewaaid uit Engeland met
het ideaal van de « University Extension » en van de « popular diffusion of knowledge waarmee ook Prof. Scharpé zaliger gedachtenis
in zijn jeugd zoo hoop opliep.
Dit ideaal is wel zeer aanlokkelijk maar nog meer bedrieglijk,
en zeker ondiep. Hebben wij er ons niet eenigszins aan vergaapt ?
Is ons y olk, spijts al onze inspanning nu wel degelijk gevormd en
gekneed naar een bepaald kultuurmodel, zooals het moet, of is het
nog altijd onbewust en bekrompen, genieperig en klein ? Elk geve het
antwoord naar eigen ervaring ; maar ik denk dat al wie in de laatste
jaren het buitenland bereisd heeft, en geregeld kontakt mocht nemen
met andere volkeren, steeds naar Vlaanderen is teruggekeerd met
een gevoel van ongenoegen om het lage peil van de volksontwikkeling
alhier, en om de schrielheid van onze levenshouding.
Er steken verrassende reserven van oorspronkelijkheid en verstand in een Vlaming. Niemand is hem wellicht de baas in de onleerbare kunst van een schrander-bij-de-hand-zijn in de zaken van het
praktische leven, een zich door het leven heenwringen, taai en sterk,
guitig en vol frissche jeugdigheid. Hierin werkt dat hij afkomstig is
van een yolk met grooten ondernemingsgeest en energischen levenszin.
Verder is hij niet naief, maar uitgeslapen, niet sentimenteel maar
nuchter en sterk van geest en inborst ; hij heeft een schildersoog en
een realistischen blik, getemperd door een bescheiden goedheid van
hart. En wij zouden de lijst van onze gaven kunnen verlengen.
Maar, lieve hemel, wat hebben wij toch spijts alles veel te kort om
een yolk te zijn van groot formaat Wij hebben bijna geen zelfbewustzijn, veel te weinig aristocratisch levensgevoel en een groot
tekort aan gemeenschapszin. Wij zijn onverbeterlijke individualisten,
en toch weeral niet in de groote lijn. De fijnste en eenzaamste beschouwingen van den menschelijken geest trekken ons matig aan, en de
wagende durfkracht van een heldhaftige levenshouding
behalve
in de missieroeping
verwekt bij velen meer humor dan vereering
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en navolging. Voor onze kunstenaars hebben wij geen grondigeft
eerbied, geen kinderlijke liefde en bewondering ; voor de hoogste
technische kultuurscheppingen hebben we weinig zin, voor de kultuur
van het lichaam eer afkeer dan neiging. Lichaamsstijl, fierheid, gemeenschapsbewustzijn, belangstelling voor groote menschen, en breedopen levenskijk : dat is het wat ons yolk nog, alles saanigenomen,
op kultuurgebied het meest ontbreekt ; en al onze gaven van huiselijke gezelligheid, van humor en realisme, taaiheid en levensmoed in
beperkten kring, kunnen deze groote tekorten niet dekken.
Onze kultuurorganismen moeten planmatig zoeken om aan te
vullen wat wij zoo pijnlijk missen : zij moeten vertrekken van onze
volksrealiteit en opwaarts stuwen naar het volksideaal toe. Het gaat
er om, onze menschen een elementair inzicht en doorzicht te geven
in dingen van primeerend belang, als daar zijn de verhouding van de
menschelijke persoonlijkheid tot God en Kerk, tot de persoonlijkheid
van den evenmensch, tot het gezin, tot de stad waarin zij woven, tot
de volksgemeenschap waarvan zij deel uitmaken, tot den eigen arbeid en den arbeid van anderen, gezien als brokstukken van een geheel
dat de kultuur beteekent in den breeden zin. En het gaat verder, en
vooral, om het wekken van het bewustzijn eener persoonlijke kultuur ;en om het opwekken van den wil tot degelijkheid en fierheid in den
arbeid ; om het loswikkelen van het zelfstandig initiatief en het verantwoordelijkheidsbesef ; om het wakker en levendig worden van de
naastenliefde, het gemeenschapsgevoel en de volksverbondenheid ; om
het vormen van een zin voor netheid, flinkheid, schoonheid en_
orde, lichamelijke netheid en flinkheid, huiselijke en maatschappelijke
orde ; om het aankweeken, ten slotte, van dezen geest dien prof. De
Bruyne betitelde als : de geest van overgave aan het objectief ware
en het objectief goede, en laten wij er maar gerust bijvoegen : een
geest van strijdende en heldhaftige gehechtheid aan de hoogste waarheden ons door God verkondigd en door de Kerk voorgehouden.
Moeten onze plaatselijke kultuurorganisaties niet een gewetensonderzoek instellen naar hun eigen houding tegenover dit ideaal beeld
van een volkskultuur ? Moeten zij niet overgaan tot een herziening
van hun werkmethoden en hun avondinrichtingen ? Moet er ten slotte,
met het oog op het bereiken van een zekere eenheid in dit herzieningsproces, niet overgegaan worden tot het stichten van een algemeene denkcentrale voor kultureele leiding in Vlaanderen, ja tot een_
geleidelijken uitbouw van de Staten-Generaal van onze Dietsche en
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Katholieke volkskultuur ? Men steke de koppen bijeen om tot samenwerking te komen. Men make een begin met het opstellen van een
Ikultuurmodel, naar hetwelk wij alien samen willen trachten ons yolk
te kneden en te vormen.
En ondertusschen — mede om in deze poging te slagen p--- zorge
elk er persoonlijk voor, om zelf een klaar inzicht te verwerven in wat
hij door het yolk wil doen inzien, om zelf de kultureele levenshouding
aan te nemen die hij op anderen wil overdragen, om zelf de levenseenheld en de levensharmonie te bereiken die bij dit globale werk van
volksontwikkeling broodnoodig, maar, helaas, bij zoovelen zoek is.
Op dit allerlaatste punt wil ik om te eindigen nog even de aandacht vestigen.
Het zekerste kenmerk van den katholieken kultuurmensch als dusdanig, is zeker te vinden in den harmonischen samengroei van natuur
en bovennatuur binnen de sfeer van zijn persoonlijk leven. Maar kijkt
rondom u, polst het kultuurmilieu waarin gij leeft, ondervraagt uw
vrienden, onderzoekt uw eigen binnenste. Gij zult tot de droevige
vaststelling komen dat wij alien, in mindere of meerdere mate, deze
hoogere levensharmonie verloren hebben.
Ik ga niet na welke historische oorzaken en invloeden hierbij ter
sprake kunnen komen ; het moge volstaan vast te stellen dat het
« hic et nunc » gegroeide kultuurmilieu waarin wij ademen, ons veelal
slechts kultuurfragmenten en Ikultuureenzijdigheden, kultuuruitzichten
en kultuurextremismen aanbiedt, waar wij de rijke kultuursynthesis
en het ordevolle kultuurevenwicht behoeven om gezond en sterk otnhoog te wassen.
Wij leven te midden van de spanningen tusschen een louter theologische en theologielooze kultuur, tusschen een louter humanistische
en een louter technische kultuur, tusschen een louter individualistische
en een louter collectieve kultuur, tusschen een louter artistieke en een
louter wetenschappelijke, regionalistische en Europeesche, katholieke
en heidensche kultuur ; met het gevolg dat wij moeilijk tot rust en
evenwicht, klaarheid en waarheid geraken.
Om deze choatische kultuurbeinvloeding met de spits van den
,geest te beheerschen, moeten wij de bovennatuurlijke waarheid in het
centrum van ons denken en streven plaatsen, en bij het licht van deze
Iakkel alles herlezen, en alles opnieuw en gloednieuw gaan bedenken
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en beleven, wat de beschaving ons gebracht heeft en nog dagelijks
aanbiedt.
Ik denk hierbij aan het lichtende woord van Davenson in zijn,
merkwaardig werk over « Les fondements d'une culture chretienne »
4: Vous n'aurez plus de repos avant que toutes vos pensêes, vos actions, ne soient venues se grouper, s'organiser autour de votre foi. »
Dit te verwezenlijken is een zware maar onontwijkbare taak voor
al wie zijn leven wil ordenen buiten den dwang van een tyranisch
geworden kultuurmilieu, en voor al wie den vasten grondslag wil helpen leggen waarop latere generaties in een minder chaotischen tijd,
zullen moeten voortbouwen.
Aan ons dit pionierswerk ; aan de elite uit de jeugd van vandaag
de kultuur weer te integreeren in het goddelijk plan over de twereld
en over ons yolk. Aan haar de taak, de breuk te herstellen tusschen
godsdienst en schoonmenschelijkheid, orthodoxie en kultuurbezorgdheid, principieel katholieke vastheid en vooruitstrevende poging om
een grooten kultuuropgang aan ons yolk te bezorgen, ook in de tijdelijke orde.
Elk losse vooreerst het probleem van de herziening van onze
katholieke Vlaamsche kultuur in zijn eigen leven op. Eerst dan werken onze kuituurorganisaties aanstekelijk op ons yolk ; eerst dan dragen wij de fakkel brandend over aan de geslachten die na ons komen.
Gods zegen ruste op ons aller streven.
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Existentie-Philosophie (1)
door Prof. H. THIELEMANS, S. J.

Alle groote philosophische stelsels hebben zich bezig gehouden
:met 's menschen bestemming op aarde. Niet altijd echter op dezelfde
wijze en in dezelfde mate. Het werd reeds dikwijls herhaald : in de
geschiedenis van de wijsbegeerte zijn er perioden van rustige bespiegeling, en er zijn er van «Sturm and Drang». De eerste vertoonen
doorgaans een alien beheerschende natuurlijke of bovennatuurlijke
wereldbeschouwing, die de geesten verbindt. In zulke tijden hoeft
de mensch niet naar zijn levensdoel te zoeken : dit wordt hem aan
de hand gedaan door traditie en omgeving. De tweede staan in het
teeken van volslagen ontreddering : men heeft den weg naar het
levensdoel verloren. Zulke perioden volgen gewoonlijk op diepe
.omwentelingen. Wanneer al het bestaande heeft begeven, en de oude,
tot daar toe als onomstootelijk waar geldende beginselen een stand,
een yolk of een natie naar den afgrond schijnen gevoerd te hebben,
dan is het niet te verwonderen dat de mensch het spoor bijster raakt,
dat hij niet klaar meer inziet wat zijn leven op aarde toch wel mag
beteekenen. Groot zal dan ook het verschil zijn tusschen de opvattingen, de systemen en de manier van philosopheeren in die verschilJende perioden.
De schouwende wijsgeer (laten wij hem gemakshalve zoo noemen) zoekt de wezenheid der dingen te doorgronden, hij vorscht
naar WAT de mensch is ; diens WAAROM kent hij sinds lang.
De Stiirmer integendeel weet dat niet meer : het is juist dat WAAROM dat hij wil achterhalen. Hoe zou men nu uit de wezenheid van
<len mensch het levensdoel kunnen afleiden ? Wat is immers die
wezenheid ? Niets anders dan een bepaling en een begrenzing van de
Existentie. Zoolang ik derhalve niet weet wat existeeren beteekent,
(1) Wij bepalen ons, in dit artikel, tot een objectieve schets van de philosophie
der existentie zooals zij werd ontwikkeld in de werken van haar meest beroemde
vertegenwoordigers, Heidegger en Jaspers. Ook het jubilee-nummer van Fritz Till.
mann : Das Bild des Menschen, is mij van groot nut geweest.
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kan ik evenmin weten wat de essentie omschrijft, en wat de existeerende op aarde te doen heeft. De essentie kan den weg verlichten ;
het doel kan zij niet doen inzien.
Meer nog. De schouwende wijsgeer laat juist datgene van kant
wat den mensch als mensch het diepst aangrijpt : het eigen ik, de
eigen persoonlijkheid. leder << ik » is een wezen dat eenig is en eeuwig
eenig blijven zal. leder ik is een wezen dat verschenen is in de wereld,
en niemand kan zeggen waarom ; een wezen dat zich belast voelt
met een persoonlijke taak, beladen met een juk dat hem wordt opgelegd, en niemand kan rationeel verklaren door wie. Waartoe dienen
dan Loch die abstracte bespiegelingen der schouwende wijsgeeren I
Och, de kennis heeft voor ons zoo weinig waarde, als zij niet bijdraagt tot de vervulling van het werk dat ons door het bestaan zelf
wordt aanvertrouwd. Wat moet ik doen, dat is voor mij als eenling
het voornaamste. Zeker, voor een christen is het verwijzen naar zijn
goddelijken oorsprong en zijn eeuwig heil, naar de alles in lief de en
goedheid regelende goddelijke Voorzienigheid een troost en een
kracht. Doch al geeft het geloof ons algeheele zekerheid nopens ons
ontstaan en ons laatste doeleinde, het mysterie van ons leven neemt
het niet weg. Alles is eenmalig, geen wezen kan in zijn doen dooreen ander vervangen worden, alles is alleen zichzelf. Abstracties
kunnen de algemeen menschelijke natuur en ander essenties te voorschijn roepen, doch de werkelijkheid in haar geheel en in haar deelen
is eenmalig. Ik sta in de wereld. 1k kan invloeden ondergaan, ik kan
beraadslagen met anderen, doch alleen neem ik mijn beslissingen.
Ik alleen maak mij zelf, alleen. Daar ligt een geheimzinnig mysterie
over mijn leven, en over het leven van elken eenling ; een mysterie
over elk yolk en over ieder beschaving ; een mysterie over geheel
het menschdom en over geheel de wereld. Dat mysterie is het mysterie van ons daar-zijn (wij zouden zeggen van ons schep-sel-zijn).
Dat daar-zijn, wij moeten het beleven ; uit de diepte van ons eigen
bestaan moeten wij er de beteekenis van trachten op te halen. Dan
misschien zal ik kunnen antwoorden op de vraag : Wat is, ten overstaan van mijn verstand, de zin van het leven in zijn konkrete vex.wezenlijking I
Misschien zal men hier opwerpen : maar alle philosophische systemen hebben een verklaring van den eenling. Voorzeker, doch het gaat
hier niet om een verklaring van het wezen, van den eenling, (dat mag
bestaan waarin het wil) , het gaat hier om het eenlingbestaan zelf.
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Het gaat om den eenling als zoodanig, niet om de formeele oorzaak
van dat eenling-zijn. Een voorbeeld zal dat beter doen uitkomen, en
tegelijk het historisch midden schetsen waarin de existentie-philosophie ontstond. Hegel spreekt veel van het bijzondere ; hij beweert,
en mijns inziens met recht, dat heel zijn philosophie concreet is.
Doch bij hem is dat bijzondere opgevat als een moment van het eene,
alomvattende, zich zelf in alle bijzondere dingen uitdrukkend Wezen.
Wat geen zinvol moment is van den Geest of van de Idee, dat heeft
geen voile bestaan. Voor hem is dus het bestaande individu : vereeniging van het algemeene met het bijzondere, verzoening van het
oneindige met het eindige. Al het werkelijke is maar gedachte van den
eenen Denkgeest; van den Logos, waarin alles is, waarbuiten niets is,
en die dan eerst de volheid van eigen en anderer wezen is, wanneer
hij zich zelf als zich zelf begrijpt. Werkelijkheid is ten slotte zelfbewuste Logos. Menschelijk kennen is begrijpen uit kracht van den
Geest, die denkt in den mensch. Het voorwerp van dat denken kan
niets anders zijn dan de Logos, de waarheid-.werkelijkheid. Zelfs het
historische denken van den wijsgeer is niet een wilkeurlijk denken,
doch het zichzelf begrijpen van den absoluten Geest : de geschiedenis
der wijsbegeerte is de zelfinterpretatie van God in het wetend bewustzijn van de historische menschheid.
Wat blijft er hier nog over van den vrijen, zichzelfbepalenden,
zichzelfscheppenden eenling ? Niets.
Tegen dat wegcijferen van den eenling als zoodanig zijn Kierkegaard en Nietzsche in opstand gekomen. Zij onttrokken het individu
aan zijn verborgen zijn in het absolute, men noeme het nu God of
Geest of anders. De mensch is geen moment van wat dan ook ;
de mensch is alleen zichzelf of kan althans zichzelf worden. Voor
Kierkegaard was daartoe de noodzakelijke vereischte en opperste
voorwaarde de persoonlijke beslissing tegenover God. Die alleen
brengt den mensch tot innerlijkheid. De mensch m45êt naar God zien,
omdat God in zijn geweten hem aansprak, en hem zoo van alle zelfverstaanbaarheid en besluiteloosheid bevrijdde. Aileen tegenover God
is de mensch iets. God staat tegenover hem ; God zou hem kunnen
vergeten : God is transcendent. Het geweten en het geweten alleen
maakt dan ook den mensch tot persoon. Bij Hegel is het tweegesprek
tusschen God en mensch verstomd ; heel de mensch, wat er goed en
kwaad in hem is, zijn leven en zijn sterven, alles is maar doorgangspunt van Gods gang door de wereld tot zich zelf terug. Bij Kierke-
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gaard integendeel wordt de mensch juist zichzelf door dat tweegesprek. De persoon is voor hem een individueel bepaald wezen, en
bepaald door het felt dat hij van God weet als van het transcendente.
De onmogelijkheid van de doelbepaling en de verborgenheid van
het ik, zijn de twee groote redenen die, in de algemeene ontreddering,
cde existentie-philosophie hebben voortgebracht.
*
**

Wat is het ik-bestaan ; wat moet het ik doen om zichzelf te
-worden ? Die vraag heeft dus werkelijk een goede reden om gesteld
te worden, en haar oplossing is dringend noodig. Wij vragen dus :
Wat is het existeeren, niet het abstrakte, maar het konkrete, niet
het gedachte, maar het beoefende. Maar, zoo zegt men : is dat concept dan niet overduidelijk ; is de existentie niet ons eerste en klaarste
begrip ? Het eerste voorzeker, het klaarste echter niet. Want zooals
wij reeds deden uitkomen, het « zijn » is mysterieus in zijn onverklaarbare eenmaligheid. En het is nog mysterieuzer misschien om de
,ongemeen extreme vormen die het kan aannemen. Het kan boven zich
zelf uitgaan en reiken tot God, het kan in zijn eenzaamheid zijn toevlucht nemen tot de wereld, het kan zich zelf daar verliezen, doch
het kan ook zichzelf terugvinden, het kan zichzelf maken en het kan
zichzelf vernietigen. Mysticisme, zonde, liefde en wanhoop, alles werd
beleefd, alles bestond, alles was. Alle levensopvattingen, de onzedelijke, zoowel als de hoogstedele ; alle beschavingen, de primitiefste
evenals de meest ontwikkelde ; alle godsdiensten, de ware lijk de
valsche, alles moet kunnen worden opgenomen als mogelijke verschijning in het mogelijke wezen van het bestaan. Wat is dan toch dat
bestaan ?
De eenige manier om in die duistere vraag wat Licht te ontsteken
is daaromtrent een wezen te ondervragen dat van nature een wel is
waar nog onbepaald misschien, maar toch een klaar begrip heeft
meegekregen van zijn bestaan. Zoo'n wezen is de mensch. Ons zelf
:moeten wij dus ondervragen. Niet psycholovisch, want dat leidt tot
niets, dat geeft immers toch alleen maar verschijnselen. Phenomenologisch dus. Al het puin waarmede beschaving, gewoonten, zeden en
overeenkomsten den waren zin van het bestaan hebben bedekt of
versluierd, al de individueele bepalingen waarmede wij zelf in den
loop van ons levee dat bestaan hebben vervalscht of verwrongen,
dat alles moet weggeruimd. Onze manier van denken moeten wij
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omkeeren. Dat wil zeggen, wij moeten door opeenvolgende reducties
dat ik ontdekken dat in ons spreekt zonder individu te zijn, dat
schouwen kan de wording der dingen in den puren bewustzijnsstroom.
Dan zal het bestaan van zelf tot zichzelf in ons zeggen wat het is.
Dan kunnen wij misschien een horizont ontdekken waarop het bestaan
als zoodanig zich zou aflijnen, en een zijnsmethaphysik zou kunnen
worden ontworpen.
*

**
Wanneer wij zoo ons eigen bestaan onderzoeken, dan vinden wij
op de eerste plaats dat het menschelijk << zijn » transcendeert, Dat wil
zeggen dat het menschelijk zijn boven zich zelf heen wijst. Want
dat menschelijk zijn kan zich zelf niet anders denken dan : in-dewereld. Dat beteekent niet alleen dat de mensch leeft tusschen al
die dingen, voorwerpen, waarden en andere menschen die op het
eerste gezicht de wereld samenstellen. Neen, de beteekenis ligt dieper.
Door zijn bestaan zelf is de mensch met al die wezens verbonden
als met een eenheid die hij wereld noemt. leder mensch leeft
in een zeker omgeving, order bepaalde omstandigheden. Hij vindt,
waar hij verschijnt, reeds een heele beschaving voorhanden. Maar
hij transcendeert dat kleine wereldgedeelte waarmede hij onmiddellijk
in verband staat, hij voelt zich werkelijk wereldburger. Het eerste
eindpunt van zijn transcendentiebeweging is : de wereld in haar geheel : het universum. De vraag rijst dus : wat is die wereld ? De
wereld is niet alleen de verzameling van alle dingen, die wij, menschen, kennen of kunnen kennen. De wereld is een a priori, een
4 voor-ontwerp », dat de mensch over de algeheelheid der dingen
uitspreidt, en waarin het menschelijk bestaan allereerst zijn eigen
mogelijkheden gewaar wordt en, al schetsend, uitdrukt. In dat
voor-ontwerp spreekt de mensch de wereld uit als tot zijn bestaan
behoorend, als daar-zijnde ter wille van dat bestaan. In dat voorontwerp ziet de mensch zichzelf als wat hij is, gebonden aan de
wereld, kunnende zijn doel hier op aarde alleen bereiken bij middel
van de dingen der wereld. En ook de dingen der wereld ziet hij als
voorbestemd voor dat doel. In dat voor-ontwerp ontmoeten elkander
voor het eerst mensch en heelal. Het is juist alsof door dat voorontwerp, mensch en wereld voor het eerst zich als zoodanig voortbrengen, gezamenlijk en onafscheidbaar. Om met Heidegger te spreken : het menschelijk bestaan is door zijn voor-ontwerpen wereld-
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beeldend. En het is dat in de tweevoudige beteekenis dat -het voor
het eerst de wereld in haar werktuig-zijn voor den mensch laat te
voorschijn treden, en ten tweede dat bet met de wereld zich eet:
oorspronkelijk niet-eigens gevat inzicht verschaft dat zal toelaten
al wat is, en daaronder zich zeif als zijnde, te interpreteeren. Daar is
geen menschelijk « Dasein » (zooals Heidegger dat noemt) , en daar
is ook geen wereld zoo lang er geen ontmoeting heeft plaats gehad
tusschen een wezen dat alleen, lijk de mensch, bewust een bundel
van mogelijkheden is, en de alheid der dingen die gemaakt zijn om die
mogelijkheden te helpen verwezenlijken. Het mogelijk bewustzijn van
die mogelijke ontmoeting en de uitdrukking ervan in het voor-ontwerp is juist het onderscheidend kenmerk van 's menschen bestaan.
Het is niet moeilijk de konsekwenties uit die stellingen of te
leiden. Indien de transcendentie alleen naar de wereld gaat, dan blijft
•
er niets anders over dan te besluiten dat de mensch exclusief voor
deze aarde gemaakt is. De eenling-mensch zocht zijn doel : hij heeft
het gevonden. Hij drage bij, in de mate van zijn krachten, tot het
opbouwen van een wereldsche beschaving. Daarin ligt zijn grootheid
en zijn... niet. Vergaan zal hij lijk zijn beschaving. En dat onvermijdelijke lot, de eenige mogelijkheid, die met alle zekerheid in hem
zal worden verwezenlijkt, de dood, zal hij met stoicijnsche gelatenheld, met spottenden humor a‘fwachten. 's Menschen waarachtig
bestaan is te arbeiden, wetend dat hij niets is, en nit de beschouwing
van dat niets-zijn zijn kracht en zijn sterkte te putten.
***
Onmiskenbaar is het dat wij naar de wereld transcendeeren,
en dat dit transcendeeren ons als plicht oplegt die dingen der wereld
te gebruiken om daardoor, onze eigene mogelijkheden ontwikkelend,
beschaving te scheppen. Doch de mensch heeft het recht niet daarbij
te blijven stilstaan. Want wij transcendeeren niet alleen als « Dasein »,
als domineerend ding tusschen andere dingen ; wij transcendeeren
ook als verstand, of, zooals Jaspers zegt, als algemeen bewustzijn.
Transcendeeren als verstand, dat is streven naar het verwerven
van algemeen geldige waarheden, dat is in zich het bewustzijn
voelen groeien dat ons weten ook het weten is van de andere menschen, een weten derhalve dat door iedereen moet worden beaamd
en aangenomen. Transcendeeren als verstand is transcendeeren naar
het rijk der waarheid en der wetenschap. Zooals wij daareven trans-
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cendeerden naar het rijk der vitale sympathieen en belangen, der
levensgemeenschap, zoo transcendeeren wij nu naar het rijk der
objectieve waarden, die, althans in de beschaving waarin wij verkeeren, de eenige zijn die op zich zelve staan en niet door subjektieve
motieven worden bepaald en vertroebeld. Waarom transcendeeren
wij naar het rijk der waarheid en der waarden ? Eerst en vooral
omdat het rijk van het « Dasein » begrensd is, en dat wij die grenzen
aanvoelen. Want « Dasein » zoekt bevrediging, geluk. Doch waar
het geluk te vinden is blijft ten slotte toch altijd een duister probleem, en het geluk te grijpen waar wij het meenen te ontdekken,
blijft een waagstuk. Meer nog, aan de volledige bevrediging zijner
lusten zou het Dasein ten gronde gaan. De zinneloosheid van dat
eeuwig begeeren zonder perk of paal is een oud vertrouwd thema
van de wijsbegeerte.
Wij transcendeeren dus omdat wij de grenzen van het « Dasein )
aanvoelen ; doch meer nog omdat dat transcendeeren alleen ores persoonlijkheid verschaffen kan.
Bij Cartesius, zoowel als bij Leibniz, Berkeley en Kant is het
probleem van de kennis van het uiterlijk ding wezenlijk alleen betrokken op de natuurwezens als zoodanig. Kennen is een voorwerp,
het moge nu stoffelijk of geestelijk zijn, in zijn verstand « intentionaliter » voorstellen. En geen enkel van die wijsgeeren dacht er aan
dat kennis, om werkelijk objektief te kunnen genoemd worden, intersubjektiviteit vereischt. Geen van hen dacht er aan dat kennis niets
is als zij niet kan meegedeeld worden en als mededeelbaar wordt
opgevat. En toch blijft zij zonder dat enkel subjektief bezit. Bewuste
mogelijkheid van mededeeling is voorwaarde voor alle objektieve
kennis. Wij transcendeeren als algemeen bewustzijn, en daardoor
worden wij bewust van onze eigene persoonlijkheid.
Fichte is hier voorgegaan. In zijn zoeken naar de voorwaarde
van het persoonlijk ik-bewustzijn, komt hij tot het resultaat : ik word
alleen ik als ik mij niet tegenover een ding, maar tegenover een « Du )o
bevind, als ik mensch ben onder de menschen. Wij beseffen dit ten
voile. Tegenover de dingen der wereld, dat wil zeggen tegenover
de stoffelijke voorwerpen is de mensch nog maar persoonlijkheid
« in potentia ». Zoolang hij zich bezig houdt met die dingen, is hij
wel een « zelf », een domineerend wezen, maar zijn gevoel voor
objectieve waarden, zijn liefde of zijn haat, zijn echte menschelijkheid ontwikkelen kan hij niet. Daarvoor moet hij hand elen als alge-
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meen bewustzijn, in zijn bewustzijn andere wezens insluitend, waarmede hij zijn kennis- en waardeoordeelen kan deelen.
Doch ook hier voelt het ik zijn grenzen. Want dat algemeen
geldige, dat ontwijfelbaar juiste is toch als zoodanig maar abstrakt,
als zoodanig is het nietig. En daarenboven ons ontsnapt het waarom
van al die tot in het oneindige opgestapelde waarheden. Wat hebben
zij te beteekenen ?
*
**

Hooger nog moeten wij derhalve transcendeeren. Want wie een
grens heeft ingezien wordt ook gedwongen over die grens heen te
stappen. Hij voelt immers dat er buiten die grens nog jets is, jets
dat als het begrenzende, in de kennis van de grens ligt bevestigd.
De mensch zal dus uitgaan boven het algemeen bewustzijn. Naar
een grooter eenheid zal hij streven. Als i Dasein » maakte hij met de
anderen reeds de gemeenschap uit van de vitale sympathieen en van
de stoffelijke belangen. Die eenheid is echter zeer onvolmaakt. Voortdurend verandert zij, voortdurend wordt zij verschillend begrensd :
nu eens zet zij zich uit, dan weer valt zij uiteen. Daarom moet naar
een hooger gemeenschap worden uitgezien, die de menschen als
verstandswezen verbindt door algemeen geldende waarheden en
beginselen. Doch, helaas, die universeele gemeenschap heeft geen
eigen, werkelijk bestaan. Een hooger gemeenschap moet er dus
nog zijn.
Laten wij die noemen de gemeenschap vati den geest.
De geest grijpt de idee van een geheel. Niet het afgetrokken
doch het konkrete, het reeele wil de geest verbinden. Doch dat
konkrete, met alles wat het is en zijn kan, wil de geest afleiden uit
het hoogere. De geest wil, lijk Hegel het leerde, het eenmalige zelf
vatten van uit het konkrete algemeene, als wiens afbeelding het geldt,
of als wiens moment het doorgaat. De geest gelooft ten slotte alleen
in het leven der algemeene idee, waarin de eenling als zoodanig wordt
opgenomen. Het leven uit den geest zal dan ook niet meer gevoed
worden met algemeen geldende waarheden, doch door de altijd verder
om zich grijpende vereeniging der eenlingen in ras, en staat en volkerengemeenschap. De geest is noch Dasein, noch bewustzijn, hij is een
werkelijkheid, die boven beide is verheven, en in wie en door wie
Dasein en bewustzijn zijn wat zij zijn.
*

**
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Doch ook de geest heeft zijn grenzen. Zooals wij daareven
zeiden : in de gemeenschap van den geest sluiten zich de leden_ door
het beleven van een in velen tegenwoordige werkelijkheid, rond die
werkelijkheid aaneen. Doch al vormen zij een geheel, toch weten zij
maar al te wel dat zij er geen aanspraak op kunnen waken het geheel
samen te stellen. Hun geheel heeft als geheel betrekking op een
grooter heelheid : hun geheel blijft onvolledig. En wat meer is,
in dat geheel komt de eenling niet tot zijn recht : want hij gaat op
in het algemeene. Het ik dat zich zelf en alleen zichzelf is, onvervangbaar, onherleidbaar, wordt wederom uitgeschakeld. En toch is juist
die eenling het voornaamste, het eenige bijna wat ons aanbelangt ,
hij is niet van iets anders of te leiden, hij is oorsprong, hij is het eerste.
De mensch als geest beseft dus zijn grenzen : het eenmalige,
de eigenlijke, echte existentie vat hij niet.
Nogmaals moeten wij dus transcendeeren. Waarheen ? Wat
blijft er nog over ? Alles wat in concepten kan gevat worden, alles
wat mededeelbaar is, alles waarover wij met elkander verstaanbaar
kunnen spreken, werd reeds uitgeput. Wij moeten dus verder naar
het onuitsprekelijke.
Het niet-kunnen mededeelen van ons eigen beleven wijst er
duidelijk op dat er in ons een diepte is die alleen de hoogste transcendentie kan vullen. Wat is dan dat laatste transcendente ? Niemand
kan het uitdrukken. Indien het werd uitgedrukt, zou het door het feit
zelf zijn transcendentie verliezen ; want dan zou het worden neergehaald in de wereld van het zegbare, d. i. van het Dasein, van het
algemeen bewustzijn, of van den geest. Het laatste transcendente is
derhalve in den gewonen zin onkenbaar; het is onvatbaar in concepten, het is ondenkbaar. Een oogenblik kan het in het bewustzijn van
den eenling als 't ware opbliksemen. Maar uitgesproken worden kan
het niet. De grens van het denken lijk van de mededeeling is... de
stilte. Van dat transcendente, van die gedachte zonder inhoud, alleen
existentieel voor mij en door mij vatbaar als het ongenaakbaar nabije,
zijn wetenschap en wijsbegeerte en wereldbeschouwing vertalingen,
cijferteekens. In zijn onophoudelijk zoeken grijpt de wijsgeer naar
die teekens als naar mogelijke sporen van God. Die cijfers hebben
voor hem een beteekenis, in zoover zij naar de verborgenheid, die
hij niet onthullen kan, als naar het hoogste en eigenlijke zijn been
wijzen.
*
**
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Hier blijkt nu ten voile hoe de existentieele philosophie heel en al
persoonlijk is. Dat is met de transcendentie haar voornaamste kenmerk. Zij is de wijsbegeerte waardoor de mensch als eenling door
een innerlijke handeling zichzelf door zijn transcendeeren voortbrengt als persoon. leder philosopheeren is eenmalig. Het kan niet
herhaald worden. Het wil uit eigen oorsprong tot klaarheid opwekken het op het transcendente zijn betrokken innerlijk leven. Het doel
der wijsbegeerte is dus in het eigen << Dasein » mogelijke existentie
te verwekken, dat wil zeggen : het vol-bewustzijn van het ik-bestaan
in zijn zelf-oorspronkelijk wezen te voltrekken. Daartoe dient de
geestelijke arbeid, daartoe het overdenken van de vroegere systemen.
Die stelsels immers waren de stamelende uitdrukking van het onuitzegbare, transcendente zijn. Zij alle hadden in hun tijd recht van
bestaan. Want zij waren, op grond van zichtbaar geworden grenzenlooze mogelijkheden, telkens een probeeren. flit het antwoord dat
kwam op wat de wijsgeer denkend dorst te wagers, ontstond een
nieuwe vraag. Daarom neemt die kennis nooit een einde ; daarom
volgt systeem op systeem ; het êêne, waarachtige zijn kan immers
alleen en uitsluitend existentieel en dus persoonlijk worden aangevoeld.
De wijsgeer zal dus de vroegere systemen in zich opnemen, doch
enkel als wekmiddel voor eigen denken, enkel als opvordering en
steun in het opbouwen van zijn eigen ik. No- oit zal hij zich laten
binden door een rationeel bepaalbare objektievc gestalte. Hij voelt
en wil de vereeuwiging van den kennisdrang en den kennisnood, die
voortdurend den geest in spanning houdt, en den vrijen wil voor
nieuwe te nemen besluiten stelt. Hij wil in het ik een bewustzijnsthestand scheppen, die het telkens en telkens weer zijn eigen grenzen
als grenzen laat aanvoelen om ze dan te transcendeeren. Van voorop
gegeven, vaststaande inhouden wil de wijsgeer niets weten. Aileen de
door zijn vrije geestelijke persoonlijkheid zelfverworven waarheid
acht hij zijner waardig. Hij erkent zelfs geen zedewet buiten zich :
handel zooals gij zijt, en blijf u zelve trouw, al was het ook tegen
lagere aanvechtingen in ; zoo luidt zijn leuze.
Volgens innerlijke eigenwettigheid dus, en geheel op eigen
verantwoordelijkheid moet de mensch zijn zelfontwikkeling inleiden
en doorvoeren. Wijsbegeerte is een vrijheidsdaad.
Indien de mensch niet wil ondergaan als mensch en worden tot
een ding in de wereld der dingen, dan heeft hij te kiezen tusschen
deze twee levensopvattingen :
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Ofwel zelfwording uit en verankering van eigen wezen in het
transcendente zijn, ofwel overgave aan een geest, die gereede bewustzijnsinhouden verschaft en zedelijke opgaven stelt. Daar zijn maar
twee wegen, zegt Jaspers : Terugkeer naar den godsdienst of het
waagstuk van het philosopheeren.
*
**
Het waagstuk van het philosopheeren ! De mensch moet neerdalen in eigen oorspronkelijk wezen. Dan ziet hij in hoe al de histotische wereldbeschouwingen die zijn bewustzijn vervullen, hem als
't ware boven zich zelf verheffen, in het oneindige voortdrijven, en
eeuwigheidsperspectieven openen. Dat beteekent dat hij in en door
het worden en werken van anderen, dat als een gesloten geheel,
omdat het geschiedkundig voorbij is, voor hem ligt, zijn eigen nog
altijd voortvloeiende ontwikkeling bewust wordt. En dat is het
verantwoordingsvol, wilskrachtig wakker worden voor zich zelf.
Daarmede bereikt de philosophie haar doel.
Ik zei hierboven dat het laatste transcendente niet denkbaar is.
Dat beteekent dat ten slotte de kern van alle wereldbeschouwing is :
geloof. De diepste waarheid, als men ze nog waarheid mag noemen,
kan niet door clenken, doch alleen door gelooven gevonden worden.
Daarom heeft de wijsgeer nooit zekerheid. Nooit kan een geest met
een zoogenaamde definitieve waarheid tevreden zijn. Geloofswil en
twijfel zijn de twee drijfkrachten van de wijsbegeerte. Het komt er
op aan dat wij er ons voortdurend van bewust worden, dat wij
kiezend en verwerpend boven alles staan, en als oereigene bewustzijnsbron door het transcendente existeeren. Dat alleen geeft zekerheid. Deze zekerheid bereikt men echter niet door een rationeel te
belichten en klaar te stellen redeneering, doch door een sprong van
vrijen wil. Philosophie is dus eerst en vooral een, uit een met kennis
verrijkt bewustzijn, uitgaand zoeken en vechten om een blijvend
standpunt, om ten slotte te belanden bij een onbegrijpelijke zekerheid,
die in de daad van het philosopheeren opdoemt en dit philosopheeren
zelf overtreft.
**
Ins Vernunft and Existenz >, vat Jaspers, een der meest vooraanstaande vertegenwoordigers van deze richting, zijn eigen werk_
aldus samen.
( De door mij uitgegeven philosophie wil een transcendeeren
) systematisch voltrekken. Zij wil ten eerste philosophisch orienteeren

134

EXISTENTIE-PHILOSOPHIE

-» in de wereld, om vrij te staan en alle mogelijk belemmerend ver) band met de gekende dingen der wereld te ontbinden. Zij wil ten
» tweede opheldering brengen in het wezen der existentie, om den
mensch eraan te herinneren wat zijn zelf eigenlijk is. Zij wil ten
• derde de laatste grenzen helpen beleven, en de transcendentie
oproepen. De in deze philosophie naar mededeeling zoekende
innerlijke
houding heeft met Kant gemeen het verwerpen van de
•
' oude objektieve metaphysiek, met Kierkegaard en Nietzsche het
• verwerpen van de rustige overtuiging van de totale ontwikkeling
van den Geest. Zij verwerpt een, den mensch als geheel, omvattende
• psychologie, lijk elk andere verabsoluteering van een wetenschap) pelijk kennen. Die philosophie heeft haar oorsprong in het weten• willen. Aan dien wil verdankt zij de scheiding die zij maakt tusschen
) het kennen van de eindige ondervindbare dingen, en het door» denken van het leven krachtens rede en vrijheid. Zoo ontstaat er
) een denken, dat niet alleen een weten is van iets anders waarop het,
• lijk op een vreemd iets, betrekking heeft, doch een denken dat
zelf een daad is, een eigen innerlijk handelen. » (1)
Uit deze korte schets zal het den aandachtigen lezer wel klaar
blijken dat het hier gaat om zijn of niet zijn. In den loop van dit
artikel heb ik doen opmerken dat een mensch zijn « zijn » kan verliezen. Hij kan zichzelf tot een kuddemensch maken, tot een van den
, grooten hoop dien Heidegger met het woord « man » bestempelt.
Hij kan echter ook dat zijn terugwinnen, door het te vatten aan de_
bron zelf waar het ontstaat, het transcendente. De existentie-philosophie is een poging om dat eigen zijn, versmoord onder het oneigene,
to doen veroveren. Wat dan ook in die philosophie het meest treft,
is de innerlijke dynamiek die ze bezielt. Op « doen » komt het aan,
niet op weten. Op « doen », d. w. z., op eigen inspanning. De klassieke wijsbegeerte leeft van traditie, ook wanneer zij daarop voortbouwt ; de moderne philosoof wil door geen overlevering meer
-gebonden zijn : hij wil zijn « ik » bevrijden en dat kan hij alleen ;
,en niemand kan hem daarin vervangen. De rest van de wereld kan
opwekken, maar hij alleen kan uitvoeren wat hij te doen heeft. Dat
alleen-staan wordt door hem gevoeld als hoogste grootheid en
tedelste schoonheid.
Ziedaar, zoo objectief mogelijk weergegeven, zijne opvattingen.
(1) K. Jaspers, Vernunft and Existenz, blz. 114, Nota 4.
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NAAR OPEN WATER
door F. DE RAEDEMAEKER, S. J..

De tijden, die we beleven, zijn zoo hopeloos verward, en de
broeiende onrust drukt zoodanig op ons kommervol bestaan, dat we
gretig luisteren naar al wie eenig inzicht blijkt te bezitten in het
warnet van dezen tijd.
Ik heb dan ook niet nagelaten het jongste boek van Dr. Johan
W. Schotman, « Naar Open Water », ter hand te nemen ; het draagt
immers den veelbelovenden ondertitel : « De Koers uit den Cultuurnood D (1 ). Ik heb me --- kritisch — aan dezen nieuwen piloot toevertrouwd, die me een veiligen uitweg beloofde aan ,te wijzen uit de
verwarde stroomingen van de moderne cultuur.
Of ik me deze lezing beklaag ? Wel neen ! Ze brengt immers.
zooveel problemen in het midden ! Al de cultuurhistorische, godsdiensthistorische en -vergelijkende, wetenschappelijke, viijsgeerigekennissen, waarover we beschikken, worden mobiel gemaakt. Hetaggressieve van vele beweringen laat wel een tekort aan bewijsmateriaal vermoeden ; maar er wordt zooveel geaffirmeerd, dat er
toch steeds voldoende voorraad is om het genoegen te smaken met
Dr. Schotman accoord te gaan.
* * *

Men merkt weldra op, dat hij geen vrede heeft met een ander
stuurman, die ons onlangs den weg wees naar « de schaduwen van
morgen ». Huizinga overigens en Dr. Schotman komen van zeer verschillende intellectueele horizonten, hetgeen hun oneenigheid kan
verklaren. Huizinga is van huis uit een historicus : een man dus, diede menschelijke handelingen door de eeuwen been heeft nagegaan,

en die meent zijn kennis van het verleden te kunnen aanwenden vooreene 0 diagnose » van het heden. Dat vergeeft hem de dokter niet,
die Schotman is. Een diagnose opmaken is toch het vak van hem
(1) Dr. J. W. Schotman, t Naar Open Water >. — Boucher, Den Haag. — 50 frt.
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« sedert jaren psychiater aan Maasoord te Poortugaal en docent aan
, cle Volks-Universiteit »... alhoewel we ons onzen loods o naar open.
water D eerder in een oliepak dan met een kliniekjasje hadden voorgesteld... Maar laten we den professioneelen kant van de zaak rusten.
* * *

Evenals elk nadenkend sterveling, ziet Dr. Schotman, dat we op
een beslissend keerpunt staan van onze cultitur-geschiedenis, en hij
zint op middelen om deze langs goede banen te leiden.
Hij is erg onder den indruk van de fascistische, nationaal-socialistische, socialistische en communistische staatsinstellingen, die zeker
opvallen in het huidige wereldbeeld. Hij onderwerpt deze sociaal-politieke verschijnselen aan een scherpe kritiek, en we kunnen niet
anders dan hem gelijk geven waar hij zegt, dat ze alle « de waarde
onderschatten van den geestelijk hooger gevormden mensch ; zij miskennen het feit, dat de langdurige, kostbare opleiding eerst laat gezinsvorming mogelijk maakt, en dat de ontwikkelde zich niet meer
kan schikken in een klein-burgerlijk milieu. Zelfs de opklimmende
-arbeiderszoon openbaart zijn beter geestelijke vorming onmiddellijk
door de klemmende behoefte aan eene betere omgeving. Hoeveel te
meer dan de geestelijke werker. Er is geen gelijkheid en die kan
er nimmer zijn » (blz. 214 ).
Dergelijke rake opmerkingen krijgt men meer te hooren, en
alhoewel men staande kan houden dat, in bepaalde omstandigheden,
een dictatoriaal ingrijpen het eenige middel is om een land uit een
hopelooze verwarring te redden, toch hoor ik graag van Dr. Schotman de volgende verklaring : « Wanneer we vragen : wat is beter,
clictatorschap of volksregering, dan moet het antwoord onverbiddelijk luiden : geen van beide. Maar van deze onbewuste tendenzen
zou ik een bepaalden factor willen onderscheiden : wat in den loop der
laatste eeuw zich door alle golvingen en wisselingen heen gestadig
sterker bevestigde, was een gematigde en bezonnen democratie. Onder
democratie versta ik dan niet de horde-tyrannie ; maar het inzicht dat
de verstandige samenwerking van alle deelen des yolks en gelijke
mogelijkheden voor allen, al naar gelang aanleg en bekwaamheid, een
sfeer van onderlinge verstandhouding en waardeering scheppen, die
'van standen niet wil weten, maar evenmin eene zakelijke ondergeschiktheid buiten sluit. Met andere woorden : men zoeke naar het
bestendige en toenemende beginsel in alle wisseling en verandering. »
(blz. 219-220)

« NAAR OPEN WATER ),

137

Dit alles schijnt me gezond gedacht, alhoeweI, volgens het vorig citaat van Dr. Schotman zelf, de « zakelijke », laat ons zeggen de
functioneele ondergeschiktheid, die elke samenleving meebrengt, vanzelf standen in 't leven zal roepen. Intellectueelen zullen altijd aan
« een fijnere omgeving behoefte hebben », en aldus van lieverlede een
milieu, een « stand » vormen. Maar misschien schuift de schrijver
onder het woord « stand » het begrip, dat gewoonlijk wordt gedekt:
met het woord « klas D, waaraan de marxistische ideologie een aggressief karakter heeft gegeven ; en dan kunnen we volledig overeenstemmen met het democratisch ideaal van Dr. Schotman, door uitsluiting
van den klassenstrijd. Maatschappij en staat bestaan om den persoon
te dienen, niet andersom; en we zijn te begaan met de onvervreemd- bare rechten van de menschelijke persoonlijkheid om ze te laten weg- zinken in een niet-gedifferentieerde staatsmassa, — tenzij misschien
in uitersten nood, en voor zoo kort mogelijken tijd.
Nochtans zien we in Europa- de dictatuur, zoowel van rechts als
van links, veld winnen. Van eene ongeordende, liberale democratie
schijnt ons werelddeel te willen overslaan naar de tyrannie. De gezonde, gehierarchiseerde democratie, door Dr. Schotman aangeprezen, is nog zoek, alhoewel die landen, welke het liberalisme door hervormingen trachten te bestrijden, zonder de democratie te dooden,
er nog het beste aan toe schijnen te zijn, en bij velen meer vertrouwen
voor de toekomst inboezemen dan die andere, welke misschien noodgedwongen, hun toevlucht zochten in de dictatuur.
Dr. Schotman -- en hier gaat hij accoord met Huizinga ---, betreurt voor Europa « het verliezen der bezinning », dat het naar
die nieuwe staatsvormen heeft gedreven. Mar schuilt, volgens hem,.
het groote gevaar. Huizinga noemde dat de « algemeene verzwakking van het oordeel » en de « dating van de kritische behoefte ». Men
oordeelt niet meer volgens de kalme rede, zoo constateert de groote:
historicus, maar volgens gevoelens, intuities, en blinde aandriften, die
door massareclame worden opgezweept. En op zijne beurt zegt
Dr. Schotman : « Maar omdat nu het moment waarop het yolk bezig
is tot tyran te worden, samenvalt met het moment... waarin in dubbelemate zich openbaart een vlegelmentaliteit : overdrijving van het
herdisme, overschatting van het lichamelijke, aanmatigende opstandigheid tegen geestelijke autoriteit, is dit tijdsgewricht van een zeer bijzonder en uiterst gevaarlijk karakter. » (bi. 262)
Maar hoe kan Europa terug tot bezinning komen ? Hoe kan rust
en rationeele orde ontstaan midden in die « ...ziekelijke woekering van,
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bepaalde bevolkingsgroepen ten koste van andere, ten koste ook van
het intellect, ziekelijke woekering van imperialistische begeerten, ziekehike woekering van materieele behoeften... » ? (blz. 254)
Dr. Schotman, als wetenschapsmensch, heeft de beste verwach.
tingen van de wetenschap. De bezinning zal komen door het wetenschappelijk denken, dat door zijn strenge objectiviteit de gevoelselementen uit het zichtveld weert, en de zaken beschouwt zooals ze
zich in de werkelijkheid voordoen. De schrijver is op zijn best, waar
hij dit wetenschappelijk denken beschrijft, met zijn voorzichtig voortschrijden in het nog onbekende. « Voetje voor voetje ontdekt de
mensch de realiteit, dat, wat alle kritiek weerstaat. Maar de ervaring
is als een heen en weer schommelende slinger, waarvan niets anders
vast te stellen valt, dan dat de slingeringen geleidelijk kleiner worden, dichter dat ideale nulpunt benaderen, waarop ervaring en realiteit elkaar voor immer dekken. » (biz. 19). Voorzeker zou de gewoonte
van het objectieve denken een machtig middel zijn om tot bezinning
te komen. Want zeer juist merkt Dr. Schotman op « dat ons intellect de instinctreacties het beste overwint : begrijpen of weten remt
-of voorkomt de reactie en overwint de vrees » (blz. 47).
Vermits we lijden aan sociale kwalen, zullen we vooral eene
maatschappijleer moeten uitbouwen volgens strict wetenschappelijke
normen. Dr. Schotman waagt het niet zulk een rationeele sociologie
te schetsen. Als arts heeft hij zich vooral geinteresseerd voor de
moderne zielkundige wetenschap en hij meent terecht, dat deze een
voorname rol zal spelen in de oplossing van het maatschappelijk probleem, alhoewel hij erkent dat « we nog maar aan het begin staan van
deze nieuwe wetenschappelijke taak » (blz. 229). Het empirisme, dat
totnogtoe bijna uitsluitend werd aangewend voor de leiding der volkeren, kan stilaan vervangen worden door wetenschappelijke regelen,
naargelang men dieper zal doordringen in het geheim van de drigveeren der individueele en collectieve menschelijke handelingen. Voorzeker, de mensch is vrij, maar niet zoo dat hij los zou staan van zijn
verleden, zijn omgeving, zijn karakter, zijn gewoonten. « Voldoende
kennis van alle factoren zal ons in staat stellen, ook het menschelijk
handelen aan zijn determinanten scherp te kunnen bepalen, zoodat
,00k bier de mogelijkheid zal groeien, op wetenschappelijk compas
naar een vaststaand en weloverwogen doel te sturen. » (blz. 229)
Zekere « determinanten van de menschelijke handelwijze zijn nu
reeds gekend en worden zeer voordeelig uitgebuit door de massareciame, door de pers, door lichteffecten ; en niemand beter dan een
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Hitler of een Mussolini bezit de kunst die drijfveeren in het hart van_
millioenen te spannen. Hoe meer er overigens zullen gekend worden,
hoe zekerder men de massa zal kunnen leiden naar een vooropgesteld_
doel : in dezen zin moeten we volkomen instemmen met Dr. Schotman.
Hij heeft nochtans zelf de in 't vooruitzicht gestelde ontwikke
ling van de zielkunde niet afgewacht om een geneesmiddel voor te
schrijven, dat Europa onmiddellijk zal bevrijden van den koortsachtigen toestand waarin het zich bevindt. « De wederzijdsche economische afhankelijkheid is van dien aard, dat de eenige redding uit deEuropeesche ellende bestaat uit de noodzakelijke aanpassing aan de
werkelijkheid : het ophef fen der economische grenzen, het afschaf fen
van alle douane en tolmuren, het aanvaarden van 66n Europeesch
muntstelsel, een rechtspraak, een postdienst, een centralen raad voor
elk der takken van wetenschap. » (blz. 272-273)
Dit pan-Europeesch programma van Dr. Schotman, hoe scherp
het ook wordt tegengesproken door de feiten, is -- ten minste wat de
strekking betreft --- een ideaal dat iedereen zal huldigen, die bezorgd
is voor de toekomst van onze Europeesche cultuur, en die ze niet
wenscht reddeloos te zien ondergaan in een nieuwen broederoorlog.
Wanneer we dus de positieve raadgevingen van Dr. Schotman
samenvatten, kunnen we hem bijna over heel de lijn gelijk geven.
Zij werden ten slotte ingegeven door eene spontane psychologische
reactie tegen de droeve werkelijkheid, reactie die hij zelf toeschrijft
aan « een humanistisch-sociale niet-aggressieve levenshouding »
(blz. 251). Deze levenshouding is er voorzeker eene edele en oprechte,
en niemand zal -- theoretisch ten minste — er een tegenovergestelde
willen verdedigen of voorstaan.
* * *

Tot hiertoe hebben we met sympathie geluisterd naar deze laatste diagnose van den modernen tijd. Nieuw is ze zeker niet ;
Dr. Schotman erkent zelf in zijn voorwoord, dat men bij Fedor Vergin,
Ortega y Gasset, Eugen Diesel e. a. veel overeenkomstige inzichten
kan aantref fen. We kunnen zelfs den indruk niet ontkomen dat, hoe
bitsig Dr. Schotman ook spreekt over het werk van Huizinga, hij toch
of en toe aan dezes invloed niet is ontsnapt. En, jammer genoeg, waar
hij Huizinga bekampt en andere profeten volgt, vinden wij zijn
boek zeer zwak ; en de koude objectiviteit verplicht ons bij het bespreken van dit belangrijk werk enkele dezer zwakheden aan te toonen._
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We vinden het in elk geval erg spijtig, dat de schrijver de gezonde
,sociale inzichten, die we zooeven hebben samengevat, heel noodeloos
heeft vermengd met wijsgeerige en religieuse beschouwingen van zulk
bedenkelijke gehalte, dat de mooie waarheden die hij verkondigt in
zulk verdacht gezelschap hun glans verliezen.
En vooreerst, Dr. Schotman is een enthousiast aanhanger van de
psychanalyse van Freud, dien hij op eene lijn stelt met Copernicus en
Newton. Nu moeten we goed onderscheiden tusschen de wetenschappelijke hypothese van Freud en de wijsgeerige, sociale, religieuse
beschouwingen, die deze groote geleerde rond zijne hypothese heeft
gefantaseerd.
De wetenschappelijke hypothese van Freud is, gelijk elke andere,
eene werkhypothese. In dit bepaald geval hebben we te maken met
.een poging om de oorzaak van sommige zielsstoringen te ontdekken,
ten einde deze te genezen. Wanneer men zich beperkt tot die bepaalde
,storingen, dan zal iedereen erkennen dat Freud eene nuttige, alhoewel
vrij gevaarlijke, werkhypothese heeft gevonden. Hij heeft eenheid
gebracht onder vele psychologische afwijkingen door er de gemeen,schappelijke oorzaak — de onderdrukking der libido — van te ontdekken. Zulk eene gemeenschappelijke oorzaak voor uiteenliggende
phenomen ontdekken, is zeker het teeken van het wetenschappelijk
genie, dat we Freud geenszins willen ontzeggen. Maar hem ook volgen in zijne would-be philosophische extrapolaties, en een werkhypothese die aangepast is bij een bepaald soort van phenomenen, klakkeloos gaan aanwenden om alle phenomenen en alle werkelijkheid te
verklaren, dat is geenszins wetenschappelijk verantwoord. Met een
meter kan men wel de lengte meten van een doek, maar niet den
of stand tusschen de sterren.
De ingewikkelde verscheidenheid in de ontwikkeling van de
_menschelijke samenleving herleiden tot een herhaling in 't groot van
de vader- en moeder-complexen bij het kind, kan voor geen enkel
denkend verstand steek houden. En wanneer Dr. Schotman de opeenvolging van het Romeinsch Keizerrijk, de anarchie der Barbaren, de
feodaliteit, de gemeenten, het absolute koningschap, de Fransche
revolutie en de republieken, het communisme, het fascisme, wil uitleggen door te zeggen : « En zoo herhaalt zich in de wisseling van
vaderhorde tot broederhorde, en van matriarchalen staat dan weer
terug tot patriarchalen de noodlottige historische cyclus op stereotype
wijze » (blz. 261 ), dan noemen we dat een leege phraseologie en een
„alles behalve wetenschappelijk inzicht in den steeds onvoorzienen
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geschiedenis, waarin zich tot nogtoe geen twee feiten, laat
cultuurperioden « op stereotype wijze » hebben herhaald.
Dat een geneesheer een patient, waarvan hij vermoedt dat hij
lijdt aan sexueele neurose, tracht te genezen volgens de freudiaansche
methode, dat laten we over aan zijn medisch inzicht ; maar wanneer
dezelfde medicus me wil uitleggen dat Mussolini het Italiaansch
Imperium en Hitler het Nationaal-socialistisch Rijk hebben tot stand
gebracht dank zij een zoogenaamd vadercomplex en de wording van
den patriarchalen staat, dan hebben wij het recht ons of te vragen
of hij geen geweld doet 6n aan de historische feiten en aan de medischwetenschappelijke hypothese. Waaruit blijkt dat het niet altijd diegenen zijn die roepen : objectiviteit ! die in feite objectief staan tegenover de werkelijkheid. Zij dringen haar integendeel dikwijls hunne
eigen categorieen op, en denken, zonder er zich van bewust te zijn,
primitief of « magisch D, in den zin waarin Dr. Schotman zelf zegt :
« de primitief denkende mensch legt geen verband tusschen de dingen,
die wel met elkaar verband houden, en wel tusschen de dingen, die
niets met elkaar te maken hebben » (blz. 17).

gang der

staan twee

* * *

Ten tweede, voor Dr. Schotman kan alleen het strict wetenschappelijk denken op objectiviteit aanspraak maken. Al wat buiten de
proefondervindelijk-wetenschappelijke methode ligt, wordt naar het
subjectieve, het primitieve, het « magische » denken verwezen.
Dr. Schotman schijnt niet aan te voelen, dat hij de hooge waarde van
de echte wetenschap in het gedrang brengt met op pseudo-wetenschappelijke gronden aan andere manieren van kennen alle objectieve waarde te ontzeggen. Het leven is rijk en diep genoeg om door
verschillende ken- methoden doorpeild te worden en alleen de achterhoede van het scientisme kan nog het monopolie van het objectieve
denken voor de proefondervindelijke wetenschappen opeischen.
De wijsbegeerte, in den traditioneelen zin van het woord, en voor
zoover ze niet herleid wordt tot zuivere wetenschap, wordt door
Dr. Schotman zonder meer als magisch denken gedoodverfd. « Deze
eigenlijke wijsbegeerte, zoo beweert hij, is precies het tegenovergestelde van alle wetenschap : het is centrifugaal denken in plaats van
centripetaal. Het is een in eigen denken ontstaan verband, overgedragen op de werkelijkheid daarbuiten... Voor den wijsgeer had de
wereld derhalve de ordening waarin hij ze zich dacht. Het denkend Ik
zat in het hart van een groot gedachtenspinneweb, waarin alle wer,
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kelijkheidservaring • was opgenomen. Op primitieve wijze projecteerde
de mensch dat web in de buitenwereld, en nam dus aan, dat ook de
werkelijkheid buiten hem naar webvorm geordend was. » (bl. 223-224)
We kunnen grif toegeven, dat sommige wijsgeerige systemen zich
aan een zeker apriorisme hebben bezondigd, en getracht hebben, in
plaats van de laatste rationeele oorzaken der dingen op te sporen, de
werkelijkheid in subjectieve categorieen in te passen. Maar dat geeft
aan niernand het recht alle wijsbegeerte als subjectieven denkvorm te
veroordeelen. Sommige buitensporige systemen buiten beschouwing
gelaten, getuigt de geschiedenis van de wijsbegeerte voor een objectief zoeken naar waarheden, waarvoor de mensch zich ten zeerste
interesseert, en die dieper liggen dan de wetenschappelijke verworvenheden. Welke ook de uitbreiding moge wezen van de proefondervindelijke wetenschappen, er zullen altijd wrjsgeeren bestaan, die naar
een intiemer verband tusschen het Ik en de wereld en God zullen
zoeken dan dat, waar de wetenschappelijke hypothese naar grijpt.
Want de echte eeuwige wijsbegeerte komt niet voort uit eene, overigens onverklaarbare, neiging om de denkwetten op te dringen aan
de werkelijkheid der ervaring, maar wel uit deze overtuiging, ons
door de natuur der dingen zelf opgedrongen, dat er in de innerlijke
en uiterlijke ervaring, tusschen de verschillende eigenschappen van
onszelf, de wereld en het absolute, betrekkingen bestaan, sommige
weinig talrijke en algemeene verbindingslijnen, die we door redeneering kunnen ontdekken, en die ons den diepsten zin van het levee
openbaren. Die wetenschap, de wijsbegeerte, werkt niet met meetapparaten, distilleerkolven en vergrootglazen, maar zij is daarom niet
minder objectief.
Waarom dan wijsbegeerte en wetenschap tegen elkaar in 't harnas jagen, en schrijven : « Het wijsgerig denken geeft dus subjectief
wereldbegrip. » (blz. 225 ). Ze kunnen allebei objectief zijn, elk op
eigen wijze. Ze kunnen ook ongelukkig allebei erg subjectief zijn, en
voorbeelden liggen vOOr de hand. In den strijd tegen de anarchie, die
onze beschaving met den ondergang bedreigt, ware het veel wijzer
alle krachten ter verdediging op te roepen. Dat de wetenschap er
veel toe kan bijdragen om het menschdom op het goede spoor te
brengen, wordt niet betwist. Maar de wijsbegeerte kan ook wel een
duit in 't zakje gooien, en het is zelfs zeer de vraag of de wetenschap
ook maar iets zal kunnen uitrichten- indien de wetenschapsmenschen
niet word ' -elnspireerd door eene gezonde wijsbegeerte. De mensch
blijkt voor I behoefte te hebben aan een kalm inzicht in de verhoudin-
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gen tuss.:hen individu en gemeenschap, mensch en God, godsdienst en
kerk, want dat alles staat bij hem op losse schroeven. En zoolang er
geene staatsleiders zullen opstaan, die daarin een gezond wijsgeerig
inzicht bezitten, zal er ook met zielkunde niet erg veel veranderen.
De wijsbegeerte legt de geestelijke grondslagen zoowel van het persoonlijk als van het sociaal leven. Dat zegt Huizinga zeer goed aan
alle moderne vitalisten : « Het is van het allergrootste gewicht, goed
waar te nemen hoe de wil wordt gemotiveerd en waarop hij gericht
is. Maar wat blijft er als algemeen richtend moment over, wanneer
dit niet meer kan zijn noch een transcendentaal geloof, op een bovenaardsch en overdoodsch heil gericht, noch de waarheidzoekende
gedachte, noch een algemeen menschelijke, als gesloten stelsel erkende
moraal, die waarden als gerechtigheid en barmhartigheid omvat ? Het
antwoord is altijd weer : het kan alleen het leven zelf zijn, het blinde
en ondoorzichtige leven, object en richtsnoer tegelijk. De verzaking
aan all.=. geestelijke grondslagen, die het nieuwe standpunt meebrengt,
gaat veel vender, dan de dragers zichzelf bewust zijn. » ( 1 )
De geestelijke grondslagen waarvan Huizinga spreekt, die den wil
van den mensch motiveeren en heel zijn handelwijze leiden, liggen
besloten in een levensideaal, dat de wijsbegeerte puurt uit de totaalondervinding van den mensch.
* * *

We willen het hier herhalen, dat Dr. Schotman zeer gezonde
wenken geeft voor de redding van Europa. Alleen betreuren we het
exclusivisme van de motieven, waarop hij die raadgevingen steunt, en
de manier waarop hij de freudiaansche moeder- en vadercomplexen
te pas brengt bij het aanbevelen van een internationalen postdienst I
Maar wat menige lezers nog meer zal verwonderen, dat zijn de godsdienstige beschouwingen die, zoo schijnt het,, daarmee te maken
hebben.
Freud heeft een werkje geschieven, « Totem en Taboe », waarin
hij het ontstaan van den godsdienst en meer bepaald van het Christendom restloos wil utitleggen door de psychanalitische complexen
van den mensch. Hij verwerkt in gemeld boek de conclusies van diegenen, die in de geschiedenis van de neo-testamentaire exegese
bekend staan als de « mythologen » : een W. B. Smith, een Kalthoff,
een Drews, onlangs nog een Couchoud. Volgens deze hypercritici -weinig in getal — zou Christus niet bestaan hebben, maar een soort
(1) 4 In de Schaduwen van Morgen ), blz. 124-125.
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zonnegod zijn geweest, zooals men er vele aantreft, vooral in de
Oostersche godsdiensten. Die mythische Christus is dan gelijk al de
andere, gestorven en verrezen : mytische gebeurtenissen, die men viert
in plechtige ceremonieen, vooral door doopsels en eetmalen, waarin
men het vleeesch nut van den geslachtofferden god. Op deze fantazie
van de mythologen nu ent Freud zijn psychanalitische complexen,
hetgeen een mensch, die iet of wat vertrouwd is met de echte godsdienstgeschiedenis, de grootste verrassingen bezorgt. Zoo is het mytisch offer van Christus de straf voor het cedipus-complex, waardoor
de totemische stam zijn aanvoerder heeft gedood uit jaloerschheid, en
deze erfzonde boet door het eten van den totem !
Dr. Schotman schrijft dat alles netjes over, met heilige overtuiging ! Voor hem ligt er in die cerebrale, ultra-subjectieve, echt
« magische » constructies niet de minste moeilijkheid ! Het hoofdstuk
« God en Bijbel » is eenvoudigweg ontzettend. Alle eenzijdige, overdreven, onzekere, valsche stellingen van de mythomanen vindt men
bier aaneengeregen, samengedrukt in enkele bladzijden, zoodat deze
den indruk geven van het wetenschappelijk-monsterachtige. Het toppunt echter wordt bereikt, waar de schrijver het heeft over de vereenzelviging van Christus met een Perzischen of god : Agni. Deze identiteit wordt als vanzelfsprekend aangegeven : « men lette op de verwantschap en verwarring tusschen Agnus Dei of Lam Gods en Agni
Deus, de God Agni » ! ! (blz. 160). Spijtig maar, dat onze Evangelien in het Grieksch geschreven werden, en dat we bij Johannes
lezen : « ho amnos tou theou », hetgeen men heeft vertaald in het
Latijn door « Agnus Dei », en in het Nederlandsch door : « Lam
Gods ». De verwarring zou moeten geschied zijn tusschen het Perzische
Agni en het Grieksche Amnos ! Door dezelfde wetenschappelijke
methode kan men bewijzen, dat de evangelisten hebben gesproken
over Baeto, den vader aller Batavieren. Lezen we immers niet bij
Marcus : « Wat zal het den mensch baten... » Let maar op de verwantschap en de verwarring tusschen e den mensch baten » en
t den menschen baeto »
Het is een onbegonnen zaak al de groote moderne exegeten,
zoowel geloovige katholieken en protestanten als ongeloovigen aan
to halen, die de droombeelden der mythomanen uit het veld derwetenschap hebben verdreven. In dit tijdschrift zelf wees ik onlangs.
op het stevige werk van Marius Lepin : « Le Probleme de Jesus » (I),.
(1) Streven, Juni 1936, blz. 555.
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De wetenschappelijke positie ten overstaan van de historiciteit van
de bronnen van het Christendom kan men ook lezen bij Hans Lietzmann, die schreef in zijn boek « Geschichte der alten Kirche D, dat
nochtans verre staat van alle orthodoxie : « Hebben wij werkelijk
betrouwbare bronnen over Jezus ? Zijn zij voldoende om een beeld
te schetsen van den historischen Jezus ? Of moeten we ons met den
mythus van de eerste christelijke gemeente vergenoegen en den a historischen Jezus in het gebied van het niet werkelijke of ten minste van
het niet vatbare verwijzen ? » Na aldus duidelijk de vraag te hebben
gesteld, antwoordt Lietzmann verder : « Onze bronnen over Jezus'
woorden en daden hebben voorzeker hun vorm gekregen in de eerste
christelijke gemeente... Maar door hare vormgevende literaire bedrijvigheid heen zien wij verder de echte rots van betrouwbare berichtgeving, waarop de geschiedkundige voortbouwen kan — indien hij
ten minste de bronnen van het Christendom behandelt volgens dezelfde
methode als alle andere bronnen op deze wereld... Er bestaat maar
éene historische methode : wordt er gesproken van bijzondere methoden van godsdienstgeschiedkundigen, legenden-kritischen, vormgeschiedkundigen, cultusgeschiedkundigen aard, dan zijn dat in werkelijkheid geen nieuwe methoden, maar nieuwe blikpunten, die elkaar
kunnen aanvullen en het werktuig van de historische methode kunnen
verbeteren. » ( biz. 34-35)
Ook een katholieke exegeet zou, mits zekere aanvullingen, maar
weinig aan dezen tekst moeten veranderen om er volledig mee in te
stemmen.
Maar Dr. Schotman ---- en dat kan hem eenigszins verontschuldigen — heeft waarschijnlijk geen tijd om naast zijn ambtelijke
bezigheden als psychiater, ook nog de christelijke bronnen van dichtbij te bestudeeren, en een oordeelkundige keus te doen onder de vele
exegeten, die die bronnen onder de loupe hebben genomen. Hij heeft
zich op sleeptouw laten nemen door Freud err zonder verder persoonlijk onderzoek het mengsel van de avontuurvolle exegese van de
mythologen met de psychanalistische uitwassen van den Weenschen
professor gecondenseerd in een fantastisch beeld van den .00rsprong
en de ontwikkeling van het Christendom.
Wat de aantijgingen betreft van brandstapel en inkwisitie, die
hooren eerder thuis in de propagandaschriften van een communistische jeugdgroep dan in een objectief-wetenschappelijk bedoeld boek.
Dr. Schotman heeft hier voorzeker zijn « niet-aggressieve levenshouding D vergeten, en elk wapen is hem goed genoeg oni den godsdienst
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hatelijk te maken. Het is geen eerlijke kamp, wanneer men sommige
naleve voorstellingen en het dogma op dezelfde lijn stelt, en wanneer
men het wetenschappelijk denken, zooals dat in uitzonderlijk hooge
geesten voorkomt, gaat vergeliiken met religieuse verbeeldingen zooals die kunnen bestaan bij kinderen of achterlijke menschen. De
onontwikkelde heeft naleve voorstellingen zoowel op wetenschappelijk
als op religieus gebied. Het wetenschappelijk inzicht, zooals dat
bestaat bij Dr. Schotman, moet vergeleken worden met het theologisch inzicht van een vakmensch, en deze zal zeker het godsdienstig
beeld, dat wordt gefantaseerd op biz. 21-22 van « Naar Open
Water », even naief vinden als de schrijver zelf — maar het op dezes
rekening zetten. Dat overigens het godsdienstig leven bij vele menschen moet worden verinnerlijkt en verdiept, dat zal iedereen toegeven.
Maar Dr. Schotman werpt het kind met het badwater weg : een
bedenkelijk proadé bij een clinicus !
En waarom ? Waarom oorlog verklaard aan den godsdienst, nu
juist het menschdom zijn cultureele en geestelijke krachten — zijn
wetenschappelijk, zijn wijsgeerig, zijn religieus inzicht -- moet samenballen om te weerstaan aan den stormloop der ongebreidelde instincten ? Mannen als Franciscus van Assisi, Bartholomeus de las Casas,
Vincentius a Paulo, hebben die in even sombere tijden als de onze,
de- wereld niet den weg gewezen « naar open water » ? Zij deden dit,
geleid door de religieuze overtuiging die hen bezielde, en bewezen dat
de godsdienst een kracht bezit voor de ontwikkeling en zedelijken
vooruitgang van het menschdom. Wetenschap, wijsbegeerte, godsdienst in plaats van elkaar te bestrijden, moeten meer dan ooit, elk
op eigen gebied, meewerken aan de cultureele redding van onzen
tijd. Zij zijn en zij zullen steeds blijven drie pijlers, waarop elke echte
cultuur wordt opgebouwd. Er eenen of, erger nog, twee van willen
omverhalen onder voorwendsel den derde te versterken, is een
slooperswerk dat, kon het lukken, de ruine van heel de cultuur na zich
zou sleepen. Wie kan er ook maar zelfs bij het eerste zicht aannemen,
dat de mensch heel zijn geestelijk leven zal opbouwen uitsluitend op de
zielkunde, en dan nog op de zielkunde zooals Freud die verstaat ?
Laat de zielkunde meewerken, samen met de andere wetenschappen,
met de wijsbegeerte, met de godsdienstige gedachte, en misschien
zullen we Europa terugbrengen tot inkeer en het redden van den
definitieven ondergang, waarmee velen het bedreigd voelen. Laat ons
met alle zeilen varen naar open water.
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Bijbellezen en Bijbelstudie in 't Nederlandsch
door J. VOLCKAERT, S. J.

Herhaaldelijk heeft de H. Kerk in de laatste tijden aangedrongen
op de noodzakelijkheid van degelijke Katholieke bijbelstudie, niet
enkel of vooral tegenover andersdenkenden maar vooreerst opdat wij,
Roomsch geloovigen, onzen Bijbel zouden kennen en waardeeren.
Voor christenen uit onze dagen zullen Paulus' woorden tot Timotheus
wel niet vreemd klinken : « Allen zullen vervolgd worden die in
Christus Jezus godvruchtig willen leven, maar deugnieten en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen : anderen misleidend, blijven
ze zelf in dwaling. — Gij echter, volhard in wat ge geleerd en geloovig
aanvaard hebt ; omdat ge weet, van wien ge het hebt geleerd, en omdat ge van kindsbeen of de heilige schriften kent, die u wijsheid ter
zaligheid kunnen geven door het geloof in Christus Jezus. De heele
Schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de gerechtigheid ; opdat de man
van God er door volmaakt zou worden en toegerust tot leder goed
werk. » (2 Tim. 3. 12-17) (1)
De H. Gregorius (2) leert ons aldus het nut van Bijbel lezen :
« De H. Schrift staat voor de oogen van den geest als een spiegel
waarin het aangezicht van onze ziel zich kan spiegelen. Daar leeren
we kennen wat in ons leelijk is of mooi ; daar voelen we aan of we
vorderingen maken, of hoever we ten achter blijven. Ze verhaalt immers de daden der Heiligen, spoort de zwakken tot navolging van hen
aan, en wanneer ze hun heldendaden verhaalt, sterkt ze onze lafheid
in den strijd tegen de driften en zoo bewerken hare woorden dat de
ziel in den strijd minder schrikt bij het zien stralen der zegepraal van
zoovele dapperen. Meerdere malen echter vertelt ze ons niet alleen
van hunne deugden maar ook van hun zwakheden opdat we in de
overwinning der heiligen zien zouden wat we moeten navolgen en in
hun nederlagen wat we to vreezen hebben. o
(1) vertal. (Petrus Canisius-vereeniging, 1929. 703.
(2) 2 lib. Mor. 1.
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Daarom steunt Benedictus XV in zijn wereldbrief o Spiritus
Paraclitus » (15 Sept. 1920) er zoo fel op dat niet enkel theologen en
theologanten, maar alle geloovigen, dagelijks een bladzijde zouden
lezen, vooral uit de heilige Evangelien, de Handelingen der Apostelen
en de Epistels. Die gewoonte, die onze voorouders als een heilige
erfenis ons hadden nagelaten, hebben zeer velen verwaarloosd of
laten varen. In weinige gezinnen nog is de Bijbel het heilig boek dat
op de eereplaats ligt en waaruit dagelijks voorgelezen wordt. Dat
deze heilige gewoonte in onbruik raakt, daar heeft ons yolk niet heelemaal schuld aan. Opdat de leek den Bijbel zou lezen, moet hij de
noodige boeken hebben. Zeker en vast is de heilige Schrift verstaanbaar voor menschen van alle tijden en landen ; vrucht zal ieder er uit
halen ; onloochenbaar echter is het dat voor zeer velen, zooniet voor
de meesten, de heilige Schrift, ook het Nieuwe Testament, een
gesloten boek blijft omdat ze heel wat passussen niet kunnen vatten
zonder uitleg of inleiding.
Net als elk boek is onze Bijbel geschreven voor menschen van
bepaalden tijd en bepaalde streek, in konkrete omstandigheden, rechtstreeks bij hunne noodwendigheden en situaties aangepast. Zoo moet
het ons ook niet vreemd aandoen dat we pas clan die boeken beter
zullen begrijpen en hun religieuze kracht zullen aanvoelen wanneer
we ons zelf verplaatsen in de wereld waarin ze ontstonden. Dan pas
kan ons gemoed zich wat meer eigen maken van den rijkdom die elk
woord der heilige Schrift bevat. Zoo is het b y. al te duidelijk dat voor
de eerste christenen het sobere lijdensverhaal van 0. L. Heer, in staat
was voor hun geest, verbeelding en gemoed dat heilig Lijden in zijn
voile werkelijkheid weer voor te stellen ; ze leefden in hetzelfde midden, onder dezelfde wetten, in dezelfde sociale toestanden, enz. Wij
claarentegen moeten trachten de werkelijkheid te reconstrueeren of
althans zoo goed mogelijk te benaderen, niet door het werk der verbeelding — zoo benaderen we de waarheid niet maar door studie
van de sociale toestanden en de geschiedenis van landen en volken uit
die tijden. Daarom juist ging S. Hieronymus het heilig Land ter
plaatse bestudeeren. « De heilige Schrift, zegt hij, zal duidelijker spreken voor hem die Judea met zijn eigen oogen heeft gezien en al de
overblijfselen van de oude steden en plaatsen. » (1)

(I) ad Domit. et Rogat. in I. Para'. Proef.
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Daarom steunen de laatste pauzen er zoo op dat de katholieke
exegeet geen van de wetenschappen zou verwaarloozen die bijdragen
tot het vollediger begrip van Gods woord.
Als officieele tekst gebruikt de H. Kerk de latijnsche Vulgaat.
Dien officieelen tekst zijn we alien eerbied verschuldigd, hij is sub-.
stantieel een trouwe weergave van den oorspronkelijken tekst en
waarborgt derhalve al wat de openbaring aangaat. De origineele tekst
echter is de Vulgaat niet, en toch is de trouwe weergave van het
oorspronkelijke van vitaal belang voor het godsdienstig leven. Laten
we ons herinneren dat de geinspireerde tekst in het Grieksch, Hebreeuwsch of Arameesch aan het menschdom gegeven werd. Als er
dus ergens verschil is tusschen de Vulgaat en den tekst in de oorspronkelijke taal moeten we wel gedenken dat, ook wat de uitdrukking betreft, de origineele tekst Gods woord is en de Vulgaat menschenwoord.
Wat moeten we dus verkiezen ? Het is te duidelijk. De moeilijkheid
echter ligt hierin dat we den oorspronkelijken tekst, zooals hij onder
Gods ingeving werd opgesteld, d.i. het handschrift van den geinspireerden auteur zelf, niet meer bezitten. Dien tekst reconstrueeren door
vergelijken van verschillende versies die van een zelfde passage tot
,ons zijn gekomen, is de taak der tekstkritiek. — Hoe kiesch zulk werk
is blijkt aldra uit tal van fantastische hypothesen die worden vooropgezet en in den laatsten tijd moesten opgegeven worden. Daar de
Schrift Gods woord is, moet de katholieke exegeet hier wellicht meer
dan op eenig ander theologisch gebied zich laten leiden door de Kerk.
— Het ware dus totaal verkeerd in een vertaling de Vulgaat exact
te willen copieeren om ons y olk zijnen Bijbel te doen waardeeren ,
we moeten terug naar den oorspronkelijken tekst. In 't Nederlandsch
werd daarin voorzien, voor het Nieuwe Testament althans, door de
vertalingen van E. Gessler, S. J., Th. Van Tichelen en de Petrus
Canisius-Vereeniging.
Een goede vertaling moet zijn : vlot en trouw. Ze mag niet slaafsch
zijn, niet woord voor woord den grondtekst willen weergeven in een
verwrongen taal ; ze mag ook niet stroef zijn, wat in vroegere bijbelvertalingen meestal voorkwam. — Anderzijds moet de vertaling zoo
trouw mogelijk blijven, niet enkel voor den inhoud maar ook voor het
weergeven van het eigenaardige van den grondtekst voor zooveel
dat in de moderne taal mogelijk is. Beide hoedanigheden vinden we in
\de geciteerde volksuitgaven.
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Beter nog kregen we verleden jaar met het nieuwe werk van E.
H. Dr. Jos. Keulers, professor aan het Groot-Seminarie te Roermond :een nederlandsch commentaar op de boeken van het Nieuwe Testament. (1) o Een meer uitgebreide commentaar van het Nieuwe Testament, zegt schrijver in zijn voorwoord, zal voor de Nederlandsche
Katholieken zeker niet als een overbodige weelde kunnen beschouwd
worden. Wanneer wij ons bezit op dat gebied vergelijken met hetgeen
aan de duitsche, engelsche en fransche geloofsbroeders ter beschikking staat, dan moeten wij een grooten achterstand constateeren, zelfs
wanneer wij de uitgestrektheid van de respectieve taalgebieden in
aanmerking nemen. Ook onze protestantsche landgenooten zijn op
dit gebied veel beter voorzien. » ( I. 5) Die leemte heeft E. H. Dr.
Keulers verdienstelijk aangevuld en door de innerlijke waarde van zijn
werk en omdat nu ook zij die de buitenlandsche Katholieke literatuur
niet kunnen benutten, een commentaar in de moedertaal vinden. De
volledige commentaar zal 7 deelen beslaan
I. Mattheus.
H. Marcus — Lucas.
III. Joannes.
Iv. De Handelingen der Apostelen.
V.-VI. De brieven van Paulus.
VII. De Katholieke brieven en het boek der Openbaring.
Het werk verschijnt per afleveringen die elk 54 fr. kosten ( voiledig ca. 950 fr.). Reeds verschenen de 5 eerste afleveringen waarin
Mattheus, Marcus en Lucas 1-11.39 behandeld worden.
Schrijver begint met voorop te stellen waarom niettegenstaande
de interessante en gewichtige problemen van het Oude Testament.
voor ons het Nieuwe Testament toch heel wat meer waarde bezit.
(( Men meent wel, dat de evangelien geen verklaring noodig hebben,
omdat men de verhaaltjes kent en reeds menige praktische toepassing
van Jezus' woorden heeft gehoord. Het is inderdaad een wonderbare
beschikking van Gods voorzienigheid, dat de heiligste boeken van den
Bijbel verstaanbaar zijn voor groot en klein, voor geleerden en ongeleerden ; maar wie ook maar even met de studie der evangelien kennis heeft gemaakt, ziet met verbijsterende duidelijkheid, dat zij meer
problemen opwerpen, dan alle geleerden samen ooit verwerken kungIIIIIMIIIII.MMIIOP.••■......

(1) J. Keulers, De Boeken van het Nieuwe Testament vertaald en uitgelegd.
Romen en Zonen, Roermond.-Maaseik, 1936, Tom. I en II (1.2) in - .8, bl. 516

en 256.
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nen. D (I. 6-9). Daarop volgt een beknopt overzicht van de boeken
van het Nieuwe Testament (I. 6-9)
4: De vertaling is uit den oorspronkelijken tekst ", (I. 9) ze wil
vlot zijn en trouw, en dat is ze ook. Hier en daar is ze zelfs nauwkeuriger dan de Canisius-vertaling, in het bewaren van het eigenaardige van den griekschen tekst met zijn semitischen ondergrond,
zonder dat ze er aan zwierigheid bij verliest. Eên voorbeeld slechts :
Mrc. 4-1
Weer ging Hij onderricht geven aan
het meer. En een groote menigte
verzamelde zich om Hem ,heen, zoodat
Hij de boot in ging, en daar neerzat
op het meer, terwijl heel de menigte
langs het meer aan den oever bleef
staan.
(Canisius-Bijbel 1929. 120-1)

Weer begon Jezus onderricht te geven bij het meer. En een groote menigte verzamelde zich om Hem heen,
zoodat hij in de boot ging en daar
neerzat op het meer ; de geheele menigte echter bleef langs het meer op
den oever staan.
(Keulers II. 35)

c De tekstkritiek komt alleen daar aan het woord, waar de
handschriften afwijkingen vertoonen, welke een verandering van zin
met zich meebrengen. D ( I. 9) De commentaar richt zich niet tot
vakkundigen., Die kunnen van kleinere punten de verantwoording
vinden in werken « ad hoc ». Het is dus redelijk dat schrijver zijn
werk met tekstkritische nota's niet overlaadt ; hier of daar echter ware
wat meer diepgaande kritische voorstudie wellicht wenschelijk geweest, vooral waar harmonizeerende lezingen voorkomen ; — kleinigheden die in sommige gevallen beter overeenkomen met stijl of taaleigen van den auteur.
Zoo geven we by . in Mc. 1 2. 13 de voorkeur aan de Palestijnsche recensie tegen de Alexandrijnsche en de Antiocheensche ; en
fomdat Cipxol.tccc met den infinitief Marcus eigen is, en bovendien op
de aangehaalde plaats psychologisch beter verantwoord is. De Farizeers willen met een geveinsd compliment beginnen om Christus in
een strikvraag te vangen. —, Evenzoo geven we op Mc. 12. 17 de
voorkeur aan : c Geeft den Keizer, wat den Keizer toekomt....
boven : c Geeft dan den Keizer,... » oi';v toch komt maar voort uit
harmonisatie met Mth. 22. 21. -- Anderzijds lijkt ons Lc. 10. 41 b niet
z615 twijfelachtig, daar het in zeer goede en oude handschriften voorkomt ; evenzoo, dat Mth. 19. 9 b zou overgenomen zijn uit Mth. 5.32
. komt ons niet zoo zeker voor. — Nietigheden van appreciatieverschil
die in niets de degelijkheid van vertaling en voorstelling . willen
kleineeren.
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De uitleg is 4: zakelijk en historisch )• (I. 9) Geen eruditie-vertoon maar ernstige wetenschap. Hoofdzaak is K de geschriften van het
Nieuwe Testament te plaatsen ,in hun geographisch, sociaal en godsdienstig milieu, waarbij uit den aard der zaak op het godsdienstige
de nadruk valt. Daarbij worden de hulpwetenschappen, zooals
sche archeologie, geographie en topographie, de profane geschiedenis, de vergelijkende godsdienstkunde, niet verwaarloosd. ) (I. 9)
Schrijver streeft er klaarblijkelijk naar helder te zijn en eenvoudig,
zoo mogen we ons verheugen te gelegener tijd beknopte maar zakelijke en kostbare nota's te lezen over geographische, historische
archeologische bijzonderheden en kortbondige uiteenzettingen van
bijbelsche begrippen. Men kijke maar eventjes bij Mth. 4.17 (I. 75-77)
over het rijk der hemelen ; bij Mth. 4.23 (I. 80) over de Synagoge ;
bij Mth. 8.4 (I. 157-159) over de melaatschheid ; bij Mth. 3.12 (I. 5859) over de Farizeen en de Sadduceen ; bij Mth. 3. 17 (I. 62-65) over
Jezus de Zoon van God. Vooral in den Mattheuscommentaar zijn de
korte uiteenzettingen opgenomen, en terecht, daar voor Marcus
en Lucas er toch verwezen moet worden naar de parallele plaatsen
in Mattheus. De waarde van die uitweidingen wordt nog vergroot
door de lijst monographien die geciteerd worden op het einde der
verhandelingen ; wie dus meer verlangt te weten over een of ander
punt weet onmiddcllijk waar hij jets daarover kan vinden. Die monographien-lijsten zijn hoofdzakelijk ontleend aan Dausch (1) doch aangevuld met de jongste literatuur in de verschillende talen.
Meer gedetailleerd en verzorgd is voorzeker de commentaar op,
het lijdensverhaal (I. 420-505) inzonderheid de pericope van de Instelling der heilige Eucharistie (I. 434-438) ; lezenswaardige beschouwingen worden er aan toegevoegd over connexe kwesties zooals.
o.m. over de oorzaak van den dood der gekruisigden en over de lijkwade, op Mc. 15-44-46 (II. 106-7). Graag hadden we wat meer
aandacht zien vragen voor het dichterlijke en schilderachtige, wat in
onze evangelien een niet onbelangrijke faktor is. Minstens door verwijzing naar andere werken ; b.v. voor Mth. 11. 28-30 (I. 223-4) de
hebreeuwsche woordspeling verklaren van << leering >> met last ),
evenals het samenbrengen van juk en last vermoeid en belast. Men
vergelijke met Willam (2) : Het leven van Jezus, bl. 186-7 ;
(1) P. Dausch. Die Heilige Schrift des N. T. : Die drei alteren Evangelien4, Bonn 1932.
(2) F. M. Wiliam, Das Leben Jesu im Lande and Volke Israe1 2, Freiburg
1933 — in het Nederlandsch vertaald door A. van Velsen : Het leven van Jesus
in het land en bij het yolk van Israel, Voorhout 1933.
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of nog de populaire voorstelling omtrent spoken, bij Mth. 14. 22-23 :
jezus wandelde over het meer (I. 276) cf. Wiliam o.c. 269 ; of omtrent Elias als nood-heilige : op Mth. 27. 46 voor den kreet van
Christus aan het kruis : « Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij
verlaten ? » (I. 487) cf. Willam o.c. 502.
Het zal niet bevreemden dat de commentaar op het evangelie der
landerjaren ruim qedetailleerd is (II. 135-180) al was het maar om de
gewichtige theologische punten die er in verband mee staan en de
moeilijkheden die andersdenkenden er tegen opwerpen. Wegens hetzelfde theologisch belang mogen we wijzen op de behandeling van
Petrus' geloofsbelijdenis in Cesarea-Philippi op Mth. 16. 13-20 (I.
295-303) hoewel we daar het « -binden en ontbinden » liever zouden
verkiaren als bepaald semitische totaliteitsuitdrukking voor twee
uitersten. In het Oude Testament komt die wending herhaaldelijk
voor. Trouwens in den commentaar op hetzelfde vers wijzend naar Is.
22. 22 stelt schrijver zelf impliciet dien uitleg voor : « De macht en
de taak van Petrus wordt verder aangeduid door het beeld der sleutels... Wij zouden de beteekenis dezer woorden verkleinen, wanneer
wij Petrus vergelijken met een portier, die alleen den sleutel der buitendeur bezit. Hij is veeleer de majordomus, de opperhofmeester, die alle
sleutels van het huis bezit, ook die van alle kamers, bergplaatsen en
kasten. Hij bezit dus de macht over het geheele huis ; de heer des
huizes behoudt weliswaar de opperste macht, maar hij heeft ze in
haar geheel op den hofmeester overgedragen. Dat de waardigheid
van hofmeester zou overgaan van Sobna op Eliacim, drukt Isaias uit :
« 1k zal op zijn schouders leggen den sleutel van het huis van David ;
wanneer hij opent, zal niemand sluiten, en wanneer hij sluit, zal niemand openen. » (I. 303) Men kan ook vergelijken met Deut. 28 enz.,
enz. Dezelfde wending treffen we ook aan in grieksche papyri. Zelfs
enkele malen bij classici. Trouwens ook in onze moderne talen spreken we zoo nog.
Van Mth. 18. 20 « want waar er twee of drie vergaderd zijn in
mijn naam, daar ben ik in hun midden. » (I. 324) hadden we graag de
theologische waarde die schuilt in dat eene vers vermeld gezien. Er
is hier o.i. voor de Joden, minstens een insinuatie, dat zij Christus als
God moeten erkennen als ze maar hun theologische opvattingen
logisch willen doordenken. Men vergelijke met Lagrange (1) St. Mth.
1923 p. 357.
(1) M.J. Lagrange 0. P., Evangile selon Saint Matthieu. (Etudes Bibliclues), Parijs 1923.
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Enkele bewijsvoeringen lijken ons niet afdoende : Mth. 12.39 ea
Lc. 11.29 : het teeken van Jonas (I. 238 en II. 254). Dat Jonas 2.1
vv. geciteerd wordt bij Mth. 12.40 kan o.i. niet opwegen tegen de
verzen die er onmiddellijk op volgen : Mth. 12. 41-42 en Lc. 11. 3132 waar het al te duidelijk gaat over prediken en aanvaarden van de
waarheid.
Ook komt het ons niet als zoo zeker voor dat Christus het
geheele kruis droeg. Christus droeg den (=ow* ; welnu crraupen
beteekent paal, kan ook alleen den dwarsbalk bedoelen. (1) Het
argument uit de wonde van den rechterschouder zooals die zichtbaar
is op de photo van de lijkwade te Turijn, volstaat niet. (II. 108) (2)
Die enkele opmerkingen, evenals de volgende, willen in niets
de groote, zeer groote waarde van het werk kleineeren. In 't algemeen gesproken kan men zeggen dat we hier een commentaar hebben
dat in weinige woorden vele (en goede !) commentaren samenvat.
De meeste problemen die een vakexegeet oplossen moet worden echter in een paar woordjes vermeld. Oningewijden zullen er wellicht
over heen glijden. Zooals we reeds aanstipten is het doel van den
commentaar o.m. het werk van buitenlandsche geloofsbroeders toegankelijk te maken voor diegenen onder ons die de buitenlandsche
litteratuur niet kunnen benutten. Hoe dat verwezenlijkt werd willen
we met een paar voorbeelden aantoonen. De lezers zullen er zich van
vergewissen hoe aile erudieten-ballast wordt vervangen door een eenvoudiger uiteenzetting « waarbij uit den aard der zaak op het godsdienstige de nadruk valt. » (H. 9) Men mag er schrijver geen verwijt
van maken oak al lijkt hij hier of daar anderen bijna op den voet te
volgen.
De indeeling der evangelien is die van Dausch en Lagrange. Het
volstaat Dausch open te slaan om 't even op welke bladzijde, ofwel de
inhoudstafel van het Mattheus-evangelie bij Dausch (bi. IX-XIV) —
Lagrange (bl. XX-XXIV) -- Keulers (I. 509-513) naast mekaar te
leggen. (Hier en daar krijgen we enkele onderverdeelingen meer bij
Keulers.) Keulers heeft deze groote verdienste boven de andere, dat
door vetteren letterdruk en wat spatie, we op het eerste gezicht een
klaar overzicht krijgen. Overzichtelijk is Lagrange niet, nog minder
Dausch.
...........................

(1) Zie Dr. F. Muller Jzn., Grieksch Woordenboek, Groningen 1933.
(2) Het voorbeeld van een scheidingsbrief lijkt ons beter geplaatst in den
commentaar op Mth. 19. 1-12 liever dan op Mc. 10. 1-12.
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Wat den commentaar zelf betreft kan men vergelijken b y . voor
Lc. 9. 31.
Dit vers is eigen aan Lc. — Ook
Ce verset et le suivant sont propres
Moses
en Elias zijn met een boven.b. Luc. Moise et Elie sont aussi revetus d'une sorte de gloire it s'agit natuurlijken glans omgeven ; want
d'une apparition celeste. Luc noas dit het zijn 'hemelsche verschijningen. Lc.
-qu'ils parlaient de la fin de Jesus. weet tevens uit een persoonlijke bron,
Pretendre (Holtz.) que Luc a pris ce waarover Moses en Elias met Jezus
trait a Mc. IX, 9 = Mt. XVII, 9, spraken : over zijn toekomstigen dood
c'est-,a-dire a une conversation qui in Jerusalem. De bewering dat dit onsuivit, c'est rendre ridicule l'hypothe- derwerp niet paste bij de glorievolle
se de Mc. source de Lc. Ce dernier verschijning en daarom niet historisch
avait d'autres renseignements, it l'a kan zijn, houdt geen rekening met de
assez montre. Loisy nous dit que Lc. lijdensprofetie, welke aan de gedaanaurait mieux fait de ne rien dire, car teverandering voorafgaat (v. 22).
c MoIse et Elie ne viennent pas ap- Deze laatste had juist ten doel, de
porter leurs encouragements a Jesus, drie leerlingen tegen de ergernis vaa
comme l'ange de Gethsemani. Hs vien- Jezus' lijden en dood te sterken. Monent rendre temoignage au Christ ) ses en Elias kwamen trouwens niet
(II. 34) — Sans doute, mais au Christ om Jezus te troosten, zooals de engel
tel qu'il s'etait Mini, celui qui devait in Gethsemani, maar om getuigenis
souffrir et mourir. Etait-il donc super- of te leggen voor den Messias, die
flu, puisque la Croix devait-titre le moest lijden en sterven.
Keulers, H. 229.
'scandale des Juifs, de lui faire rendre
hommage par les deux grandes figures du Judaisme ? Cela est meme si a
propos, qu'il se trouvera silrement un
critique pour voir ici une invention
paulinienne. Mais le scandale date de
la confession de Pierre, et la Transfiguration a toute sa port& precisement apres l'annonce antecedente des
souffrances. Quoi d'etonnant qu'elles
aient fait le sujet de l'entretien ? —
In transfiguratione illud principaliter
.agebatur, ut de cordibus discipulorum
scandalum crucis tolleretur (saint Le, on le Grand, P.L. LIV, 310)
Lagrange(1), p. 272
Ofwel voor Mc. 7. 34
Jesus regarde vers le ciel pour
prier ; son gernissement est aussi une

Jezus ziet ten hemel om te bidden ,
zijn verzuchting is een stil gebed. Het

(1) M.-J. Lagrange 0. P., Evangile selon Saint Luc. (Etudes Bibliques)
Parijs 1921.
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priere (f. Rom. VIII, 23.26) instante,
quoique muette, suivie d'un ordre
donne avec autorite... (volgen een
paar regels over de grieksche en arameesche schrijfwijze van efpheta), Le
mot est conserve en arameen, non
qu'il ait une efficacite comme tel ou
une valeur magique, mais parce que
le narrateur se proposait de reproduire plus exactement la scene, ainsi
qu'il nous arrive a nous-memes quand
un mot etranger nous parait plus pittoresque.... (volgen weer opmerkingen
over de armeesche schrijfwijze van
Dalman)
Lagrange. (1) p. 199.
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Arameesche woord c ephphata , wordt
hier aangehaald, niet omdat de evangelist er een magische kracht aan
i toekent, maar om dezelfde reden,
welke hem andere Arameesche woorden doet aanhalen (vgl. 5.41). Het
moet voor zijn Grieksche lezers wel
interessant geweest zijn, sommige
woorden van Jezus in den oorspron-kelijken klank te hooren.
Keulers II. 54 (2).

Welke van de drie volgende verklaringen zullen gewone geloovigen verkiezen op Lc. 2. 17 7
K De herders verhalen reeds aanstonds aan het heilige echtpaar,
wat de engel hun over het Kind gezegd heeft. Daar in het volgende
vers van andere toehoorders gesproken wordt, moet men aannemen,
dat zij op de volgende dagen hun wedervaren aan de menschen van
'Bethlehem mededeelden. Het is immers niet waarschijnlijk, dat de
inwoners van Bethlehem reeds in den eersten nacht in den stal tegenwoordig waren. — Het pleit voor de geloofswaardigheid van Lc. dat
de pasgeboren Messias in het geheel niet actief optreedt ; Hij is zooals elk ander kind dat door zijn moeder verzorgd wordt en tegenover
de volwassenen een volkomen lijdzame rol speelt. ..t>
Keulers H. 169
ivcoplo), comme au v. 15, grande
simplicite de style. La vg. a cognoverunt, qui ne peut s'appuyer que sur
Phil. I. 22, contre tous les autres cas
du N. T. D'ailleurs le v. 18 prouve
que les pasteurs ont parce. Ici Atm
dolt avoir son sens grec de parole,
mais indique encore plutOt le contenu

iyvthptcray . << They made kwoun >
not merely to Mary and Joseph but to
the inhabitants of Bethlehem generally. Both in N.T. and LXX yvwpito is
commonly trans. ; but in Phil. I. 22
and Job XXXIX. 25, as usually in
class. Grk., it is intrans. Vulg. makes
it intrans. here : cognoverunt de ver-,

.
(1) M.-J. Lagrange 0. P., Evangile selon Saint Marc. 4 (Etudes Bibliques)
Parijs 1929.
(2) Wellicht ware het beter geweest voor ephpheta (tekst) en ephphata.
(commentaar) een zelfde schrijfwijze te gebruiken.
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du discours que le discours lui-meme. bo quod dictum erat illis de puero hoc.
Lagrange, o. c. p. 79.
But ver. 18 makes this improbable.
Plummer (1) p.

« Aan de verschillende [Schriftuur-] boeken gaan telkens inleidingen vooraf, waarin de echtheid, de schrijver, de tijd van ontstaan,
het doel en de aard van het geschrift kort worden behandeld. » (I. 9)
Wij krijgen o. m. een korte verhandeling over de synoptische evangeliEn (I. 11-19) met de verschillende hypothesen om « deze
overeenkomst en deze verscheidenheid te verklaren 3, ( I . 12) :
1.) mondelinge prediking (I. 12)
2.) geschreven documenten : proto-evangelie, kleinere geschriften, de twee bronnen (I. 13-14)
3.) onderlinge onafhankelijkheid (I. 14)
4.)
4: meer en meer helt men er tegenwoordig toe over, om het
synoptisch probleem uit een reeks van factoren te verklaren » : (I. 14-17)
mondelinge catechese,
onderlinge onafhankelijkheid,
bronnen welke elken evangelist afzonderlijk ten dienste stonden,
persoonlijk karakter, milieu, lezers, doel.
De inleiding op het Mattheus-evangelie is vrij kort, (I. 20-23)
ze behandelt de getuigenissen voor de echtheid, het interne onderzoek, lezers, doel, dateering. Volgen enkele lijnen over de grieksche
vertaling met een nota waarom het Mattheus-evangelie « in de Kerk
altijd als het voornaamste evangelie beschouwd » werd. (I. 23)
Is de inleiding op Mattheus kort, aan Marcus gaat vooraf : een
biographie van den evangelist, de wijze waarop zijn werk ontstond,
zijn bronnen, doel en stijl, waarna een eenigszins uitvoerig overzicht
van den inhoud, omdat de commentaar zelf veel beknopter zal zijn
dan die van Mattheus. Voor parallele plaatsen wordt naar Mattheus
verwezen, « de enkele teksten die in het Marcus-evangelie eigen zijn,
zullen natuurlijk uitvoerig verklaard worden. » (II. 14) Dat overzicht
dient tevens om de theorie van de vrijzinnige protestanten (II. 14)
en van de eschatologisten (II. 15) over den persoon van Christus,
te weerleggen. In zijn commentaar op Marcus wijst de auteur er
(1) Plummer, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to S. Luke. 4 1905 (The International Critical Commentary) — niet
Katholiek.
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herhaaldelijk op dat Marcus' verhaal veel aanschouwelijker is dan
dat van Mattheus, zoo Mc. 10. 46 ; 14. 66 ; enz. Na den commentaar
op het Marcus-evangelie staat geen schematische tafel zooals voor
Mattheus. Vermoedelijk mogen we die verwachten op het einde van
het tweede boekdeel, samen met die van het Lucas-evangelie.
VO6r het Lucas-evangelie krijgen we een zeer beknopt overzicht
van Lucas' persoon (II. 117), het auteurschap (II. 118), taal en tijd
van ontstaan (II. 119), doel (II. 120-2) , eigenschappen (II. 123-5),
bronnen (II. 125-8), stijl (II. 128-9), plan en indeeling (II. 129-134)
van het derde evangelie. Deze inleiding is de langste. (1)
Het werk op de evangelien wordt verrijkt met een boekenlijst
die uit den aard der zaak moet beperkt worden tot de meer algemeene
bibliographie. (I. 24-29). Ze bevat werken van katholieke en niet
katholieke zijde, afzonderlijk opgegeven. Ze behelst vijf categorien :
1. de grieksche tekst van het Nieuwe Testament,
2. de philologie van den Griekschen tekst,
3. meer algemeene werken voor de kennis van de feiten en d,
leer der evangelien, hun historisch en geographisch milieu,
4. inleidingen op de evangelien,
5. vertalingen en kommentaren.
In den loop van den kommentaar wordt deze bibliographie aangevuld door een goede keus monographien ; we hadden gewenscht
dat de niet katholieke door een teeken werden onderscheiden van de
katholieke schrijvers. Jammer dat in de eigennamen een paar drukfouten bleven.
Hopelijk wordt de waarde van het werk nog vermeerderd door
een naam- en zaakregister.
We moeten den schrijver bedanken dat hij, hoewel na lang wikken en wegen, toch de oude beproefde methode gevolgd heeft en den
gewijden tekst aan het hoofd der bladzijde heeft geplaatst. Zoo hebben we bij het lezen van den commentaar onmiddellijk den tekst onder
oogen. Te beginnen met het Marcus-evangelie heeft schrijver, om
aan het verlangen van zijne lezers te voldoen, boven aan de
bladzijden telkens de behandelde verzen aangegeven. Daardoor
wordt de consultatie van het werk heel wat gemakkelijker. Onnoodig
te zeggen dat de typographische verzorging van het werk even keu-.
rig is als het werk zelf.
(1) op bl.

121 moeten de 2e en 3e Iijn van § 2 omgewisseld worden.
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' De commentaar is met opzet zoo samengesteld, dat hij niet
alleen nuttig is voor de studie van de heilige Schrift, maar ook lien.
stilt kan zijn bij catechismusonderricht en bij de behandeling van de
Zondagsevangelien op den preekstoel. » (I. 9)
Het doel werd bereikt.
•
**

Voor het Oude Testament daarentegen blijft er in onze Nederlandsche literatuur eene groote leemte bestaan ! Beide Testamenten
behoeven commentaar, het Oude niet min dan het Nieuwe. Immers,
het Oude Testament bestrijkt het reusachtig tijdvak van of Mozes
tot aan Christus en voert ons in zijn geschiedkundig deel op tot in
den nevel der Oertijden. In literair opzicht is het meer gevarieerd
[dan het Nieuwe] ; het bevat geschiedenis, onderrichtende boeken,
gedichten van langeren en korteren adem, enz. enz. Het brengt ons
in aanraking met allerlei volken, verhaalt van oorlogen en oorlogsperioden, bevat op archeologisch, geographisch en cultureel gebied
zooveel gegevens, dat de geleerden er nog eeuwen lang hun handers
aan vol hebben. » (Keulers o.c. I. 5) Het is al te duidelijk dat we
om ook maar jets van die literatuur te begrijpen de middelen moeten
ter hand hebben om dat milieu te realiseeren. Een nederlandsch cornmentaar waar de geloovigen van onzen tijd iets aan hebben, kennen
we niet.
Verleden jaar begon van het Oude Testament eene nieuwe vertaling te verschijnen van de hand van P. Dr. Laetus Himmelreich,
O.F.M. (1) De aanleiding van dit werk leken we aangegeven in het
woord vooraf te vinden op de tweede bladzijde van den omslag van
iedere of levering : « Een handige goedkope uitgave van de H. Schrift
in tegenwoordig Nederlands was reeds geruimen tijd het verlangen
van veel priesters en leken. Met deze vertaling hebben wij getracht
aan dat verlangen te voldoen.
Een handige uitgave : als formaat, zeker en vast, fijn papier, en
goede druk. Of het werk echter gerieflijk is om consulteeren, voor
iemand althans die de aanteekeningen noodig heeft, kan betwijfeld
(1) De Katholieke Bijbel. De heilige Boeken van het Oude en Nieuwe verbond. Vertaling uit de oorspronkelijke tekst door P. Dr. Lutus Himmelreich,
0. F. M. — K. Beyaert, Brugge (postrek. N o 40.177), Teulings, Den Bosch.
De uitgave zal 8 afleveringen bedragen.
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worden. Ons lijkt het voor den lezer veel practischer de nota under
aan de bladzijden te plaatsen, liever dan ze :samen te brengen achter
elk kapittel. Dit geldt natuurlijk vooral voor langere hoofdstukken.
Al heel gauw wordt men gedwongen de bladzijde te keeren en daar
‘ergens het einde van het kapittel te zoeken en tusschen de noten (in
zeer kleine letter gedrukt) een cijfertje te gaan uitrapen. Zoo vinden
we bij Gen. 24. 60 en 62 op bl. 29 twee verwijzingen naar de aanteekeningen die staan boven aan bl. 30 en dan nog wet luiden : 1) Zie
de noot Hfst. 22 vers 17 (daar moet ge eerst nog het vers gaan opzoeken om het nummertje der verwijzing te vinden, en dan nog de
noot gaan opzoeken). 2) Zie Hfdst. 16 vers 14 (zelf de procedê) (1)
— Ware het niet eenvoudiger en « handiger » geweest de aanteekeningen als voetnota's te plaatsen met het cijfer van het vers ? Zoo
zou de tekst zelf nog enkele cijfers min bevatten. Het is een kleinigheid, maar die zeker voor meer dan een lezer van belang is.
Laten we hierbij onmiddellijk aanmerken wat verder in de inleiding gezegd wordt : « Bij de noten is naar kortheid gestreefd.
Over herkomst der noten kan men andere recensies raadplegen.
We moeten er jammer aan toevoegen dat we niet inzien dat « alleen
die noten zijn ingelast die noodzakelijk zijn om de tekst te kunnen
begrijpen. » We nemen graag aan dat op Gen. 1. 1 : « In het begin
schiep God hemel en aarde, » aangeteekend staat : « Hemel en aarde.
HebraIsme voor het « heelal ». Het is het geval dat we hoogerop
noemden : semitische totaliteitsuitdrukking. — Is het echter noodig
om den tekst te begrijpen dat schrijver aan zijn goede vlotte vertaling
van Deut. 28. 6 « en gezegend zult gij zelf zijn bij al uw ondernemingen » deze noot zou toevoegen : « Woordelijk : bij uw ingaan en
uitgaan, d.i. aanvang en einde. » Er is hier, net zooals in Gen. 1. 1.
niets dan een semitische totaliteitsuitdrukking. Ware het niet wenschelijker geweest dat in beide gevallen de vertaling of woordelijk
den tekst zou weergeven of onmiddellijk de moderne uitdrukking zou
gebruiken ? Dergelijke inconsequentie moeten we meermalen aanstippen. Op Deut. 9. 22 : Ook in Tabera 1), Massa 2) en de Lustgrayen hebt gij Jahve vergramd » staat als aanteekening : 1) Vulgaat :
Incendium = brand. 2) Vulgaat : Tentatio = beproeving. Waarom
wachten tot Deut. 33. 8 om in nota te geven : Massa = beproeving ?
Zou die noot noodig zijn voor het begrijpen van den tekst ? of zullen
(1) Voor Deut. 38. 1-56 moet men de aanteekening gaan opzoeken in de
volgende aflevering !
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de meeste lezers er niet veeleer door in de war gebracht worden ?
Waarom de Vulgaat alleen vernoemen wanneer ook de Septuaginta
dezelfde lezing heeft ?
P. Himmelreich heeft wel moeten inzien dat het onmogelijk is
alleen die noten in te lasschen « die noodzakelijk zijn om de tekst te
kunnen begrijpen », zelfs a! is zijn werk geen commentaar. De lezers
zouden er hem geen verwijt van gemaakt hebben indien hij, nog meer
dan hij het nu reeds deed, hier en daar liet opmerken dat de tekst niet
z6•5 zeker is. — Daarentegen, waarom werd 1 Sam. 9. 9 opgenomen
in eerie vertaling naar den oorspronkelijken tekst, met deze aanteekening : « Dit vers is een opmerking, die van de rand in de tekst gekomen is. ) ?
4: De nummers der Verzen zijn volgens de Vulgaat ; waar dit
onmogelijk was, wordt het aangegeven. » Het staat den auteur vrij
zijn vertaling te nummeren volgens Vulgaat of Septuaginta of Massoreten. Die indeeling toch heeft niets uit te staan met den oorspronkelijken tekst. Er is vroeger gediscutieerd over het voor en tegen van
het plaatsen der nummers in of langs den tekst. P. Himmelreich
plaatst ze in den tekst. De nummering is daardoor misschien minder overzichtelijk, doch voor de gewone lezers is de verdeeling der
verzen des te juister afgelijnd, vooral wanneer het vers midden
in den volzin eindigt. (1) Het ware misschien toch niet kwaad
geweest had een voetnota de grootere nummerverschillen aangeduid
tusschen Vulgaat en andere versies, zoo lijkt het ons niet overbodig
er op te wijzen dat Deut. 5. 17-21 (Vulg.) = Deut. 5. 17-18 (heb.)
en dientengevolge gansch de rest van het hoofdstuk verschilt :
Deut. 5. 22-23 (Vulg.) = Deut. 5. 19-30. Eveneens Deut.
12. 32 (Vulg.) -= Deut. 13. 1 (heb.) en daarmee is Deut. 13. 1-18
(Vulg.) = Deut. 13. 2-19. Zie ook 1 Kon. 20. 43 (Vulg.) -=-. Sam.
21. 1 (heb.) enz.
« We geven een vertaling van de oorspronkelijke tekst, dus res,
pectievelijk van de Hebreeuwse of Griekse tekst ; op plaatsen waar
deze ons duister was, hebben we aan de Vulgaat de voorkeur gegeyen. ; in de noten is dat verantwoord. »
Zulke poging moeten we loven. Het wordt tijd dat we ook in
't Nederlandsch een degelijke tekst krijgen van den Bijbel in zijn
oorspronkelijke versie. De « Petrus-Canisius vereeniging ) is aan
(1) Gen. 24 29a doet schrijver volgen door 30a ; de numerotatie echter bleef
29a, 29b, 30a, 30b. -- In hetzelfde hoofdstuk viel nummer 46 uit.
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't werk om ons naast hare vertaling van het Nieuwe Testament er
eene te bezorgen van het Oude Testament. P. Himmelreich is ze voor.
Zijn vertaling is waarlijk vlot geschreven, het is een genoegen ze te
lezen. Is zijn werk wetenschappelijk ? Men snag het ons niet kwalijk
nemen als we wat veeleischend schijnen. De titel van het werk dwingt
er ons toe. Niet geloovigen hebben het recht uit het opschrift « De
Katholieke Bijbel X, ' te oordeelen wat katholiek bijbelwerk is. Als we
daaraan denken, vinden we het jammer dat dit werk niet kritischer
werd opgevat.
We zullen niet vitten op de inleiding waar als oorspronkelijke
tekst beschouwd wordt « respectievelijk Hebreeuwse of Griekse
tekst D . Het is echter goed dat de Katholieken weten dat er ook Ara.
meesche brokken zijn in onzen bijbel. Verder, en dit is van groot
belang, wanneer men spreekt van « oorspronkelijke tekst, respectievelijk Hebreeuwse of Griekse tekst » moeten we goed dat « respectievelijk >> begrijpen. In het begin van deze biadzijden hebben we
gezegd dat het een zeer kiesch werk is den oorspronkelijken tekst
te reconstrueeren. Dit gelds voor het Oude Testament meer nog dan
voor het Nieuwe. Waar vinden we de ele:menten voor de reconstructie ? Van het Oude Testament zijn sommige boeken geschreven
in het Hebreeuwsch, andere in het Grieksch, enkele hoofdstukken in
het Arameesch. Sommige brokken die zeker in het Hebreeuwsch werden gesteld, blijven ons alleenlijk over in het Grieksch. Van alle
boeken van het Oude Testament hebben we grieksche vertalingen,
waarvan de voornaamste onder den naam van Septuaginta bekend
staat. Het is niet voldoende voor een boek dat oorspronkelijk in het
Hebreeuwsch geschreven werd, den bewaarden tekst te raadplegen.
In heel wat passages van de Septuaginta lezen we een veel oudere
versie die de tekstkritiek met groote waarschijnlijkheid als de oorspronkelijke versie vaststelt. « Respectievelijk » mogen we dus niet
begrijpen als doelend op een gansch boek, zelfs niet op een gansch
hoofdstuk, maar «respectievelijk * die passages die hoogst waarschijnlijk den oorspronkelijken tekst weergeven.
Het is natuurlijk niet mogelijk hier voor ieder geval aan te toonen, hoe de schrijver van « De Katholieke Bijbel 2, zijn tekst heeft
vastgesteld. We ontkomen niet aan de bevinding dat hij kritischer
had moeten zijn. Als voorbeeld een hoofdstuk slechts
Jos. 1.2 4: Mijn dienaar Mozes is gestorven ; maak u dus gereed
en trek met heel dit y olk hier de Jordaan over, naar het land, dat ik
de zonen van Israel zal geven. ) Zal geven : is in het Hebreeuwsch
ten participium perfectum en in het Grieksc:h een indicativus prae-
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sens. Voor God is het geven nu reeds een gedane zaak. Hij geeft
hun het land ; Hij spreekt niet meer voor de toekomst, nu reeds is
het voor Zijn almacht vol'trokken : «...trek met heel dit yolk hier de
Jordaan over, naar het land dat ik de zonen van Israel geef. » De
tekst is klaar, delezing staat vast ; er is dus geen reden aan de Vulgaat de voorkeur te geven. Op vers 15 komt dezelfde zinsbouw terug,
daar is de vertaling zeer goed : « ...totdat Jahve uw broeders rust
geeft evenals aan u, en ook zij het land bezitten, dat jahve, uw God,
ze wil geven. »
Jos. 1.7 t Wees daarom zeer moedig en sterk om nauwgezet
heel de wet te onderhouden, die Ik Mozes, mijn dienaar, heb opgelegd... » Waarom een duidelijke tekst, die heelemaal past in 't verband en eensluidend is in het Hebreeuwsch, het Grieksch en de
Vulgaat niet trouw weergeven ? « Wees daarom zeer moedig en
sterk om nauwgezet heel de wet te onderhouden, die Mozes, mijn
dienaar, U heeft opge1egd.
Jos. 1.14. Wat beantwoordt in Hebreeuwsch, Grieksch of Vulgaat aan : « in staat om de wapenen te hanteeren ? » — dat lijkt wel
wat op een lectio conflata.
Op de vertaling der titels van de verschillende boeken willen
we niet ingaan. We willen toch opmerken dat we ook daar graag
den oorspronkelijken tekst hadden gezien, minstens in voetnota.
>> ?

*
**

Laten we eindigen met de woorden van Benedistus XV in zijn
wereldbrief van 15 September 1920 « Spiritus Paraclitus » : o Zeer
verdienstelijk werk leveren aan de katholieke zaak, wie in de ver'
schillende landen zich hebben beijverd of nog ijveren om alle boeken
van het Nieuwe Testament en uitgelezen brokken van het Oude in
handig en fijn formaat uit te geven en te verspreiden. De gewone
weg tot de kennis en de liefde van Christus is het kennen van onze
heilige Boeken. Daar was de heilige Hieronymus zoo van overtuigd,
dat hij niet aarzelde te zeggen : (.< de Schriftuur niet kennen is Chris,
tus niet kennen. » (In Is., Prol.)... Voor alle zonen van de Kerk is
deze onze wensch : dat ze van de zoetheid der Schriftuur doordrongen
en er door gesterkt, d- liefde van Christus le even beseffen die alle
begrip te boven gaat. »
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Indie's Onaanraakbaren
Een massa-beweging... ?
door TH. MOENS, S. J. Kursoeng.

De bladen zijn er vol van, de menschen spreken erover op
straat, op de markt en thuis... De meeningen zijn verdeeld. Dat 50
of 60 millioen menschen zoo al meteens willen afrekenen met het
Hindoeisme en naar een anderen godsdienst willen overgaan... is
iets ongelooflijks, jets onmogelijks !
Het kan geen godsdienst- noch gewetenszaak wezen... het is
enkel om sociaal en politiek belang te doen ! 't Zijn de leiders, die
de massas ophitsen om eigen bedoelingen te verwezenlijken ! --- En
wat dan ! ? Zijn deze leiders nu ineens zoo machtig geworden net
als de dictators in Europa, dat zij 't yolk kunnen betooveren, de
groote Hindoe-bazen als Gandhi, Malaviya en Nehru ten spijt 7
De nieuwe kreet der Verdrukte Kiassen : « Weg met Hindoeisme ! 't Is geen godsdienst... 't is een ziekte ! een pest ! )) kan zijn
oorzaak niet vinden alleen in de sociale en politieke strevingen der
leiders als een Dr. Ambedkar. 't Is de uitkomst van eeuwen ontevredenheid over een godsdienst, die hen nooit erkende, tenzij om
ze te vertrappen of te gebruiken voor 't nut der hoogere klassen.
't Is een zielekreet, de uiting van een proppensvol geweten... 't geweten der verdrukte, miskende massas, dat wakker is geworden na
eeuwen lange tyrannie te hebben geleden in de grootste hulpeloosheid. De massa der hongerigen en verachten is zich zelf-bewust
geworden. Dr. Ambedkar, weliswaar, was de eerste om die kreet
uit te stooten omwille van de huidige politieke verwikkelingen. Doch
de menigte heeft hem herhaald en miljoenvoudig versterkt, en de
menigte in Indie kent weinig of niets van politieke toestanden, maar
kent wel Naar eigen ziel en hart.
Dat hart en die ziel der Verdrukte Kiassen hadden zich reeds
zeer duidelijk erkend in de rede van Ram Chandra Sutwatjee Nekaljay, Voorzitter der Verdrukte Kiassen-vergadering te Amroati
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(Berar) in 1930. Toen reeds voelde men dat er jets aan 't roeren,
zou gaan onder de onaanraakbaren. Hindoeisme was zijn greep aan
't verliezenm zij trachtten naar vrijheid.
***

Het geweten der verdrukte klassen of onaanraakbaren in Indiebegon wakker te schieten met de komst der missionarissen in deXIXde eeuw, met de verspreiding van onderwijs en opvoeding. De
waarde van een menschenziel, der onsterfelijke ziel, is dezelfde at
weze 't lichaam wit, geel of zwart, al weze de man Brahmaan of
straatveger. Dat was iets nieuws in Indie. Te zelfder tijd groeide
er een nieuwe soort Indiers op, de 0 Western-minded », de modernen. Velen, ook leden der verdrukte klassen, genoten hun opvoeding
in Europa en America. Zonder Christen te worden ademden zij
christene beginselen in en begonnen er sterk democratische opvattingen op na te houden.
Dan kwam de agitatie van « self-government » of « swaraj ».
De Regeering stuurde geleidelijk naar een nieuwe democratische
inrichting van bestuur en maatschappij. Verdrukte klassen en andere
vrije stammen, de oerbewoners en Adi-Dravidas werden erkend
voor onafhankelijk van de Hindoe- en Moslem-gemeenschap. Sociale
en politieke strevingen vulden het hart en het geweten bij alle klassen der bevolking. « Uplift » op sociaal-, economisch- en politiek
gebied deed ook de massas inzien dat op godsdienstig terrein vernieuwing mogelijk was. Kan men er zich verder nog bij neerleggen
dat de Hindoe godsdienst-ongelijkheid goedkeurt, er een dogma van
maakt door zijn Karma-leer.
Natuurlijk is het moeilijk de verschillende invloeden nauw te
bepalen — er is nog geen perspectief genoeg daar de feiten zich nog
te dicht bij ons afspelen. Verder zou een studie noodig zijn van
't onderwijs, en de gedachtenstroomingen van 1 854, ten minste, tot
op den dag van heden. De politieke en sociale bewegingen geven
een beter houvast en door die bewegingen kunnen we een blik werpen op 't geweten der leiders en massas zonder een al te diepe studie
te moeten maken. Want een zaak staat vast in Indie evenals in
Europa, de politiek kan niet meer onverschillig blijven tegenover
godsdienst en moraal. Ofwel in den vorm van haat als bij de communisten, ofwel in den vorm van ingeboren lief de, trouw bewaard, als
in Indie : het yolk is en blijft diep godsdienstig. Volgens onze opvat-
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ting dus is de huidige massa-beweging onder de parias in indiE
werkelijk van religieusen aard en misschien wel een providentieel
middel door God gekozen om het communistisch gevaar dat Europa
en ook 't verre Oosten bedreigt uit Indie te weren en om het groote
schiereiland dichter te brengen bij de H. Kerk.
*
**

Zooals ik zegde is het perspectief nog niet diep genoeg om een
vast en definitief oordeel te kunnen vellen en te kunnen weten of het
ja dan niet gemeend is wat de leiders der verdrukte klassen zeggen.
Laten we dus de feiten zelf getuigen. Iedereen weet dat 't Hindoeisme vier groote kasten telt elk onderverdeeld in ontelbare nauw
aaneen sluitende groepen... Die schifting voistond echter niet om
de menschenzielen volgens Karma te rangschikken en zoo leven er
nu 50 a 60 millioen menschen die min of meer den Hindoe-godsdienst
aankleven doch tot geen erkende kaste der vier orden behooren.
Zij zijn de vijfde orde, de onzuiveren, wier schaduw de hoogerekaste-menschen besmet. En toch namen deze onreinen ook het kaste
systeem aan en zoo hebben we heden ten dage 277 groepeeringen
die al de schakeeringen van onreinheid weergeven, en die alle even
scherp afgeteekend en uitsluitend zijn als de reine kasten.
Hoe ontstond deze vijfde orde in de Hindoe Maatschappij ?
Zij werd gevormd door de oer-bewoners der streek die bezweken
voor de Ariers. Deze, om zich een zekere superioriteit te verzekeren,
vormden de drie hoogste klassen in dewelke de grooten der oerbewoners werden toegelaten ; de massa volgde dan als de vierde
orde en dezen die ver afgelegen bleven van de invloedsfeer der Ariers
werden de vijfde klasse, de onreinen die geen godsdienst bezaten en
weinig of geen ziel. Het is eenvoudig onverklaarbaar hoe die verworpelingen toch tot het Hindoeisme kwamen en heel en al in de macht
der hoogere klassen. Het feit is er, ze zijn in de Hindoe-gemeenschap
en die gemeenschap heeft ze gebruikt en uitgebuit om haar macht
te behouden tegenover elken aankomenden vijand en vreemdeling.
En net als de Hindoes Boedhisme, Jainisme en Sikhisme beschouwen als godsdienstige sekten --, min of meer kettersch —, zoo
blijven de onreinen, op maatschappelijk gebied, toch behouden als
leden der gemeenschap, ongeveer zooals de boeren de huisdieren
soms als een deel van de familie beschouwen, als men familie neemt
voor heel het boerenbedrig.'
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Om die onreinen vast en stevig aan banden te leggen namen de
Brahmanen stelselmatig sommige gebruiken uit den oer-godsdienst
over, net zooals vroeger de Boedhistische- en Jain-leerstellingen,
zoover 't maar kon, werden overgenomen en ingelijfd.
Eeutven lang dus hebben de « Verdrukten » zich thuis gevoeld
in 't Hindoeisme dank zij de nevelachtigheid van dien godsdienst
en dank hun eigen onwetendheid ; enkel op sociaal gebied blijven ze
totaal vreemdelingen : parias.
De negentiende eeuw bracht verandering omdat de regeering,
zoowel als de missionarissen, de scholen en de ambten toegankelijk
maakten voor alle klassen zonder onderscheid. Onderwijs, opvoeding
en publieke instellingen bleven dus niet meer een monopolium der
twee maal geboren kastemenschen. Geleidelijk ook kwam er meer omgang tusschen Oost en West, Indie en Europa. De economische en
politieke ontwikkeling van Indie bracht ook onder de onreinen een
nieuw ontwaken mee van zelfbewustzijn. Treinen, fabrieken, bureelen en vergaderingen verdrongen vele kaste-gebruiken of 'tenminste
de strenge nauwgezette opvatting van de « shuddi » (sociale en godsdienstige reinheid). De democratische opvattingen van den beheerscher uit 't Westen vond ingang in 't Oosten, of men het wilde of niet.
Gelijkheid voor de wet, gelijkheid in de gerechtszaal moesten natuurlijk voor gevolg hebben dat de oude ongelijkheden als onrechtvaardig
gebrandmerkt werden. Het kan niet anders en zoo groeide er een
atmosfeer van ontevredenheid in de lagere rangen der Hindoemaatschappij, een streven naar meer menschelijke behandeling op
alle gebied. En hier is de invloed van de missies wel degelijk op te
merken. Al is het onderwijs niet godsdienstig in de meeste scholen,
die niet door de missionarissen bestuurd worden, toch gevoeit men
er den invloed op zedelijk en godsdienstig gebied van de christene
beschaving... de waarde van een menschenleven, de onsterfelijkheid
der ziel en de behoefte aan een godsdienst die 't heele leven van een
mensch beheerschen moet. Dit sluit niet uit dat een andere invloed
— en ditmaal een bedenkelijke ! — voelbaar is... : democratie bracht
socialisme en communisme in den sleep en hiervan hebben we een
bewijs in de opinies van den huidigen voorzitter van het Congres,
Mr Jewaharlat Nehru. Deze gedachten vonden ruimen ingang in
de uitgehongerde en afgesloofde massas der fabrieksteden en zijpelden
ook door in de andere klassen, de uitgezogen landbouwers en landbouwwerkers.
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Iedereen kwam tot de bevinding — van welken aard de invloed
dien men onderging ook weze — dat de Hindoe-maatschappij oud
en versleten is en dat er vernieuwing moet komen.
De verwikkelingen veroorzaakt door de politieke toestanden,
de Swaraj-beweging, de « non-cooperation »-beweging, de komst der
Simon-commissie en de nieuwe wet « Act 1935 for India >> deden de
leiders der verdrukte klassen inzien dat zij een macht bezaten die
in het Indie der toekomst van tel zal wezen.
*
**

- Een eerste mijlpaal in de beweging ten gunste van de verdrukte
klassen was de Conferentie van Adroati : « All-India depressed
classes Conference », onder de leiding van Mr Nekaljay, 1930.
Daar werd al het onrecht door de onreinen geleden opgesomd en
,aan de kaak gesteld. De toespraak van den voorzitter kan « het
-proces van 't Hindoeisme » genoemd worden ; en zijn verwijzingen
naar de katholieke kloosterorden die Europa beschaafden, als naar
de redders van Indie en van de verdrukte klassen, _mag beschouwd
worden als een eerste stap in de richting « weg van 't Hindoeisme ! )
De tweede mijlpaal was de « Round-Table Conference », gehouden te Londen, September 1931. Het ging er om Indie een democratisch kiesstelsel te geven dat een evenredige vertegenwoordiging
zou verzekeren in de Wetgevende vergaderingen. Dr Ambedkar, de
leider der verdrukte klassen in Bombay, stond op tegen Gandhi die
de verdrukte klassen wilde inlijven met de Hindoe-gemeenschap in
-an kiesgroep. Dr Ambedkar gesteund door de vertegenwoordigers
van de andere « minderheden » wilde « communal representation ».
De Eerste Minister Mac Donald moest irigrijpen. Zijn oplossing
voorzag het daarna zooveel besproken : « Communal Award ».
Dr Ambedkar zegevierde en Gandhi's plan van een vereenigd Hindoeindie dreigde in duigen te vallen. De Verdrukte Klassen kregen :
1°) een aantal zetels in de Hindoe-groep gekozen door de Hindoegemeenschap ; 2°) een aantal bijzonder verzekerde zetels gedurende
een tijdverloop van 20 jaren, gekozen door de verdrukte klassen
afzonderlijk. — Dus hadden de Verdrukte Klassen een dubbel stemrecht te verwachten en dat om hun eischen sterker te kunnen uitdrukken en hun vooruitgang en lotsverbetering op alle gebied beter
en zekerder te kunnen uitwerken.
Doch Mahatma Gandhi gaf zich zoo spoedig niet gewonnen.
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Toen de oplossing van de Prime Minister Mac Donald gekend werd,
dreigde hij te vasten tot ter dood in geval de tweede clausule over
de verdrukte klassen bleef bestaan. Alhoewel gevangen kon hij toch.
zijn inzicht bekend maken en de Hindoes beinvloeden. Hij schreef
ook naar Sir Samuel Hoare en Mac Donald, doch zijn bedreiging
werd als ijdel beschouwd. De Mahatma dreef door en zou zijn vasten
beginnen op 20 September 1932. Het was een dramatisch gedoe van
den geslepen politieker om de orthodoxe en onaanraakbaren den
schrik op 't lijf te jagen... de mogelijkheid van zijn dood werd hun
immers ten laste gelegd zoo zij niet wilden onderhandelen. Dat was
voor de bijgeloovige Hindoes een te ernstig geval en zoo werd er dan
te Bombay een vergadering geopend op 19 September. Daags daarna
begon Mahatma te vasten — zeker om meer invloed uit te oefenen
op de beraadslagingen. De vergadering duurde vier voile dagen.
De Hoofdpersonen waren Pandit Malavya voor de Kasten-Hindoes
en Dr Ambedkar voor de Verdrukte Klassen. Op 24 September werd
het Poona-Pact onderteekend. Gandhi had oogenschijniijk zijn doeI
bereikt.
Het hoofdbesluit luidde als volgt : de verdrukte klassen krijgen
zetels in het algemeen Hindoe-electoraat, doch geen bijzonder verzekerde zetels in een afzonderlijke kiesgroepeering. Het getal en de
wijze van kiezen is nauwkeudig bepaald volgens verhouding en
sterkte in de onderscheiden provincies. — Verder volgen andere
punten van minder belang.
De Regeering talmde wat, doch aanvaardde eindelijk het PoonaPact, als een wijziging van het « Communal Award ». Nu Gandhi
zegevierde, zou hij verder doorwerken om in ware broederlijkheid
en gelijkheid de Hindoes en de Verdrukte Klassen te vereenigen en
Hindoe-India tot stand te brengen. Voor den Mahatma zijn nationaliteit en godsdienst een ding... en hij schijnt weinig bekommerd om
Mohammedanen, Christenen of andere minderheden.
Gandhi zou dus weer de groote leider zijn in Indiew Maar hij
had buiten den waard gerekend. De orthodoxe groep en de ultramontanen der Sanatam Dharma waren spoedig te wapen tegen de
verandering in het Hindoeisme... ; ook de Harijans — kinderen van
Vishnu zooals Gandhi de verdrukte klassen herdoopte — begrepen
spoedig dat zij slachtoffers waren van Gandhi's politiek. Zoo kwam
het dat de bevelen en moties van den Mahatma heel spoedig doodeletter werden.
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Op 30 September 1932 ontstond de Harijan-Sevak-Sangla :
de societeit der dienaars van de Harijans. Deze moest de propaganda
voeren en een eind maken aan « shuddi » en onaanraakbaarheid.
De gelijkheid geeischt op vredevolle wijze it Satyagraha » zou de
Harijans toegang verschaffen tot openbare fonteinen en waterputten,
dharamshalas, wegen, scholen, crematoriums, tempels, Overtuiging
en philantropie waren de groote wapenen. Waarlijk goed werk werd
verricht doch alles was te ideaal opgevat. Gandhi zou zelfs aan de
politiek vaarwel zeg gen en zich heel en al gaan wijden aan deze
nieuwe taak : de verlossing van Hindoeisme in Indie.
« Tempel-ingang » bekwam een wetsontwerp in Madras... de
wetgevende vergadering stemde vOOr doch de onderkoning weigerde
de wet te onderteekenen. Waarom ?... Omdat heel het land in gisting
was gekomen en de Regeering buiten godsdienst-kwesties wilde
blijven.
Bengal protesteerde tegen het Poona-Pact omdat de Harijans
nog te veel voorrechten verkregen. De Sanatanisten preekten en
manifesteerden tegen de nieuwigheden, afgedwongen door de Harijans en de Gandhi-mannen der Harijan-Sevak-Sangha. Tenslotte
kwam de open scheuring tusschen Gandhi en Dr Ambedkar : het
Poona-Pact te verwezenlijken vergde toegevingen die geen van beide
kon noch wilde doen.
Gandhi vastte nog tweemaal 21 dagen als een zuiveringskuur
'of boete om de fouten in de « Harijan-service », door hem en zijn
vrienden de Hindoes bedreven. Hij was nu vrij uit de gevangenis
en begon zijn fameuze « Harijan-reis » door gansch Indie. « Shuddi
moet verdwijnen of ik verzaak den strijd » verklaarde hij overal.
Dr Ambedkar verstond dat als volgt : de Harijans moeten verdwijnen,
uitgeroeid worden. Er was geen medewerking weer mogelijk tusschen
beide mannen.
De Hindoe-Sabha, de groote organisatie der Kasten-Hindoes,
deed werkelijk pogingen om « Shuddi » te doen verdwijnen en Tempel-Ingang te verleenen aan de Verdrukte Klassen. Doch de openbare
meening was tegen de leiders gekant en de gewoonte — die sterke
wet in Indie - bleef weigeren iets toe te geven aan de Harijans.
Ondanks het woord van Gandhi : « Indien de Harijan sterft, vergaat
de gansche Hindoe Dharma » bleven de Hindoes stijfhoofdig. De
weer modern opgevoede en ontwikkelde menschen volgden de leiders
in den strijd, de massa der Hindoes zei « ja » en deed t peen ».
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Daarom weigerde de regeering alle wetsvoorstellen in zake
godsdienstgeschillen der Hindoes en Verdrukte Klassen. De tijden
waren te ongunstig en de onrust was te groot om krachtig in te
grijpen tegen eeuwen-oude gewoonten.
De Kasten-Hindoes, aangemoedigd door deze eerste zegepraal,
kwamen nu meer en meer in opstand tegen andere voordeelen aan de
Harijans verzekerd door de nieuwe wet « India Act 1935 ».
De Verdrukte Klassen begonnen ook in te zien dat Gandhi niet
meer Indie's groote profeet was gebleven en stilaan volgden ze
Dr Ambedkar « los van Gandhi en de Hindoes ». Enkelen hunner
leiders als Rao Bahadur, M. C. Rajah van Andhra, bleven Gandhi
en den Hindoe-Sabha trouw.
Het onweer barstte los met de verklaring van Dr Ambadkar te
Yeola in Nasik, waar de Verdrukte Klassen van Bombay door 10.000
man vertegenwoordigd waren. Zijn aanspraak was een opeenstapeling van grieven en klachten tegen Hindoes en Hindoeisme. Zijn
besluit klonk als een klaroengeschal voor den aanval : « Wij zullen
ophouden te strijden voor recht en gelijkheid, daar waar ze ons
geweigerd worden. Omdat we met ongeluk hebben ons Hindoes te
noemen, worden we aldus behandeld. Indien we tot een ander geloof
behoorden, zou niemand ons zoo durven behandelen. Verkiest eender
welk geloof, dat U gelijkheid in rang en behandeling verzekert. Wij
zullen onze misdaad nu weer goed maken — de misdaad van
eeuwen lang Hindoe te zijn gebleven. — Ik had het ongeluk geboren
te worden met het stigma van een onaanraakbare. Het is mijne
schuld niet, doch ik zal niet sterven als een Hindoe ; want dat ligt
in mijne macht ! »
De handschoen was geworpen... Gandhi was de eerste om ze
op te rapen... doch wilde ze terug reiken, zonder slag of stoot :
« Hij kon zijn oogen en ooren niet gelooven !... »
De verdrukte klassen moeten Hindoe blijven... ze kunnen niet
van godsdienst veranderen net als ze een versleten pak afgooien. »
Doch Dr Ambedkar stond dezen keer rotsvast en beslist was zijn
antwoord : « Wat Gandhi ook moge zeggen, Hindoeisme is niet
goed voor ons. Een godsdienst is noodig voor de maatschappij
maar het is niet noodzakelijk dat het de godsdienst onzer voorvaderen
weze ! » Verder liet hij Gandhi verstaan dat de verdrukte klassen
Been profeet van noode hebben en dus dat hij beter zou doen zich
met zijn eigen zaken in te laten.
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Het land bleef niet lang onverschillig en verdeelde zich in twee
, duidelijk omlijnde fronten vat& of tegen Dr Ambedkar en de Yeola
feiten.
De Sanatanisten schijnen te lachen om het geweld der Harijans :
Hindoeisme heeft hen altijd gegeven wat recht was. Wat kunnen ze
meer verlangen. Kaste is een ding dat afhangt van Karma en dus
godsdienstig bevestigd vast moet staan als een rots. Iedereen kan
« mukti » of verlossing bekomen in eigen kaste en rang. Wat dit
leven meebrengt is de nuchtere uitkomst van vorige daden en levens.
— Zoo denkt het konservatieve deel der gemeenschap.
Andere Hindoe groepeeringen nemen de zaak ernstiger op.
Zij beloven voile sociale gelijkheid, burgerlijke vrijheid en gemakkelijker toegang tot opvoeding en onderwijs. Ook « shuddi » zal verdwijnen. Op godsdienstig gebied kunnen de « Harijans » een nieuwe
Hindoe-secte vormen ofwel eigen tempels en priesters krijgen, doch
in de oude orde. — Zoo spreken de meer-progressieven... zij willen
het eeuwenoude « gelatine »-gebruik der Hindoes trouw blijven. De
Godsdienst kan verwaterd worden en gelengd volgens de behoeften...
Zoo deden de voorvaderen met Jainisme, Boedhisme en andere kettersche bewegingen, zoo kunnen ook wij het Hindoeisme in stand houden.
Tot dusver de Hindoes. De Mohamedanen ook sprongen in de
bres... Want het was voor hen een groote dag! Ze konden de Hindoes
een gevaariijken slag toebrengen, en ze hebben de gelegenheid niet
laten ontsnappen.,. Spoedig waren zij bij Dr Ambedkar met de mooie
beloften van gelijkheid op alle gebied en van sociale verbetering.
Zelfs kon hij een politiek-leider worden der 80 millioen Mohamedanen
in Indie. Dr Ambedkar bleef koud...
« De kwestie van godsdienstverandering is geen persoonlijke
zaak, het is de zaak van al de onaanraakbaren. De vraag zal bestudeerd worden in verscheidene openbare vergaderingen om tot een
algemeen besluit te kunnen komen. »
Niet al de Harijans of onraakbaren zijn het eens met Dr Ambedkar en meer dan een groepeering heeft besloten dat ze Hindoes
zullen blijven. Rao Bahadur M. C. Rajah was heel scherp en zelfs
bitter in zijn afwijzing in een open schrijven aan Dr Ambedkar en
in vergaderingen in 't Zuiden van indie door hem belegd. Anderzijds
waren de belangrijkste groepeeringen erg ingenomen met Dr Ambedkar's besluit en in hun begeestering gingen zij dramatisch te keer :
Hindoe boeken werden publiek verbrand en Hindoeisme symbolisch
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begraven midden triomfantelijk doen der Harijans. Dit viel voor in
Gujarat. Maar ok te Nagpur en Lulknow is Ambedkar de groote man.
De Verdrukte Klassen van Mulabar begroetten hem eveneens als
profeet.
Welke zijn de verdere bedoelingen van Dr Ambedkar ? — Zijn
verklaringen en toespraken laten daaromtrent Been twijfel bestaan :
« Het is mijn bedoeling van deze beweging een al-Indie beweging
te maken. Het mag vier of vijf jaar duren. Indien na dit tijdperk de
verdrukte klassen niet bereid zijn mij te volgen, dan zal ik alleen
mijn godsdienst veranderen. » — « Met de hulp der vele vrienden
van de Verdrukte Klassen hoop ik te beslissen of Indie Hindoe-,
Mohamedaansch- of wel Christen-Indie zal wezen. Eens dat mijn
besluit zal getrofen zijn, zal niemand in staat zijn mij den weg te
versperren en te beletten mijn plan door te voeren. » « Al zou Gandhi
vasten tot ter dood ik zal er niets om geven, hij vecht voor de kastenHindoes en is tegen ons. »
Boedhistische en Sikh afgevaardigden bezochten Ambedkar, zij
betreuren zijn besluit — zoo zeggen ze — doch bieden hem de haven
van Boedhistische of Sikh broederlijkheid. Wat meer is, zij begonnen
bekeeringswerk ; de Sikhs reeds sinds 1932 in den Punjab en nu in
Malabar. Het antwoord van Dr Ambedkar op de voorstellen van
Boedhisten en Sikhs was kort en onbeduidend. Heel zeker is het
dat hij onafhankelijk wil blijven en niemand beloften doet.
Het laatste groote feit was de monster-betooging van Lucknow.
Alle godsdiensten — enkel de katholieke Bisschoppen onthielden
zich — waren er officieel vertegenwoordigd. Drie katholieke missionarissen gingen om te luisteren, te zien, en te spreken met de vooraanstaande leiders der Verdrukte Klassen.
Het was een ongewoon schouwspel : Hindoes, Mohamedanen,
Sikhs, Boedhisten, Protestanten, allen beijverden zich om de Harijans te behagen. Opvallend echter was dat de Harijan-leiders in hun
toespraken allen drukten op het fejt dat enkel de Christenen tot dan
toe werkelijk de belangen der Harijans behartigd hadden. Voor
't overige wend er besloten te studeeren en te wachten tot de gelegenheid om te beslissen zich zou voordoen.
En vender gaat het voor of tegen Ambedkar in 't Oosten, in
't Westen, in 't Noorden, in 't Zuiden. Wat zal de uitkomst wezen ?
Staat Indie op een keerpunt ? •
Mogelijk wel, of beter, heel zeker. Niet enkel door de nieuwe
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« Act 1935 » die Indie een begin van zelfbestuur verzekerde
maar ook op sociaal gebied is er jets aan 't roeren. Het is een heuglijk
feit dat Dr Ambedkar — al is hij misschien enkel bezield door sociale,
economische en politieke beweegredenen -- de aandacht op godsdienstige problemen heeft gevestigd om verbetering en vooruitgang
voor de Harijans te bekomen. Want, Pandit Jawaharlat Nehru, de
huidige Congres-voorzitter en Swaraj-leider, verwacht alle heil van
Rusland. Sinds zijn verblijf in Duitschland en Rusland is hij van
socialisme en communisme doordrongen en nu hij terug in Indie is,
stort hij al het ingezogen Marxistisch venijn uit. In de groot-steden
en in de arbeidscentra is communisme ingeworteld en dreigt van
daaruit Indie te overrompelen. Dr Ambedkar's stem weerklonk. Hij
zocht verbetering van klassen-onrecht langs wettelijke wegen en
't meest verwacht hij van godsdienst en moraal. In zijn woord heeft
de ware ziel van Indie getrild. Godsdienstig Indie heeft geantwoord
ap Nehru's rooden roep : ik erken 1:1 niet, dat is niet de stem van
Indie's zonen.
Gods wegen zijn wonderbaar. Misschien wordt de Ambedkarbeweging een bolwerk tegen den rooden aanval op Indie.
Wat er ook van weze wij verkiezen de dingen zoo in te zien
eerder dan te besluiten — zoo dicht als we nog bij de feiten staan —
dat alles enkel sensatie-politiek is van Ambedkar en Gandhi.
Zijn wij gerechtigd te verklaren dat zij enkel de aandacht op
zich willen trekken op 't oogenblik dat hun politieke ster aan tanen
is en dus hun toevlucht tot alle middelen nemen, om weer een trapje
hooger te klimmen ? Wij meenen van niet. De politieke en maatschappelijke belangen mogen op den voorgrond staan in Ambedkar's
geest en woord, doch het godsdienstige is er niet vreemd aan. Want
sprak hij niet de zuivere waarheid Coen hij zei : « godsdienst die
klassenverschil en verdrukking verrechtvaardigt, ja klassenstrijd
voorstelt als een noodzakelijk jets, als het gevolg van een dogma,
kan de ware godsdienst niet wezen. » Als de verdrukte klassen dat
met Dr Ambedkar zullen gaan inzien dan staan ze reeds op den weg
naar de Waarheid. Ver van ze of te keuren of van wantrouwend
toe te zien, omdat ze eerst eten en waardeering zoeken als menschen
en dan enkel om godsdienst bekommerd zijn, moeten wij die zielen
achten en waardeeren en naar vermogen bijstaan « ut in illos Regnum
Christi veniat
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Tjeka, G P U.' Goegobez
De organen der Bolsj ewistische terreur
door Lic. Albert GROOTJANS.
Sedert de Bolsjewiki het bewind veroverden, wendden ze onafgebroken terreurmiddelen aan om hun gezag te bevestigen. Nochtans niet altijd in dezelfde maat. Ze woedden bijzonder geweldig
in de eerste jaren na de omwenteling, gedurende de beruchte periode
van het « Oorlogscommunisme » (1917-21). En sedert ongeveer
twee jaar hooren wij weer van massa-aanhoudingen, beruchte processen en terechtstellingen. Het gerecht ontziet nu niemand : zelfs
kopstukken der revolutie, eens de trouwste medewerkers van Lenin,
staan voor het executiepeloton.
Welke zijn de organen ,dier terreur, hoe werken ze en waarom
nu opnie. uw deze ons bijna onbegrijpelijke strengheid van Stalin ?
I. De eerste terreur, Tjeka en G. P. U.
In Februari 1917 deed de Tsaar afstand van 4jn macht ;
Kerenski voerde een kortstondig en bewogen bewind ; Lenin stookte revolutie ; in November vestigde zich de Communist in het Keizerlijke Paleis, den Kremlin.
De revolutie die hem dictatoriale macht in handen gaf, was
geenszins, het kan niet genoeg herhaald, het werk van de massa
van het Russische yolk maar wel dat eener handvol beroepsrevolutionairen : Lenin's legertje was in 't begin nauwelijks een 3.000tal man sterk : matrozen uit Cronstad, een groepje soldaten uit het
Peterburgsche garnizoen waarvan de groote meerderheid afzijdig was
gebleven, verder Duitschers, Polen, Letten en andere vreemde elementen van verdacht allooi.
De politieke verwikkelingen hadden zich in Groot-Rusland afgespeeld en de andere gebieden waren er buiten gebleven. Vele
trokken zich liever weinig er van aan en besloten zelfstandig te
leven, waartoe ze eigen Rada's aanstelden. Zoo deden o. m. Siberie,
Oekranie, Georgie, Azerbaidjan. Toen de Bolsjewiki aan het bewind
Zie, over Rusland, q Ruslands nieuwe Grondwet >>, in het Augustusnummer,
blz. 614-623 en << Het Proces te Moscou >>, in het Octobernummer, blz. 65-69.
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kwamen, namen deze staten in den staat geen bevelen van uit Moskou weer aan.
Lenin stond dus voor een driedubbele taak ; hij moest :
van de Centrale mogendheden vrede bekomen ;
de onafhankelijke republieken groepeeren onder een centraai
gezag ;
den aldus gevormden staat naar de Bolsjewistische beginselen
opbouwen.
Te Brest-Litovsk bekwam hij den vrede (3 Januari 1918), niet
zonder zware offers : hij moest uitgestrekte gebieden afstaan, bijzonder nuttig vczor hem omdat ze belangrijke industrieele gebieden
bevatten. Hij troostte zich door de verwachting eener nakende
Communistische wereldrevolutie, door onteigening aller nijverheidsondernemingen en afschaffing aller buitenlandsche schulden, de
Duitsche uitgezonderd.
In het land zelf moest eerst en vooral de opstand der « Witten », intusschen in de onafhankelijke gebieden losgebroken, overwonnen worden. De ijzeren tucht der Communistische troepen, door
Trotsky georganiseerd, won het vrij spoedig van de weinig samenhangende vrijwilligers.
Eindelijk moesten de uitslagen bevestigd, door de revolutie bekomen.
Hiertoe dienden : de sympathie der boeren, gewonnen door het
voorspiegelen van de voordeelen eener verdeeling der gronden van
de grooteigenaars — waar weldra een geweldige ontgoocheling opzou volgen — ; de inrichting eener tuchtvolle partij welke op de
minste wenken van het Politburo, d. w. z. van de leiders, gehoorzaamt ; de Roode Garde, later door Bronstein-Trotsky in het Roode
Leger omschapen.
Dit alles was evenwel nog niet voldoende ; terreur was onontbeerlijk :
om de gebieden op de vrijwilligerslegers veroverd te pacificeeren;
om alle het regiem vijandelijke elementen, zoo Idassen als individuen, uit te roeien.
Deze laatste actie ging tegen :
de overige politieke partijen, in eerste instantie tegen de Sociaal-revolutionairen (1) ,
(1) Men weet dat de aanslag op Lenin, in 1918, gepleegd werd door eene
Sociaal-revolutionaire : Dora Kaplan.
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den klerus, beschuldigd van contra-revolutionaire bedrijvigheid,
wel eenigszins een voorwendsel, want godsdiensthaat ligt aan de
basis van het Communisme ;
professoren, artsen, officieren, intellectueele, alle elementen
die tot de burgerklasse of tot de militaire of de landelijke aristocra.
tie behoorden. Hier gold als reden de klassennivelleering ;
soldaten en boeren, zoodra ze zich tegen het bestaande regiem
keerden.
Heel spoedig kwam een gansche reeks van locale terreurdiensten op, waaronder de Tjeka's van Moscou, Petrograd, Saratow,
Kirsanov en Tambow. De meest beruchte is de Tjeka van Petrograd, gorganiseerd door den Pool Dzerjinsky — die later chef van
de Al-Russische Tjeka zal worden.
Het nuttige van zoo'n terreurdienst ontging Lenin niet en hij
besloot hem een al-Russisch karakter te geven. Op 27 December
1918 werden de Tjeka's in êène We-Tjeka gegroepeerd en op een
stevige basis georganiseerd — WE-TJEKA zijn de Russische beginletters van « Buitengewoon al-Russische Commissie ter bestrijding
van Contra-Revolutie, Speculatie en Sabottage D.
De We-tjeka bestond uit twee groote afdeelingen :
de afdeeling voor het binnenland ;
de afdeeling voor het buitenland.
De binnenlandsche Tjeka, onderverdeeld in locale Tjeka's, was
beheerd door een Voorzitter en een college van 12 leden, met zetel
te Moskou. "in de Loebjankastraat.
Verschillende secties stonden in den dienst dier leiders :
een sectie voor uitvoering der executie-orders, een financieele
sectie, een transportsectie, een informatiesectie (nl. van de provocatieagenten met een onderafdeeling speciaal tegen de Sociaal-revolutionairen gericht), een sectie om de diplomaten en overige in
Rusland verblijvende vreemdelingen te bespieden. Post, telegraaf,
radio, pers, onderwijs, gansch het sociaal, het politiek en het economisch leven stonden onder hare strenge bewaking. De Tjeka was
een staat in den staat.
De buitenlandsche Tjeka vormde een onderdeel van de Komitern ; hare taak was : het bespieden der Russische uitgewekenen,
der anti-Bolsjewistische militanten, het uitvoeren van terroristische
gewelddaden. Hier treffen wij aan :
een administratieve afdeeling, die de plannen ontwierp en in-
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studeerde, terroristische cellen inrichtte in steden en nijverheidsondernemingen ; ze verzekerde de verbinding met de binnenlandsche
Tjeka en verzamelde alle nuttige inlichtingen ; een speciale groep,
natuurlijk bestaande uit vrouwen, trachtte bij hoogere kringen invloed te krijgen, hetgeen maar al te dikwijls gelukte. Naast deze
administratieve afdeeling werkte :
een uitvoerende afdeeling, de belangrijkste en de geheimste.
Ze voerde het schrikbewind ; van top tot teen gewapend, droegen
hare leden steeds *het noodige gift of de noodige baccillen bij zich
die, wanneer noch dolk noch revolver mocht gebruikt, het doeltreffend middel waren om ongewenschte personen uit den weg te ruimen. Rijk betaalde, elegance dames en heeren, vaak cocaInesnuivers,
morfinomanen, verdierlijkte wezens stonde:n haar ten dienste. Ze
heeft in Rusland, op hare weggevoerde Slachtoffers, de wreedste
folteringen toegepast ;
een afdeeling voor contra - spionage en een observatiesectie die
de ontwikkeling van den klassenstrijd naging, vervolledigden deze
buitenlandsche organisatie.
In welken geest werkte deze terreur-inrichting ?
De Bolsjewistische voormannen hebben het zelf in het licht gesteld : Lenin : « 90 procent van het Russische yolk mag ten onder
gaan, als er maar 10 procent getrouwen overblijven op het oogenblik der wereldrevolutie. »
Loenatjarsky : 0 Wij eischen een onverbiddelijke onderdrukking
die alle sentimentaliteit van zich afwerpt. »
Dzerjinsky : o We vertegenwoordigen de georganiseerde terreur en kennen Been erbarmen. »
Zinoviev : « We hebben voormannen noodig, die tegenover de
bourgeoisie slechts bezield zijn met een doodelijken haat ; die het
proletariaat organiseeren en voorbereiden tot een onverzoenlijk en
strijd, en die niet aarzelen de gewelddadigste middelen te gebruiken
tegenover alien die trachten hun den weg te versperren. Onze strijd
is , de meest verbitterde burgeroorlog, dien de wereldgeschiedenis
ooit gekend heeft. »
« Het sieraad en de trots van de partij zijn : het roode leger
en de Tjeka. D
De werkzaamheid der Tjeka nader beschrijven schijnt ons nutter
loos des te meer omdat zij reeds herhaaldelijk in boek, tijdschrift en
dagblad aan de kaak gesteld werd.
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Bij de invoering der N. E. P. (Nieuwe Economische Politiek)
werd ze in G. P. U. omgezet ; die nieuwe naam bracht evenwel niet
de minste wijziging in hare inrichting mee.
II. Nieuwe terreur — De Goegobez en de processes tegen de
Trotsky-Zinovievistische actie.
Deze nieuwe periode van geweldige terreur ving aan ongeveer
samen met de beperking van de bevoegdheid der G. P. U. en hare
omzetting in de Goegebez.
Een eerste beperking werd reeds twee jaar vroeger, in 1932,
doorgevoerd : aan den G. P. U. werd toen toezicht over de arbei.
ders- en boerenmilities ontzegd alsook het recht de eenzelvigheidskaart te verleenen of te weigeren.
Een Decreet van 11 Juli 1934 heeft de hervorming voltooid.
Het ontneemt aan de G. P. U. hare uitvoerende macht welke overgaat naar het alsdan ingericht Commissariaat voor Binnenlandsche
Zaken waarvan ze voortaan eene afdeeling is. Maar vooral wordt
hare bevoegdheid beperkt tot het opsporen der contra-revolutionaire
misdrijven en het aanhouden der verdachten. Daarin ligt dus nu
de eigen taak van den terreurdienst, welke bij deze gelegenheid
een nieuwen naam krijgt : « Goegobez D, dat is o Zekerheidsdienst
van het Commissariaat voor het Binnenland. »
De Goegobez is door deze hervorming tevens geworden een
gewillig en willoos werktuig in de handen van Stalin. Ze is het evenbeeld van de tsaristische Okhrana.. Waren Tjeka en daarna G. P. U.
een staat in den staat, de Goegobez is dit niet. Stalin streeft naar
volstrekte dictatuur en hetgeen hier volgt stelt zoowel het karakter
van de Goegobez als de politiek van Stalin duidelijk in het licht.
Ingewijden weten welk een zwaren innerlijken partijstrijd na
den dood van Lenin in 1922 gewoed heeft. Waren candidaten voor
de opvolging : Trotsky, Zinoviev, Kamenef en Stalin, om niet te
spreken van den rechtschen partijvleugel : Boekharine, Tomsky,
Rykof. Deze drie laatsten gaven tamelijk snel de hoop op, het leiderschap in handen te nemen. Kamenef en Zinoviev spanden samen
met Stalin tegen Trotsky, en stelden dezen buiten gevecht. Hij werd
verbannen. We hadden dan de drieledige regeering, de z. g. Troika :
Stalin --- Zinoviev -- Kamenef. Stalin vond daar echter geen vrede
mee, en dwong Zinoviev en Kamenef tot onderwerping, wat dan
ook, althans schijnbaar, geschiedde. En voor het buitenland scheen
het, of Stalin alleenheerscher was in Sowjet-Rusland.
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De verplichte collectivisatie van het akkerland, in 1930 en 1931,
gevolgd, in 1932, door de eerste beperkingen van de G. P. U.-functies, hadden een diepgaande ontevredenheid veroorzaakt : de collectivisatie onder de massa, de bevoegdheidsbeperking bij de leiders
en vooral bij het personeel der geheime politie. Het vermoeden rees
toen op dat een geheime contra-revolutionaire organisatie tot stand
was gekomen : het « centrum van Leningrad )), bestaande uit aanhangers van den gewezen Zinoviev-groep.
Op 1 December werd in de bureelen van den Sowjet van Leningrad Serge Kiroff vermoord, Secretaris van het centraal comiteit der Bolsjewistische partij, eerste secretaris van het comiteit van.
Leningrad, lid van het Presidium van het c:entraal uitvoerend comitelt der U. S. S. R. Nikolaieff, een lid van het vermeld centrum had
den aanslag gepleegd. De Goegobez trad in werking en niet alleen
werden al de leden van het centrum van Leningrad aangehouden,
doch ook Zinoviev en Kamenev die moreel verantwoordelijk gesteld werden voor den moord en Modwed, chef der G. P. U. afdeeling Leningrad, zijn adjunct Fomin, en cle ambtenaren Janitiefski,
Petrow, Paltsewitch en Mosewitch, beschuldigd van zware onachtzaamheid in het uitoefenen van hun functies.
Het proces, op 15/16 Januari 1935 gehouden, bracht tot het
besluit :
dat de moord op Kiroff uitging van het centrum van Leningrad ;
dat dit centrum aangesloten was bij het Centrum van Moscou,
onder leiding van Zinoviev, Kamenef, Evdokimov en Bakaiev ;
dat laatst vermelde centrum een zware politieke en moreele
verantwoordelijkheid droeg in zake den aanslag op Kiroff.
De leden van het centrum van Leningrad, de aangehouden
ambtenaren der Goegobez, alsmede een 120 tal andere personen
werden tot den dood veroordeeld ; aangehouden leden van het centrum van Moscou werden verbannen ; hun vonnis was zachter enkel
om hunne vroegere diensten, aan de Bolsjewistische partij bewezen.
De zuiveringsactie scheen ten einde. De waakzaamheid der
Geogobez verdubbelde echter, en- in alle stilte ging het onderzoek
verder. Anderhalf jaar heeft het geduurd. Het heeft geleid tot de
ontdekking van een geweldig Trotsky-Zinovievistisch reseau dat
gansch Rusland dooraderde, en aan het buitenland bekend werd
door het beruchte proces van Juli-Oogst 1936.
De beschuldigingsacte van den procureur der U. S. S. R., A.
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Vichinski, vermeldt dat volgende nieuwe feiten aan het licht gebracht
werden : .
1) het bestaan van een geunificeerd terroristisch TrotskyZinovievistisch centrum.
De instructie leidde tot volgende conclusies :
a) Sedert 1931 (de moeilijkste periode van het eerste vijfja_renplan ), reorganiseerden zich, eenerzijds de Trotskyisten onder
tenlandsch toezicht van Trotsky en zijn noon Sedov, P. en V. 01berg, Berman-Yourine e. a., en onder binnenlandsch beleid van Smirnov, Ter-Vaganian en Mratchkovski anderzijds de Zinovievisten
onder leiding van Zinoviev, Kamenef, Evdokimov en Bakaiev. Deze
groep vormde het centrum van Moscou, waarvan het centrum van
Leningrad een rechtstreeksche afdeeling was.
b) Einde 1932 kwam het tot een samensmelting dezer groepeeringen in het geunificeerde terroristisch Trotsky-Zinovievistisch
centrum.
2) Het bestaan van een complot, rechtstreeks door Trotsky
geleid, bij middel van speciale agenten, tegen Stalin, Vorochiloff
( Commissaris voor Landsverdediging), L. Kaganovich ( Commissaris
voor Verkeerswezen), Kiroff, Ordjonikidze (Commissaris voor de
zware Industrie), A. Jdanow (Secretaris van het Centraal Comiteit
der Bolsjewistische Partij en later plaatsvervanger van Kiroff), Kossior en andere Secretarissen van het Centraal Comiteit.
De speciale agenten waarvan spraak (0Iberg, Berman-Yourine,
Fr. David) drongen in Rusland binnen bij middel van valsche paspoorten geleverd door de Gestapo (Duitsche geheime politie).
Wat moeten we van dit alles gelooven ?
Wanneer in een dictatorialen Staat, 99 procent der bevolking
volstrekte aanhangers zijn van het regiem, dan is het overige 1 procent even gevaarlijk, als ware er maar 50 procent voorstanders. De
dictatuur zelve spruit uit een minderheid, geschraagd weliswaar door
een massa ontevredenen die slechts verandering, verbetering van,
den toestand verlangen, en dan ook instinctmatig de partij aankleyen die de grootste vooruitzichten biedt en de aanlokkelijkste voordeelen belooft, de partij dus, die het machtigste dynamisme en geestdrift bezit.
Deze massa echter, is een vlottende massa, die, eens de eerste
• roes voorbij, vergelijkingen gaat maken tusschen het oude en het
nieuwe regiem, het regiem in het binnenland en de regiemen in het
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buitenland, en, door een ingeborene psychose tegen bestaande toestanden, de nieuwe ordening eerst zal mistrouwen, daarna zal willen
tegenwerken. Om echter daartoe te komen, moet de massa enkelingen
vinden die nieuwe wegen willen opgaan want zonder leiders is de
massa machteloos en tast ze in het duister. Het zijn die enkelingen_
die door de dictatuur moeten weggeruimd. Vandaar de noodzakelijkheid :
van een steeds stijgend dynamisme, ten einde aan den roes een_
durend karakter te verleenen ;
van de afschaffing der persvrijheid en der vrijheid van vereeniging buiten het kader van het bestaande regiem, om de massa.
in onwetendheid te laten, en de ontkieming van een bewuste collectieve mistevredenheid te beletten ;
van met de grootste krachtdadigheid elke noyauteering te.
smoren.
Uit ,deze driedubbele noodzakelijkheid volgt de instelling, in
alle dictatoriale Staten zonder onderscheid, van een geheime politiekepolitie : Goegobez in Rusland, Gestapo in Duitschland, Ovra in
Italie. Een falen dezer instellingen kan vanzelfsprekend de geweldigste
gevolgen na zich sleepen.
Plaatsen we ons nu op Russisch terrein.
Men kan niet beweren, dat de politiek, door Stalin de laatste.
jaren gevoerd, bijzonder gelukkig was.
De collectivisatie van den landbouw veroorzaakte mistevredenheid bij de boeren ; het Stakhanovisme (eene z. g. arbeidsbeweging
die er naar streeft, het rendement in de nijverheid zoo hoop mogelijk

op te drijven) viel natuurlijk niet in den smaak van de groote massa

der arbeiders. Voegt men daarbij in de laatste jaren gebrek aan dynamisme in de gansche structuur van het land doordat het tweede
vijfjarenplan niet mocht bogen op de geestdrift die het eerste te
beurt viel, dan kan allicht begrepen, dat een zekere moeheid gepaard
met wantrouwig ongeduld zich van de massa meester maakt. DeBolsjewistische partij heeft zooveel beloofd ; ze heeft aan het yolk
een paradijs op aarde voorgespiegeld ; maar is het logisch, dat in
een paradijs op aarde, de menschen, na achttien jaar zwoegen en
ontberingen lijden, nog barvoets loopen en zwart brood moeten eten
Is het logisch dat na achttien jaar, de arbeider de helft van zijn.
weekloon moet afstaan om een stukje vleesch te koopen ?
De Rus begint te voelen, dat het maar niet vlotten wiL
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Toch zal 't nog wel een paar jaren aanloopen — onvoorziene gebeurtenissen uitgesloten — vooraleer hij er zich volledig van bewust
zal zijn.
De leden der communistische Partij waren ook niet gesteld op
de politiek van Stalin. Tusschen de richtlijnen van Lenin en de uitvoering door Stalin ligt een afgrond.
Deze leden voelden zich instinctmatig gesteund door het yolk.
en vingen aan te noyauteeren, hetgeen hun mogelijk gemaakt werd
door het feit, dat ook gedeeltelijk de G. P. U. — later de Goegobez
— er in betrokken was. De oude partijen kwamen terug boven water, Dank zij echter de waakzaamheid van Jagoda, leider der Goegobez, werd het complot op tijd ontdekt.
We mogen dus in het bestaan van het geunificeerd centrum
gelooven ; geen man was wellicht meer geschikt om de leiding
-te nemen dan Trotsky, ten tijde van Lenin gaarne gezien, en Lenin's
rechterarm.
Een recent proces heeft ons geloof in de bedrijvigheid van het
vermelde centrum gestaafd ; we bedoelen het proces van Novossibirsk (19 November 1.1.).
Beschuldigden waren hier : De mijningenieurs en technici Noskov, Choubine, Kovalenko, Leonenko, Pechehonov, Kourov, Liachtchenkov, Andreev en Stickling ; alien Trotskyisten met uitzondering
van Stickling, Duitsch ingenieur, verdacht van contra-revolutionaire
actie onder leiding der Gestapo.
Ze werden rechtstreeks aansprakelijk gesteld voor sabotage en
terreurhandelingen in de koolmijnen van Kemerovo ( Kouznetzkbekken). Ontploffingen, brand, verstikkingen door het beschadigen der
luchttoevoer-apparaten, hadden sedert December 1935, 12 arbeiders
gedood en 14 zwaar gekwetst.
De verdachten handelden onder leiding van Drobnis (agent van
het centrum) in het land zelf en van Stickling, in het buitenland:
Die sabotagedaden zouden een onderdeel vormen in de activiteit
van het Trotsky-Zinovievistisch centrum, dat niet alleen de partijhoof den uit den weg wil ruimen, doch ook de levensorganen der industrie (koolmijnen, metaal- en chemische nijverheden) tracht aan te
Casten door sabotage.
Zooals gewoonlijk hebben de aangehoudenen volledige, ongehoorde bekentenissen afgelegd ; Stickling zou toegegeven hebben.
in verbinding te staan met de Gestapo, en gehandeld te hebben op
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bevel van een Duitsch ambtenaar te Novossibirsk. Moeten ze geloofd? De instructie was geheim... maar er is nooit rook zonder vuur;
voorzeker moet er in de mijnen van Kemerovo lets gebeurd zijn dat
niet orthodox was. Zooals met het proces van Moscou, hebben de
Bolsjewiki er dankbaar gebruik van gemaakt, om met weinig gegevens
een tragedie op te bouwen.
Met uitzondering van Leonenko, Kovalenko en Stickling (deze
laatste op Duitsch dreigend verzoek), die hun straf in 10 jaar ballingschap in Siberie veranderd zagen, werden alien ter dood veroordeeld.
Stalin echter, is er zich van bewust, dat het verzet, hoe klein ook,
met wortel en al moet uitgeroeid ; vandaar de massale aanhoudingen
die door de Geogobez, zoowel in binnen- als buitenland verricht
worden. Het lichtste vermoeden volstaat om voor den krijgsraad gedaagd, als Trotskyist betiteld en om hoogverraad gevonnisd te worden.
Melden we, onder de slachtoffers :
Boekharine : Gewezen hoofdredacteur der Iswestias (voornaamste dagblad na de Prawda).
Rykoff : Gewezen Volkscommissaris voor den Landbouw,
Volkscommissaris voor P. T. T.
Radek : Redacteur aan de Prawda.
Sokolnikoff : Gewezen Volkscommissaris voor het Geldwezen.
gewezen Voorzitter van den Sowjet-olietrust, Gezant te Londen..
Rayevsky : Hoofdredacteur van de « Journal de Moscou ».
Tymanoff : President van de Bank voor Nijverheid (Prombank).
Arkus : Vice-President van de Staatsbank.
Generaal Putna : Gewezen krijgsattach6 ; de generaals Schmidt,
Sapojnikoff, Kusnezoff en Tulyn.
Adamson : Hoofdcommissaris van politie te Moscou.
Een groep hooge beambten, waaronder iurly Kotzubinsky, gewezen President per interim van den Raad van Ukranie.
De Nederlandsche ingenieur De Wit, om nog onbekende redenen,
en 13 Duitschers beschuldigd van bespieding, in verbinding met de
Gestapo. Het stilzwijgen der Duitsche pers over deze aanklacht is
wel kenschetsend.
De omgeving van Litwinov ; de gewezen financieele vertegenwoordiger van Sowjet-Rusland en van de Staatsbank te Berlijn..
Praag en Parijs. Enz., enz.
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Eindelijk werden een 10.000-tal arbeiders, boeren en lagere
ambtenaren wegens Trotskyistische bedrijvigheid gefusilleerd of naar
veilige oorden gestuurd.
Al de hierboven aangehaalde verdachten zullen het voorwerp
-uitmaken van een groot politiek proces dat binnenkort zal plaats
grijpen.
Het gevolg van deze zuivering is, dat al de medewerkers van.
Lenin, op enkele na, uit den weg geruimd zijn. en Stalin alleenheerscher is in Sowjet Rusland ; ook heeft hij daardoor het terrein vrijgemaakt voor zijn vermoedelijken opvolger, Vorochilov. Overigens
wil Stalin zich niet meer omringd zien door politieke krachten, doch
wel door techniekers, die slechts het economisch gebeuren in de
Unie voor oogen hebben.
Deze autocratie echter, rust op broze grondslagen, n. 1. op de
Goegobez. Zoolang Stalin vertrouwen stellen kan in deze occulte
macht die vanuit de Loebjankagebouwen 170 millioen zielen terroriseert, moet geen staatsgreep in Rusland gevreesd. Keert de geheime politie zich tegen den rooden Tsaar, dan is het einde van de
Stalinistische dictatuur aangebroken. Dit legt de groote waakzaamheid uit die op de Goegobez zelve wordt uitgeoefend door een organisme, onder Stalin's rechtstreeksch beleid, waarvan het bestaan
gekend is, doch de samenstelling en de werking een groot geheim
blijven. De kaders van de Goegobez worden regelmatig gezuiverd,
om elke infiltratie van contra-revolutionaire elementen te voorkomen
of te stelpen.
Laat ons besluiten dat, wanneer de dictator tot zulke maatregelen zijn toevlucht nemen moet, de binnenlandsche algemeene toestand er niet rooskleurig uit kan zien, en men zich binnen afzienbaren tijd aan ernstige gebeurtenissen mag verwachten.
De dood van Stalin kon ze bespoedigen en het .is geen geheim
meer, dat zijn gezondheidstoestand veel te wenschen overlaat. Zelfs
Internationale verwikkelingen zouden dan niet kunnen uitblijven.
We beschouwen onze taak als geeindigd. We vingen aan
met een revolutie, we besloten met een begin van contra-revolutie.
De toekomst zal uitwijzen of de geheime Staatspolitie, dit noodzakelijk en diepgaand kwaad der dictatuur, niet in beide gebeurtenissen aan de basis ligt, eenerzijds als gevolg, anderzijds als oorzaak,
November 1936.

186

GODSDIENSTIGE KRONIEK

Godsdienstige *Kroniek

I. Het Leven van Jezus door Francois Mauriac
door Dr. E. DRUW8, S. J..

Het mag voorzeker een gebeurtenis heeten dat een romanschrijver met een wereldnaam als Francois Mauriac een « Leven van Jezus » schrijft (1) en dat dit door en door katholiek leven van Jezus,
na enkele maanden reeds op meer dan honderd duizend exemplaren
verspreid is. Het zij ons toegelaten aan de zoo pas verschenen nederlandsche vertaling (2 ) enkele beschouwingen vast te knoopen.
We moeten van Mauriac Been « wetenschap » verwachten, geenin de minste details exegetisch verantwoord studieboek. De geleerde
exegeet, die aan het hoofd staat der dominikaansche bijbelschool tejeruzalem, Pater Lagrange, heeft in de Revue bibtique aan Mauriac's
werk een breedvoerige kritiek gewijd, (3) die verre van malsch is..
We kunnen best begrijpen dat de in de bijbelstudie vergrijsde man
op een zeer gevoelige plaats gekwetst werd door sommige geringschattende uitlatingen van Mauriac over die « exegetes dêcevants »
en hun « commentaires lênitifs » (4 ). Men zal ook graag rekeninghouden met de enkele onnauwkeurigheden door hem aangestipt. Maar
daar is het hier niet om te doen. Niemand, ook Mauriac niet, zal de
verdienstelijkheid der exegeten in twijfel trekken waar het gaat over
het zoo nauwkeurig mogelijk vaststellen van den oorspronkelijken
tekst onzer Evangelien, het moeizaam met behulp van al de philologische middelen opdelven van de echte beteekenis van het gewijde
woord, enz. Mauriac heeft ongetwijfeld kennis genomen van de uitkomsten dier studie aan de meest betrouwbare bronnen ; hij noemt:
(1) Vie de Jesus, Collection « L'Histoire », Flammarion, Paris.
(2) Het Leven van Jezus, A. A.M. Stols' Uitgevers-Maatschappij, Maastricht_
(3) Revue biblique, 1936, blz. 321-345 ; ook afzonderlijk uitgegeven o.t..
Examen de la «Vie de Jesus > de M. Francois Mauriac, Gabalda, Paris, 1936_
(4) Uit het Voorwoord.
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met lof Lagrange, de Grandmaison, Lebreton, Pinard de la Boulaye,
Huby. Dat echter ook die nog de mogelijkheid van een zekere teleurstelling overlieten, kunnen we o. d. als volgt begrijpen. Al deze verdienstelijke zoekers hebben zich door zoovele dorre navorschingen
moeten heenworstelen, hebben met zoovele spitsvondige hypothesen
van andersdenkenden moeten afrekenen, er hangt zooveel boekenstof
in de atmosfeer waarin zij ten slotte aan het schrijven gaan, dat zelfs
in hun beste werken het levende beeld van den Zaligmaker slechts
,als uit een troebele dampkring tot ons doorstraalt. Zou men ook niet
mogen veronderstellen dat het dorre van hun levenslange arbeid bij
die geleerden het vermogen om het leven als zoodanig te vatten, om
,den verborgen harteklop die onder de woorden trilt te hooren, eenigerwijze zou kunnen afgestompt hebben ? Men kan overigens niet in alles
te gelijk uitmunten.
Er moet dus naar het ons voorkomt, naast en na het exegetenwerk,
plaats gelaten worden voor een meer litterair-psychologische uitbeelding van Jezus' leven. Vulgarisatie zoo men wil ; maar er is ook min
of meer goede vulgarisatie, en geniale vulgarisatie is niet eens uitgesloten. Helaas, als we aan dit soort werken denken, moeten we dan
niet toegeven dat het daarin heerschend Jezusbeeld (zelfs niet-katholieken, met Ernest Renan aan het hoofd, buiten beschouwing gelaten)
Neel weg heeft van « het gangbare model » van « de bleeke, zoetelijke
Rabbi » (5), dat in gips of kleur maar al te vaak nog onze kerken
-ontsiert.
« Hier heeft wellicht » --- ik laat Mauriac zelf aan het woord --« een katholiek schrijver, moge hij dan tot de meest onwetenden be:hooren, een romancier, — maar die het juist, als ik het zeggen mag,
verstaat helden uit te beelden, --- het recht zijn getuigenis te geven ».
Daarmede heeft hij ons van of het Voorwoord gezegd wat van hem
niet, wat wij van hem wel mogen verwachten : de reactie van zijn in
menschenkennis ervaren geest op het Jezusbeeld der Evangelien !
Nieuwe kennis van het evangelieverhaal wil hij ons niet bijbrenven : hij gebruikt eenvoudigweg het materiaal, dat onze hedendaagsche
exegeten verzameld hebben. Ook niet verrassende reconstructies van.
het Palestijnsch kader der heilsgebeurtenissen ( zooals b.v. bij Wiliam) : hij heeft het niet noodig gehad, als voorbereiding op zijn boek,
de heilige plaatsen te bezoeken. Maar wel dit : een dieper psycholo(5) Biz. 50.
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gisch inzicht in de ziel van Christus, den God-mensch, in het menschelijk doen en spreken van dien Man, waarin God zich geopenbaard
heeft aan de wereld. « Want God die gezegd heeft : Licht zal schijnen in de duisternis, — Hij . heeft licht ontstoken in onze harten, opdat
vandaar de kennis van Gods heerlijkheid zou uitstralen, die op Christus' aangezicht ligt » (S. Paulus, 2e Brief a. d. Kor. IV, 6).
Het licht van het geloof versterkte nog Mauriac's zeker niet
geringe natuurlijke aanleg tot menschenkennis en karakteruitbeelding,
en zoo is zijn visie van den Menschenzoon uitgegroeid tot een aangrijpende belijdenis van den God-mensch. « En dit kleine, vermetele
boekje zal niet vergeefs geschreven zijn, als een enkele lezer, het
sluitend, plots vermoedt wat die verontschuldiging beteekent van de
dienaren, wien de opperpriesters verweten, dat ze de hand niet aan
Christus durfden slaan : Nooit heeft eenig mensch gesproken als Deze»..
Aldus de slotwoorden van het Voorbericht. Wij twijfelen er geen
oogenblik aan : aan de meeste lezers zal die wensch van den schrijver
in vervulling gaan ; zij zullen bij het aandachtig lezen van die bladzijden af en toe een licht voelen opgaan over een of ander handeling,
een of ander woord, tot dan toe onbegrepen, van den goddelijken
Meester. Vooral dit : Zijn eenige psychologie, zijn levensbeeld zal
klaarder voor hun oogen komen te staan. Waar men van de lezing
van het evangelieverhaal meestal maar den indruk meedraagt van een
losse aaneenrijging van feiten en toespraken, wordt hier een poging
gedaan am een « leven » te openbaren. Alle bijkomstigheden worden
op den achtergrond teruggedreven, de karakters en handelingen der
bijfiguren (Judas eenigszins uitgezonderd) zijn nauwelijks aangeduid,
al de aandacht is op de hoofdfiguur, jezus, geconcentreerd. En het
licht valt als het ware niet van buiten uit op Hem, maar straalt van
zijn binnenste uit over zijn uitwendig optrede:n. Klaarbewust en vastberaden gaat Hij op zijn doel af, dat Hij weet slechts door het offer
van zijn leven te kunnen bereiken. Velen die Hij door zijn wonderen
en het uitstralen in Hem van Gods liefde gewonnen had, stoat Hij
onvermijdelijk weer van zich af : Hij moet hun al te menschelijke
droomen van een aardsch Messiasrijk te niet doen ; Hij moet van de
Liefde ook de onverbiddelijke eischen inscherpen. Naarmate dan de
massa Hem begeeft, legt Hij zich toe op de opleiding van zijn apostelen, bereidt Hij hen voor op de ergernis van zijn kruis. Met een
ongeduldig verlangen gaat Hij zijn offer te gemoet, dien afgrijselijken
dood, waarvan heel zijn menschzijn walgt. Onverschrokken trekt Hij
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ten slotte op naar den burcht zelf van zijn vijanden, die zijn dood
hebben gezworen, naar Jerusalem ; tergt hen zelfs met zijn vinnigste
verwijten. De graankorrel moet sterven, om vruchten voort te brengen.
Het is de tragiek van den Verlosser, dat Hij wonden moet slaan
om te genezen, dat Hij den dood moet ondergaan om leven te brengen. Dat Mauriac die tragiek wist uit te beelden met onvergetelijke
trekken, geeft blijvende waarde aan zijn boek.
Is daarmee nu gezegd dat wij hier het ideale « leven van Jezus D
hebben ? Neen, dat zal immers door menschen nooit geschreven worden. Zoo oneindig rijk en veelzijdig is deze Godmenschelijke figuur,
dat wij noodzakelijk een aspect moeten uitkiezen om haar in de enge
perken van ons gezichtsveld te krijgen. Mauriac heeft willen reageeren tegen het zoeterige Christusbeeld, waaraan wij meer gewoon zijn.
Daarom heeft hij wellicht de hoekige kanten te zeer geaccentueerd.
« Elk woord van den Heer moet volgens de letter worden opgevat »,
zegt hij, (6) niet zonder overdrijving. En ziehier nu de toepassing van
dit princiep op de gekende woorden : Als iemand tot Mij komt, en hij
haat zijn vader niet eri zijn moeder,... zoo zal hij mijn leerling niet
kunnen zijn (Lucas XIV, 26). « Nooit had de Zoon des menschen
zoo duidelijk de bedoeling gehad de natuur te kwetsen. Deze ongehoorde eisch is nochtans niet het eindpunt, maar het uitgangspunt
van alle offer. Neen, het is niet voor niets, dat Christus, zoozeer bemind, met zulke verwoedheid gehaat werd. Hoe naief om zich erover
te ergeren, dat velen van hen, die Christus hier op aarde gezien hebben, niet van Hem hebben kunnen houden. « Dit woord is hard, »
morden de Joden, « wie kan het aanhooren ? » Het schijnt nog altijd
hard, nog altijd hatelijk. De volstrekte liefde verwerpt de middelmatigen, geeft aanstoot aan de zoogenaamd voornamen, wekt afkeer bij
de fijngevoeligen... Het is hun onwetendheid, die velen ervan afhoudt,
Christus te verafschuwen. Indien zij Hem kenden, zouden zij Hem
niet meer kunnen uitstaan.» ( 7) Die eenzijdigheid, die onder paradoxen
a la Leon Bloy, hier en daar naar Jansenisme zweemt, heeft vooral
aan Mauriac's uitbeelding van Jezus' Moeder geschaad. Pater N.
Sanders heeft gelukkig aan de nederlandsche vertaling enkele aan.teekeningen toegevoegd, die het gevaar voor misverstand van de gewraakte plaatsen zal voorkomen.
De vertaling van Frans Van Oldenburg Ermke is uitstekend.
(6) Blz. 62. (7) Blz. 49 v.
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De prenten, waarmede H. Levigne de goedverzorgde uitgave heeft
willen versieren, kunnen we niet mooi vinden. Mocht dit boek, ook in
zijn nederlandsche gestalte, ruime verspreiding vinden : het is er een,
dat er bij wint herlezen en gemediteera te worden.
NASCHRIFT.
Bij het ter perse gaan van deze kroniek bereikt ons de nieuwe, omgewerkte
uitgave. (Het 130-duizendtal is daarmee bereikt.) Schrijver heeft een paar onnauwkeurigheden verbeterd, enkele nieuwe bladzijden over Maria Magdalena
en Jezus' hoogpriesterlijk gebed (blz. 102-110 ; 244-247) bijgevoegd. In een
ontroerende voorrede legt hij o.a. uit hoe hij er toe kwam Jezus in dat licht
te zien, dit beeld van Hem te ontwerpen.

•••
II. Het geestelijk lied
door G. NEEFS, S. J.

De bloemlezing (1) die we hier willen aanbevelen verdient een
eereplaats in onze godsdienstige kroniek.
De 235 hier verzamelde geestelijke liederen, met hun respectievelijke melodie, harmonisatie en letterkundigen tekst, alsmede de keuze ervan, noodzakelijkerwijze door de moeilijkheden die de auteursrechten met zich brengen beperkt, zouden een grondige studie waard
zijn. Dit past echter minder in het kader van dit tijdschrift. Het moge
dus volstaan in het kort uiteen te zetten : 1° het doel en den aard van
deze publicatie die uit 5 deelen zal bestaan ; 2° het plan en den inhoud
van dezen eersten liederenbundel. Hieruit, h open wij, zal duidelijk
genoeg blijken welke kostbare aanwinst in onze Nederlandsche liederen-litteratuur deze 5 bundels zullen aanbrengen, en hoe nuttig, ja
onontbeerijk die bloemlezing zal zijn voor dirigenten van kerkkoren
en kerkmusici.
De Administratie : « Geestelijke Liederen uit den Schat van de
Kerk der Eeuwen » heeft op zich het initiatief genomen — met het
(1) GEESTELIJKE LIEDEREN UIT DEN SCHAT VAN DE KERK DER
EEUWEN. Deel 1 (Lied 1 — 235). Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij,
Den Haag, 1936, 284 bladz., fl. 4,50.
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doel de Christenen, in gezang en gebed vereenigd, te helpen in den
strijd tegen het moderne heidendom —, een reeks liederen uit te geven
o die in den loop van twintig eeuwen aan het Christelijk hart ontsproten zijn en voor iederen oprechten leerling van den Goddelijken
Galilieeer te zingen zijn ».
In dit eerste deel werden gegroepeerd de liederen die met volgende hoofdgedachten of liturgische feesten betrekking hebben : Aanbidding, Schepping en Voorzienigheid, Zonde en Verlossing, Advent,
Kerstmis, Lijdenstijd, Opstanding en Hemelvaart, Pinksteren. Voor
elk lied wordt aangegeven, meestal op een bladzijde :
1° de tekst van het lied. Wij noteeren vooral een groote verscheidenheid : ofwel Nederlandsche letterkundigen : Vondel, Gezelle,
Jacqueline van der Waals, Pater Brugman, da Costa, Revius, Feith,
Camphuysen, Beets, van Alphen, ten Kate, Luyken, enz. ; en ook vele
anonieme liederen. Ofwel vertalingen van liturgische teksten, van
Duitsche, Engelsche, Fransche liederen, enz.
2° de melodie : altijd met de aanduiding van periode, componist
of liederverzameling waaruit het lied getrokken is.
30 de vierstemmige koraalvormige harmonisatie : enkele malen
door oude componisten : Joh. &b. Bach, Palestrina ; doorgaans door
moderner : de namen van J. P. Bekkers en Lieven Duvosel komen er
het meest voor, naast die van Cesar Hinderdael, Eugene Emeljanoff,
Lodewijk Mortelmans, kanunnik Van Nuffel, Fr. Eliseus Bruning
0. F. M., J. Vollaerts S. J., Henri Geraedts, enz.
Enkel voorbeelden mogen dit verduidelijken :
lied 119 : Stille nacht, heil'ge nacht !
Tekst :Naar Joseph Mohr, 1792-1848.
Melodie : 1818 Franz Gruber, 1787-1863.
Harmonisatie : 1935 Lieven Duvosel.
lied 46 : Eens zal nog mijne klacht.
Tekst : Jacobus Revius, 1586-1658 ( gewijzigd).
Melodie : 1551 Louis Bourgeois 1510-1572.
Harmonisatie : 1934 J. P. Bekkers.
lied 73 : Midden in het Leven neemt.
Tekst : Naar Maarten Luther, 1483-1546. Mitten wir im Leben
sind mit dem Tod umfangen.
Melodie : 1524. Geystliche gesangk Buchleyn. Joannes Walther,
1496-1570, naar eene oudere melodie bij Media vita.
Harmonisatie : 1935. Lieven Duvosel.

192

GODSDIENSTIGE KRONIEK

lied 128 : Nu zijt Wellekome, Jesu, Lieve Heer I
Tekst : Oud-Nederlandsch Kerstlied.
Melodie : Naar een handschrift omstreeks 1600 en naar Het
Paradijs der gheestelijcke en kerckelijke lof-sangen.
Harmonisatie : Lodewijk Mortelmans.
lied 163 : 0 hoof d, vol bloed en wonden.
Tekst : Naar Paul Gerhardt, 1607-1676.
Melodie : 1601. Hans Leo Hasler, 1564-1612. Mein G'miit ist
mir verwirret. Naar Johann Sebastian Bach, 1685-1750.
Harmonisatie : Johann Sebastian Bach.
Op te merken valt eindelijk de zeer gunstige prijs, de prachtige
editie en de schoone druk, alsmede volgende praktische punten : 1° Elk
compleet deel kan ook in losse bladzijden worden verkregen ; 2° Voor
grootere hoeveelheden kan men speciale prijzen aanvragen.
Wij wenschen aan het eerste deel dezer prachtige bloemlezing
uit geestelijke liederen, een allergunstigst onthaal in Vlaanderen, niet
alleen bij de musici, maar ook in alle kunstkringen. Moge het vooral
er toe bijdragen het peil der geestelijke gezangen van ons yolk hooger
te brengen.
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is Leverishorizonnen
door E. JANSSEN, S. J.
B. ROEST CROLLIUS, Land van verlangen. — Van
Dishoeck, Bussum, 1936, 111 blz.
Max KIJZER, Naar het licht. — Bruna, Utrecht, 1936,
282 blz., ing. fl. 2,75, geb. fl. 3,75.
Andre DEMEDTS, Het leven drijft. — Nijgh & Van
Ditmar, Rotterdam, 1936, 412 blz., ing. 25 fr., geb. 35 fr..
Frans VAN OLDENBURG ERMKE, De laatste herberg, Herinneringen aan Modeste Petrowitsch Moussorgsky.
— Thijmfonds, Rotterdam, (1936) , 192 blz., ing. fl. 1,90,
geb. fl. 2,60.
P. J. ZOOMERS-VERMEER, Kleine levens. — Derde
druk, Van Holkema en Warendorf, 1936, 178 blz., ing. 20 fr.,
geb. 30 fr..
Agni VAN DER TORRE, Zij wachten. Bandversiering
door Karel Hoekendijk. — Bosch ' Keuning, Baarn, (1936),
205 blz.,
In een literair kunstwerk onderscheidt men, evenals in een
een voorgrond en een achtergrond. De voorgrond van het
,schilderij : een of meer gestalten waarop de aandacht getrokken
wordt ; de achtergrond : een landschap, een kerk, een huiskamer,
waarvan de lijnen en kleuren, met de gestalten op den voorgrond,
harmoniéeren of contrasteeren. En terwijl men de onderlinge inwerking nagaat — geleidelijk dringt men er dieper in — : — ineens voelt
men zich als den schilder zelf ; en onderwerp, indeeling, uitwerking
openbaren zijn techniek en streven niet alleen, ook zijn eigen wezen,
in zoover het, als instinctmatig, kiest en creeert. Men raakt zijn ziel.
De voorgrond van het literair kunstwerk is de schematische
gang van het voorgestelde ; den achtergrond ziet men door de :Y_;zonderheden van tijd en plaats geteekend, door hun rangschikking
en voorstelling, door de algeheele beweging. En weer, als men in dat
,opgemerkte relief dieper doordringt, ontwaart men, plots, den schrij-ver of dichter aan den arbeid. Zijn scheppende levensadem bezielt
7schilderij,
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en vereenigt verscheidenheid van vormelooze stof : hij vertoont
zichzelf.
Elk aanzienlijk literair gewrocht laat, als in een watermerk,
zijn schrijver ontdekken. Wanneer juist en .waardoor ? Dat verschilt
van kunstenaar tot kunstenaar, soms van werk tot werk ; maar altijd
blijft hij, als men hem eens heeft waargenomen, in het geheel en in
elk gedeelte, .duidelijk zichtbaar : zelf ook geheel; met zijn denken doenwijze, zijn land en omgeving, zijn stoffelijken, verstandelijken
en zedelijken levenshorizon. En dat dynamisch waarnemen is juist
de schoonheidsontroering. Zooals het werk aan de scheppende ziel
van den kunstenaar ontsprong, zoo werkt het in op de verbroederde
ziel van den lezer of luisteraar : een vereeniging van ziel met ziel,
bij hetzelfde intuitief-waargenomen leven.
Een kunstwerk verklaart zichzelf. Van buiten uit benadert men
het wel, maar men leeft het niet in. Als men het eenvoudig aanvaardt
en onderzoekend beschouwt, zet, geleidelijk meer, een inwendige
straling alles in gloed. Het beantwoordt niet precies aan de oppervlakkig waargenomen werkelijkheid die het voorstellen wil ; het
vereenvoudigt, styliseert, zuivert en verdiept deze ; en door de styliseering en verdieping dringt een persoonlijkheid zich op. De schrijver
zooals hij is : het gehalte van zijn leven en het gehalte van zijn arbeid.
Elk groot kunstwerk legt een levenshorizon open, dien van den
schrijver zelf ; en de artistieke beoordeeling bestaat er essentieel in
dien levenshorizon of te lijnen en te peilen. Een verrassing volgt dan
of een ontgoocheling, volgens de waarde of den bedrieglijken schijn
van het beoordeelde.

I.
B. ROEST CROLLIUS schrijft in den stip van Walschap ;
afhankelijkheid willen we hiermede niet aanduiden, verwantschap
alleen. Een dynamische stijl : al het bijkomstige valt weg ; het beschrijvende wordt tot korte zinnetjes teruggebracht ; het grammatischof logisch-gecompliceerde van taal of gedachte gaat over boord...
De schrijver is een verteller die, scherp en levendig, het hoogst
noodige telkens verrassend formuleert ; door jaren en geslachten
draaft hij heen, tot het onderwerp vanzelf een einde vindt. Noch op
bijzonderheden, noch op stemmingen berust zijn kunst ; wel op de
eene of andere belangrijke levenswet. Zij legt hem een meedoogenlooze zelfbeheersching op ; het verhaal wordt een zakelijke uiteen,-
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zetting : de proef op de som, zou men meenen, in de onderstelling
sdat een abstract geformuleerde bewering zou zijn voorafgegaan.
Maar neen ; eerder ontdekt de verhaler, met ontzetting meestal, een
verholen oerkracht die de levens boetseert.
Zelfs de titels van de hoofdstukken systematiseeren, hier, mede
den inhoud : De ouders, Toon, Anne, Anne en Toon, Het grooltsch
gebaar. Setje Donker, een hotelmeisje, droomt van een tehuis en van
, een kindje. Door een minnaar bedrogen, kan zij nooit rustig van de
liefde tot haar kind Anne genieten ; en Anne zelf, grooter geworden,
gaat geheel op in een avontuurlijke liefde tot Toon den Akker. Een
vleugje geluk, dan sterft Anne ; getrouw aan haar nagedachtenis
blijft Toon niet.
Oogenschijnlijk schreef B. Roest Crollius een boek vol van
krachtigen weemoed : het land van verlangen ligt buiten deze brutale
wereld, die elk geluk baldadig vernietigt. Oogenschijnlijk ; want aan
de geslachtelijke liefde hecht hij zooveel, en zoo uitsluitend, belang
dat wij zijn werk niet anders kunnen beschouwen dan als een nieuwe
.bewerking van het aloude thema. Hij biedt ons literatuur aan, eerder
dan wijsheid en schoonheid. De stijl groeit hem boven het hoofd ;
zijn roman, om bijkomstige hoedanigheden opmerkelijk, blijft, naar
het wezen, eng en gewoon. Geen verrassende levenshorizon, geen
breede blik, geen edel zoeken naar evenwicht en bevrediging. Een
,onvoldoende uitslag dus ; maar dan Loch weer een belofte.
En het is goed mogelijk dat B. Roest Crollius, met zijn opmerkelijk talent en temperament, ons spoedig met een waar meesterstuk
verrast. Intusschen kunnen wij dit werk, aan de liefhebbers in de
literatuur, om zijn persoonlijken stijl aanbevelen ; wij moeten het
tevens aan het katholiek lezerskorps, om enkele gewaagde toestanden,
eenvoudig afraden.
MAX KIJZER stileert eveneens uitstekend : sensitief, plastisch,
bedenkend ; een gevoelig rhythme van korte, soms gebroken, zinnetjes, dat echter nergens een sterke persoonlijkheid laat vermoeden.
Dit heeft hij op B. Roest Crollius voor : hij verwerkt een grooter
verscheidenheid van verschijnselen ; noch godsdienst, noch wijsbegeerte, noch letterkunde blijven onaangeroerd. Hij laat ook veel
sneer personages optreden, die hij telkens, inwendig en uitwendig
meteen, uitbeelden wil ; veel rauwe verwikkelingen wil hij onweerstaanbaar opdringen naar het licht.
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Naar welk licht ? Voor Fanny Belmonte, voor Jozef Krijger, voorGerrit Lap — de sympathiekste onder de zoekers naar geluk — beteekent het leven niets dan ontgoocheling, behalve dat de vriendschap tusschen Krijger en Lap bewaard blijft. « Uit bloed en geil
bestaat het leven ! » huilt Lap ; en Jozef antwoordt : « De liefde is.
Zij is de eenige waarheid en kan door ons alien beleefd worden...
misschien niet op aarde... dat weet ik niet... zij is rein als God's.
adem » (blz. 281, 282).
Naar welk licht dan ? Naar het beleven van de liefde, waarvan
deze vriendschap den zoeken voorsmaak Hack De Sociaal-Demokraten zoeken haar... dikwijls te lawaaierig ; alle sexueele verhoudingen zijn op haar gericht ; de kunst ook, de wetenschap en de
godsdienst : — in een wemelenden stoet richten Kijzer's mannen en
vrouwen zich naar de liefde, die het licht is van de wereld...
Maar de indruk van het boek blijft er een van « bloed en geil ».
Alles wordt liefde genoemd,, ook het zelfzuchtigste genot dat de
menschen bij elkander zoeken. Van de zuivere verheffing der hooge
liefde, die alles vergt en in het offer van alles het geluk doet vinden,
— niet het geringste vermoeden ! Verwarring en nog eens verwarring, omtrent de liefde zelf !... Het werk van een idealist : wij geven
het gaarne toe ; het weemoedig verlangen van een oprecht mensch :
wij aanvaarden het zonder moeite ; — verbijsterd echter door het
aesthetisch individualisme, brengt de schrijver alle levensvragen tot_
kunst-thema's terug. Neen, de kunst zal niemand verlossen ; de waarheid alleen. En al komt de verlossende waarheid noodzakelijk als
schoon voor ; — wie haar aan de schoonheid dienstbaar wil maken,
verkracht beide.
Al moeten wij, als Katholiek, om bezwaren van zedelijken aard,
beide boeken afwijzen ; Loch brengen wij hulde aan den gewetensvollen arbeid, aan het talent ook van hun schrijvers... Wat schoot
hun te kort ? Zij blijven te zeer aestheten ; het aesthetisme — zij hetnog onder schijn van ethische belangstelling -- overheerscht trouwens
in de hedendaagsche Nederlandsche literatuur. De levensvragen
bestaan niet opdat men er romans over zou schrijven ; een gepijnigde
door levensvragen kan alleen, door het schrijven van romans, klaarheid zoeken en verheffing. Anderzijds mag men nooit, als een aesthe-tisch idealist, een vraag willekeurig behandelen ; de verbondenheid
met den medemensch stuwt den kunstenaar tot zulken arbeid. En_
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deze twee schrijvers hebben, in verschillenden graad, de waarden
verlegd : de bijkomstige schoonheid werd hun zelfstandig levensdoel...
dat moest zich wreken.

II.
Ook ANDRE DEMEDTS ontkomt niet heelemaal aan de 4: literatuur » ; maar zijn boek doet Loch anders aan... Hij verhaalt van
dokter Gossey, een dorpsgeneesheer die, na een mislukt huwelijk_
en een scheiding van tafel en bed, naar een ander dorp moet verhuizen, waar hem nog eens ontgoocheling en miskenning te beurt
vallen. Zijn dochter Godelieve verzoent hem met het leven ; tot hij,
bij ongeluk, verdrinkt.
Dokter Gossey is de zoon van een boer, zijn dochter zal een
Boer huwen ; — zijn eigen leven buiten den boerenstand keert zich
tegen hem : men verloochent zijn geslacht niet !
Andre Demedts schreef een krachtig boek. Hij heeft iets van
den onstuimigen geweldenaar, rechtschapen en goed, dien hij in
dokter Gossey meesterlijk teekent. Meesterlijk, maar te geweldig ;
want de dokter « briescht » te veel, en hij staat omgeven van menschen die eenvormig slecht zijn of eenvormig goed. Daardoor lijkt
heel de intrigue min of meer gewild ; dreigt het verhaal aanhoudend'
in een pleidooi om te slaan. Daardoor komt de schrijver op den lezer
toe, met luide stem en strijdbare overtuiging : « zachtjes aan », wil men
hem zeggen, « ik ben niet doof, en ik sta niet sceptisch ! »
Een krachtig boek, hier en daar vol bruisend geweld, elders
overloopend van de natuurlijke mildheid die landlieden eigen is ;
heelemaal geschreven in een nogal zwaren stijl die, hoe besnoeid ook,
altijd warm blijft en weelderig. Vooral sommige gesprekken makers
een sterken indruk ; en deze dramatische glanspunten doorlichten
de vertelling die anders te zeer op een zwaarwichtig betoog zou
gelijken.
De logge kracht, het rustig evenwicht, het eeuwenoud geloofs.
leven van den landman zijn hier aanwezig. Dokter Gossey vergeet
men zoo gauw niet en wij herkennen (om het zoo uit te drukken)
Meleke van den grafmaker, de meid Constance, Staf Marein, den
kastelein Jan, boer Gevaert ; wij herkennen ook Rieten Verschaffelt
en Albert Reuse. Maar wie we minder herkennen : Kate en Godelieve, Mevrouw Van Vreelande, Roel Gevaert, oom Karel ! Waarom
minder ? De schrijver heeft ze, om de intrigue, zoo gewild ; en de
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intrigue — met haar mislukt huwelijk, haar afvalligheid van het
geloof, haar socialisme en haar terugkeer tot den ouden boerenstand — lijkt ons, grootendeels, literatuur. Zoo iets kan gebeuren ;
maar hier werd het veel minder door het leven geinspireerd dan door
de romans die de schrijver mooi vond. Het zijn de algemeen gangbare motieven, niet oorspronkelijk behandelci.
De inspiratie is machtig en verheffend ; de uitvoering even
verletterkundigd, ook wat de taal betreft. Mies samen beschouwen
wij het werk als een goed roman en wij hopen dat Andre Demets, met
zijn geweldig en onrustig temperament, ook in andere boeken dan
zuiver letterkundige, ook in het leven zelf met zijn traditie en toekomst,
naar de oplossing zoeken zal van gerezen vragen. Want de onbesuisde
lezing van hedendaagsche letterkundige producten — en niets anders
daarnaast — werkt verblindend en verbijsterend.

FRANS VAN OLDENBURG ERMKE heeft, in de muziek
van den Rus Modeste Petrowitsch Moussorgsky, hemzelf gevonden ;
met zijn herinneringen aan die muziek, aangevuld door wat hij van
en over den componist lezen kon, bouwde hij dit boek op... Of liever,
componeerde hij dit boek zooals men muziek componeert (zie blz.
186-192).
Geen levensverhaal dus, compleet en geordend. Nog minder
een hoofdstuk uit de geschiedenis van de muziek ; waarin het optreden, rond 1870, van de Russische vernieuwers zou staan voorgesteld :
daarover kan men alles vinden, meent de schrijver, in de een of
andere encyclopedie ( blz. 192). Wê1 het herdoorleven van Moussorgsky's leven zelf : de arme vereenzaamde die drinkend tot aan
<< de laatste herberg » ging, den verlossenden dood ; de stille luistexaar, die de muziek hoorde van het kinderspel, het stadsrumoer, de
wijde steppen van Rusland en de tragische episoden uit zijn geschiedenis ; de vermetele, die het levensmysterie vangen wilde in melodieên en akkoorden ; de liefdevolle, die wist dat hij de ziel van het
yolk niet begrijpen kon zonder met het yolk to verbroederen.
Schijnbaar zorgeloos componeerde Van Oldenburg Ermke zijn
'boek. Losse hoofdstukken, van verschillenden omvang, onderling
niet verbonden. Lyrische golvingen, handige formules, aanhalingen,
verzen : haast alles zonder zakelijken inhoud. Een muzikale droom
ten een warme lief de, bij een leven dat niets anders was dan het een
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en het ander. Schijnbaar zorgeloos... : de compositie van den schrij
ver weerspiegelt de compositie van den musicus.
Maar dit voorbehoud moeten we maken : het werk blijft oppervlakkig. Deze « herinneringen aan Moussorgsky », hoe spontaan en
warm ook, lijken niet zeer diep te zijn gegaan._ Zij tooien zich gemakkelijk in een soort van literaire grootspraak. De aestheticus en
de mensch weten wel, bij Frans van Oldenburg Ermke, dat zij,
op het domein van de goedheid, elkander zullen ontmoeten ; de ontmoeting is nog niet geschied.
Demedts en van Oldenburg Ermke staan dichter bij het 'even
dan Roest Crollius en Kijzer. De zinnelijke zelfzucht is bij hen overwonnen ; uit de verbondenheid met den evenmensch (door Kijzer
even aangeduid) groeit bij hen elke inspiratie, en de uitwerking
er van is een daad van lief de. Beiden weten dat de verheffende zelfverloochening den dood vredig en het levenswerk blijvend maakt ;
maar dat algemeen levensinzicht — met hun katholicisme feitelijk
verbonden — doordringt de bijkomstigheden nog niet van hun literairen arbeid. Het aesthetisme heeft nog vat op hen.

De kleine leventjes, die Mevrouw ZOOMERS-VERMEER ons
voorstelt, zijn die van de kinderen en dienstboden in en derde-rangskinderhospitaal. Een huffs van ellende, waar onschuldige kindertjes
ten dood staan opgeteekend ; waar vader en moeder dikwijls te
bedeesd zijn en te ongelukkig om te kunnen schreien ; waar een stijve
directrice regeert, die de harteloosheid als een plicht durft voorstellen.
Maar het ongerept gemoed van een kind en van een eenvoudige
verricht wonderen : daar is geluk ! Op de ziekenkamer, waar elk
jongentje en meisje leeft van zijn herinneringen en hoop : het leven
is hun mooier dan hun mooiste droom ! Bij de ouders, wanneer de
dood hun kinderen wegmaait : de voortlevende herinnering werkt
verzoenend, bevredigend, zuiverend Bij de geringsten onder de
dienstboden : het zwaarste en vuilste werk wordt, door hun gehecht-.
heid aan de zieken, heiliging en genot !... Daar is geluk ! Diep buigt
de schrijfster, over de onschuldigste onder de misdeelden, zich neer ;
dezelfde poezie die een lijdend kind jubelen doet maakt haar hart
blij verinnigd in het leed stijgt hooger de onbevangen fantasie
der goedheid.
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Helaas, waarom moet zij, van de arme schepseltjes, nog ver£choppelingen maken en verdrukten ? Onwettige kindertjes 1 plicht-vergeten ouders ! Dronkaards en stumpercls ! Waarom moet de
.directrice, onmenschelijk, haar beste dienstboden wegjagen en knakken ; en moet zij, op het braafste kind, bijna een moord bedrijven ?
Waarom die wrange bijsmaak van drukkend onrecht op « kleine
levens » 1... Zij heeft zoo haar boek, voor kleine lezertjes en lezeresjes ongeschikt gemaakt ; en bij groote lezers wordt, door haar verbittering, het zoetste genot verstoord. In het blinde patientje Joke
ziet zij twee kinderen leven ; twee vrouwen leven ook in haar : de
moederlijke en de maatschappelijk verbitterde. Pijnlijk verscheurt ons
dat tweespalt tusschen liefde en haat.
Het is jammer dat dit eerstgeschreven werk van AGNI VAN
DER TORRE na haar Mientje verschijnt ; te meer daar Mientje
,een succes werd. Een achteruitgang ; zoo zullen velen dit boek be.00rdeelen ; in werkelijkheid brengt Mientje een eerste verwezenlijking, na deze — reeds schitterende — belofte.
Het verhaal staat opval!end dicht bij dat van Andre Demedts.
Een jonge dorpsgeneesheer verliest, al te vroeg, zijn vrouw ; zijn
eenige dochter groeit op ; pas zijn haar huwelijk en toekomst verzekerd, of hij sterft aan een hartziekte... En ook de diepe inspiratie
verschilt weinig : liefde tot het land en zijn bewoners, milde saamhoorigheid met beide, als de bron van een rijk en rustig leven...
Hoe ontvankelijk neemt Agni van der Torre alles in zich op !
Het land, waarvan de vredige poezie haar aanhoudend voedt ; de
eenvoudige dorpslieden, bij wie guile goedheid allerhande echo's
wakker maakt ; de Vlaamsche universiteitsstad, met haar studenten
en studentinnen vol idealisme en onbezonnenheid ! Ontvankelijk en
.onbevangen... : de schrijfster gelooft het leven goed ; zij weet dat
ale menschen « wachten » op de mildheid van haar, de beter bedeelde.
Geen meesterwerk nog, maar een sterke belofte. Met uitzondering van dokter Ivo en zijn dochter Levine, zijn vrouw Maria en zijn
aanstaanden schoonzoon Harry, blijven de gestalten wazig en vluchtig. De episoden grijpen nog niet in elkander ; de veelvuldig aange-wende Brabantsche en Vlaamsche dialecten werken storend ; de stiji
mist de gevoelige sereenheid van het latere Mientje ; hier en daar
ook vermoeden wij vreemde invloeden (van Coolen b. v.).
Een sterke belofte en het droomerig Mientje vertoont slechts
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wij weten het nu — een facet van het veelvuldig glanzend talent.
Goedheid en geloof lijken onafscheidelijk bij de persoonlijkheid der
schrijfster te behooren ; en, al 'is dat geloof het protestantsche, wij.
Katholieken kunnen ons totnogtoe alleen verheugen.

—

Bij Mevrouw Zoomers-Vermeer, evenals bij Agni van der Torre,
heeft het vrouwelijk instinct van blij-gevende goedheid de « letterkundige bekommering » geweerd. De opstandigheid van de eerste
stemt ons droevig, wij bemerken de aarzeling van de tweede die zich
nog oefent ; dankbaar ademen wij hier frisscher lucht in, zelfs die
van het kindergasthuis.
Iv.

Als wij de zes boeken naast elkander leggen, — twee robuste
talenten treden aanstonds op den voorgrond : Andre Demedts en
Agni van der Torre. Ook B. Roest Crollius boezemt, als stylist, ontzag in, en Frans van Oldenburg Ermke maakt zich, om zijn zwierige
handigheid en zijn geestdriftige liefde, werkelijk sympathiek. Literair
verkiezen we het werk van Demedts ; maar van der Torre belooft
stellig het meest.
Veel minder dan de titels het ons lieten vermoeden, gaan
4: levenshorizonnen >> open. Het hoort bij de hedendaagsche literatuur
zich als levensphilosophie voor te stellen ; maar de echte levensphilosophie vergt den geheelen mensch, en een aesthetische bijbedoeling
— een aesthetisch hoofddoel vooral — verminkt haar, vervlakt haar,
kan haar ontredderen... Zij is geen papieren wetenschap !... Zij staat
gestempeld met den niets ontzienden ernst en de liefde van wie zich
offeren kan.
Dan deze paradox nog : « literaire horizonnen » gaan eveneens
te weinig open. Werèlden van verbeelding, waarin men alles vergeet
en waaruit men, gezuiverd en gesterkt, te voorschijn komt 1...
Zwoele, onrijpe, half persoonlijke levensphilosophie schept geen
atmosfeer van onbevangen verrukking ; maar als de echte Lente
aantreedt met jubelend licht, dan breekt de natuur uit in een overvloed van groen en bloemen en vogelenzang.
« Zoekt eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid », zegt het
evangelie, « en dit alles zal u worden geschonken als toegift »
(Mt. 6, 33). Wie de waarheid voor alles zoekt en de gerechtigheid
-- verrassend staan ze voor hem te glanzen met mystische pracht 1:
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11. Een mooi boek als Kerstgeschenk
Nu Kerstmis nadert, rijst voor velen de vraag : welk boek ik
hem of haar cadeau zal geven ? Altijd moeilijke vraag, vooral waar
het ernstige lezers of lezeressen gelds. Om uw keus te vergemakkelijken biedt Streven U een lijst uitgekozen Nederlandsche boeken
waarin elkeen zijn gading kan vinden. Tevens geeft deze lijst een
algemeenen kijk op wat er in de laatste maanden in ons kultuurgebied op de boekenmarkt is gekomen.
Zelf een oppervlakkige blik op deze literaire productie laat toe
te constateeren dat het aantal oorspronkelijke werken, d. w.z., werken
die onmiddellijk beantwoorden aan eigen Vlaamsche en Nederlandsche behoeften in aantal toenemen. Onze kultureele opbloei vertoont
zich voor alles in een literatuur uit eigen kracht ontsprongen en ten
dienste van eigen behoeften.
In dien geest begroeten we hier eerst en vooral de t Geschiedenis van Vlaanderen » (1). Deze is de vrucht van een jaren langen
,arbeid onzer vooraanstaande geleerden. Voor onze Vlaamsche gezinnen is er geen beter Kerstgeschenk denkbaar. Dit groote werk is
tevens een overzicht van ons verleden, en een lichtende baak voor
onze nabije en verre toekomst.
Beschouwen we van uit datzelfde stand.punt, nl. het nationale,
de boeken die in 1936 verschenen, dan komen we gemakkelijk tot
de volgende interessante beschouwingen. Vooreerst, wat betreft het
genre van deze productie, blijft de ontspanningslectuur de meest
gegeerde : 16 %, zooals blijkt uit Brinkman's cumulatieve cataloger.
Onmiddellijk erop volgen de boeken die handelen over godsdienst (2)
waarvan Dols een bibliographie gepubliceerd heeft (9 %).
(1) Van Roosbroeck, van de Weerd, de Mayer, van der Essen, Geschiedenis van
(2)

Vlaanderen. Deel I : Inleiding : Oudste Geschiedenis ; de Middeleeuwen.
1936, 329 blz. — Antwerpen, Standaard Boekhandel.
Meerbergen J., Sint Albertus van Leuven. 165 blz., 29 fr. — Antwerpen,
Vlaamsche Boekencentrale.

Van Hove A., De erfzonde (Leerboeken der dogmatica en der apologetica
( 1 6e traktaat). 293 blz. fl. 1,85. — Antwerpen, Standaard Boekhandel; Utrecht,
Dekker en van de Vegt.
van den Born A., de symbolische handelingen der Oud Testamentische profeten. 138 blz. fl. 2,50. — Nijmegen, Dekker en Van de Vegt.
Miedema R,, Hedendaagsche kerkelijke bouwkunst van buiten- en binnenland
en haar beteekenis voor liturgie en oecumenische beweging. Met talrijke afbeeldingen. 43 blz. fl. 1,90. — 's Gravenhage, W. P. van Stockum 6 Zoon.
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Alhoewel men streeft naar kultureele « autarkie 3., worden er
toch geen hinderlijke tolmuren opgebouwd. De kennis van vreemde
talen en vreemde literaturen wordt allerminst verwaarloosd. Wij
blijven een kruispunt waar verschillende kulturen elkaar ontmoeten (3). Anderzijds vindt men of en toe Nederlandsche Schrijvers,
die vooral speciale werken liever in eene vreemde taal schrijven om
tot een breederen lezerskring ingang to vinden (4).
Er werd bizonder veel geschreven over ons verleden : literaire
typen als Uilenspiegel worden weer naar voren gebracht. De kunst,

Bartmann B., Katholieke dogmatiek (door J. Lammertse vertaald). 390 blz.
fl. 2,50. — Roermond, J. J. Romen en Zonen.
Berdjajew Nicolai, De bestemming van den mensch in onzen tijd (vertaald
door H. Buys). 104 biz. fl. 1,50. — Arnhem, Van Loghum Slaterus.

Mosmans H., Het Redemptoristenklooster Wjitte. Een bijdrage tot onze kerkgeschiedenis 1836-1936. 341 blz. Geill. fl. 4,25. — Roermond, J. J. Romen
en Zonen.
Stockums W., De roeping tot het priesterschap. Gedachten en overwegingen
voor priesters en priester-studenten. Geautor. vertaling door H. J. J. Wachters. — Amsterdam, R. K. Boekcentrale. 320 blz. fl. 2,50.
Vloemans Antoon, de zin van het levee. 119 blz. fl. 1,90. — 's Gravenhage,
H. P. Leopold.
(3) Wijk L E. van, De klinkers der oergermaanse stamsyllaben in hun onderling
verband. (Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht). 126 blz. fl. 4,50. — Bilthoven, J. D. de Boer.
de Vooys, Nedersaks. en Hoogduitse invloeden op de Nederlandse woordvoorraad. 60 blz. 0,60 fl. — Amsterdam, Noord-Hollandse U. N.
Brouwer C. 8 G. G. Ras, Nieuwe Duitse spraakkunst voor het le jaar (63
biz.), voor het 2e - 3e jaar (84 biz.).

id., Nieuwe oefeningen voor het le jaar 6 voor het 2e jaar bij de Nieuwe
Duitse spraakkunst. — Groningen, J. B. Wolters.
Overdiep G. S. 8 van Es G. A., Beknopte stil. grammatica & oefenboek bij
de grammatica van het Nederlands. 248 blz. fl. 2,40. 220 blz. fl. 1,95. —
Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink.
Sanders J. L, Duits-Nederlands voor Examencandidaten. III 171 blz. fl. 2,40.
— Zutphen, W .J. Thieme 6 Cie.
Van de Water A., Lexicologische oefeningen. 112 blz., fl. 1,50. — Arnhem,
St. Gouda Quint.
Brandt de Haan, Het vreemde woord. Woordenboek 796 kol. fl. 3,45. - Utrecht, W. de Haan.

(4) Enzyklopaedie des Islam. Geograph. ethnogr. 6 biogr. Wärterbuch der Muhammedanischen Volker. 3 fl. — Leiden, E. J. Brill.
Wensin.ck A. J., Concordance et indices de la tradition musulmane. Livr. 6.
fl. 10. — Leiden, E. J. Brill.

Liedmeier Christiana, Plutarchus' Biographie van Aemilius Paulus Historische
commentaar, VIII. 312 blz. fl. 3,60. — Nijmegen, Dekker en Van de Vegt.
van Beek, Passio Sanctarum Perpetuae 6 Felicitatis. 159 blz., Geill. fl. 6. —
Nijmegen, Dekker en Van de Vegt.
Hennig Richard, Terrae incognitae Zusammenstellung 6 krit. Bewertung der
vorkolumbischen Entdeckungsreisen. 1 Altertum bis Ptolemaus. X 384 blz.
fl. 6. — Leiden, E. J. Brill.
Wytzes J., Der Streit um den Altar der Victoria. 159 blz. fl. 2,90. — Amsterdam, H. J. Paris.
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de folklore, de legenden, de sagen en de liederen van ons yolk worden met liefde bestudeerd (5).
Ook niet-Nederlandsche Schrijvers hebben sommige aspecten
van ons nationaal bestaan met sympathie behandeld (6). Een duitJunkers Herbert, Niederlândische Schauspieler ,5 niederlândisches Schauspiel
im 17 6 18 Jahrh. in Deutschland. 36. XI. 304 blz. fl. 7,20. — 's-Gravenhage,

Martinus Nijnoff.

B. E. Bouwman 8 Th. A. Verdenius, Deutsche Literaturgeschichte. Abbildungen 6 Portrats. 2 dln in 1 bd geb. fl. 6,25. — Groningen, J. B. Wolters.
45) de Coster Charles, De legende en de heldhaftige vroolijke en roemrijke daden

van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. 432 blz.
Geil. fl. 2,90. — Amsterdam, H. J. W. Becht.
Gentsche Bijdragen tot de kunstgeschiedenis. 277 blz. geill. geb. 5 fl. —
Antwerpen, De Sikkel ; 's-Gravenhage, Martinus Nijnoff.
Monteyne Lode, Een eeuw Vlaamsch toneelleven 1830-1930. Geill. 72 blz.
fl. 1,25. — Antwerpen, Jos. Janssens, Kruikstr. 14.
Noordenbos 0., Het atheisme in Nederland in de 19e eeuw. fl. 1,90. —
Rotterdam, W. L. & J. Brusse.
F. C. J. Los, Wolfram von Eschenbach : Parcivals graaltocht. Een vrije bewerkinq naar het middeleeuwsche Epos. 178 blz, Geill. fl. 1,75. — Rotterdam,
J. M. Bredee.
Hannema D. en Schendel A. jr., Noord- & Zuid-Nederlandsche Schilderkunst
der XVII Eeuw. 104 Buitentekstplaten. fr. 85. -- Antwerpen.
Creighton, Jansen, Kors, Miller, van Nuffel, Geestelijke Liederen uit den
schat van de Kerk der eeuwen. Deel I. (Lied 1-235) 280 blz. fl. 4,50. —
's-Gravenhage, Zuid Hollandsche U. M.
Pollmann J., Ons eigen volkslied. XII. 247 b12;. fl. 4,25. — Amsterdam, H.
J. Paris.
Sinninghe J. R. W., Brabantsche Volkshumor. fl. 1,25. Noord Brabantsch

Sagenboek. fl, 1,80. — Haarlem, Eigen Volk.
Sinninghe J. R. W., Overijselsch Sagenboek. 352 blz. fl. 3,90. — Zutphen,

W. J. Thieme & Cie.
Hoogewerff G. J., De Noord Nederlandsche schilderkunst. VIII. 336 blz.
Geill. fl. 1,80. — 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
Walch J. L., Schets van de geschiedenis der Nederlandse letteren. 167 blz.
fl. 1,90. — Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink.
Pennink R., Nederland en Shakespeare. 18e eeuw en vroegere romantiek.
VIII. 304 blz. — 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
Kernkamp G. W., de Utrechtsche academie 1636-1815. 392 blz. — Fockema
Andreae, Bart de la Faille, Brouwer, Cohen, etc., de Utrechtsche universiteit
18154936. 410 blz. geillustreerd. 25 fl. — Utrecht, A. Oosthoek.
Noordenbos en Truus van Leeuwen, Erasmus in den spiegel van zijn brieven.
183 blz. fl. 2,90. — Rotterdam, W. L. 6 J. Brusse.
Bart de Ligt, Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance. 229 blz. Geillustreerd. fl. 2,90. — Arnhem, Van Loghum Staterus.
Molenboer B. H., Erasmus. 143 blz. Geilkstreerd. fl. 3,50 (Vondelreeks 1).
— Amsterdam, Joost van den Vondel.
(6) van der Riet Frank G., Le theatre profane serieux en langue flamande au

Moyen Age. 1936. Geillustr. 152 blz. fl 2,40. — La Haye, Martinus Nijnoff.
Boeren P. C,, Etudes sur les tributaires de l'Eglise dans le comtd de Flandre
du 9 au 14 siecle. XXIV. '184 blz. fl. 2,25. Uitgave van het Instituut voor
middeleeuwsche geschiedenis der universiteit to Nijmegen. Nr 3. — Amsterdam, H. J. Paris.
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sche historicus (7) heeft de eerste, en dit in een gansch nieuwe
richting, de echte historische basis voor de geschiedenis van het
graafschap Vlaanderen vastgelegd.
Er zijn vele nuttige boeken verschenen over natuur (8) en
.aardrijkskunde (9), en wat voor ons land en yolk kenmerkend is,
ook over psychologie (10) en karakter.
47) H. Sproemberg, Residenz Territorum im Niederiandschen Raum. Rheinische Vierteljarhrsbiatter. 36 Mai. Dezelfde Sproemberg 35 (Entstehung der
Steinman G. H., Goethe de universeele mensch. III. 279 blz. 11. 2,75. —
Amsterdam, U. M. Elsevier.
Rehm W., Griechentum and Goethezeit, Geschichte eines Glaubens. 1936,
436 blz. — Leipzich, Dieterich.
(8) Bwc uwers J., De wonderbare dierenwereld in de bijbel. 123 blz. geill. fl. 1,50.
— Maastricht, Drukkerij Stegen.
Vijverberg J., Lief en leed in de Vogelwereld. 165 blz. fl. 1,25. — Neerbosch,
Neerbosch' Boekhandel en uitgeverij.
Tolsma W., Vogelbescherming. VIII. 248 blz. — 's-Gravenhage, H. L. Smits.
.(9) Willams W. J. A., Een bijdrage tot de kennis der voor Romeinsche urnenvelden in Nederland. (Proefschrift universiteit Amsterdam). 152 blz. 5,50 fi.
— Maastricht, Gbr. Van Aelst.
Witlox Jos., Astrid. 71 blz. fr. 7,50 — Antwerpen, L. Opdebeek.
tile Willi, Landen en volken van alle wereiddeelen in woord en beeld. (F. K.
A. Rombach). 2 dln 872 blz. 911 blz. fl. 12,50. — Amsterdam, Gebr. Graauw.
Ponder H. W., Java's pracht en praal. 308 blz. Geill. fl. 3,90. — Amsterdam,
Nederlandsche Keurboekerij.
Vening C., Zwerftochten door Zwitserland. 211 blz. fl. 1,25. — Neerbosch,
Neerbosch' Boekhandel.
Brugmans G., Het keizerlijk Weenen. 223 blz. geill. fl. 2,90. — Groningen,
Erven A. de Jager.
(10) van der Horst L,, Inleiding in de hedendaagsche zielkunde. 135 blz. Geill.
fl. 1,90. — Kampen, j. H. Kok.
Roels F., Handboek der psychologie. 3. genetische psychologie. 1 dl. psycho,.
logie der rijpende jeugd. 310 blz. f1. 5,25. — Nijmegen, Dekker en Van de Vegt.
Bigot L. C. T., Paedagogische feiten en beschouwingen. VIII. 194 blz. geillustr. geb. fl. 3,25. — Amsterdam, D. B. Centen
Stern William, Aligemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage.
XXVIII. 831 blz. fi. 16. — 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
Weatherhead Leslie D., Psychologie en leven. 235 blz. 2,75 fl. — Utrecht,
Erven J. Bijleveld.
Waterink J., Inleiding tot de theoretische paedagogiek. 2. de geschiedenis der
paedagogiek. fl. 3. — Zutphen, G. J. A. Ruys.
Rombouts J. M., Karakteropbouw. Persoonlijkheid. — Terneuzen, D. H. Littooy, Azn.
Gerling Reinhold, Hoe ontwikkel ik mijn wilskracht en persoonlijkheid. 216
blz. Geill. fl. 3,60. — Haarlem, W. Gorter, Junior.
Holthuizen F., Studie over voorlichting bij beroepskeuze in Nederland. (Economisch sociale bibliotheek. Monographien X). fl. 2,70. — Brussel, Standaard
Boekhandel 's- Gravenhage, W. P. van Stockum.
Weickmann Bernard, Repareer zelf, maar doe het goed. (H. Wapstra). 436
blz. fl. 1,75. — Deventer, A. E. Kluwer.
Pels K., Ons lichaam. Gezondheid, ziekten en genezing. XX. 403 blz. Geill.
fi. 4,90. — Utrecht, Erven J. Bijleveld.
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Alle volken staan kultureel niet even hoog, en in den loop der
tijden zijn veel beschavingen ten gronde gegaan. Ook in 't verleden
van ons land en yolk zijn er perioden van bloei, en tijdperken van
verval. Dank zij de heerlijke arbeid, die op elk gebied gepresteerd
wordt, gaat onze kultuur een nieuwe bloeiperiode te gemoet. Dezen
opgang bespoedigen en verzekeren is het werk van de gemeenschap,
van iedereen, leder goed boek, heel de literatuur zal en moet daaraan
meehelpen. Door onze voorkeur te -geven aan het beste uit onze,
Nederlandsche werken, vermogen wij het dien opgang te bevorderen.

H. B.

FINANCIEELE KRONIEK

207

Finandeele Kroniek

Pond en op de Beurs
door J. NOLF, Wisselagent,
Lid van de Antwerpsche Effectenbeurs.
Sedert de devaluaties van October 1.1. is de beurs er met reuzenschreden op vooruit gegaan. Er heerschte eene ongemeene drukte;
voornamelijk in de grondstoffenwaarden, aangewakkerd nog door de
steeds betere berichten omtrent de internationale markten. Meer bepaalde stukken, inzonderheid de koperwaarden, hebben in eerie maand
tijds van 30 tot 50 % koersavans gekend, onder meer, de op de internationale beurzen goed bekende Roan Antelope die van 240 tot 360
Fransche fr. rees. Willig waren insgelijks de Zuid-Afrikaansche
mijntrusts en meer speciaal de in koper en diamant geinteresseerden, zooals b.v. Rand Selection Corporation en African & European
Investment Cy. Rubber, koloniale en industrieele waarden bleven
bij ons ook niet ten achter en op heel de lijn heeft de beurs hausse
gekend.
Jammer genoeg heeft de internationale politiek weer roet in het
eten gegooid en de laatste dagen van November hebben zich als
onzekere dagen voor de beurs gekenmerkt. Het publiek dat trouwens heel nerveus en wantrouwig is en de harde lessen van vroeger nog niet vergeten heeft, reageert snel en werpt zonder aarzelen
zelfs het beste papier over boord.
Het anticommunistische Duitsch-Japansch accoord, heeft weer
de vrees voor een nakenden oorlog doen ontstaan. Duitschland wordt
ervan verdacht den strijd tegen het communisme als aanloop te gebruiken om zich politieke hegemonie te verzekeren. Dat die politiek
altijd niet eene lijn trekt met de economie bewijst het volgende. Op
den oogenblik dat Duitsche staatsburgers te Novosibirsk terecht
stonden, verleende Duitschland aan Rusland een nieuw handelskrediet van 300.000.000 Mk. nadat reeds eenige maanden geleden
200.000.000 Mk. werden verleend. Het geld zal besteed worden
voor den aankoop van machienen die zullen dienen om oorlogsmateriaal te vervaardigen, m. a. w. tot Rusland's bewapening I Daarbij
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de statistieken van Geneve, bewijzen dat Duitschland de beste klant
van Rusland is en voor 27 % in aanmerking komt in den buitenlandschen handel van dit land. Rusland is trouwens voor vele landen een goede klant en betaalt meestal in goud dat het zelf produceert. In 1935 bracht Rusland 6 millioen ounces goud voort en alles
laat voorzien dat in 1939 zijne goudproductie deze van Zuid-Afrika
( die 17 millioen ounces bedraagt) zal overtreffen. Langs den eenen
kant bestrijdt men de Communisten en langs den anderen kant helpt
men ze voort. Die toestand is werkelijk paradoxaal.
Als belangrijke financieele gebeurtenissen moeten we nog het
Drieledig Accoord tusschen Engeland, Frankrijk en de Vereenigde
Staten vermelden. Er wordt een snort nieuwe goudstandaard tusschen de drie landen ingevoerd. Goud zal door de Vereenigde Staten tegen den prijs van 35 $ per ounce afgeleverd worden aan al
de buitenlandsche egalisatiefondsen die tegenover de Vereenigde
Staten dezelfde reciprociteit toestaan. De egalisatiefondsen der drie
vermelde landen zullen over een bedrag van 850 millioen Pond beschikken, ruim voldoende om de speculatie den kop in te drukken
en de fluctuaties van de wisselkoers tot een minimum terug te brengen. Het is een eerste stap naar monetaire stabilisatie. Belgie, Holland en Zwitserland hebben reeds bij het accoord aangesloten.
Wat de beurs betreft blijven de vooruitzichten, niettegenstaande alles, goed. Sir Robert Kindersley, beheerder van de Bank of
England, heeft onlangs verklaart, dat de wereld voor eene periode
van algemeene welvaart staat die zelfs de ergste optimisten zou
verbazen. Hetzelfde optimisme blijkt uit het rapport van den Ondersecretaris voor den Amerikaanschen Koophandel, dat te Washington
komt te verschijnen en dat onder. meer de volgende factoren voor
verbetering aanstipt :
1.) De buitengewone uitkeeringen van dividenden door maatschappijen, hetzij dat ze grooter winsten gemaakt hebben, hetzij om
de belasting op de gereserveerde winsten te vermijden.
2.) De vermeerdering van de inkomsten van den landbouw die dit
jaar op 7.750 millioen geschat worden tegen 7.200 millioen in
1935 en 10.417 millioen in 1929.
3.) Het getal vverkloozen dat van 15 millioen in 1933 tot ' 8.875.000
is gedaald.
4.) Het nationaal inkomen dat in 1936 de 60 millioen dollar zal
overschrijden, tegen 53,50 millioen in 1935.
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5.) De internationale productie die dit jaar het niveau van 1930
overtreft.
Per slot van rekening zijn er dus factoren genoeg die eene
hausse in de beurs wettigen. Laat ons hopen dat de politiek er ook
moge op verbeteren en het publiek het vertrouwen terug krijge
dat voor eene heropleving van de zaken vannoode is.
*
**
Ziehier nu, na deze beschouwingen van algemeenen aard, een
overzicht van de voornaamste gebeurtenissen die zich de laatste
twee maanden in de verschillende landen hebben voorgedaan.

Vereenigde Staten van Amerika.
Op 4 November werd Roosevelt met eene overgroote meerderheid opnieuw tot President verkozen. De New Deal-politiek zal dus
voortgezet worden. Welke de resultaten daarvan waren weet leder,een. We willen er echter nog den nadruk op leggen door het aangeven van eenige cijfers.
Het Amerikaansche katoenverbruik is met 26 % gestegen. De
automobielproductie zal voor het eerst de 5 millioen wagens overschrijden. De netto winsten van de 48 voornaamste maatschappijen
zijn met 60 % gestegen. De << en detail » verkoop is van $ 32.800
millioen in 1935 tot $ 37.500 millioen gestegen, hetzij eene vermeer<tering van 14 %.
De goudstock van de Vereenigde Staten heeft in October 1.1.
het niveau van 11 miliard $ bereikt en bedraagt nu méer dan de
helft van de wereldreserves.
De belastingen en de Income-tax zijn met 27 % gerezen.
Dit alles is niet zonder invloed geweest op de beurs. De totale
waarde van de op de Stock Exchange genoteerde waarden bedroeg
op 1 November 58,50 millioen Dollar tegen 55 millioen in October.
In verband hiermede heeft de Securities and Exchange Commission het plan opgevat de beursleden dezelfde dekkingsmarge te
doen storten als de clienten, nl. 50 70, dit om de ongezonde specu.1atie tegen te gaan. Tevens zal ze er naar streven, naar het voorbeeld van de Londensche Jobbers en Brokers, de beursleden te verdeelen in Dealers of hoekmannen, die voor eigen rekening werk en
‘en Brokers die de orders van clienten uitvoeren.
Roosevelt die alles in het werk gesteld heeft om de beurs in de
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hoogte te drijven, wil nu eene ramp zooals in 1929 voorkomen en
heeft verklaard dat de Federal Reserve Board een wet aan het Congres zal voorleggen, houdende eerie speciale controle op de aankoopen voor rekening van het buitenland. Volgens officieele ramingen zouden circa 7 milliard Dollar buitenlandsch kapitaal in Amerikaansche effecten belegd zijn. Daar eventueele massaverkoopen niet
uitgesloten zijn, kan de dollarkoers in gevaar gebracht worden.
BraziliE.
In accoord met andere Latijnsch-Amerikaansche staten, wordt
er eene reglementeering van de koffieproductie voorzien. Dit zou,
verbetering van de koffieprijzen en dus meer loonende productievoorwaarden met zich brengen.
Volgens de Britsche Kamer van Koophandel te Sao Paulo,
heeft de Braziliaansche export in Augustus dezen van de correspondeerende periode van het vorige jaar met 33 % overschreden. De
gunstige balanssaldi voor de trimester eindigende op Augustus bedragen 9 millioen Pond. De beurs heeft er op gereageerd door eene
hausse in de Braziliaansche Staatsfondsen.
Japan.
In Japan doet de regeering aan staatskapitalisme. De elektriciteitsbedrijven zullen genationaliseerd worden. De bewapening vergt
meer en meer geld en de belastingen op het inkomen worden ongeveer verdubbeld.
Nederland.
Sedert de laatste devaluatie en het embargo op het goud komen de opgepotte kapitalen los. De beurskoersen zijn met ettelijke
procenten gestegen„ De werkloosheid neemt blijvend af, ze is b.v. in.
de textielindustrie met 36 % gedaald.
Nu Nederland bij het Drieledig Accoord aansloot, rijst de
vraag of verdere devaluatie gewenscht is. In beurskringen verwacht
men algemeen dat binnen afzienbaren tijd het Nederlandsch betaalmiddel tot circa 13 Belg. Fr. zal gebracht worden.
Na 't moederland, de colonie ; nu herneming van het zakenleven te bespeuren valt, is het niet zonder belang, een en ander te
vernemen over de plaats die Nederlandsch Indie in den wereldhandel inneemt, ze is belangrijk, zooals uit deze tabel blijkt :,
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Kina
Peper
Kapok
Rubber
Coprah
Agave
Tin
Thee
Kof fie
Suiker
Petroleum
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90 % van den wereldexport
3.
»
)
80 % >>
»
»
79 % » »
»
)
37 % » )
)
»
24 70 » »
»
)
23 To » »
)
»
21% » »
»
3.
16 % » »
»
)
5 % » »
)
»
3 % » »
»
»
3 % » »

Engeland.
Nu de devaluatie van den Franschen Franc -een voldongen felt
is, worden Engelsche bankbiljetten wederom in groote hoeveelheden aan de markt gebracht. Het Pond is lichtjes gedaald. Echter
wordt de pariteit van 4,86 tegenover den Dollar gehandhaafd.
De laatste 2 3/f % leening, groot 100.000.000 a 98,50 % werd
in 24 uren tijds volledig ingeschreven. Dit is weer eens to meer een
bewijs van de kapitaalkracht van het Engelsche publiek. Het provenu van de leening zal tot de consolideering van vlottende schulden dienen.
Italie.
De staatsfinancien zijn nog steeds in nood. De gedwongen
5 % leening heeft 8 milliard Lira opgebracht. De vermeerdering van
de invoerrechten zal 4 milliard Lira opbrengen. Deze 12 milliard
zullen voor het programma van nationale defensie aangewend
worden.
Italie is het eenige land, waar na de devaluatie, de staatsfondsen niet zijn gerezen, waarschijnlijk omdat het publiek door de gedwongen leening nadeelig beinvloed werd. Speculeeren wordt door
de laatste regeeringsmaatregelen ook bier bemoeilijkt daar iedere
order door 25 % in contanten moet gedekt zijn.
Duitschland.
In Duitschland wordt, zooals ik vroeger reeds zegde, de autarkie tot het bittere einde doorgevoerd. Verschillende nieuwe economische en financieele maatregelen werden getroffen. Hoe dat ten
langen• laatste moet eindigen, vermoedt niemand. Op den oogenblik

212

FIIIIANCIEELE KRONIEK

bestaan niet minder dan 18 verschillencle categories van Sperrmarken !
Er werd een Staatsmonopolie voor den handel met het buitenland in het leven geroepen. Een Staatsbureau zal de groenten, planten, zaden, fruit en wijnen aankoopen en ze, naar gelang de behoef ten,
verdeelen. Wat de grondstoffen betreft, wordt het gebruik van rubber voor speelgoed en huishoudartikelen verboden en het verbruik
van katoen gereglementeerd.
Het nieuwe vierjarenplan zal door Goering met ijzeren hand
worden uitgevoerd. Kredieten kan Duitschland in het buitenland
niet meer bekomen en daarom worden ernstige maatregelen uitgevaardigd. Goud en zilver worden opgeeisc ht. Buitenlandsche waarden zullen niet meer genoteerd worden en ze moeten door de houders ingeleverd worden, zelfs wanneer ze in het buitenland berusten. De stukken zullen bij eene Devisenbank moeten afgeleverd
en later tegen Marken betaald worden. Duitschland hoopt hierdoor
voor 900.000.000 Mk. buitenlandsche deviezen bijeen te krijoen.
Om de gevolgen van de laatste devara' tie tegen te gaan, wordt
op den invoer eene algemeene belasting gelegd die zal moeten dienen om den export aan te wakkeren. De vervoertarieven voor geexporteerde koopwaren worden verlaagd. In den handel met het
buitenland wordt compensatie van bedragen beneden de 50.000
Mark niet meer toegelaten. Daardoor zal de deviezencontrole vergemakkelijkt worden.
Frankrijk,
De politieke onzekerheid blijft voortduren. De beurs, die zich
direct na de devaluatie aan de nieuwe pariteiten heeft aangepast,
blijft loom. Internationale waarden worden nog eerder bijgekocht
dan verkocht, wat een bewijs is van wantrouwen tegenover eigen
waarden. De laatste regeeringsmaatregelen waren in ieder geval niet
aanmoedigend voor het beurspubliek.
De belasting van 50 % op de devaluatiewinsten heeft den terugkeer van geexporteerde kapitalen niet in de hand gewerkt. In Maart
1937 zal de wet op de << Carte clindentitê Fiscale >> waarschijnlijk
in voege treden. De betaling van coupons en interesten zullen op de
Carte Fiscale vermeld en jaarlijks door de betaalkantoren aan de Administratie van de Belastingen medegedeeld worden. Deze maatregel
werd getroffen met het oog op de belastingontduiking.
30 November 1936.
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GODSDIENST
P. Dr. LAETUS HIMMELREICH, 0. F. M., De Katholieke BijbeL
De heilige boeken van het oude en nieuwe Verbond. Vertaling
uit de oorspronkelijke tekst. — Brugge, Beyaert — Den Bosch
Teulings, 1936. — Derde aflevering blz. 513-736.
De derde aflevering van de KATHOLIEKE BIJBEL bevat : eerste en tweede
boek Paralipomenen ; Ezra ; Nehemia ; Tobia ; Judith ; Esther ; eerste en
tweede boek der Machabeen (tot 2 Mach. 4. 29).
De vertaling is ook hier vlot geschreven en even aangenaam om lezen
als in de vorige afleveringen. In de cantica steekt zelfs zwier en rythme. Dat is
een niet geringe verdienste waar we graag nog eens op steunen. Voor een
meer algemeene bespreking verwijzen we naar STREVEN 1936, blz. 159 v. v.
Wij voegen hier enkele opmerkingen er aan toe.
Aan de vertaling ligt de « oorspronkelijke tekst » ten grondslag. Voor
deze boeken, meer nog dan voor de voorgaande, wijzen wij er nog eens op
dat die woorden « oorspronkelijke tekst » goed dienen begrepen te worden.
Dat de oorspronkelijke tekst semitisch was, kan met zekerheid vastgesteld
worden, (uitgezonderd natuurlijk het tweede boek der Machabeen dat in het
grieksch werd geschreven). Of nu dat semitische, hebreeuwsch dan wel arameesch was is niet in ieder afzonderlijk geval zoo met zekerheid vast te
stellen Die opmerking is noodig om sommige nota's in deze aflevering goed
te begrepen.
Bij het begin van het boek Tobia en Judith wordt in voetnota aangeduid
dat we er de semitische tekst niet meer van bezitten. Voor die boeken werd
de Vulgate als grondslag der vertaling genomen, — niet de grieksche recensies. — Evenwel worden « daarnaast ook andere vertalingen geraadpleegd ».
Ware het niet wenschelijk in dergelijke gevallen, verschillen te laten opmerken
als b. v. Tob. 1-3. 6 : in deze hoofdstukken wordt in bijna alle teksten over
Tobias gesproken in den eersten persoon, terwij1 de Vulgate en de arameesche
versie van in het begin den derden persoon gebruiken.
Terecht luidt de voetnota bij het begin van het boek Esther : « De oorspronkelijke Hebr. tekst bestaat alleen nog in een Grieksche vertaling. De
tegenwoordige Hebr. tekst is te kort. De ontbrekende gedeelten zijn door de
H. Hieronymus uit het Gr. vertaald en als een toevoeging na de vertaalde Hebr.
tekst geplaatst. De vertaler staat hier voor een typische moeilijkheid. Ofwel
(aldus Rahlfs en andere LXX-uitgaven) kunnen de deelen die niet voorkomen
in den hebreeuwschen tekst genummerd worden met een supplementaire letter,
b. v., 6a, 6b, 6c, enz. ; ofwel kan de voorkeur gegeven worden aan de niet
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oorspronkelijke orde der Vulgate. P. Himmelreich heeft het laatste gekozen :
.1 Wij volgen de Hebr. tekst en voor de toevoegsels het Gr. » (bl. 668).

Trouwens op Esth. 10.3 waarschuwt een nota : « Hier eindigt de Hebr. tekst.
Vers 4 tot en met vers 1 van hoofdstuk 11 vormt het slot van het boek Esther.»
In de volgende hoofdstukken wordt ter gelegener plaatse met een nota aangeduid waar de verschillende « toevoegsels » (?) dienen- ingelascht te worden
in den voorafgaanden tekst. Zoo kan de lezer zelf, indien hij wil, de oorspronkelijke tekst reconstrueeren.
Ook in deze aflevering worden de titels der boeken niet verklaard. Wel
kan men lezen : Het eerste boek Paralipomenon of eerste boek der Kronieken; —
«het boek Nehemia of tweede boek Ezra». Dat zal echter voor vele lezers weinig
opheldering brengen. Verder wordt voor Paralipomena, Nehemia, Tobia,
en Judith, under den titel geen samenvatting meer gegeven van de behandelde
stof. Wel nog voor Ezra. Voor Esther en de twee boeken der Machabeen
gesdhiedt dit in nota.
Welk kritisch princiep volgt de vertaler voor de eigennamen ? Een enkel
voorbeeld : 1 Chr. 11. 11. Het staat vast dat we hier een parallel hebben met
2 Sam. 23. 8 en dat op beide plaatsen de naam van den held verbasterd werd
in den huidigen hebreeuwschen tekst. Waarom ? Eenvoudig religieuze scrupule.
De naam immers « Isbacal » beteekent « man van bacal ». Allengs is « bacal »
dat « meester, heer » beteekent eigennaam geworden van en afgod. Om nu
toch maar geen Godennamen te gebruiken heeft men alle samengestelde namen
met bacal — (ook die der dooden) — op een of andere wijze verbasterd.
Nu eens veranderde men een letter b. v. bacam, dan weer werd gansch het
woord vervangen door « boset » (schande, schaamte). Dat is nu juist het
geval voor 2 Sam. 23. 8 (Isboset) . 1 Chr. 11. 11 (Isbacam) [klinkerveranderingen en andere eigenaardigheden hoeven we hier niet te verklaren.]
Dat is zeer duidelijk uit de grieksche tekst. Het komt ons voor dat een vertaling
uit de oorspronkelijke tekst gerust de oorspronkelijke namen mag opnemen ook
al komen die niet voor in de Vulgate. In ieder geval verkiezen we toch « jesbaam » (Vulgate) boven « Jasobam » (P. Himmelreich). Het laatste toch lijkt
ons niets anders te zijn dan een defektieve transcriptie van de huidige
hebreeuwsche tekst met de massoretische vocalisatie. Neemt men echter als
princiep aan de namen weer te geven zooals ze nu in het hebreeuwsch staan
dan moet men toch nog alle letters weergeven ook al zijn het keelletters.
J. Volckaert, S. J.

WIJSBEGEERTE
Dr. E. DE BRUYNE, Ethica I. De structuur van het zedelijk phenomeen.
Ethica II. De ontwikkeling van het zedelijk bewustzijn — Philosophische Bibliotheek, De Standaard, Antwerpen, 1935. 607 blz.
Elk deel, ing. 55 fr., geb. 70 fr.
Wellicht zijn weinig menschen zoo produktief als Dr. E. De Bruyne.
Philosophische, aesthetische, cultureele kronieken, monographieen en synthe-
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tisehe werken zijn door hem, deze laatste jaren, met diepen zin en groote
kundigheid geschreven.
De twee lijvige boekdeelen die we hier opgeven, werken vOOr enkele weken
-vervolledigd door een derde deel dat we in een volgend nummer hopen te bespreken. De drie deelen vormen een eenheid waarin de ethica van uit een
-driedubbel standpunt wordt beschouwd. I en II beelden het phenomenologisch
standpunt uit. III zal het critisch en metaphysisch standpunt innemen. We
behandelen hier dus alleen het phenomenologisch standpunt.
In een Lange inleiding, die op zichzelf schier een korte verhandeling is, recht-vaardigt Dr. De Bruyne zijn methode, en toont meer bepaald de noodzakelijkleid aan, vOOr het stellen van critische metaphysische problemen, het phenomeen
-zelf, ter zake het ethisch phenomeen, phenomenologisch te onderzoeken.
Deel I bevat de struktuur van het zedelijk phenomeen. Eerst wordt nu
_nauwkeurig de phenomenologische methode, tegengesteld aan de methoden van
Durkheim, Dupreel en Spranger, toegelicht. Dan gaat men van een concreet
ethisch phenomeen — de wroeging — uit, om tot de essentieele trekken te
komen van het ethisch phenomeen in het algemeen, want : (p. 160) « Wroeging
is een metaphysisch gruwen over het absolute van ons wezen, absoluut in
zijn belangeloos kennen van hetgene is, absoluut in het handelen van zijn
'vrijen wil, absoluut in 'het zijn van zijn durende substantie, die een is met haar
daden. 3 Aldus worden de verschillende hoofdstukken opgeroepen die mekaar
in het eerste deel zullen opvolgen : waarde en waardebewustzijn (1), vrijheid (2), daad en persoonlijkheid (3).
Deel II wil een organische eenheid zijn (pag. 15) waarin langs verscheidene zijden de ontwikkeling van het zedelijk bewustzijn wordt gevolgd. Het
zedelijk bewustzijn is een totaliteit die zich door inwendige splitsing in geleidelijke zuivering ontwikkelt (Pag. 13). Het komt meer en meer gedifferentieerd op in het kind (hfst 1) en groeit uit in den volwassen mensch tot eigenaardige typeeringen (hfst 2) die hij soms wetenschappelijk wil uitdrukken
<hfst 3).
Doch er valt niet alleen den mensch als individu te beschouwen. Meermalen
in de eerste afdeeling werd gewezen op de sociale drukking. Welk is het
aandeel van de gemeenschap eenerzijds en het individu anderzijds. Sommigen
leggen het ethisch bewustzijn uit door de gemeenschap (hfst 1). Maar wat is
gemeenschap (hfst 2) en hoe kan , de individu als zedelijke held zich laten
Belden in de gemeenschap (hfst 3). Door die ontledingen komen we tot het
inzicht dat noch het goed, noch het geluk, noch de verplichting louter sociaal
kunnen worden uitgelegd. (hfst 4).Wie dieper phenomenologisch, b.v. de vereischten van het plichtsbewustzijn onderzoekt, bemerkt dat men als grond een
geest, een persoon verondersteld.
De derde afdeeling constateert dat, als we afzien van alle eenzijdige en
aprioristische interpretatie als het volstrekt relativisme, evolutionisme en magisme
('hfst 1), het ethisch phenomeen zooals het bepaald werd, in zijn wezenstrekken, voorkomt in de lagere en primitieve beschavingen (hfst 2) en dat tusschen
de scorieen van het magisme (hfst 3) de echte zedelijkheid mogelijk was
(hfst 4). De relativiteit van de moraal moeten we dus goed kunnen begrijpen (hfst 5).
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Het blijkt wel nutteloos te argumenteeren om te bewijzen dat Dr. De
Bruine hier een colossaal werk heeft opgeleverd en dat we in Vlaanderen den
geleerden professor geluk moeten wenschen en bedanken. leder ontwikkeld
m,ensch zal er, als hij niet terugschrikt voor de lange bladzijden, die weliswaar m. wat gedrongener konden worden neergeschreven, in een modern
kader en met moderne wetenschappelijke middelen toegerust, de ernstige vra-gen van de zedelijkheid met den schrijver doordenken.
De aanmerkingen over de wroeging, en het schuldbeleven, over de vrijheid
en vooral de studie van het immoralisme geven een diepe kijk in het menschelijk geweten.
Als Vlaamsche katholieken moeten we trotsch zijn om die prestatie die,.
zuiver philosophisch toch onvermijdelijk apologetisch is.
Mogen deze boeken ruim hun weg vinden zoodat we, zooals bij andere
werken van den schrijver, vlug een tweede uitgave begroeten, waaruit dart
sommige storende zetfouten, die de lezing soms verduisteren, zullen geweerd

zijn.
A. Snoeck, S. J.

LETTERKUNDE
Arvid JARNEFELT, Greta en haar zoon. -- « Die Poorte », Oude
God-Antwerpen, 1936, 190 blz..
Bij een eerste kennismaking doet deze Finsche roman ons eerder bekorend
aan dan breed en machtig. Het verhaal van een Zweedsche boerenfamilie,
naar Finmarken uitgeweken : hoe Greta, de weduvve van een streng geloovig
Protestant die zijn gezin Zweedsch had willen zien blijven, zijn laatsten
wil, omtrent het huwelijk van hun eenigen zoon Helge, niet volbrengen kan.
Helge huwt met Maja Lethonen, een Finsche : tusschen Maja eenerzijds,
tusschen zijn moeder en zusters anderzijds gesteld, beneemt hij zich, radeloos,
het leven... Maar zijn kind zal een Finsche Boer zijn, zijn jongste zuster Titta
een Finsche boerin ; onder de Finnen vindt de Dude Greta nog een laat,
weemoedig geluk.
Arvid Jarnefelt is een idealiseerend dichter. ZOO poetisch, zoo psychologisch ook voelt hij al de kleine bijzonderheden aan van het traditioneel landbouw- en ambachtsbedrijf, dat wij het wel moeten bemerken : daar heeft hij
zijn hart op gezet ! En meteen raken we, in deze verrassende vereeniging van
blijde bevalligheid met weemoedig berusten, den diepen ernst. Niet in de
starre onveranderlijkheid van godsdienstige begrippen en geplogenheden is
de Heer, niet in den afzijdigen trots tegenover vreemden die men niet kennen
wil ; wel in het deemoedig aanvaarden van alles wat het leven brengt, mits
men zich door goedheid laat leiden, eenvoud en liefde... Greta en haar zoon
hebben het nieuwe willen aanvaarden en het oude toch behouden : de zoon
ging er, verscheurd, lbij ten onder ; de oude moeder moest, a gelukkig en
bekommerd tegelijk », zoo besluiten :
« Laat de menschen vechten, laat ze gedurig oorlog voeren, de Heere heeft
) in hun borst een vuur ontstoken, zoodat ze niet antlers kunnen dan samengaan, rijken en armen, Zweden en Finnen. En de Heere kan enkel opbouwcn
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:s. waar de menschen sloopen, enkel lichten ontsteken waar de menschen lichten
) uitdooven. Zeker gaat het langzaam en geleidelijk, maar gaan doet het.
) Want tegen 's Heeren vuur kan niemand strijden, tenzij dan om zichzelf het
, leven te benemen, zooals Helge, mijn eigen arme won » (blz. 188-189).
Zulk besluit levert stof tot nadenken : heel het boek werkt dan na.... We
zien de Tolstojaansche neigingen van den schrijver opduiken, we denken aan
voorbehoud.... : och neen, laat dat warm hart en die teedere kunst eenvoudig
bekorend zijn !...
Met dit werk besluit « Die Poorte », op waardige wijze, den zeer verdienstelijken jaargang 1935-1936. De verzorgde Vlaamsche verteltrant van Huibrecht van Ael zal iedereen voldoen ; ons bevreemdde even de mededeeling :
« uit het Zweedsch naverteld 3..
Em. Janssen, S. J.

Edgar LEE MASTERS, De dooden van Spoon River. —
Poorte », Oude God-Antwerpen, 1936, 230 blz..

4:

Die

Marnix Gijsen kan zich, over de vertaling in het Nederlandsch van Spoon
River Anthologie, niet genoeg verheugen. Het is een bundel van een tweehonderdtal grafschriften : menschen, op het kerkhof van een stadje in Ilinois begraven, verhalen uit hun leven en ervaring. Vreemdelingen, zwervers en schamele eenvoudigen ; rijken, kunstenaars en geleerden ; misdadigers, vromen en
huichelaars : al de verwikkelingen van lichamen, goederen, en zielen ; slechte
en goede begeerten en verlangens ; ongelukken en misdaden ; voorspoed en
tegenspoed, worden er onthuld en gewogen... Een boek als een laatste oordeel ;
en de lapidaire vorm (in de eerste beteekenis van dat woord) onthult duidelijk
genoeg welke strenge zelfbeperking de dichter zich oplegde.
Marnix Gijsen spreekt ook van de verschuiving van « de grenzen der
poezie... langs het ondankbaar gebied der zakelijkheid »... Daar kunnen we
minder gemakkelijk bij ! Een aanzienlijke literaire productie, zoowel verhalend
als lyrisch, wees, in de laatste jaren, op zulke, algemeene verschuiving. Maar
dat beteekende : naar de « gemengde nieuwstijding », waarbij men dan sarcasme, cynisme, paradoxen te pas bracht. De « nieuwe zakelijkheid » verdrong,
de stilte, den innigen glans, de melodieuze fluistering van brandend heimwee ;,,
en, op een ander domein, de beschaafde voornaamheid, den stijl, zelfs — nu'
en dan — de rustig-monumentale constructie. Verbeten bitterheid, schematische
aanduidingen, een quantitatieve rijkdom van typen en waarnemingen vervangen dat alles niet : al schijnen de werken, oppervlakkig beschouwd, dichter
bij het leven te staan ; in de diepe ziel werken zij, zuiverend en voedend, veel
minder nE. Een verschuiving dus als men wil, tenslotte echter een verarming.
Geenszins ontkennen wij hiermede het robust talent, de peilende kracht,
de zeer bekoorlijke poetische persoonlijkheid van Edgar Lee Masters. Ook wij
verheugen ons om de, trouwens zeer verzorgde, vertaling van wijlen Aug.
Vanhoutte. Wij meenen echter dat deze bundel (die toch het meest uitmunt
door hekeling, sarcasme, zelfs oproerige opwinding) eerder een buitengewoon
scherp geteekend beeld van onzen tijd zal blijken te zijn, dan een ruiker onsterfelijke pazie.
Em. Janssen, S. J.
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H. GODTHELP, Nieuwe Nederlandsche poezie, 3 dln. — Wolters,
Groningen, 1936 ; 138, 134, 154 blz., ing. fl. 1,25, geb. fl. 1,50
per deeltje.
In ons Februari-nummer van dit jaar (III, 3, blz. 336) bespraken we de
drie bundeltjes : Het nieuwe Nederlandse proza in novellen ; dit nieuw werk
verdient minstens een even gunstig onthaal.
Weer heeft de verzamelaar de « concentrische methode » toegepast : , elk
van de boekjes, respectievelijk voor elk van de drie laatste studiejaren in de
Middelbare School bestemd, bevat, hoofdzakelijk, stukken van dezelfde schrijvers. Telkens komen, in een eerste afdeeling (Dichters), dezelfde veertien dichters aan het woord ; telkens bevat de derde afdeeling (Vertalingen), fragmenten uit dezelfde groote kunstwerken ; zelfs in de tweede afdeeling (Gedichten),
staan betrekkelijk weinig dichters vertegenwoordigd. Jaar na jaar dus ontmoet
en beschouwt de student dezelfde gestalten : dat moet wel dieper inwerken.
Juist om den doordachten ernst en de stevige constructie van dezen arbeid,
kunnen wij onze critiek in een bemerking samenvatten : de samensteller hecht,
in de dichtkunst, te veel belang aan de plastiek. Zeker, wij ignoreeren het oude
beginsel ut pictura poesis niet ; maar onder pictura verstond men het allerlevendigst uitbeelden van de inspiratie alleen. In deze bloemlezing echter lijkt
ons, door de keuze van de stukken, de inspiratie zelf nabij de plastische vaardigheid gesteld : zoo bij G. Gezelle, bij Henriette Roland Holst-van der Schalk,
bij Karel Van de Woestijne, van wie de meest repraesentat!eve gedichten
(daarom niet moeilijker, noch voor het onderwijs minder geschikt) grootendeels ontbreken. Door de keuze van de dichters ook ; zoo begrijpen we dat,
in de eerste afdeeling, Johan Andreas Der Mouw en Jacobus van Looy een
plaats vinden ; terwijl P. C. Boutens b.v., met enkele versjes, in de tweede
afdeeling wordt ondergebracht... Om paedagogische redenen ? Ook in de
school — vooral in de school willicht, want de dichtkunst is daar bestanddeel
van de opvoeding — client naar het dieper wezen van de poezie gezocht : het
persoonlijk leven en streven van den dichter, de drang der ziel.
Zoo teekenen deze bundels ons een min of meer veruiterlijkt, een zeer
suggestief beeld nochtans van de moderne Nederlandsche poezie. Ontzaglijk
veel heeft de taal, sinds 1880, bijgewonnen aan plastisch vermogen en rhytmische soepelheid ; de dichters voelen meer cosmisch of leven intenser met hun
tijd mee ; zij zijn zwervers over den aardbol, zoekers naar exotische schoonheid, avonturiers met hun eigen ziel ; onnoemelijk veel krachten worden ingespannen en overspannen om de vluchtige schoonheid te bereiken die bevredigen
moet... : in hoever echter die ontplooiing van talent en energie, dat openslaan
van alle horizonnen, definitieve a anwinst beteekent, kan de toekomst alleen
uitwijzen....
Wij meenen niet — en de samensteller evenmin — dat een leeraar in de
Nederlandsche literatuur uitsluitend moderne schrijvers moet behandelen. Hij
moet ze echter ter studie voorleggen ; en daarom zullen deze bundeltjes ook
bij ons, aan ieder leeraar tenminste, evenveel genot verschaffen als dienst
bewijzen.
Em. Janssen, S. J.
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..Anthonie DONKER, Het Bock der Vertroosting, zijnde driehonderd
zesenzestig overwegingen, welke de uitkomst bevatten der wijsheid van stervelingen uit alle eeuwen, thans den lezer in bedrukte
en nijpende tijden tot een richtsnoer en leidster medegedeeld,
en dienende tot een troostelijke vermaning dat het leven niet
anders dan ten Leven gegeven werd. — Leidsche Uitgeversmaatschappij, Leiden, 1936, 196 blz., geb. fl. 3,75.
Heeft Anthonie Donker aan den ouden Boethius gedacht, die, in de ge-vangenis, De consolatione philosophiae schreef ? In den kerker van economische
crisis, werkloosheid, honger en ontbering, dreigende of reeds werkelijke gevaren, twijfel, genotzucht en zedelijke ontreddering zitten veel menschen gevangen ; als den groenen olijftak van de duif (zie de bandversiering), legt de
schrijver dit min of meer archaIsch boek voor hen neer.
...Het leven is een schat ; schatten zijn lichaam en ziel, familie, vrienden,
en vaderland, kunst en godsdienst. Daarnaast ondergaan wij weliswaar veel
beperking, zelfbedrog en beproeving, kwaad en laster ; van roem en weelde
moeten wij ons ,onthechten, gelijkmoedig en standvastig onzen gewetensplicht
vervullen : wij dienen de waarheid !... Dan wordt het leven zelf, doorheen
:tegenspoed en ouderdom, een gelouterd voortschrijden naar den flood, de verlossing : alles volgens de wonderbare Voorzienigheid die het verstand te boven
gaat.
Onvolkomen hebben wij de zes-en-dertig hoofdstukjes samengevat : de wijsheid waarmede de verzamelaar ons vertroosten wil. Maar dit is zeker : hij
biedt ons wijsheid aan en vertroosting ; levensaanvaarding . naast levens-onthechting, bewuste grootheid naast gewillige onderworpenheid, zedelijke en verstandelijke verheffing volgens de ondoorgrondelijke Voorzienigheid.
Het valt niet moeilijk, op de verzameling van teksten wat of te Bingen.
_Men kan het aandeel van Pascal en van sommige Fransche moralisten te aanzienlijk vinden, dat van Erasmus ook (dienden diens Adagia den samensteller
tot voorbeeld ?), dat van Verwey, Leopold en nog levende Hollandsche schrijvers ; — men kan het betreuren dat de velden van de Oostersche, de Grieksche,
,de Middeleeuwsche wijsheid zoo goed als braak blijven ; — men kan er
op wijzen dat heel wat citaten, buiten hun contekst, iets anders beteekenen dan
wat de schrijver precies bedoelde.... ; daartegenover getuigt elk citaat van een
fijnen smaak, het vertoont zijn eigen glans, hun kleine verzamelingen verras-sen ons meermaals met de kleuren van den regenboog.
wij Katholieken zoeken onze vertroosting veeleer in het Evangelie of in
De Navolging van Christus. Daarom hoeven wij een eclectischen bundel nog
,niet te versmaden ; en den dieperen achtergrond van veel zedenspreuken vermoedt de samensteller zelf wel ! Past hij op zijn arbeid niet toe wat hij Dirk
'Coster in het algemeen laat zeggen ? .c Soms schijnen alle moreele geschriften
ter wereld ons slechts een soort van geestelijk oogenwater, om er de betoovering van den alledaagschen droom mee uit de oogen te wisschen, ten einde —
%de Evangelien te kunnen lezen I. (blz. 121).
Em. Janssen, S. J.
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KULTUURGESCHIEDENIS
J. HUIZINGA, Nederland's geestesmerk, Herziene uitgave.
Sijthoff, Leiden, 1935, 40 blz..
De titel van deze brochure kan veel Zuidnederlanders bedriegen : het gaat
hier om het Nederlandsche yolk « zooals het door den staat omsloten wordt »
(blz. 1) ; en in heel het opstel, oorspronkelijk een redevoering, geeft de geleerde schrijver, aan zijn staat-genooten, een even grondig gefundeerde
zakelijk-realistische les in het Nederlandsch bewustzijn.
De aanleiding daartoe : de wording van den Nederlandschen staat. Tal
van geographische, cosmographische, ethnographische beschouwingen kunnen
deze wording, zoo of anders, belichten ; « de feitelijke en nauwkeurig waarneembare oorzaak van dat alles blijft de politiek en het lotgeval van het
Bourgondisch-Oostenrijksche huis, van... het eind der veertiende, tot... in de
zestiende eeuw » (blz. 5). In de als toevallig gevormde Republiek der Vereenigde Provincien, is, dank zij de reddende overmacht van Holland, de Nederlandsche staatswil en het Nederlandsch volksbesef aan het groeien gegaan : de
stedelijke en gewestelijke zelfstandigheid en vrijheid — de inzet van den
kamp — deed, als noodgedwongen, een zelfstandig staatsbestaan geboren
worden, waarvan de geleidelijke versteviging « een goddelijke zegen » (blz. 8)
dient genoemd, met geen andere les in zich dan : ootmoed » (ibid.).
Het voorwerp van dat bewustzijn : het burgerlijk karakter van het Nederlandsche yolk ; zijn weinig militaire geest », zijn « overwegende handelsgeest »,
de geringe oproerigheid der volksklassen, en in het algemeen die effenheid
van het nationale Leven, die maar Licht rimpelde onder den wind van de groote
geestesberoeringen » (blz. 11). In die burgerlijkheid liggen (gaat de schrijver
voort) heel wat « krachten tot volkseenheid besloten : de Nederlandsche
zindelijkheid, eerlijkheid, zelfvoldaanheid en bescheidenheid meteen, mogelijkheid tot gelijkmatige verwerking van verschillende vreemde culturen waarbij
toch de eigen kalme bezinning bewaard blijft.
In verband met dat bewustzijn, welke is dan de taak van het Nederlandsche yolk ? In den moderne samenleving zijn de machines den geest te machtig geworden ; de functie overheerscht het doel, met de verzwakking van het
oordeel en het verval van de moraal als noodzakelijke gevolgen (1). Tegen
den dreigenden ondergang in, dient het staatsbestuur in Nederland zich zuiver
te voltrekken « in de eenvoudige drieledigheid van het fundamenteele temperamentsverschil, dat het politieke streven bepaalt naar de richtsnoeren behoud,
hervorming, omverwerping » (blz. 31). En de schrijver besluit tot de afschaffing van het huidige partijen-stelsel, van het evenredig kiesrecht ; al zou de
vereenvouding van het bestaand parlementarisme (hij geeft het toe) evenveel
voorzichtig beleid vergen als helder doorzicht.
( Ik ben een optimist », schreef Prof. Huizinga in de voorrede van Schaduwen... ; hier moest dus het laatste akkoord optirnistisch klinken. En hij, die
(1) Schrijver verwijst naar zijn (sindsdien verschenen en alom verspreid) :

In de schaduwen van morgen.
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vroeger van « een goddelijken zegen >> had gesproken, besluit met verzen uit
den Wilheimus : Uw harder sal niet slapen,
Al sift gij nu verstroyt (blz. 40).
Wij hebben de brochure, ontdaan van haar meestal zeer suggestieve psychologische en moreele digressies, getrouw willen samenvatten : zij verdient
het ; ook de Zuidnederlander zal haar met vrucht overwegen.
Nu spreekt het vanzelf dat, bij dit cordaat ingenomen standpunt, critiek
en terechtwijzing niet kunnen uitblijven. Een grootnederlander zal, met de
beperking van het onderwerp tot den Noordnederlandschen staat, nooit vrede
nemen : heeft de afscheuring van Vlaamsch-Belgie beide Nederlandsche yolksdeelen niet ongeneeslijk verminkt ? — Een katholiek geloovige zal de min of
meer liberaliseerende schets van een Nederlandsche politiek nooit adaequaat
aanvaarden : daar zijn dieper en vaster beginselen ! — In het algemeen zal
men, a an de laatste bladzijden, duisterheid verwijten : alles lijkt daar niet
rustig en bezonken....
Maar heel de kennis en heel de ernst van den internationaal-bekenden
Hoogleeraar ligt in deze brochure weerspiegeld ; zij is en blijft, voor alien, een
kostbare les.
Em. Janssen, S. J.
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Tihamer TOTH, De lijdende Christus. — Goede Pers, Averbode,
1936, 363 biz., 25 fr..
ledere Zondag preekt Dr. TihamerToth in de universiteitskerk to BudaPest. — Na de vertaling van zijn preeken over de 10 geboden en over Christus
Koning, krijgen we hier zijn lijdenspreeken, gehouden in 1932-33.
Door het contact met dezen zeer gewaardeerden predikant en leeraar in
de opvoedkunde, voelt men zich steeds opgevoerd tot 'n verheven, zonnige opvatting van het leven, ook in z'n strengste vormen. Aan priester en opvoeder
wordt bier een mijn van gedachten aangeboden. Dank zij een uitgebreide
inhoudstafel vooraan, en, bij ieder sermoen, de duidelijke indeeling, spacieering
en vette letter voor kerngedachten, is het werk zeer overzichtelijk. Jammer dat
A. Vuylsteke, S. J.
de vertaling wat slordig is.

Dr Don Frederigo SANTAMARIA PENA, Overwegingen over het
Allerheiligste Hart van Jezus, voor Priesters. — J. J. Romen
Zonen, Roermond-Maaseik, 182 biz., gen. 25 fr., geb. 35 fr..
Een reeks van 43 rijke en frissche overwegingen over het H. Hart, voor
priesters. De waarde dezer meditaties ligt in het substantieele der leer en het
verrassend-nieuwe der ontwikkeling. Het zijn voor den modernen priester overwegingen waarin hij de wereld van vandaag terugvindt met zijn sociale problemen, geloofsafval, invloed van de pers, enz. Het Hart van Jezus wordt hem
hier voorgehouden als toonbeeld van de priesterziel. In het apostolaat zal men
graag zijn overwegingen van eersten Vrijdag er mede doen.
W. De Roy, S. J.
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L. BECKERS, Christus, mijn Leven. Meditatieboek voor Priesters. —
J. J. Romen
Zonen, Roermond-Maaseik, 311 blz., gen. 35
geb. 45 fr..
« Wat we in dit boek bizonder prijzen, is dat het meditaties aanbiedt,
uitsluitend bestemd voor priesters ; dat de meditaties van kleinen omvang zijn,
zoodat meer tijd voor persoonlijke overweging overblijft en dat praktische
besluiten aan de hand worden gedaan. » Deze inleidende woorden van Mgr.
Hopmans geven best weer wat in dit meditatieboek opvalt. Uitsluitend voor
priesters is het, in de keus der meditaties : Het Rijk van Christus, doel van mijn
leven. De volmaaktheid. Priesterlijke deugden en gesteltenissen. Mijn dagelijksch leven en het Rijk van Christus. Bizondere beletselen voor mijn volmaaktheid en voor het heil der zielen. Het kerkelijk jaar en zijn feesten. Onder
deze zes afdeelingen worden het 'even en de bezigheden van den priester overwogen, vanaf de heilige Mis en het breviergebed tot katechismusles en huisbezoek. Geen lange uiteenzettingen of lezingen, maar bondige zinnen en kernachtige zegging met veelvuldig gebruik van brevierteksten en zinnen uit de-,
kerkvaders. In weinig woorden een rijke stof.
W. De Roy, S. J.

Oefenschool der Volmaakte Kristelijke-Religieuze Gehoorzaamheid.
Vrij naar het Fransch, door Pater Benedictus QUIENEN, Min-derbroeder. — St. Franciscus Drukkerij, Mechelen, 1936. 158 blz.,
12 fr..
Een verhandeling over de gehoorzaamheid, in meditaties langs de dertigaagen eener maand geschikt. Bizonder voor kloosterzusters werd dit werkjeuit het fransch vertaald. Maar een traktaat in overwegingen omzetten is een
lastige taak. Geen wonder dus dat het niet steeds duidelijk de leer voorhoudt
en gauw den indruk wekt een lezing te bieden eer dan een meditatie.
W. De Roy, S. J.

Prof. Dr. L. DE RAEYMAEKER, Wat denkt U van den mensch
Nr 1 van de reeks « Schijnwerpers », Het Spectrum, Utrecht_
en De Standaard, Antwerpen, 94 blz., 12 fr..
« De inhoud van dit boekje geeft ongeveer de tekst weer van acht radiocauserie's, die gehouden werden voor de microfoon van de K. V. R. 0. te
Brussel », zoo waarschuwt ons de Inleiding. In deze korte verhandelingen over
den mensch als levend organisme als zichzelfbewust wezen dat kent, voelt,
streeft, denkt, vrij handelt, dat in zich een drang voelt naar eeuwigheid, en dehooge waarde draagt van de persoonlijkheid, moeten we dus niet naar oorspronkelijke diepte zoeken, maar alleen naar bondigheid en klaarheid. Dezehoedanigheden zijn hier in hooge mate voorhanden. En wie Prof. De Raeymaeker niet hoorde bij zijn ontvangsttoestel zal enkele genoeglijke uurtjes
beleven bij het Iezen van deze wijsgeerige radio-toespraken. Een zeer goedeinzet voor de 4: Schijnwerpers ».
R.
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Dr. A. KRIEKEMANS, Inleiding tot de Karakterkunde. — Hand..
boeken van de K. V. H. U. — De Standaard Boekhandel,
Ant__
werpen, 148 blz., 18 fr..
Het werk van Dr. Kriekemans getuigt van een groote belezenheid, een
grondige kennis van de karakterOlogische litteratuur en een levendig aanvoelen
van de ingewikkelde veelzijdigheid van het karakterplobleem. Het grootste deel
van het boek wordt besteed aan het bondig weergeven van alle mogelijke
systemen. Wie reeds eenigszins vertrouwd is met die systemen, vindt daar een
goed résumé, maar de lezer, die voor het eerst het terrein der karakterkunde
betreedt, ware misschien meer gediend geweest met een kleiner aantal systemen
en wat meer uitleg over elk der uiteengezette theorieen.
De 4: proeve eener synthese », opgevat volgens de viel oorzaken, kan zeker
dienst bewijzen en verdient uitgewerkt te worden.
J. Donceel, S. J.

Fr. S. ROMBOUTS, Verstandig Studeeren en Vruchtbaar Werken.
Hoe leer ik zelf en hoe leer ik het anderen, Tweede gedeelte
De juiste techniek, — Opvoedkundige Brochurenreeks : nummer
85, R. K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1936, f. 1,35.
Over dit tweede deeltje mag al de lof gezegd worden dien we het eerste
reeds hebben toegekend : vele nuttige wenken, steunend op een stevige kennis
van het wetenschappelijk onderzoek en op lange ondervinding, levendige, klare
voorstelling. Na nog eenige woorden te hebben gezegd over de beteekenis
van den wil voor het geesteswerk, bestudeert schrijver in verschillende hoofdstukken het leerproces, waarin hij onderscheidt het verwerven van kennissen
en het verwerven van vaardigheden. De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan
het << denken denkscholing, de kritische instelling, het taalgebruik, zelfstandig scheppend denken, enz.
Voor alien die geesterarbeid moeten verrichten zijn die bladzijden zeer
nuttig, voor beginnelingen in den zelfstandigen intellectueelen arbeid, onmisbaar.
Dr. J. Donceel, S. J.

OPEN OGEN.
1\1° 1 Voor gesloten vragen, door Rector VAN DEN HENGEL;
No 2 Voor den nieuwen tijd, door Piet OOMES ;
N° 3 Voor het jonge leven, door Rector W. V. D. HENGEL ;
No 4 Voor het jonge leven, door denzelf den ;
N° 5 Voor Maria en voor Moeder, door denzelf den ;
N° 6 Voor Jezus en voor Vader, door denzelf den ;
No 7 Voor goed en kwaad, door denzelfden ;
No 8 Bij storm en drang, door denzelf den ;
Drukkerij en Uitgeverij van het St-Gregoriushuis, Utrecht, 1935.
Een zeer klaar commentaar van de beginselen door het diocesane Sy-.
node van het Aartsbisdom Utrecht vastgelegd in zake sexueele voorlichting.
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2) Een pleidooi voor den nieuwen tijd, in 't bijzonder voor de nieuwere
kunst. Goede wenken over de noodzakelijkheid en de methode van smaakvorming.
3) Voor jongens. Tekst van gebeden voor een novene om de genade te
vragen een goede retraite te doen. Goed aangepast. Bevat ook een 4: Brief aan
jongens die voor het eerst retraite doen ».
4) Hetzelfde voor meisjes.
5) « Deze bladzijden zijn bestemd om door moeder en haar tien- of
twaalfjarigen te worden gelezen ». Het geheim van het Moederschap wordt hier
zeer kiesch uiteengezet in betrekking met woorden en tooneelen uit het Evan-.
gelie, als de Boodschap, de Maagdelijke Geboorte Van Jezus.
6) Bestemd voor jongens en meisjes van ongeveer 17 jaar. Te lezen bij
voorkeur onder leiding en bij een geschikte gelegenheid, zooals een retraite
of triduum. Of anders met varier en moeder. Spreekt over huwelijk en vaderschap. Wil men het vaderschap onbesproken laten dan kan men een geperforeerde bladzijde uit de brochure wegnemen.
7) Een leesboekje met behulp waarvan de katecheet samen met de leerlingen op een gemakkelijke en onderhoudende wijze sommige vragen omtrent
het zesde gebod kan bespreken. Voor kinderen van 9 tot 11 jaar.
8) Bedoeld als hulpmiddel bij de katechese over het zesde en negende
gebod voor leerlingen van 14 jaar.
Al die boekjes zijn keurig voorgesteld, flink en levendig geschreven. De
vier laatste spreken over moeilijke onderwerpen met zooveel kieschheid en
zooveel duidelijkheid tevens, dat ze niet genoeg kunnen aanbevolen worden.
Dr. J. Donceel, S. J.

Marcel PRELOT, L'Empire fasciste, les origines, les tendances et
les institutions de la dictature et du corporatisme Italiens. —
Recueil Sirey, Parijs, 1936, 258 blz., 24 Fr. fr..
No IX uit de g Bibliotheque constitutionnelle et parlementaire contemporaine » ; wetenschappelijk en objectief, zooals de overige werken dezer reeks.
Het valt evenwel zeer duidelijk op dat de schrijver... geen Fascist is, dat hij
politieke democratie voorstaat. De ondertitel zegt ons hoe hij zijn werk in4eelde. Vooral « tendances » warden nauwkeurig ontleend en wet eens getoetst
aan die uit de parlementaire landen ; over de 4: institutions » vernemen wij,
heel duidelijk, de hoofdzaak. Wie naar nadere bijzonderhedr zoekt, zal de
talrijke werken raadplegen waar deze studie naar verwijst ; over de corporaties vernemen wij... zeer weinig, nagenoeg enkel hoe ze staatsorganismen zijn.
..et du corporatisme... » in den ondertitel was beter achterwege gebleven.
Dr. K. du Bois, S. J.
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Noblemen van de hedendaagsche Ethica ''
door Prof. Dr E. DE BRUYNE.

I.
Het eerste dat ons treft, bij het overschouwen van de hedendaagsche literatuur op het gebied van de ethica, is dat het voorwerp en de
methoden van dit wijsgeerig vak, althans onder de modernen, nog
steeds aanleiding geven tot onuitputtelijke discussie.
Men herinnert zich dat men onder invloed van de Fransche sociologische school, de traditioneele moraal bepaald heeft als een synthese van zedenwetenschap en zedekunde : science des mceurs et art
moral rationnel. De zedenwetenschap zou positief feiten van een bepaalde soort bestudeeren, de zedekunde zou normatief regels voor een
bepaald handelen voorschrijven.
Verscheidene aanmerkingen dienen hier gemaakt, want de feiten
zoowel als de voorschriften geven aanleiding tot twee soorten studie :
een positief-wetenschappelijke en een stipt-wijsgeerige. Positiefwetenschappelijk stelt men verhoudingen vast tusschen phenomenen
en zegt op grond van die vaststelling, hoe men behoort technisch te
handelen, indien men bepaalde verschijnselen wil veroorzaken. Stiptwijsgeerig streeft men naar de kennis van het wezen van de zaken
en leidt er van of welke daden absoluut dienen gesteld overeenkomstig
de wezenheid, het streven en het bestaan van den mensch in de algemeene en volstrekte zijnsorde.
Er zijn dus vier mogelijke ondernemingen die in twee hoofdgroepen ingedeeld kunnen worden en die het algemeen probleem van
de verhouding wetenschap-wijsbegeerte onderstellen. Dit probleem
blijft steeds aan de orde van den dag.
Doch wetenschap en wijsbegeerte stellen op hunne beurt ondergeschikte vraagstukken. Het is u bekend dat de Fransche sociologische
0) Voordracht, gehouden te Leuven, op 28 Juni 1.1., bij de eerste vergatiering van het Sint Thomas Gild, vereeniging der oud-studenten van het
liooger Instituut voor wijsbegeerte, aan de Universiteit te Leuven.
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school met Durkheim en Levy-Bruhl de methoden van de physica
heeft willen toepassen op het zedelijk verschijnsel, objectief waargenomen in zijn maatschappelijke aspecten. Veel auteurs werken nog
steeds in dezelfde richting ofwel vulgariseerend — ziet Frankrijk -ofwel scheppend : onder de laatsten kunnen wij naast Bayet onze
landgenooten Professors Haesaert en Dupriel vermelden : de eenewijdt zich aan de positief-sociologisch opgevatte rechtsphilosophie,
de andere tracht geheel het zedelijk leven te verklaren door de« sociale betrekking ».
Maar tegen de Naturwissenschaft is de Geisteswissenschaft
opgekomen en hetzelfde conflict, dat men constateert in de zielkunde,
laat zich ook op het gebied van de ethica gelclen. Heeft de introspectie
recht naast de uitwendige observatie ? Is het werkelijk bewustzijn een.
som van elementen extrinsiek verbonden of een ondeelbaar geheel ?'
Moet men het psychisme aannemen zooals het ons gegeven wordt,
in eens of het onderzoeken in zijn genetische ontwikkeling uit vooraf
bestaande gegevens ? Wat er ook van zij, een felt is het dat men
op zuiver-wetenschappelijk terrein, het zedelijk phenomeen voor een
groot deel introspectief bestudeerd -heeft als een ondeelbare gestalteof structuur, die in laatste instantie den enkeling kenmerkt -- dock
vanzelfsprekend in haar algemeen-menschelijke trekkers of in haargedifferentieerde typische vormen bestudeerd kan worden.
Aan den anderen kant stellen de modernen zich het probleem,
van de wijsbegeerte en van de wijsgeerige methoden. Wanneer wij
objectief en zonder de minste vooringenomenheid rekening hooden
met hun letterkundige producten, maken wij onmiddellijk het onderscheid tusschen de zedekundige werken die in 't algemeen of in,
't bijzonder voorschrijven welke daden de mensch, om zedelijk goed,
te zijn, moet stellen ---- op sexueel, nationaal, sociaal gebied — en de
zedeleer in den stipten zin, die zonder zich speciaal te richten naar de
practische gevolgtrekkingen, zich voornamelijk en formeel bezig houdt
met de studie van het wezen van het zedelijke.
Eerst hier, ik wil zeggen op het gebied van de stipte zedeleer,
beginnen de groote moeilijkheden. Een historisch schema zal dit verduidelijken. In de middeleeuwen werd de zedeleer metaphysisch opgevat als een synthese van gevolgtrekkingen uit de ontologie, de theodicee, de wijsgeerige anthropologie. Hume verwerpt al wat eenigszins
aan metaphysics herinnert en met de andere empiristen verschijnt hiials de voorlooper van de positieve en van de positivistische moraai
die steunt op de observatie van feitelijke neigingen en instincten,
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zeden en gebruiken, handelingen en reacties. Kant reageert tegen
Hume en voert op grond van de transcendentale methode een nieuwe,
scherp-critische ontleding in van het plichtsoordeel in zijn logische
voorwaarden beschouwd. Ten slotte komt Husserl, een van de groot.
ste philosofen van dezen tijd, op, ten minste op methodologisch gebied,
tegen de metaphysische systemen, daar hij voor alle metaphysische
interpretatie de gegevens wil bereiken in hun naakte natuurlijkheid ;
tegen Hume en de empirische wetenschap, daar hij zich niet beperkt
tot zuivere phenomenen doch ook het wezen ontdekt als gegeven ;
tegen Kant, daar hij niet alleen de eigenaardigheid van het formeel
denken erkent doch ook het eigen wezen van materieele inhouden, die
niet door het denken opgebouwd of omschapen worden doch zich aan
het denken opdringen.
Wanneer wij abstractie maken van het empirisch-positief standpunt door Hume ingenomen, zien wij dat er voor de moraal drie stipt
wijsgeerige mogelijkheden overblijven : de metaphysische : voorbeeld,
de Heilige Thomas van Aquino ; de critische : type, Kant, en onder
de modernen, bijvoorbeeld, de loutere formalist Kerler, de Badensche
philosoof Bauch, de Fransche idealist Le Senne ; de phaenomenologische, die o. m. door het groot driemanschap Scheler, Hartmann,
Heidegger doch ook door verwante denkers als Hermann Schwarz
vertegenwoordigd wordt. Het spreekt vanzelf dat de verschillende
methoden, die trouwens in allerlei schakeeringen ontwikkeld worden,
elkander bekampen : het zal volstaan de aanvallen aan to stippen die
de phaenomenologie uitlokt, zoowel van criticistisch als van positivistisch standpunt.
Onder de metaphysisch-gegronde moraal-systemen heeft het
Thomisme altijd een eereplaats ingenomen : ook hier zijn er, ter
gelegenheid van het debat over de christene wijsbegeerte, moeilijkheden opgerezen wat het voorwerp, de methode, de draagwijdte van
de wijsgeerige zedeleer betreft. Het is u niet onbekend dat M. Jacques
Maritain de stelling heeft verdedigd dat de moraalphilosophie adaaquaat genomen noodzakelijk aan de theologie ondergeschikt moet
worden — daar zij de daden moet voorschrijven die naar het laatste
doeleinde voeren, hetwelk metterdaad bovennatuurlijk is — en nochtans haar stipt wijsgeerig karakter kan behouden — daar zij formeel
geen rekening moet houden met de bovennatuurlijke aanschouwing
van de Godheid doch slechts de natuurlijk-redelijke ordening van de
zedelijke handelingen moet bestudeeren. Levert de stelling die de heer
Maritain verdedigt, geen gevaren voor de autonomie van het wijs-
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geerig kennen ? Berust zij niet op een verwarring tusschen de moraal
als zedekunde en de moraal als zedeleer ? Geeft zij, ten slotte, een
bevredigend inzicht in de ontologische en in de psychologisch-bewuste
betrekkingen tusschen de -natuurlijke deugd en het bovennatuurlijk
leven ?
In het kader van de zuivere wijsbegeerte van dezen tijd zijn de
philosophisch-theologische vragen slechts bijkomstig veel belangrijker is het probleem van het voorwerp van de moraal of juister : het
probleem van de onderscheiden kundigheden die — zooals ook wat
de psychologie betreft — door het woord moraal beteekend worden.
H.
Het tweede kenmerk van de hedendaagsche moraalphilosophie
schijnt te liggen in den gansch bijzonderen nadruk die gelegd wordt
op het concreet en levend karakter van de zedelijke categorie : de
hedendaagsche moraal dient begrepen in het kader niet alleen van
de methodologie, doch ook van de levensphilosophie. Het levensphilosophisch karakter van de ethische studien blijkt reeds uit de
literaire manier waarop de problemen behandeld worden : dikwijls
worden de bepalingen en redeneeringen van stipt wijsgeerigen aard
vereenigd en vermengd met intuities vol gevoel die aan de poêzie
herinneren.
Het standpunt van de hedendaagsche moraalphilosophie steunt
op het concrete leven : het is meet. existentieel dan ideêel. Laten wij
bij deze uitdrukking het historisch perspectief niet uit het oog verliezen : er is immers geen spraak van een veldtocht tegen het thomistisch intellectualisme, doch wel van de reacties van Kierkegaard, Nietzsche, Dilthey, Simmel, Scheler, tegen de abstractheden van het
moderne rationalisme, vertegenwoordigd door het Kantiaansch formalisme, het deductief-opbouwend hegelianisme, het natuurwetenschappelijk schematiseerend positivisme.
In plaats van te redeneeren over het begrip « mensch-in-'t-algemeen » of over den mensch als een kruispunt van afgetrokken determinaties, betrachten de meest beteekenisvolle denkers onder de
modernen den levenden mensch « aan te voelen » en te « verstaan »
in de ondeelbare totaliteit van zijn levende werkelijkheid. Er wordt
Kier veel gedweept met Kierkegaard : het zedelijk-religieus probleem
is geen probleem van relaties tusachen zuiver abstracte begrippen,
gesteld door de-kmter theoretische rede, maar een vraagstuk dat ik,
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levende mensch opwerp, wanneer ik met angst en gesidder levend
nadenk over den zin van de levende werkelijkheid die ik ben. De
waarheid waarnaar ik streef behoort, als geheel, tot een ander type
dan de waarheid van de meetkunde : zij belangt niet alleen mijn
abstraheerend kennen naar mijn handelen en mijn wezen aan.
Het existentieel standpunt schijnt waarlijk aan een immanente
behoefte van onzen tijd te beantwoorden : hoe zou men anders de
werken van Maurice Blondel, van Henri Bergson en van Max Scheler
verklaren, die niet rechtstreeks beinvloed zijn geweest — Scheler uitgezonderd — door Kierkegaard en Nietzsche ?
Het resultaat van de existentieele philosophie ligt voor de hand.
Terwij1 de metaphysische denkwijze de inhouden en de acten van de
zedelijke categorie definieert in verband met ontologische bevestigingen over het wezen en de finaliteit van het zijn, terwij1 de transcendentale ontleding meer nadruk legt op de logische voorwaarden van
het plichtsoordeel, waarin het zedelijke omzeggens gecristalliseerd
wordt, gaan de existentieel-philosofen op ( en misschien ten onder )
in een onmiddellijke ervaring, waarin de geheele mensch, als eenheid,
zijn ethische werkelijkheid beleeft. Zoo begrijpt men de beteekenis
van Kierkegaard, Nietzsche, Dilthey aan den eenen kant, en aan den
anderen kant den invloed van Bergson, van Newman en zelfs van
Blondel op vele hedendaagsche auteurs.
Laat mij toe in 't bijzonder te wijzen op de prachtige ontledingen
van allerlei ethische gevoelens en houdingen die men bij Scheler vindt.
Opmerkenswaardig is, in verband met die ontledingen, het groot aantal studien die sedert den oorlog gewijd zijn geweest aan de wroeging
en aan de onrust, die in haar diepste gronden, van ethischen aard is,
Het zij voldoende hier te wijzen op het voortreffelijk proefschrift
van den Zuid-Afrikaander Stoker, een van Scheler's leerlingen ; op
het merkwaardig essay van Wladimir Jankelevitch, die Kierkegaard,
Simmel, Bergson en Scheler in een eenheid tracht te versmelten ; op
de talrijke essays van psycho-pathologisch standpunt die in het teeken staan van Freud, van Adler en van andere psychanalysten of
meer traditioneele psychiaters.

Het existentieel standpunt is natuurlijk anthropocentrisch wat
betreft, ik zeg niet den term van de beschouwingen, doch wel het
methodologisch vertrekpunt. De groote vraag, die de moderne moraal,
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philosofen het meest schijnt aan te belangen is de vraag wat eigenlijk
de mensch is. Ofwel dalen zij neder in hun eigen bewustzijn en
bereiken er soms tot hiertoe weinig doorpeilde diepten, ofwel zoeken
zij raad en inlichting bij de positieve wetenschappen van den mensch.
Het is een felt dat de buitengewone vooruitgang in de wiskunde en
het onstaan van de natuurkunde op een niet te onderschatten wijze
de moderne philosophie van haar eerste pog ingen of beinvloed hebben : helaas ! niet alien hebben op den gepasten tijd het belang van
die wetenschappen ingezien. Sedert een vijftigtal jaren leggen de
modernen zich toe met een buitengewone vlijt op de wetenschappelijke
studie van den mensch en onderzoeken van allerlei standpunten en
met allerlei methodes het mysterie van het dierlijke en van het geestelijke dat zich verbergt in de eenheid van de sociaal-gebonden individueele werkelijkheid.
Vanzelfsprekend ondergaat de hedendaagsche moraal den invloed van de wordende en zich ontwikkelende wetenschappen van
den mensch : ik bedoel, in 't bijzonder : de psychologie en de sociologie en in 't brandpunt van de belangstelling stelt zij het probleem
van de verhouding individu-gemeenschap in de zedelijke werkelijkheld. Neemt bijvoorbeeld « Les deux Sources de la Morale et de la
Religion ». Is de eene bron van de zedelijkheid niet de individueele
persoon, de andere, de mensch als maatschappelijk wezen ? Gewis
ligt er hier nog een andere en diepere tegenstelling : de levende
mensch is, volgens Bergson, uiteraard begaafd met geestelijke vaardigheden : redelijkheid, intuitie, scheppende emotie en anderzijds
beheerscht door dierlijke instincten die hem, als de bijen en de mieren,
noodzaken sociaal te leven, te handelen en te voelen.
Doch er is veel meer. Want de levende mensch is niet een onbe.:
weeglijk blijvend begrip, doch een realiteit die zich ontwikkelt, steeds
rijker wordt en zich zonder einde wijzigt in de eenheid van zijn
sociaal-individueel bio-noologisch wezen.
Het is onmogelijk hier zelfs een oppervlakkig inzicht te geven
in de talrijke veelvormige literatuur, die sedert een twintigtal jaren
gewijd wordt aan de studie van den volledigen mensch als ethisch
wezen beschouwd. Laten wij ons beperken tot het aspect van de
ontwikkeling van het zedelijk bewustzijn.
Vooreerst zijn er vele monographische en synthetische, individueele en collectieve .werken verschenen, vooral in Duitschland
doch ook in de Vereenigde- Staten en in Frankrijk, over het ontstaan
en de ontwikkeling van het zedelijk bewustzijn bij het kind, — waarbij
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al of niet rekening werd gehouden met het sociaal milieu waartoe de
kinderen behoorden. Men heeft vooral de stadien afgelijnd van de
evolutie. Men heeft typische « moralen »-systemen en reacties vastgesteld, bijvoorbeeld : in de eerste kinderperiode, de moraal van
volstrekte onderworpenheid aan het gezag ( Durkheim's « Morale de
contrainte ,)) ) ; in de tweede periode, de moraal van gelijkheid in de
rechten en plichten van kinderen van denzelfden leeftijd ( Piaget's
« Morale de collaboration » ); in de derde periode, moraal van zelfstandige critiek op de bevelen van de ouders en van de meesters, enz.
Men heeft opgespoord hoe het geweten ontwaakt : ofwel onder
invloed van de sociale sancties waarin de gemeenschap zich uitdrukt
als gemeenschap, ofwel onder invloed van de persoonlijke betrekkingen tusschen het kind en den vader, beide beschouwd als individuen ( Bovet tegen Durkheim ). En uit al die min of meer nauwkeurige
, en algemeene constataties heeft men met min of meer gronden gevoltrekkingen afgeleid voor de philosophische bepaling, verklaring en
verrechtvaardiging van het zedelijk bewustzijn met zijn acten en
inhouden.
Hoe belangrijk ook, vormt de Iiteratuur waarop ik zooeven zinspeling maakte, slechts een onderdeel van de bibliotheek . waarin men
-de boeken en artikels kan verzamelen, gewijd aan de studie van de
evolutie van het zedelijk bewustzijn in de menschheid. Onder de ernstige auteurs die synthesen voorgelegd hebben, moeten wij hier vooral
Schmidt, Koppers, Holtker vermelden, die vooral de familiale zedelijkheid bij de oervolkeren hebben belicht ; ook nog Vierkandt en vooral
Richard Thurnwald, en onder de oudere schrijvers, waarvan de
_invloed buitengewoon sterk blijft, o. m. op de Amerikaansche handboeken voor moraal, Westermarck en Hobhouse. Elke maand omzeggens, verschijnen er monographieen over de zedelijkheid en het ethos
en of en toe ook over het zedelijk bewustzijn in de oude beschavingen,
voornamelijk in Egypte, in Assyrie-Babylonie, in Indie, in Japan en
China, om niet te spreken van Israel en van Griekenland. Wat de
_zoogenaamde primitieven betreft, zullen wij eenvoudig aanmerken dat,
-niettegenstaande de vele werken die vooral bij de niet-katholieken
verschenen zijn over het onderwerp, onzeggelijk veel punten ofwel
onaangeraakt, ofwel onvolledig behandeld, ofwel volstrekt onverklaard
blijven. Het verwondert mij steeds dat Levy-Bruhl's theorie over
het prwlogisme nog Been theorie uitgelokt heeft over het pra y-ethisme :
het probleem is nochtans belangrijk zoowel van positief-psychologisch
.als van algemeen-wijsgeerig standpunt. Het schijnt mij te leiden naar
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een grondige studie van de kennis beschouwd in haar stipt logische en
poetische functies : de symbolisch-magische denk- en handelwijze die
zoo diep het zedelijk bewustzijn aantast, schijnt mij immers het kruispunt van die twee verrichtingen waaraan de mensch als waarnemend,
voorstellend, voelend en denkend wezen deelneemt.
In het licht van die studien krijgt het probleem van de .veranderlijkheid en van de verscheidenheid van de « moraal » een nieuwe beteekenis. Ook het probleem van het immoralisme wordt in een ander
perspectief gesteld : zijn er echt-normale menschen, die waarlijk volstrekt gevoelloos zijn voor plicht en wroeging en onverschillig voor
het onderscheid tusschen goed en kwaad ? En dieper nog : welk is
het aandeel van den individueelen persoon en welk het aandeel van
de maatschappelijke verbondenheid in het ontstaan, in de ontwikkeling, in de verrechtvaardiging van het plichtsgevoel met al zijn
gevolgen ? Hoe moet men, op grond van de levende feiten, in de ziel
van het zedelijke, de wisselwerking verstaan tusschen het individueel
inzicht en den socialen dwang van het geweld, van de gewoonte, van
de suggestie ? En wat kunnen wij in laatste instantie weten van de
mysterieuze eenheid van den geest en van het dierlijk leven in onze
menschelijke substantie die « vorm » is, ja, doch « vorm » van de
beweeglijke, onverschillig voor alles openstaande « stof D ?
Iv.
Waar men de levende werkelijkheid en de authentieke beteekenis
van de • zedelijke verschijnselen aanneemt, ziet men zich, natuurlijk,
genoodzaakt het wezen van het zedelijke te doorvorschen : het zal
ons niet verwonderen, dat de moderne studien hier de grondbeginselen van de traditioneele leer onaangeraakt laten. Er kan slechts
echte zedelijkheid bestaan en aangevoeld warden, wanneer de mensch
daden stelt, die hij vrij beslist te stellen, in het licht van de kennis
van goed en kwaad.
De modernen schenken weinig of geen aandacht aan de philo
sophie van de handeling zelve, beschouwd als een complex van relax
ties tusschen een daad en haar gevolgen, tusschen haar wezen en
de bijkomstige omstandigheden, tusschen haar voorwerp- en de intenties waarmede de dader ze nastreeft. Hier blijft de scholastieke traditie
onovertroffen en ongeevenaard : wat u misschien zonderling zal blijken, is dat men haar tegenhanger slechts vinden kan in Indie, zooals
het blijkt uit de werken van M. de la Vallee Poussin over het Bud-
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dhisme, en van den Calcutta-hoogleeraar, Sushil Maitra over het
orthodox Vedanta. Slechts an aspect van het probleem schijnt speciaal
belang in te boezemen aan de modernen : de verhouding tusschen
de daad, den persoon en de persoonlijkheid.
Wat de vrije wilsbeslissing betreft, worden natuurlijk de ontdekkingen of juister de theorieen over de inwendige klierafscheidingen.
toegepast om het physiologisch determinisme te bewijzen. Over het
algemeen schijnt de problematiek van de vrijheid stil gelegd althans
voor een tijd. Er zijn wel essays van Moritz Schlick en van anderen,
die tot zijn school behooren, om op grond van een vernieuwd sociaal
hedonisme, de onmogelijkheid van de vrijheid aan te toonen, doch
over 't algemeen blijven de oude stellingen van het vorig geslacht
voortleven : de theorieen van Bergson, Schwarz en Joel, van Lipps en
Heymans, van Windelband en Adickes, blijven geciteerd. Slechts de
merkwaardige ontledingen van N. Hartmann schijnen mij een bijzondere melding te verdienen.
Het eigenlijk veld, dat de hedendaagsche moraalphilosofen met
voorkeur ontginnen, is het gebied van de zoogenaamde waarden : hier
dienen naast de Duitschers, meer en meer de Engelschen vermeld.
Het probleem vertoont twee aspecten : eerstens, hoe moet men zedelijk
goed en kwaad bepalen ? tweedens, welke zijn de voorwaarden van
het onderscheid tusschen goed en kwaad in 't algemeen.
Op de eerste vraag geven al de klassieke systemen antwoord
gedonisme en utilitarisme, individualisme en altruIsme onder al hun
vormen : wij zullen die stelsels buiten spraak laten. De tweede vraag
doet de hedendaagsche waardephilosophieen ontstaan. Deze zijn ofwei
formalistisch ofwel finalistisch : de waarde immers wordt bepaald ofwel door den norm waarmede gelijk wat zich opdringt aan onze
activiteit iets ( behoort » verwezenlijkt te worden ; ofwel door
den inhoud waarnaar onze strevingen zich uiteraard bewegen. We
staan hier vas& de tegenstelling Kant-Aristoteles.
Vanzelfsprekend beteekent de waardenleer een terugkeer naar
de oude Grieksche opvattingen, wanneer de waarde in verband wordt
gesteld met den term van ons streven. Waarin ligt dan het verschil,
tusschen de traditioneele zienswijze en de moderne opvattingen ?
Vooreerst stellen de modernen zich niet op een metaphysisch
standpunt : zij trachten het « objectief-naar-iets-gericht-zijn » te oatdekken in het onmiddellijk bewustzijn van het streven, het begeeren,
het willen, het handelen. Vandaar het gevolg dat zeer dikwijls doch
niet altijd het element bewustzijn als een begeleidende factor een rol
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speelt in de bepaling van de waarde en dat er een onderscheid gemaakt wordt tusschen goed, doel en waarde : de goederen zijn werkelijkheden die wij nastreven of nagestreefd hebben ; de doeleinden
zijn concreet-bepaalde voorstellingen die ons handelen leiden ; de
waarden zijn o objecten » die wij aanvoelen, wanneer wij ons bewegen
in een bepaalde richting doch nog niet naar een concreet en physisch
bepaald ding of beeld.
Zooals in de traditioneele leer blijven oak in de waardenleer de
groote problemen gesteld wat betreft het onderscheid en den voorrang
van het aangename -- jucundum — en van het in zichzelf behoorlijke
— honestum. Aan den eenen kant, de baatzucht ander al haar vormen,
aan den anderen kant, de belangeloosheid. Kan de authentieke zedelijkheid met al haar inhouden en bewustzijnsreacties verklaard worden
door het egolstisch nastreven van de wellust en van het voordeel
of moet zij stipt bepaald blijven door het onbaatzuchtig verwerkelijken van wat uiteraard behoorlijk blijkt ? Met een gevoel van bewondering en van diepe treurnis kijken wij op of juister, zien wij neer op
-de moderne « geestelijke » levensbeschouwingen die hun uiting vinden
hetzij bij een Kerler, een Romain Rolland, een Heidegger, hetzij in
de groote volksbewegingen die naam hebben : bolchevisme, nationaalsocialisme, fascisme : « de mensch is niets, de zaak is alles » ; de zedelijke goedheid ligt in de heroische volstrekt zichzelf vergetende opoffering van het individu aan hetgene hij kan scheppen ; het goed is niet
het genot van den enkeling of van den groep, maar de eigen grootheid
van het « werk ».
V.
En z456 komen wij tot een laatste aspect van de hedendaagsche
moraal. Een philosoof kan zich niet beperken tot het constateeren : hij
zoekt naar den diepsten zin en .naar de laatste verklaring van wat
hij beleeft en erkent. Onmogelijk kan hij de absurditeit beamen :
want indien alles absurd is, blijkt het absurd dat hij de absurditeit zou
inzien. Doch, klaar en duidelijk ziet hij iets in van de werkelijkheid
en onweerstaanbaar voelt hij zich uiteraard gedreven naar het dieper
inzien van hetgene hij schouwt en verstaat : welk is de grondigste
beteekenis van de moraliteit ?
De eenen loochenen de echte vrijheid en beperken het handelen
tot het nastreven van de grove of van de verfijnde lust : voor hen is de
zedelijkheid niets anders dan een paging om, het individueel-sociale
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leven zoo comfortabel mogelijk in te richten. De anderen, integendeel,
zijn zich duidelijk hun geestelijk leven bewust en zien de noodzakelijke
mogelijkheid en :het onvermijdelijk verplichtingsbewustzijn in van
belangeloos het objectief goed te verwezenlijken.
Hier laat zich op een gansch bijzondere wijze de beteekenis van
de wijsgeerige methoden gelden. Wanneer men zich uitsluitend tot
de phwnomenologie bepaalt, sluit men alle wegen of naar een bevredigende metaphysische oplossing van het ethische probleem : N. Hartmann en M. Heidegger leveren er het sprekend bewijs van. In zijn
meesterlijke Ethik komt Hartmann tot het besluit dat de objectieve
waarden van het reine, van het edele, van het heldhaftige zich onvoorwaardelijk opdringen aan de vrije handeling van den mensch
en dat het 's menschen grootheid is zich zelfstandig te bepalen tot de
zedelijk waardevolle daad, zonder zich te bekommeren om de onsterfelijkheid of om het bestaan van God : echte zedelijke goedheid, zegt
Hartmann, is slechts mogelijk wanneer zij samengaat met het postulaat van het atheisme. En Heidegger ? Gewis wil hij een nieuwe
ontologie gronden doch in plaats van het zijn te onderzoeken in
de volledigheid van al zijn schakeeringen, beperkt hij zich a priori
tot het zijn zooals het zich openbaart in ons werkelijk bestaan van.
menschen-in-deze-wereld. In plaats van de niet waarneembare voorwaarden op te sporen, die het bewustzijn en de realiteit van ons
bestaan absoluut noodzakelijk maken, blijft hij bij de ontleding ,van
wat ons aanschouwelijk gegeven is. En het besluit van zijn werk is
dat de mensch in zichzelf kracht en sterkte genoeg moet vinden om
niettegenstaande de zekerheid van den dood, die in het wezen zelf van.
het leven wortelt, heldhaftig, zonder vrees of hoop het objectiefwaardevolle to verwezenlijken.
Er ligt een zekere grootheid in die opvattingen, doch in die
grootheid moet de geest uiteindelijk ten onder gaan. Gelukkig slaan
431 de hedendaagsche wijsgeeren den weg van dit « heroisch ideaal
niet in : er zijn er, integendeel, die in de ontleding van de zedelijke
werkelijkheid de noodzakelijkheid van de Godheid zelve meenen te
-ontdekken.
1k wil hier niet spreken van de uiterst belangrijke discussies onder
de hedendaagsche neo-scholastieken, meer bepaald over de mogelijkheld van op te klimmen van de verplichting naar de gegronde affirmatie van het Godsbestaan, en over de manier waarop wij in ons
zedelijk bewustzijn de Godheid als het opperste Goed, impliciet of
expliciet, confuus of klaar bewust zouden worden.
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Het zij mij echter toegelaten te wijzen op het uitzonderlijk
belang dat de ethische werkelijkheid schijnt te leveren voor de metaphysische beschouwingen van verscheidene vooraanstaande denkers.
Om niet te spreken van Pringle-Pattison, van deken Inge, van
F. von Hugel, herinneren wij eraan dat groote geleerden als Eddington
en als Whitehead tot het bestaan van God meenen te moeten concludeeren op grond van de zedelijke waarden. In de school van Baden
schijnt onder criticistische vormen een platonisch-augustinistisch bewijs van de Godheid te herleven, niet meer gegrond op de ideeen
doch op het onvoorwaardelijk karakter van het « Sollen ». Men weet
dat Scheler, langs den weg van de liefde voor het waardevolle een
soort intuItie meent te bereiken van God als opperste goed en z6ligheld. In Frankrijk komt de idealist Rene Le Senne tot een zeker geloof
in den Goddelijken Geest als resultaat van zijn scherpzinnige beschouwingen over den plicht. E. Le Roy is van meening dat men uit de
(( exigence de la vie spirituelle » in ons onmiddellijk kan besluiten tot
de schepp ende motie van de goddelijke Volmaaktheid. De prikkel,
die Blondel aangespoord heeft tot zijn grootsch opgevatte philosophie,
is niets anders dan het mysterie van het bewuste wilshandelen dat
een geestelijk opzoeken is naar het samentref fen van ideaal en werkelijkheid. 1k meen dat er ook bij Bergson een stipt wijsgeerige poging
aangestipt kan worden om op een wijsgeerige wijze het bestaan van
God te bereiken. Bijna uitsluitend heeft men de aandacht gevestigd
op het feit dat de groote denker uit het getuigenis van de mystieken
een argument haalt om ons geloof te schragen en misschien is men
vergeten dat wij alien min of meer mystieken zijn, dat wij alien in het
diepste van ons wezen begaafd zijn met « scheppende emotie », samenvallend met « exigence de vie spirituelle », dat wij alien dus onmiddeli* in ons zelf, dank zij een philosophische intuitie « qui est oeuvre
d'experience et de raisonnement », de bran van de scheppende emotie
« eenigszins » — wat te verklaren valt — kunnen ontdekken.
lk wensch geen stelling te nemen in het debat : ik constateer
slechts dat de hedendaagsche wijsbegeerte een bijzondere voorliefde
koestert om naar de oplossing van het probleem van het Godsbestaan
te zoeken, langs de Lange, lastige, gevaarlijke wegen van de zedelijke
werkelijkheid. Klaarblijkend moet die voorliefde leiden naar een uiteindelijk voluntarisme. Want God, opgevat als de grond van de
waarden, is het opperste Goed dat zich vereenzelvigt eenerzijds met
het Doel, anderzijds met de scheppende Liefde. Vooral door het
handelen of juister : door de belangelooze liefde voor het zedelijk
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Goed, kan de mensch de Godheid benaderen, niet alleen in de werkelijkheid doch ook in de kennis. Het schijnt mij dat men zonder moeite
bij de modernen, die de metaphysica uitsluitend willen gronden op de
moraal, een geestelijk type moet ontdekken dat meer aan Augustinus
dan aan Thomas van Aquino herinnert.
VI.
Men zegt dat de crisis van onze beschaving in laatste instantie
een crisis is van de moraal. Voor hem die een oogenblik nadenkt,
niet alleen over hetgene gedaan wordt in onzen tijd, doch ook over
al wat de modernen schrijven op zedekundig gebied, is deze stelling
klaarblijkend. Hoeveel werken verschijnen er over de sexueele moraal
van de hand van menschen die zooals Russell op andere gebieden
van de philosophie roem verworven hebben. Hoeveel werken over de
oplossing van de sociale vraagstukken, van de economische moeilijkheden van de internationale problemen, van de verhoudingen tusschen
individu en gemeenschap, tusschen persoon en Staat, tusschen yolk
en ras ! Wanneer men zich uitsluitend op wijsgeerig standpunt stelt,
voelt men soms de bekoring van ontmoediging en nochtans zou het
onbehoorlijk zijn er aan toe te geven. Want juist in de ongegrondheid van de hedendaagsche zedekunde ligt er een aansporing tot hoop
en tot arbeid.
Laten wij stipt-philosophisch, zonder vooroordeelen, het probleem
stellen zooals het behoort : onze methoden toetsen en gronden, het
existentieel karakter van de moraal inzien, meer en meer ons toeleggen op al wat de naieve en wetenschappelijke kennis ons openbaart
over den sociaal-individueelen mensch, onverpoosd zoeken naar den
diepsten zin en naar de laatste gronden van de zedelijke werkelijkheid
die ons omringt en doordringt... Zonder de volledige oplossing te
linden zullen wij misschien ,— neen, voorzeker — genoeg waarheid
ontdekken om terzelfdertijd aan het absurde en aan het niet-zedelijke
te ontsnappen.
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Palestina, de Joden en
de Katholieke Wereld
door Dr. Wolfgang von WEISL._

Met het doel onze lezers zoo objectief mogelijk te documenteeren
over al de hedendaagsche gedachtenstromingen, hebben we gevraagd
aan Dr Wolfgang von Weisl, lid van het praesidium van de Nieuwe
Sionistische Wereldorganisatie, om het standpunt van het Neo-Sionisme uiteen te zetten. Het spreekt vanzelf dat de schrijver van dit
artikel alleen de verantwoordelijkheid op zich neemt van de vooruitgezette meeningen, die voorzeker niet van belang zijn ontbloot.
Dr. von Weisl heeft er overigens welwillend in toegestemd, dat
een gezaghebbend katholiek in 't kort zijn standpunt zou uiteenzetten,
als aanhangsel van dit artikel. Wij hebben ons daarvoor gewend tot
E. P. Bonsirven S. J., schrijver van verschillende zeer geprezen werken
over het Joodsche vraagstuk, o. a. « Sur les Ruines du Temple » en
«juifs et Chretiens». De lezer zal dus aan het einde van deze bijdrage
enkele bemet'kingen vinden van een katholiek geleerde over de gedachten die Dr. von Weisl hier uiteenzet.

I.
Het belang van Palestina voor de katholieke wereld is van
dubbelen aard. Eenerzijds gaat het om een godsdienstig belang. Eike
christen houdt er aan dat de Heilige Plaatsen zich in zulken toestand
bevinden dat de vrome pelgrim er verheffing en versterking vinde
voor zijn gemoed. Hij wil van daar, voor de rest van zijn leven, een
dieper en edeler godsdienstig gevoel meedragen. Maar Palestina heeft
voor de katholieke wereld ook een belang van volstrekt anderen, van
wereldlijken aard. Zij weet immers dat dit land het eenige is waarheen de Joden in groot getal kunnen uitwijken, en de katholieke volkeren moeten zich, van profaan standpunt uit, ten zeerste voor die
uitwijking interesseeren, zoowel ten aanzien van hun rechtstreeksche
als van hun onrechtstreeksche belangen.
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Een rechtstreeksch belang in de Joodsche uitwijking heeft b.v.
Polen, waar 31/2 millioen Joden leven, en waar de regeering, bij monde
van de leiders der binnenlandsche en buitenlandsche politiek, verklaart dat, in de tien eerst volgende jaren, 1 millioen Joden uitwijken
« moeten >>. Het volstaat andere katholieke landen te noemen, als
Oostenrijk met 190.000 Joden, Hongarie met 450.000, het voor een
groot deel katholieke Litauwen, met 100.000, het katholieke Tsjekoslowakije met 360.000 Joden : ook hier blijkt de uitwijking van de
Joden economisch noodzakelijk te zijn.
Grooter nog is het belang van deze oplossing van het Jodenvraagstuk voor de katholieke staten, wanneer we de internationale
gevolgen van dit probleem beschouwen. Wij denken hier vooral aan
deze staten waar het Jodenvraagstuk door de nationaal-socialistische
en de pangermaansche beweging, tot een probleem gegroeid is van
internationalen aard. Wij denken echter ook aan staten met overwegend katholieke bevolking, als Frankrijk, een land waar de economische toestand gunstig genoeg is opdat er niet zou moeten gedacht
worden aan uitwijking over 't algemeen, dus ook niet aan uitwijking
van de Joden, maar dat zich bedreigd voelt door de aggressieve
strekking van het Derde Rijk, en daarom de politieke macht van zijn
verbondenen uit het Oosten ten zeerste op prijs moet stellen. Deze
verbondenen echter zijn precies staten als Polen, Litauen, Tsjekoslowakije, of niet-katholieke staten als Roemenie, waarin meer dan
1 millioen Joden wonen. Daarom ook heeft Palestina voor Frankrijk
een groot belang.
Immers indien het mogelijk is de Joden in groote massa's, met
honderdduizenden, met millioenen, naar Palestina over te brengen —
de Nieuw-Sionistische Wereldorganisatie spreekt van 1.500.000 Joden
die in de 10 eerstkomende jaren naar Palestina kunnen en moeten
uitwijken — dan wordt daardoor de politieke en economische toestand verbeterd van die staten waarmee Frankrijk verbonden is
en voor wier economische en maatschappelijke rust Frankrijk zich
bijgevolg interesseert. Indien het mogelijk is de Joden in grooten getale
naar Palestina te brengen, dan wordt daardoor het Antisemitisme in
deze staten vermilderd, en de atmosfeer gezuiverd. Om dezelfde
reden zullen de betrekkingen tusschen deze staten en Duitschland verbeteren, daar in Oost- en Midden-Europa het antisemitisme de voorlooper is van nationaal-socialistische inmenging. Zoo groeit het probleem van de uitwijking der Joden naar Palestina tot een interna-
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tionaal-europeesch probleem — tot een probleem van den europee.schen vrede.
II.

1k moet mijn lezers vragen me te verontschuldigen indien ik tot
hier toe enkel besluiten heb vooruitgezet, zonder ze een voor een
te bewijzen. Ik zou hier de tusschenschakels willen aangeven.
1k heb beweerd dat er uit Polen 1 millioen, uit Roemenie en
.andere staten vele honderdduizenden Joden moeten uitwijken. Verder
heb ik gezegd dat die uitwijking het antisemitisme zal verminderen.
Voor beide beweringen ben ik het bewijs schuldig gebleven. Ten
slotte zei ik dat, volgens onze Nieuw-Sionistische opvatting, 11/2
millioen Joden in tien jaren tijds naar Palestina kunnen uitwijken.
LOok dit moet bewezen worden, samen met de bewering dat, behalve
Palestina, de andere staten niet in aanmerking komen voor een massale uitwijking van Joden.
• a) De noodzakelijkheid van de uitwijking uit Oost- en MiddenEuropa hoeft niet bewezen te worden. De geschiedenis der laatste
tientallen van jaren met hare uitwijkingsbeweging is er ,een feitelijk
bewijs van. Polen, Roemenie, Galicie, Tsjekoslowakije, Litauen zijn
de groote, om zoo te zeggen klassieke landen waaruit vele millioenen
uitwijkelingen van alle nationaliteit en alien godsdienst zich verplaatst
hebben naar Amerika, van Canada tot Argentinie. Totdat eerst
Noord-Amerika, later ook Zuid-Amerika dezen vloed hebben ingedamd in naam van allerhande economische en bevolkingspolitische
ideologieen. Die versperring van de inwijking trof alle volkeren, niet
alleen de Joden ; maar zij trof de Joden het ergst. De Vereenigde
Staten van Amerika b.v. die vandaag 41/2 millioen Joden tellen, hebben in een tijdsruimte van niet meer dan 30 jaren 3 millioen Joden
ontvangen, waarvan 2/3 uit de staten waarvan we hierboven spraken
(de rest kwam uit Rusland en Duitschland) ; hetgeen beteekent dat
naar Noord-Amerika alleen jaarlijks gemiddeld 100.000 Joden zijn
uitgeweken. Nu is dit getal gedaald tot 10.000 ongeveer.
Argentinie, het tweede grootste land voor de inwijking in de
Nieuwe Wereld, hoeft in de 10 jaren, van 1926 tot 1935 precies
51.000 Joden opgenomen, dus ongeveer 5.000 per jaar. Andere staten
-van Zuid-Amerika, zooals b.v. Paraguay of zekere middenamerikaansche republieken, hebben de inwijking voor de . Joden uit OostEuropa zoo goed als stopgezet. In Zuid-Afrika weken na den wereld-

DE KATHOLIEKE WERELD

241

oorlog tamelijk veel Joden in, vooral uit Litauen. Maar, alhoewel
Zuid-Afrika dringend behoefte heeft aan een inwijking van « blanken x>, vermits daar vroeg of laat de strijd tusschen het bike ras
en de kleurlingen moet uitgevochten worden, toch heeft het sinds
enkele jaren aan de inwijking van Joden nagenoeg een eind gemaakt;
en tot Oost-Europa worden ook, volgens de Zuid-Afrikaansche
theorie, Tsjekoslowakije en Hongarie gerekend. In Australia is de
toestand dezelfde. En welke moeilijkheden een inwijking van Joden
in Frankrijk en in Engeland in den weg staan, moet hier niet verder
worden onderstreept.
Om kort te gaan, de geheele wereld is voor de inwijkelingen
nagenoeg gesloten, en voor de Joden in 't bijzonder t' alien kant versperd. Dat ondervonden de Hooge Commissarissen voor de hulp aan
vluchtelingen, die sinds 1933 door den Volkenbond werden aangesteld. Zij hebben de wereld rondgereisd om open deuren te zoeken
voor de Duitsche emigranten, maar hebben zulke deuren niet gevonden
Men weer dat in de 4 laatste jaren 90.000 Duitsche Joden Duitschland
hebben verlaten, maar niet minder dan 10.000 dezer Joodsche uitwijkelingen moesten terug naar het Derde Rijk, daar zij in het buitenland geen bestaansmiddelen konden vinden.
Ik meen dat wij het recht hebben zeer objectief te zeggen :
buiten Palestina bestaat er geen ware mogelijkheid voor een breedopgevatte Joodsche uitwijking.
b) Buiten Palestina... Maar biedt Palestina dan die mogelijkheid ? Enkele data zullen hierop antwoord geven. Wij zegden hierboven dat in tien jaren tijds, van 1926 tot 1935, 51.000 Joden naar
Argentinie zijn uitgeweken — in 1935 alleen kwamen 64.000 Joden
in Palestina binnen — . In Birobidschan, een grondgebied 50.000 vierkante kilometer groot, gelegen in Russisch Siberia, aan de grens
van Mandsjourije, werden de Joden met veel lawaai en reklaam door
de communisten uitgenoodigd, om daar een soort Joodsche Sowjetrepubliek te stichten, als bolwerk tegen de Japaneezen. En ten slotte in
1936, dus in 9 jaren tijd, werden daar door het machtige en rijke
Sovjet-Rusland geen 30.000 Joden naar toe gelokt. Naar Palestina
daarentegen zijn 35.000 Joden uitgeweken in het eene jaar 1936 —
een jaar dat nochtans bekend staat voor zijn drukkende economische
'crisis, en voor den verbeten strijd van vijandelijke Arabieren tegen
de joden. Overigens dit cijfer overtreft de gezamenlijke inwijking
in Brazilie van Joden en niet-Joden gedurende het jaar 1935.
Deze inwijking in Palestina, hoe aanzienlijk ze ook nu reeds is,
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kan nog in een zeer groote mate ontwikkeld worden. Hierbij moet
men wel voor oogen houden dat het mandaatgebied Palestina, hetwelk door den Volkerenbond aan Engeland werd overgedragen met
de uitdrukkelijke bedoeling er een « Nationaal Tehuis voor de Joden »
op te richten, een dubbel gebied omvat : het land gelegen ten Westen
van den Jordaan, het eigenlijke Palestina dus waarin de Heilige Plaatsen zich bevinden, en ook Transjordanie, waarin geen heilige plaatsen
bestaan, noch van de katholieken, noch van de mohamedanen. Dit
Transjordanie is driemaal zoo uitgestrekt als Cisjordanie ; zijne bevolking echter overschrijdt het vierde niet van die van westelijk Palestina. Transjordanie bezit echter meer water, heeft geene moerassen,
en de malaria is er onbekend. Maar in 1922 heeft Engeland dat
schaars bewoond land van Palestina gescheiden, en tot een onaf
hankelijk arabisch vorstendom herschapen, waarin geen Joden mogen
inwijken, waar de Joden geen grond mogen koopen, maar waarvan
het deficit door de belastingen, ook op de ',laden van het Westen
geheven, gedekt moet worden.
De Volkerenbond heeft Engeland het recht gegeven voor Transjordanie de clausa van de bestemming van heel Palestina tot Nationaal Tehuis te vernietigen. Hij heeft echter Engeland niet verplicht
dit te doen, zoodat het dit land vrij staat aan den Volkerenbond mee
te deelen dat het ook Transjordanie als Joodsch Nationaal Tehuis
wil inrichten. Geen enkel lid van den Volkerenbond zou er iets tegen
inbrengen dat de op politiek gebied onbeduidende en schaars bewoonde strook tusschen den Jordaan en de woestijn zou gecoloniseerd
worden. Maar de lezer begrijpt dat indien, in West-Jordaanland
alleen 64.000 Joden in een jaar kunnen, inwijken, de mogelijkheden
veel grooter zouden worden indien Transjordanie ook voor de inwijking openstond.
Maar het is overdreven te zeggen van deze 64.000 Joden die in
1935 inweken, of van de 300.000 Joden die zich sinds 1921 in Palestina
hebben gevestigd, dat ze zich « in West-Palestina » hebben neergezet.
Zij hebben slechts een zeer klein deel van West-Palestina bezet, terwijl het gansche overblijvende gebied door de Joodsche kolonisatie
niet werd aangeraakt. In werkelijkheid koloniseerden de Joden alleen
een smalle kuststrook van Jaffa tot Acco, en de vlakte die zich uitstrekt van Haifa tot aan het meer van Tiberias. Zij bouwden zelf
nieuwe steden op in het kustgebied (Tel-Aviv en Petakh-Tikva,
Rechoboth, Rischon, Hedera), en drongen binnen in slechts vier
andere steden Jaffa, Haifa, Tiberias, en, natuurlijk, Jeruzalem.
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Het geheele grondbezit van de Joden in Palestina blijft nog onder
de 1600 vierkante kilometer. Op deze 1600 v. km. leven nu 400.000
Joden en ongeveer 120.000 Arabieren, terwijl op de overige 24.000
vierkante kilometer van Westelijk Palestina er ongeveer 3.000 Joden
en 800.000 Arabieren wonen. Men moet dus logisch aannemen dat
ook in Westelijk Palestina de inwijking belangrijker zou kunnen zijn,
indien de Joden zich niet op een zoo klein grondgebied (half zoo groot
als Luxemburg) zouden concentreeren. De Joden doen dat echter
niet uit vrijen wil. Er bestaan voor dit bijeentroppelen redenen te
over : zij moeten den grond duur betalen, --1.000 m2 grond kosten in
Tel-Aviv ongeveer 5.000 Pond, terwijl er in een Arabische stad, als
b. v. Nablus 30 Pond voor betaald worden. 1.000 m 2 grond voor de
beplanting kosten in een Joodsche kolonie tot 40 Pond, terwijl men
ze in het Zuiden en in het Noorden van het land voor 5 of 6 Pond
kan krijgen. Zoo fijne kooplui als de Joden gaan toch zulke prijsverschillen niet betalen, zonder grondige redenen ! Des te meer daar
die hooge grondprijzen de economische rentabiliteit van elke onderneming- in gevaar brengen.
De Joden moeten echter deze prijzen betalen, daar de Engelsche
regeering geen militaire of politie-hulp verzekert aan een Joodsche
kolonie die zich op Arabisch gebied bevindt, terwijl er steeds aanvallen van Arabieren op Joden plaats hebben, zonder dat de Engelsche regeering toelaat dat de Joden zich zouden wapenen om zich
te verdedigen. Zelfs, wanneer een Jood met zijn geweer naar den
arbeid gaat, dan wordt hij, zooals het in den laatsten Arabischen
opstand gebeurde — tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld, terwijl
Arabieren die met de wapens in de handen door de Engelsche troepen
werden gevangen genomen, bij « gebrek aan bewijzen vrijgesproken
werden.
Dit geniis aan veiligheid verplicht de Joden er toe zich te vestigen daar waar reeds andere Joden zijn, waarmee ze zich gemakkelijker gemaanschappelijk kunnen verdedigen. En daarom geschiedt
de inwijking veel langzamer dan het met een meer normale, rechtvaardige moderne kolonisatie-wetgeving mogelijk zou zijn.
Wij kunnen aannemen dat, in normale omstandigheden, afgezien van de nu bestaande wettelijke beperkingen, Palestina en Transjordanie samen elk jaar 150.000 Joden zouden kunnen opnemen, daar
in de vier laatste jaren gemiddeld 45.000 Joden, onder zoo moeilijke
omstandigheden, konden inwijken.
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Nog een bewijs — het voornaamste -- moeten we leveren : is
het waar dat de uitwijking der Joden naar Palestina iets kan bijdragen
tot de luwing van het antisemitisme ? Heeft dan het antisemitisme, de
rassenhaat, economische grondslagen ? Stijgt en daalt het antisemitisme met het aantal inwonende Joden ?
Het antwoord op deze vraag moet complex zijn wil het eerlijk
zijn. Het antisemitisme heeft voorzeker verschillende vormen en verschillende oorzaken, juist zooals de xenophobie over het aIgemeen,
Er zijn landen waar zeer weinig Joden leven, eri waar het antisemitisme nochtans onverwacht heftige vormen kent. In Oostenrijk b.v.
zijn van de 190.000 Joden ongeveer 170.000 in Weenen geconcentreerd, maar het antisemitisme is veel geringer in Weenen dan in
kleine provincies als Kdrnten of Voralberg waar slechts 50 of zelfs
maar 10 Joodsche familien leven. Dit antisemitisme echter heeft
even weinig belang voor de Joden als voor den wereldvrede. Een
heel ander karakter heeft het antisemitisme in landen waar het aantal
Joden betrekkelijk groot is, zoodra zich in deze landen economische
nood, crisis en vooral werkloosheid voordoen.
En van dit soort antisemitisme spreken we wanneer we
willen bewijzen dat een massale uitwijking van Joden het antisemitisme kan luwen, in het voordeel zoowel van de niet-Joden als van
de Joden.
Wij Neo-sionisten gelooven immers niet dat het antisemitisme
wezenlijk jets met de eigenschappen van den Jood als zoodanig te
maken heeft. Welwillende christenen zeggen dikwijls weliswaar :
« Wilden de Joden deze of gene eigenschap verzaken, er zou geen
antisemitisme zijn. Indien ze een zuiverder duitsch of een zuiverder
engelsch spraken, zonder accent, indien ze ophielden handel te drijyen, indien ze bescheidener waren, ofwel — het tegenovergestelde —
indien ze manhaftiger waren, indien ze maar wilden geloovig zijn...
dan zou er geen antisemitisme bestaan D en anderen, vooral Joden,
beweren het tegenovergestelde. Zij overtuigen zichzelf en overtuigen
ook anderen dat de Joden niet vervolgd worden om hun slechte, maar
om hun goede eigenschappen. Omdat de Joden opvallend spaarzaam
zijn, omdat ze de weldadigheid beoefenen, omdat ze bij voorkeur de
intellectueele beroepen bevolken, omdat ze als geneesheeren, als
advokaten, als kooplieden bijzonder schrander zijn — daarom, zoo
meenen deze apologeten, worden de Joden vervolgd.
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Wij houden beide beweringen' voor valsch, en het beste bewijs
daarvoor is dat ze met elkaar in tegenstelling staan. Volgens de sterling van den grondlegger van het Sionisme, Theodoor HERZL, is het
antisemitisme een gevolg noch van de slechte eigenschappen der Joden,
noch van godsdienstige of rassische vooroordeelen alleen : dat alles
werkt slechts mede, maar geeft den doorslag niet. Afdoend voor de
verklaring van het antisemitisme is dat de Jood overal eenigszins
als een vreemdeling wordt beschouwd, en dat hij overal een minderheid vormt. En elke minderheid wordt in deze wereld door de meerderheid mistrouwd. Er zijn uitzonderingen aan dezen regel — er zijn
ook uitzonderingen aan het antisemitisme. In elk land zijn er tijdperken waarin de Jodenhaat zeer gering is, of nagenoeg niet bestaat,
waarna weer tijden komen waarin het toeneemt.
Het beste voorbeeld daarvan zijn Duitschland en Polen. In de
Middeleeuwen werden de Joden in Duitschland vervolgd, en toen
riepen de Poolsche koningen Joden in hun land en verzekerden hun
groote privilegien. Later deed er zich in Polen een anti-joodsche
strooming voor, terwijl Duitschland rond 1848 den Joden bepaald
vriendelijk gestemd was. En er begon weer een uitwijking nu van.
Polen naar Duitschland, totdat met Hitler aan deze periode van verdraagzaamheid een einde kwam.
Het heeft overigens de Duitsche Joden niet gebaat dat zij in
stijgend getal tot het Christendom overgingen. Volgens de statistieken
van de Nationalisten zijn er nu in Duitschland slechts 400.000 personen die het Joodsche geloof aankleven, en rond de 250.000 Joden
en halfbloed-Joden die zich als christenen bekennen ! Maar haat en
vijandschap treft deze gedoopte Joden evenzeer. Een tegenovergesteld voorbeeld vinden wij in Polen, of beter nog in Perzie, waar de
Joden zich zeer weinig of in 't geheel niet hebben vermengd met hun
niet-joodsche medeburgers, en waar de vijandschap toch niet geringer
is dan in Duitschland. Wij zien ons dus genoodzaakt deze verklaring
voor het antisemitisme, en de daaruit volgende methode voor de
redding, voor ontoereikend te verklaren. Noch assimilatie noch conservatisme, noch geloofstrouw noch verandering van geloof hebben
tot nogtoe in de geschiedenis den vloed van het antisemitisme kunnen afdammen.
Een bemerking weze me hier veroorloofd. Wanneer ik in hetgeen
volgt over het Antisemitisme in Europa spreek, dan zal it trachten zoo
kalm en koud te blijven als een arts die een zware ziekte constateert
en een dringende operatic voorstelt, en die daarbij er niet aan denkt
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welke gevoelens en welk leed zijn' diagnose en zijn voorschriften met
zich meebrengen. 1k wil mijn best doen om de gevoelens te onderdrukken die in mij, als Europeeer en als rationale Jood opkomen
wanneer ik het lijden aanschouw van honderdduizenden onschuldige
broeders en zusters die met angst en vertwijfeling een hopelooze
toekomst tegemoet zien, ten gevolge van het antisemitisme in Oost- en
Midden-Europa. Ik zal me niet op het standpunt der menschelijkheid
plaatsen, maar ik zal de zaken inzien zooals ze zijn, zonder me of te
vragen of ze zoo moeten zijn.
Hoe grooter de welstand van een land is, hoe gemakkelijker en
gewilliger dit land de inwijking van vreemdelingen verdraagt, des te
gastvrijer is het, des te verdraagzamer tegenover religieuze en rationale minderheden ; wordt echter een land in een economische crisis
gewikkeld, dan zal het zich eerst tegen een verdere inwijking van
vreemdelingen verzetten en daarna overgaan tot de uitzetting van
diegenen die zich reeds in het land bevonden — men denke aan de
fransche arbeiderspolitiek sinds het einde van den oorlog — en ten
slotte zal het de minderheden die binnen zijn grenzen vertoeven be-.
ginnen slecht te behancielen.
En dat legt juist den toestand uit waarin het Joodsche yolk zich
bevindt sedert den ondergang van zijn eigen staat. Het wordt overal
geduld, en dikwijls goed onthaald, zoolang alles goed gaat. Zoodra
echter een economische crisis over een land komt, of een politieke
crisis, of beiden tezamen, wordt de Jood aangevoeld als een vreemd
lichaam. En hoe grooter dit vreemd lichaam is, hoe talrijker de Joden
zijn, hoe sterker ook de reactie wordt.
Iv.
En dat is de toestand waarin de Joden zich bevonden in alle Ianden die geen kolonien bezitten ; Duitschland en Polen, Roemenie en
Griekenland, Oostenrijk en Litauen gehoorzamen aan dezelfde ijzeren
economische wet.
De West-europeeer kan zich hiervan geen juiste voorstelling
maken. De inwoners echter van genoemde landen worden door zorg
en angst met een soort geestelijke ontreddering bedreigd. Niet zoodanig omdat er in het eene land 3 of 4 millioen, in het andere 100.000
of 200.000 werkloozen zijn, maar omdat deze volkeren lijden aan
« angst voor werkloosheid ». Ook de Duitscher en de Pool, die vandaag zijn brood nog verdient vreest morgen broodloos te zijn. Ook
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hij die voor zichzelf niet hoeft te vreezen, brengt slapelooze nachten
door wanneer hij denkt aan een of ander beroep voor zijn zoon of zijn
dochter. Alle beroepen zijn overbevolkt, geen enkel biedt een zekere
toekomst.
En in deze door angst en nood gekwelde landen leven Joden.
Hoe snel komt de gedachte op : wanneer in Berlijn, op de 6000 geneesheeren er geen 2000 genoeg verdienen, en er 3000 joodsche
geneesheeren zijn, dan moeten die 3000 Joden verjaagd worden,
en de 2000 Christenen zullen genoeg te eten hebben ! Wanneer er
100.000 Joodsche arbeiders zijn en 1 millioen werklooze Christenen,
dan moet men de 100.000 Joden hun plaats doen ruimen voor 100.000
‘Christenen.
Voorzeker zou een economist kunnen bewijzen dat de zaken
niet zoo eenvoudig zijn, dat de verdrijving van de Joden ook Naar
nadeel kan hebben voor het economisch leven, maar menschen die
door den angst voor hun bestaan gekweld worden zijn gewoonlijk
niet vatbaar voor staathuishoudkundige redeneeringen.
Op dezen angst voor werkloosheid kon Hitler rekenen toen hij
beloofde de Joden uit de pers, de literatuur, de film, het gerecht, de
-universiteit, de beurs en alle openbare ambten te verdrijven. Elke
student in de medecijnen was tevreden toen hij hoorde dat geen Jood
voortaan nog arts kon worden. Elke advokaat zonder zaken vond
het goed dat de Joodsche advokaten hun praktijk gingen verliezen.
Zoo werd de gemoedsstemming geschapen . die wordt weergegeven
in het slagwoord van de Nationalisten : « Eruit met de Joden ».
Maar indien dit zoo is, indien werkelijk groote massa's van de
christelijke bevolking van Oost- en Midden-Europa gelooven dat zij
het beter zullen hebben wanneer minder Joden in hun land zullen
vertoeven, dan doet zich de vraag voor : hoe kan men, onder zulkdanige omstandigheden hopen tot een vredelievend en harmonisch
samenleven te komen van Joden met Christenen ? Volgens Theodor
Herzl bestaat er geen mogelijkheid dit soort antisemitisme te bestrijden. Zoolang de werkloosheid Europa zal teisteren zullen de minderderheden bijzonder veel te lijden hebben. En het heeft geen groot
belang of die minderheid uit Joden bestaat. Alleen moet men in acht
nemen dat elke minderheid uit niet-Joden bestaande, een meerderheid is in een ander land. De Duitsche minderheid in Tsjekoslowakije
is meerderheid in Duitschland. De Poolsche minderheid in Tsjekoslowakije is meerderheid in Polen, de Ukranische minderheid in Polen
ies meerderheid in Ukranie, de Zuid-Slavische minderheid in Oosten-
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rijk is meerderheid in Jougoslavie. En de reden waarom geen enkele
minderheid zooveel te verduren heeft als de Joden, is dat deze overal
« de > minderheid zijn.
V.
Uit deze beschouwingen werd het Sionisme geboren. Het Sionisme leert niets anders dan dit : de Joden, die overal een minderheid
zijn, moeten, willen zij niet zedelijk en stoffelijk ten gronde gaan,
in een bepaald land de meerderheid vormen. Zij moeten een 1 Staat »
bekomen, een Joodschen Staat. Daar op de heele wijde wereld geen
yolk een grondgebied wil inruimen voor dezen Joodschen Staat, zoo.
ligt het voor de Hand dat de Joden dit land wenschen te bezitten,
dat hun door God werd beloofd, dat hun bij monde van de Profeten
als hun vaderland werd toegewezen, in hetwelk ze zouden wederkeeren, al werden ze er ook uit verjaagd uit straf voor hunne zonden.
De nuchtere realpolitieke diagnose van de oorzaken van den
jodennood, den Jodenhaat, het Jodenvraagstuk als een minderheidsprobleem, dat alleen door de schepping van een Staat in Palestina
kan opgelost worden, vormde in het Jodendom, samen met een
mystisch heimwee van 1800 jaren, een beweging die tegelijk politiek
en kultureel is, sociaalreformatonisch en messianisch, revolutionair
en conservatief. De « terugkeer naar Sion > als oplossing van het
Jodenvraagstuk werd nu juist 40 jaar geleden voor de eerste maal doorTheodor HERZL verkondigd.
Geen wonder dat Coen de Duitsche Joden, wien alles goed ging,
hiermee lachten. Hoe hooger een Jood geklommen was, hoe meer
hij zich met den hem omgevende wereld had vereenzelvigd, hoe
minder begrip hij had van den nood zijner armere broeders in OostEuropa, hoe belachelijker hij dat streven vond naar een eigen Staat.
De geassimileerde burgers van het Westen zoowel als de socialistische jeugd van het Oosten wezen het Sionisme als « reactionnair »
van de hand. Het prophetische inzicht van Theodor Herzl vond maar
geloof bij enkele geestdriftigen : met dezen begon de verwezenlijking.
Het is hier de plaats niet uiteen te zetten hoever het nu met die
verwezenlijking gekomen is. Bij het einde van den oorlog leefden er
in Palestina 550.000 Arabieren (Christenen en Mohamedanen samengerekend), en ongeveer 50.000 Joden. Nu leve:n er in Palestina rond
de 800.000 Mohamedanen, 100.000 Christenen en 400.000 Joden.
De grootste stad van Palestina Tel-Aviv met 130.000 inwoners (100 %
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Joden) ; de tweede Jeruzalem met 105.000 inwoners ( 65.000 Joden) ;
de derde Haifa met ongeveer 100.000 inwoners (waaronder 50.000
Joden) , en na het Arabische Jaffa komt als vijfde stad Petakh-Tiva
met 20.000 Joodsche inwoners. De hebreeuwsche taal is weer een
levende taal geworden en wordt ook buiten Palestina in honderden
volksscholen en enkele tientallen Gymnasiums als onderwijstaal geleerd. De nijverheid en de landbouw bloeien ; als plantage-aanleggers
hebben de Joden aanzienlijke resultaten bereikt. Sedert twee jaar
wappert weer, voor de eerste maal sinds de Machabeen, de Joodsche
vlag, op schepen met een van den kapitein tot den scheepsjongen
toe Joodsche bemanning.
En bier kan men de beslissende vraag stellen : Zal de ontwikkeling van Palestina de katholieke belangen vandaag of morgen niet
in 't gedrang brengen ?
Van het antwoord op deze vraag hangt, naar mijn intiemste
overtuiging, niet alleen de toekomst of van het Sionisme, maar nog
de gansche toekomst van het Joodsche yolk.
VI.
Tot nogtoe hebben we als vanzelfsprekend aangenomen dat de
belangen van de christelijke volkeren van Europa gediend worden
met een geregelde uitwijking van vele honderdduizenden Joden met
de toestemming en de hulp van de christelijke staten ; maar kunnen
daardoor ook de belangen van het Christendom, van het Katholicisme in 't bijzonder, niet geschaad worden ?
Wij denken het niet. In Palestina waren de christenen steeds een
kleine minderheid, en in deze minderheid vormt de katholieke bevolking weer een minderheid tegenover de veel sterkere grieksch-orthodoxe gemeenschap. De meesters van het land echter en de meesters
van de Heilige Plaatsen waren mohamedanen. Tot aan het begin van
den oorlog handhaafden mohamedaansche soldaten de orde in de
kerk van het H. Graf, en een mohamedaansche familie bewaart
nu nog de sleutels van dit heiligdom. Sinds het mandaat over Palestina aan de Joden het recht heeft verleend een Nationaal Tehuis op
te richten werd er alleen dit veranderd dat er, in plaats van een
mohamedaansch gouverneur, nu een protestantsche gouverneur resideert te Jeruzalem en dat engelsche politie in plaats van Arabische
infanteristen de orde in de H. Grafkerk handhaven. Wat kan erdoor een Joodsche massa-inwijking in dezen toestand worden veran-
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derd I Aileen dit, dat een Joodsche meerderheid de mohamedaansche
zou vervangen. Maar in Jeruzalem bestaat die meerderheid reeds
sinds 30 jaar, en wat zou het de christelijke bedevaarders, of de
katholieke geloovigen van Oost of West hinderen indien in Acco
of Tel-Aviv, in de vlakte van Saron of van Jesrael joodsche boeren
de akkers beploegen in plaats van mohamedaansche, wanneer Joodsche arbeiders daar huizen bouwen of machienen in gang zetten ?
Iets anders echter is niet onverschillig voor de katholieke wereld,
namelijk
1) het probleem van de katholieke belangen aan de Heilige
Plaatsen verbonden, nu de Engelsche administratie Palestina beheerscht
2) het probleem van diezelfde belangen later, wanneer eens de
Joodsche meerderheid in Palestina zal bestaan en er gebeurlijk een
Joodsche Staat tot stand zou komen.
De eerste vraag valt buiten het bestek van deze uiteenzetting.
Immers de betrekkingen tusschen de katholieke Kerk en de Britsche
administratie hebben niets met het Sionisme noch met de Joodsche
inwijking te maken. Indien morgen de Joodsche inwijking zou ophouden, zou dit probleem in al zijn scherpte blijven bestaan. Niet alleen
staan de Joden buiten deze vraag, maar het ware van hunnentwege
een aanmatiging zich met deze delikate problemen in te laten.
Met de tweede vraag is het anders gelegen. Zullen de belangen
van de katholieken niet geschaad worden indien, binnen 10 of
20 jaar, de Joden een sterke meerderheid zullen geworden zijn in
Palestina ? Is het louter denkbeeldig dat heethoofden de macht in
handen zouden krijgen, het wezen dan orthodoxe Joden of communistische atheisten, en dat daaruit een groot gevaar voor de christelijke Heilige Plaatsen zou ontstaan ? En zal het ook niet gebeuren
plat de omvorming van Palestina tot een industrieland de karakteristieke atmosfeer van het Heilig Land zal verstoren, die bekoring
van het Oosten die den bedevaarder aantrekt ? Zal de stemming die
tot nogtoe de Heilige Plaatsen met een bijzondere wijding vult niet
verzwinden ?
Wij willen, als Neo-sionisten, deze toekomstproblemen niet uit
den weg gaan, maar er een duidelijk antwoord op geven, ten einde
elk misverstand te voorkomen.
Wij hebben den grootsten eerbied en achting voor het gevoelen
Van de katholieke wereld in verband met dit probleem. En wij
meenen dat alle katholieke belangen kunnen geeerbiedigd worden
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zooals de katholieken zelf dat wenschen, zonder dat daarom aan het
belang van de Joden in den opbouw van Palestina en in de vorming
van een Joodschen Staat wordt tekort gedaan.
Theodor Herzl heeft reeds in 1896 aan dit probleem de oplossing
gegeven die wij, Neo-sionisten, in ons stichtingscongres in Weenen
(September 1935) plechtig tot de onze hebben gemaakt en aan de
wereld hebben verkondigd. Hij heeft namelijk de exterritorialiteit van
de Heilige Plaatsen als de eenige mogelijke oplossing voorgesteld.
Wij, Neo-Sionisten, betreuren het ten zeerste, in ons eigen belang, dat
de Engelsche regeering tot nogtoe die exterritorialiteit niet heeft doorgevoerd, omdat we voelen dat daardoor in het nadeel van de Joodsche
inwijking oorzaken zijn ontstaan van vijandschap, van achterdocht
en van moeilijkheden, waaronder het Joodsche Nationale Tehuis
ten slotte te lijden heeft.
Wij, Neo-sionisten, willen in Palestina het Joodsche vraagstuk
hierdoor oplossen dat vele honderdduizenden en zoo mogelijk millioenen Joden binnen korten tijd inwijken. Daarvoor is er akkergrond
noodig en water, haven en ijzeren wegen, wouden en onderaardsche
rijkdommen — daartoe wordt echter niet vereischt het bezit van
bepaalde stukken grond of bepaalde stadsdeelen of steden die een
historisch heilig karakter bezitten voor de christelijke wereld. We
kunnen en we zullen die verzaken.
En welk gebied komt eigenlijk in aanmerking ? Vooreerst een
tamelijk gering gedeelte van Jeruzalem, gedeelte dat overeenkomt
met de oude stad en den Olijfberg : dit wordt echter nu ook niet
door Joden bewoond. Vervolgens Bethleem en Nazareth, en misschien
ook de Doopplaats aan den Jordaan en den top van den berg Tabor.
1k meen hiermee al de plaatsen te hebben opgesomd die bijzonder
duurbaar zijn voor het christelijk gemoed en waarrond de Kerk tot
heden toe haar cultuurarbeid heeft geconcentreerd.
Niets is zoo gemakkelijk als deze gebieden te exterritorialiseeren ! Voorzeker, dat beteekent een zwaar offer, van Joodsch standpunt uit gezien. In de oude stad Jeruzalem is het grootste heiligdom
der Joden gelegen : de klaagmuur aan den voet van den Tempelberg.
Daar ook bevindt zich de Tempelplaats zelf, die voor de Joden om zoo
te zeggen de heiligheid zelf is. Desondanks zal het Joodsche yolk de
nationale souvereiniteit van deze plaatsen verzaken in het belang
van den vrede met de christelijke wereld, en van de inwoners van
Palestina onder elkaar.
Ik zei : de Joden « zullen » verzaken, 1k zou beter moeten zeg-
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gen : zij « hebben » reeds verzaakt. In de herfst van het jaar 1934
hadden er in Jeruzalem gemeentekiezingen plaats, gedurende dewelke
de Neo-sionisten onder mijn leiding de kiescampagne meemaakten.
En gedurende den kiesstrijd hebben wij de oplossing voorgestaan de
Oude-stad Jeruzalem met hare Arabische (en christelijke) meerderheid van de Nieuwe-stad met hare Joodsche ineerderheid administratief te scheiden : een Oud-Jeruzalem met een Arabisch stadsbestuur en een Nieuw-Jeruzalem, met een Joodsch bestuur — juist zooals
het Joodsche Tel-Aviv van Jaffa is gescheiden. En de reden van ons
voorstel was de overweging van de christelijke belangen. Ikzelf,
in tallooze kiesvergaderingen, heb het telkens weer den kiezers duidelijk gemaakt dat wij Joden door dit voorstel aan de christenen toonen
dat wij er niet aan houden ook maar als burgemeester op te treden
op de plaats waar de Stichter van den christelijken godsdienst ten
grave werd gedragen.
En 40 % van de uitgebrachte stemmen van Joodsche kiezers
werden behaald door de lijst die dit program voorstond. Wij zijn
dus gerechtigd te verklaren dat zonder twijfel het Joodsche yolk in
zijn geheel er zou in toestemmen de Oude-stad Jeruzalem, Bethleem
en Nazareth te exterritorialiseeren. In welken vorm dit zal geschie-.
den, dat moeten we natuurlijk aan de betrokken partijen overlaten.
Misschien zou men lets kunnen tot stand brengen als de « Citta di
Vaticano », een Kerkelijke Staat in Palestina. Misschien ook zal er,
gezien de mohamedaansche belangen in de Oude-Stad een andere
oplossing gevonden moeten worden. Of zal misschien het vroegere
plan van een condominium van meerdere staten verwezenlijkt worden ; of zal dit gebied onmiddellijk aan den Volkenbond worden
onderworpen ; of zal de Britsche regeering daar optreden met een
comitê dat de rol van een senaat zal vervullen ?... dit alles gaat de
Joden rechtstreeks niet meer aan. Maar wij geven vooruit onze toestemming aan elke oplossing van dien aard. En eene dergelijke oplossing kan ook den wensch bevredigen van die katholieken die niet
zoozeer de katholieke belangen op de Heilige Plaatsen op het oog
hebben, als wel het behoud van de karakteristieke atmosfeer van de
omgeving. Gelijk de « Citta di Vaticano » een eiland vormt in het
moderne Rome, zoo zouden deze gebieden door de exterritorialiteit
eene bescherming genieten voor wat den bouwtrant en het behoud van
het landschap betreft. Het Joodsche yolk kan zijn fabrieken en werkhuizen, zijn sportterreinen en zijn theaters elders oprichten dan in de
omgeving of de nabijheid van deze. heiligdommen.
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Op deze wijze, meenen wij, kan de opbouw van Palestina en de
terugkeer der Joden naar het land hunner vaderen, plaats hebben
zonder dat daardoor iets bedreigd wordt van wat nu reeds in Palestina
schoon en eerbiedwaardig is. In vrede met christelijk Europa willen
de Joden den uittocht naar Palestina ondernemen, en in vrede met de
christenen in de wereld willen zij den opbouw van hun eigen vaderland in Palestina voltrekken.

Het standpunt van een katholiek
door E. P. BONSIRVEN, S. J.
Het Sionisme is een beweging die, behalve wat betreft de Heilige Plaatsen, geen rechtstreeksch belang heeft voor het Christelijk
geweten. We kunnen dus het Sionisme, in zijn geheel, beschouwen
als elke andere nationale beweging, en het als dusdanig beoordeelen.
Wanneer men met aandacht en zonder vooringenomenheid de
Sionistische beweging volgt, dan moet men getroffen worden door Naar
edelmoedig streven en Naar krachtig dynamisme die de bewondering
afdwingen. Als geloovigen nochtans moeten we betreuren dat te veel
Sionisten, die de wedergeboorte van hun yolk nastreven, al te licht
over het hoofd zien wat in het verleden van dat yolk de grondslag
was van zijn grootheid : zijn godsdienst. De economische, sociale,
intellectueele prestaties van het Sionisme kunnen dat groot spiritueel
tekort niet aanvullen. (1)
Overigens kan men betwijfelen dat de stichting van een Joodschen Staat in Palestina op het antisemitisme in Europa den luwenden invloed zal uitoefenen dien de Sionisten er van verwachten. Er
zullen altijd buiten dit Joodsche Rijk ongeveer vijftien millioen Joden
blijven voortleven in de christelijke landen, waar zij over dezelde
macht en denzelfden invloed zullen beschikken die nu de antisemieten
verontrusten. Daar het onmogelijk is in Palestina al de Joden, of zelfs
ook maar de meerderheid te zamen te brengen, kan het Sionisme het
jodenvraagstuk slechts in geringe mate beinvloeden. Zoolang er in(1) Wij erkennen nochtans graag dat het « Neo-Sionisme », waarvan Dr
von Weisl een der leiders is, den religieuzen grondslag van het Joodsche yolk ten voile
waardeert. Het is te hopen dat deze tak van het Sionisme, die onder de leiding staat
van M. Vladimir Jabotinskiky, zijn religieuze opvattingen ook aan de andere sionistische fracties zal meedeelen.
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vloedrijke minderheden van Joden zullen leven midden in de beschaafde volkeren, zal er gevaar voor antisemitisme aanwezig zijn.
Dr Weisl heeft ongetwijfeld gelijk wanneer hij wijst op den
grooten invloed die de economische crisis en de nationalistische beweging uitoefenen op het antisemitisme. Wij kunnen echter niet aanvaarden dat deze de eenige oorzaken zijn. Het antisemitisme is een
eeuwenoud verschijnsel dat zich dikwijls heeft voorgedaan wanneer
we van geen economische crisis of van geen nationalisme vernemen.
Deze toestanden hebben nochtans als normaal gevolg het antisemitisme kracht bij te zetten.
Het is voorzeker onze taak niet, als katholieken, aan het Sionisme beperkingen voor te schrijven, noch zijn toekomst te voorspellen. We zouden echter willen weten hoe, zonder geweld, de weerstand der Arabieren zal kunnen gebroken worden, die zich hardnekkig zullen blijven verzetten tegen de omvorming van het Joodsche
Nationaal Tehuis tot een Joodschen Staat. En wat zullen over diezelfde omvorming de vele min of meer geassimileerde Joden denken
die er niets voor voelen dat een Joodsche Staat de meening bij de
volkeren zou versterken dat zij tot een vreemde natie behooren ?
Wij meenen dus dat het Sionisme tegen enorme moeilijkheden
zal te kampen hebben, en dat het met de beste kansen, geen volledige
oplossing biedt voor het Joodsche vraagstuk.
Wat nu de Heilige Plaatsen betreft — het eenige punt dat ons
als. katholieken rechtstreeks aanbelangt — wij erkennen met genoegen dat de Sionisten naar het voorbeeld van hun stichter Herzl,
dit kiesche vraagstuk met den gewenschten eerbied en tegemoetkoming onder oogen zien. Men mag zich echter afvragen, zonder
daarom in 't minst de goede trouw van de Sionisten in twijfel te trekken, of dezelfde verdraagzaamheid tegenover de Christenen zal blijven bestaan wanneer de Joden de volstrekte meerderheid en de
leiding in Palestina zullen in handen hebben. Er zou in elk geval
moeten gezorgd worden voor een hechte waarborg van de exterritorialiteit van de Heilige Plaatsen, vermits de internationale verdragen, zelfs indien ze te goeder trouw werden aangegaan, geen voldoende waarborg meer schijnen te bieden.
Wij willen door deze bemerkingen geenszins afbreuk doen op
de zeer interessante zijden van de uiteenzetting van Dr. von Weisl.
Niets verbiedt ons zelfs te verhopen dat die enkele bezwaren hun
reden van bestaan zullen verliezen door onvoorziene gebeurtenissen
die nu nog in den schoot der Voorzienigheid verborgen liggen.
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Terug uit Sovjet-Rusland !
door P. DE BRUIN, S. J.,
Amsterdam.
Andre GIDE ( 1 ) heeft zich voor enkele jaren bekeerd tot het cornmunisme. Hoe de aarts-individualist tot zo'n stap gekomen is, begrijpt niemand helemaal, hij zelf waarschijnlijk ook niet. Maar
hij heeft gezegd, dat hij communist geworden is. De partij heeft dezen
overloper uit het burgerlijk kamp met open armen ontvangen en hem
natuurlijk uitgenodigd met enkele andere schrijvers uit verschillende
landen van Europa een kijkje te nemen in het communistisch paradijs.
De werkelijkheid heeft hem geweldig ontnuchterd : zijn geloof, zijn
hoop en zijn liefde hebben een zwaren slag gekregen. Blijft Rusland
nog het land van belofte voor de toekomst der menselijke kultuur
of moet hij aan de toekomst der mensheid wanhopen of heeft hij
zich eenvoudig maar vergist, om het familiair uit te drukken : op het
verkeerde paard gewed ? Het is niet goed wereldbeschouwingen te
wisselen als kamerjasjes, maar even verkeerd uit verlangen naar
standvastigheid van karakter en overtuiging de ingeziene dwaasheid
obstinaat als waarheid te blijven volgen. GIDE wordt dus been en
weer geslingerd tussen de trouw aan zijn geloof en de eerlijkheid van
zijn overtuiging. Ware hij een wijsgerige natuur :. de idee zou haar
aantrekkelijkheid kunnen behouden ondanks de praktische tegenslagen. Maar hij is een dichter, die het beeld heeft aanschouwd in
een werkelijkheid en nu twijfelt of hij een dichterlijke visie beleefde
dan wel slachtoffer was van een bevlieging voor een luchtkasteel.
Hij heeft daarom een schikking met zich zelf getroffen om zijn geloof
te bewaren, maar zo oprecht mogelijk alle feilen van zijn ideaal te
bekennen. Bijna iederen keer dat de eerlijkheid hem dwingt een
onaangename toestand bekend te maken, laat hij er een oefening van
geloof op volgen en iedere oefening van geloof gaat vergezeld van
een verzuchting van twijfel aan de werkelijkheid van zijn inhoud.
1 Wat zouden wij moeten doen, als Rusland bleek een mislukking
te zijn ? Maar zelfs de gedachte aan een mislukking is onaanvaard(1) Andre Gide, Retour de I'U.R.S.S, Paris, Gallimard, 1936, 6 Frs.
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baar » (p. 15), dat is het thema van dit boekje. GIDE meent een
geest te hebben, die zijn grootste strengheid toont aan zijn beste
vrienden : zijn bewondering voor Sovjet-Rusland is groot genoeg
om door oprechte, ongeveinsde en zelfs ongezouten kritiek niet
neergehaald te worden.
Of zijn vrienden deze soort van oprechtheid erg bewonderen,
valt te betwijfelen. Zij zouden wel eens het gevoel kunnen krijgen te
stikken in de al te liefdevolle omhelzing. De beste beginselen verliezen
hun kracht als ze overdreven worden : onder voorwendsel van een
oprechte, waarheidlievende vriendschap kan zooveel kwaad verteld
worden, dat de vriend zich eer beledigd dan geholpen voelt. GIDE
loopt zelfs dubbel gevaar op deze klip te stranden. Hij zegt van
economie en van fabrieken geen verstand te hebben ; dat bewondert
hij op gezag, hij beoordeelt slechts de psychologie en de economische
kwesties van hun psychologischen kant (25, 26, 43, 47, 51 en 69).
Dat is buitengewoon riskant bij een systeem, dat op de economie
steunt en door middel van de economie een nieuwe ziel wil bouwen :
GIDE loopt het gevaar de Russische ziel te bewonderen en de Sovjetziel te critiseren zonder het te vermoeden. En als hij dan Loch over
economische vraagstukken spreekt, komt zijn abstract geloof in de
waarde van het communisme en den samenhang van de toekomst der
menselijke kultuur met het lot der Sovjet-republiek misschien in strijd
met zijn concreet gezond verstand.
GIDE begint natuurlijk met zijn bewondering te betuigen over
de grootse verworvenheden, die hij op zijn tocht heeft waargenomen :
lachende arbeiders, frisse schaftlokalen, spel in « kultuurparken D,
lachende en gezonde kinderen, ernstige toeleg om te leren, badplaatsen en herstellingsoorden voor het yolk, een groot kameraadschappelijk gevoel van verbondenheid, de lange jeugd, enz. (19-33, 56-60,
121 v., 125 ). Maar iedere staat of maatschappij die over de nodige
machtsmiddelen beschikt, kan bewonderenswaardige werken tot stand
brengen. Het is een beetje naief zo onder den indruk te komen van
een prachtigen optocht « d'un gout parfait »,, dat men ook de bewondering uitstrekt tot het regiem, dat deze heeft voortgebracht : dat
kan ieder regiem van het Egyptisch despotisme over Griekenland,
Rome en de Renaissance, tot het luxe-levee van de Riviera en het
ernstige streven van het nationaal-socialistische Duitsland.
Komt GIDE bij het speciliek-communistische, dan voelt hij zich
veel minder zeker. Daar is de kwestie der kameraadschap, der uitsluiting van den uitbuitenden aandeelhouder en der mentaliteit van
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den slappen, genotzuchtigen en zelfzuchtigen bourgeois (46,64). Behalve dat de kameraadschap soms den dood betekent der menselijkheld (65), bestaat zij veeleer in een gelijkschakeling van den geest
,dan in een gelijkheid van stoffelijke levensvoorwaarden. Litteraire en
idealistische dromers over het communisme denken zich dit systeem
als een knechting van den luxueuzen kapitalist en zelfzuchtigen kleinburger, een bevrijding van den volksgeest, een ruime deelname van
het lagere y olk aan de voordelen der stoffelijke voortbrenging en een
ongekende vrijheid van de gedachte. Wat GIDE echter in Rusland
vond, was een grote slaafsheid van het yolk, een onderdrukking van
alle gedachtenontplooiing, een nieuwe ongelijkheid van goederenverdeling, een grote schaarste aan gebruiksgoederen en de totale afwezigheid van de goede kwaliteit.
De slaafsheid ten opzichte van de verantwoordelijke leiders is
GIDE dikwijls een ergernis geweest. Hij werd kregel van de minachting of tenminste van de onverschilligheid der « orthodoxen »
tegenover de anderen, de ondergeschikten en de bedienden. Hier
geldt het niet op de eerste plaats een,eigenschap der Russische yolksziel, een gevolg van het communistisch regiem, want de bedienden in de hotels weten zich perfect te gedragen tegenover de vreemdelingen, maar tegenover de eigen leiders toont men een ontstellende
slaafsheid en kruiperigheid (64-65). Onderweg passeert GIDE het
stadje Gori, waar STALIN werd geboren en wil van daaruit een
huldetelegram aan den man sturen. Dat is niet zo eenvoudig als het
lijkt, want de samenstelling van den tekst moet met de gebruiken
» noemen zonder epirekening houden. Men mag STALIN niet
leider der arbeiders », « meester der
theton als b.v.
of iets dergelijks ; men mag niet spreken van het lot van Rusland
zonder het ornament : « glorieus » en een monarch mag in Rusland
niet groot genoemd worden (« grote » monarchen zijn er nooit geweest). Je trouwe cela absurde ; proteste que Staline est au-dessus
-de ces flagorneries » (72) ; zonder succes
Slaafsheid onderwerpt vooral den geest. Dat men doet, wat een
ander zegt, is onvermijdelijk ; dat men een gemeenschappelijk leven
laat steunen op een grondslag van gemeenschappelijke overtuigingen,
spreekt vanzelf ; maar dat men verplicht wordt tot dezelfde bijzondere
metiingen, dat is het gevolg van een slaafs terrorisme. In Rusland
'lleeft men nog slechts een mening over alles. Iederen morgen wordt
in de Pravda aan heel den Sovjetstaat geleerd, wat men behoort te
-weten, te denken en te geloven (49). GIDE verhaalt, hoe bij een
volkeren >>
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feestmaaltijd de Nederlandsche schrijver JEF LAST een toast uitbracht
op de overwinning van het volksfront in Spanje. In het applaus
mengde zich een zekere terughoudendheid, omdat de Pravda nog
niet gesproken had. Enkele dagen later kwam het officieel bericht
en er ging onmiddellijk een golf van sympathie over het hele land.
Rusland leert leren en schrijven, Rusland sticht scholen en cursussen voor jong en oud. Zelfs deze ijver voor het onderricht is
verdacht, omdat hij slechts dient om de obligate hoeveelheid kennis
algemeen te maken. De scholen leren niet denken, maar leren napraten, zijn propagandamiddelen voor de verbreiding van de alleenzaligmakende mening : «0 U.R.S.S. — Ave ! Spes unica » (51).
Daarom moeten de mensen denken, dat .de arbeiders het overal
slechter hebben dan in Sovjet-Rusland (50). Stelselmatig wordt een
superioriteitscomplex (53) aangekweekt, waarvan de uitingen zijn
ac si ahurissantes, que j'hêsite a les rapporter » (54). Buiten SovjetRusland leeft de mensheid nog in een nacht : een paar uitbuitende
kapitalisten hebben het goed en de rest zucht in slavernij (52, 53).
Door dit voortgezet bedrog, dat steunt op een geestelijk terrorisme,
waarbij de contrôle der waarheid onmogelijk en zelfs overbodig
wordt, slagen de machthebbers in Rusland er in het yolk gelukkig
te maken. Als de burger zich maar kan « conformeren », dan is hij
gelukkig (48, 50, 67). Ik betwijfel, zegt GIDE, of in enig land, zelfs
in Hitler-Duitsland, de geest minder vrij, meer geslagen, vreesachtiger (meer geterroriseerd) is (67). Voor een Fransman, die
geestelijke vrijheid boven alles stelt en Duitsland beneden alles,
betekent zo'n uitspraak een doodvonnis.
Dit conformisme heeft twee kwade gevolgen : 1) het schept een
nieuwe adel en 2) het belet de praktijk nog op haar communistische
waarde te toetsen. De twee lopen grootendeels parallel, zodat ik ze
dooreen zal behandelen.
Sotchi is een badplaats, niet zo goed als de Franse, maar het is
toch een badplaats met de bewonderenswaardige bijzonderheid, dat
haar luxe ten dienste staat van het yolk. Van het yolk of van de
conformisten ? GIDE weet het niet precies, want de arbeiders die
het nieuwe theater bouwen, worden slecht betaald en zijn in smerige
barakken ondergebracht (60).
Bij Soekom staat een modelkolchoos. Alles is daar prachtig
behalve dan dat de persoonllijkheid compleet wordt doodgedrukt :
alle behuizingen bestaan uit precies dezelfde smerige meubelen en
hetzelfde portret van STALIN. Men noemt echter deze kolchoos
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den millionnair. Het zou volmaakt zijn, zegt GIDE, als er geen arme
kokhozen waren en als de rijke en de arme elkaar hielpen. Iedere
kolchoos is autonoom, zorgt voor zich zelf en bekommert zich niet
om den buurman. Zijn gebrek aan kennis der economie doet GIDE
twijfelen of hij deze communistische toestanden wel goed begrepen
heeft (45-46).
De ongelijkheid der ondernemingen bevordert ook de ongelijkheid der personen. Met het verschil in salariering kan GIDE zich
nog wel verenigen : de êne wens werkt nu eenmaal harder en beter
dan de andere. Maar daarnaast heeft men de familie weer hersteld
en met de familie eveneens het privaatbezit, het erfrecht, de legatering, de zucht naar winst, die de overhand krijgen over kameraadschap, verdeling en gemeenschapsleven. Men ziet zich reeds lagen
in de maatschappij vormen, als het dan geen klassen zijn, een nieuwe
aristocratie van het conformisme, die in de volgende generatie een
geldaristocratie zal zijn (64). Hoe geheel anders zou het oordeel van
GIDE zijn, als hij ook nog de dwangarbeiderskampen van Solovki,
de gedeporteerde boeren en de goud- en platinawinningen in Siberie
en het Oeral-gebergte bezocht had ? Het geluk der Sovjet-arbeiders
is volgens Gide gemaakt uit hoop, vertrouwen en onwetendheid (50).
In hoever steunt de betrekkelijke bewondering van GIDE zelf nog
op dezelfde eigenschappen, vooral op onwetendheid in economische
toestanden, waarvan hij immers zelf zegt geen verstand te hebben
en die hij in vertrouwen bewondert ?
De bewondering van GIDE daalt tot het nulpunt, als hij moet
constateren, dat de laatste maatregelen van STALIN vooral genomen
zijn tegen Duitsland om het motief, dat de Sovjetburger het gevoel
moet hebben jets persoonlijks te verdedigen (75). Politiek kan dat
heel verstandig zijn, maar men vraagt zich vooral, of het van het
standpunt van het communisme nog verdedigbaar is. Van de ene concessie tot de andere words op den duur de oorspronkelijke revolutionnaire geest totaal vergeten. Revolutie en contra-revolutie zijn van plaats
verwisseld en de dictatuur van het proletariaat is vervangen door een
zeer burgerlijke dictatuur van een persoon. Un pas de plus et nous
dirons male c ' est exactement ceci que Von ne voulait pas * (77).
Als artiest vooral moet GIDE protesteren tegen de knechting der
gedachte : wat de revolutie aan een kunstenaar kan en moet geven,
dat is vO6r alles de vrijheid (89). Sovjet-Rusland vordert voor alles
de onderwerping der inspiratie aan den verdediging van de actuele
politiek. Dat is misschien politiek nuttig, maar verdient niet meer
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den naam van kultuur (84). Hij heeft een schildertentoonstelling
bezocht in Tiflis, die den voorgeschreven inhoud had en volgens de
Sovjet-kritiek niet zondigde door het geminachte formalisme. Inderdaad waren die schilders geen formalisten, maar het ongeluk wilde,
dat zij ook geen schilders waren (85). De Sovjet-geest is de kunst,
zoals GIDE die •verstaat, zeer slecht gezind en men begrijpt volkomen
zijn verzuchting « dat niets zozeer helpt om de onschatbare vrijheid
van gedachte te waarderen, die wij in Frankrijk genieten als een
verblijf in Sovjet-Rusland » (86). Wat betekent dan nog de voorafgaande oefening van geloof in den samenhang van de toekomst der
menselijke kultuur met het « glorieuze » lot van Sovjet-Rusland
De nivellering der geesten gaat gepaard met een nivellering der
behoeften en dus ook met een nivellering der gebruiksvoorwerpen.
Niet slechts de volkskunst heeft men vernietigd, ook de kwaliteit van
alle gebruiksvoorwerpen (43). De staat is producent, verdeler en
koper ; de concurrentie is uitgeschakeld : waarom dan nog veel zorg
besteden aan de afwerking der producten ? 4: Les marchandises sont,
a bien peu prês rebutantes » (39) ; « tout est affreux » (39). Behalve
dat de dingen slecht zijn, zijn er ook veel te weinig. Uren lang moeten
de mensen voor de warenhuizen staan, om dan te ervaren, dat de
voorraad reeds op is, als hun beurt komt. Dat het vroeger nog slechter
was, is nauwelijks een excuus. De productie in Sovjet-Rusland is
betement bourgeois » (42) en GIDE houdt een pleidooi voor kunstnijverheid in een land, dat alle burgers tot polytechnici maken wit
en dat den vooruitgang der kultuur gebonden meent aan den vooruitgang der productietechniek, wier voortbrengselen altijd « betemen't
bourgeois » zullen blijven !
Gide is door de hemel weet Welke omstandigheden op een gegeven oogenblik enthousiast geworden voor Utopia, het land, waarin
de mensheid van materiele zorgen bevrijd, onbekommerd voor den
geest kan levee ; waarin de zonde der uitbuiting verdwenen is en
zelfs de massa voor den geest gewonnen zal worden en hij heeft
gemeend dit wensbeeld in Sovjet-Rusland te vinden. De aanraking
met de werkelijkheid van het wetenschappelijke communisme heeft
hem geleerd, dat dit eerder een knechting van den geest heeft voortgebracht, een nivellering van de gedachte, een onderdrukking van
de kunst, een nieuwe en grotere ongelijkheid onder de mensen, omdat
onderdrukking van geest en lichaam hand in hand gaan, en een grout
gebrek aan materiele hulpthiddeleri, waarvan de geringe hoeveelheid
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nog van een slechte soort is. Utopia is voor een dichter een prettig
land om in te leven en stelt hem in staat nog met enkele draden zijn
geloof en zijn vertrouwen in Sovjet-Rusland vast te houden, zonder
dat hij zich zelf van onoprechtheid behoeft te beschuldigen. Hij heeft
immers eerlijk zijn meening gezegd over het goede en het slechte,
dat hij in Rusland gevonden heeft. De ontleding van zijn werkje
leert ons echter, dat ook deze eerlijkheid slechts een wensbeeld is.
Kan hij zich zelf niet meer van zijn 4( bekering » losmaken, dan zal
Rusland het hem wel duidelijk maken, dat zijn Utopia niets met het
I( glorieuze » lot van het wetenschappelijk socialisme te maken heeft.
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Problemen bij den Troonafstand
van Edward VIII
door Prof. Dr K. du BOIS. S. J.

De feiten zijn ons bekend.
In Januari 1936 volgde Edward VIII zijn vader op den troon op.
Hij verlangde Mrs Simpson, een tweemaal gedivorceerde vrouw,
te huwen.
Amerikaansche bladen zinspeelden hierop, in Engeland zweeg
de pers tot, op 2 December, de (Anglikaansche) Bisschop van Bradfort op een conferentie van zijn bisdom deze strenge woorden sprak
( De zegenrijke beteekenis van 's Konings kroning hangt, behalve van Gods
genade, van twee factoren af. In de eerste plaats van het geloof, het gebed en de
zelfwijding van den Koning — en het zou mij niet passen daarover jets anders
te zeggen, dan hem aan te bevelen in Gods genade, welke hij in zoo ruime mate
zal behoeven..., wil hij getrouw zijn plicht vervullen. Wij hopen dat hij zich
zijn behoefte bewust is. Sommigen onzer zouden wenschen dat hij duidelijker teekens
gaf, zich hiervan bewust te zijn...
» Zijne persoonlijke meeningen en opvattingen raken slechts hemzelf... ; maar
in zijn openbare functie bij zijne kroning vertegenwoordigt hij de koningschapsidee
van het Britsche yolk...
» De kroning is een sacramenteele ritus, nauw verbonden aan een Anglikaan-.
schen dienst der Heilige Communie...
» De heele dienst doet duidelijk de positie van de Kerk van Engeland als
staatskerk uitkomen. »
Het Anglikaansche Episcopaat solidarisee:rde zich met die woorden.
De Koning verzocht zijn Eersten Mnister, Mr Baldwin, door het
Parlement eene wet te doen stemmen welke hem zou toelaten een
morganatisch huwelijk te sluiten, hetwelk, tegen het bestaande statuut
der koninklijke familie in, zou toelaten dat zijn vrouw niet tot den
rang van Koningin zou verheven worden.
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Het Cabinet onderzocht dat verzoek, pleegde overleg met de
vertegenwoordigers van de Anglikaansche Kerk, raadpleegde de
gouvernementen der Dominions. Eenparig klonk het besluit : zulke
regeling kan onmogelijk overeengebracht met de waardigheid van
den <( Troon >›, vooral om reden van de beteekenis die hij voor het
Rijk 3. door het Statuut van Westminster gekregen beef t.
Om de juiste beteekenis dezer feiten te kunnen begrijpen moeten
wij ons rekenschap geven van de eenige positie van den vorst a bij

Gods genade Koning van Groot-Brittanie, van lerland, van de Dominions over zee, Verdediger van het Geloof, Keizer van Indie » (1 ).

« Bij Gods Genade D.

- Het gezag daalt van God af. Engeland

belijdt het of ficieel, schroomt er niet voor het openlijk te verklaren.
Dit blijkt duidelijk uit de woorden van den Bisschop van Bradfort
en uit al hetgeen wij over de crisis lazen.
« Verdediger van het Geloof ». — Welke beteekenis geeft de
man van de straat uit Engeland aan dien titel ? Wellicht verbindt
hij hem met de, rol van den Koning op kerkelijk gebied en met de
eischen welke zij hem stelt. De geschiedenis rechtvaardigt dien uitleg
niet. Hendrik VIII, in 1509 Koning geworden, trad aanvankelijk
krachtdadig tegen de Hervorming op. In 1522 schreef hij een verweerschrift tegen Luther en bood het den Paus aan die hem toen
4: Verdediger van het Geloof » noemde. Het behoud van dien titel
na hetgeen wat later tusschen den Paus en den Koning gebeurde,
komt ons wel wat zonderling voor...
Hendrik VIII had, met kerkelijke dispensatie om bloedverwantschap, Catharina van Aragon gehuwd ; een twintigtal jaar later
wendde hi) de ongeldigheid van dat huwelijk voor om met Anna
Boleyn te huwen. Vooral uit drift of wel om politieke doeleinden ?
Wij hoeven niet het hier te onderzoeken, wij moeten enkel nagaan
waartoe de weigering van den Paus het eerste huwelijk ongeldig
te verklaren — en derhalve dat met Anna Boleyn toe te laten —
den Koning bracht.
Hij brak met den Paus af.
Om die breuk door te voeren deed hij door het Parlement verschillende wetten stemmen. — De Koning is nooit rechtens absolute
(1) Het luidt officieel : Bij the Grace of God of Great Britain and Ireland, and the British Dominions byong the Seas, King, Defensor of the Faith,
Emperor of India >.
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vorst geweest : altijd heeft het Engelsche yolk zijn recht hoog gehouden minstens de belastingen door zijn Parlement goed te keuren.
Wel was de feitelijke macht van het Parlement onder Hendrik VIII
zeer gering en dwong hij het naar zijne inzichten te handelen ; hij:
bleef nochtans verplicht althans de uiterlijke vormelijkheden te
behouden.
De 4: Act of Supremacy » van 1534 voltrok de breuk door te
bepalen dat de Koning c moest erkend worden en aangezien worden
als het -eenige hoofd, op aarde, van de Kerk van Engeland. Aan zijne
Kroon moest, om er te dien titel van te genieten, voile macht verbonden worden om elke dwaling, ketterij, misbruik, misstap of onregelmatigheid te onderzoeken, beteugelen en hervormen, zooals dit
aan de geestelijke machte toekomt. »
Deze macht werd met de o Kroon » verbonden, derhalve metden Koning en het Parlement wanneer het wettelijke bepalingen geldt..
Koning en Parlement traden zeer streng op. In 1539 stelde een
wet, het << Statuut der zes artikels », de verplichte geloofsbelijdenis
vast; ze behield vele leerstellingen door de Protestanten verworpen (2).
Tien jaar later keurde het Parlement de eerste uitgave van het
<< Common Prayer Book » goed, het officieel liturgisch boek voor
Engeland.
Onder Maria Tudor (1553-1558) zegevierde opnieuw het Katholicisme maar Elisabeth, haar opvolgster, werd evenals Hendrik VIII,
als het hoofd der Kerk in Engeland gehuldigd.
En die toestand bleef tot heden toe behouden ; maar niet de
feitelijke overmacht van den vorst op zijn Parlement.
Heden, evenals toen, maakt de Koning die wetten met het Parlement maar sedert ruim twee eeuwen heeft hij nooit geweigerd eene
wet te bekrachtigen, door het Parlement gestemd (voor 't laatst in
1707). Sedert ruim een eeuw stelt hij enkel ministers aan die het vertrouwen van het Parlement meedragen en zijn die ministers tegenover
dat Parlement (3) verantwoordelijk voor alle bestuurlijke daden in
(2) Men weet dat de officieele Kerk slechts geleidelijk naar het Protestantisme overhelde. Langen tijd werden zij die integraal de Protestansche leerhuldigden niet minder vervolgd dan de Katholieken en zelfs heden klinkt de
naam « Protestantsch ) valsch voor een aanhanger der officieele Anglikaansche Kerk.
(3) Vooral tegenover de door algemeen stemrecht gekozen Commons ;
de invloed van de Kamer der Lords (de meeste zijn erfelijk) is, vooral sedert
hare hervorming van 1911, zeer gering.
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naam van den Koning gesteld. Bij geschil — door een stemming van
wantrouwen tot uiting gekomen — treedt het Ministerie af of besluit
het tot ontbinding der Commons. Tot voor twee eeuwen oefende
de Koning persoonlijk de macht der « Kroon uit. Zijne persoonlijke macht is tegenwoordig zoodanig verminderd dat hij « heersdit
maar niet meer regeert » (4) het Cabinet regeert in zijne plaats.
Hendrik VIII trad streng op tegen alwie den officieelen godsdienst niet aanvaardde, alle niet-Anglikanen stonden buiten de wet.
Die toestand is nu geheel veranderd en slechts een kleine helft der
bevolking van Engeland behoort nog tot de officieele Kerk.
Welke zijn, voor de officieele Kerk, de gevolgen dier veranderingen ?
De Eerste Minister, die dikwijls geen lid van die Kerk is, doet
de meeste benoemingen. Hij benoemt de bisschoppen, de dekens en
een groot aantal pastoors talrijke parochiale zetels, met hun
inkomen, stadn onder het « patronaat » van particulieren (5).
De geloofsbelijdenis, de inrichting der Kerk en de liturgische
gebruiken hingen tot 1919 van het Parlement af dat hierover door
wetten besliste, evenals over de staatsaangelegenheden van een
Parlement waarvan misschien de meerderheid een andere geloofsbelijdenis aanhangt (6). De wetgever oordeelde toen dat die wantoestand moest weggenomen : hij droeg de zorg voor de kerkelijke
aangelegenheden aan een Kerkelijke Vergadering over, de 4: National.
Assembly », bestaande uit de bisschoppen, geestelijken en leeken.
,evenwel zonder van zijne oppermacht af tei zien : de besluiten der
Assembly moeten door het Parlement goedgekeurd en bekrachtigd
door den Koning — die 't nooit zal weigeren vooraleer bindende
voorschriften to worden (7).
Wat blijft er dan van den oorspronkelijken toestand over ?
De Koning, het officieel hoofd der Kerk, in wiens naam alle bestuurlijke maatregelen getroffen worden en die alle wettelijke verordeningen goedkeurt, moet nog altijd den officieelen godsdienst belij(4) Zie meer daarover in « Bij den dood van Georg V door Prof. Dr
E. De Schaepdrijver, in (‘ Streven 2. van Februari 1936, biz. 293-298.
(5) Men telt 2 aartsbisschoppelijke zetels (Canterbury en York) 41 bisschoppelijke (buiten Wales), ruim 800 dekenijen en 15.000 parochies waaronder 8.500 van particulieren afhangen.
(6) Sedert 1829 worden alle dissidenten in het Parlement toegelaten.
(7) In 1927 en in 1928 ontstond een conflict tusschen Assembly en Par-lement over het Prayer Book ; het Parlement houdt zijn recht staande
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den (8) en zijne kroning is een kerkelijke plechtigheid van dien
godsdienst. Maar wat gewordt er hiervan indien hij zich niet naar
de voorschriften dier Kerk gedraagt ?
Dit mask ons de bekommernis van het Anglikaansch Episcopaat
duidelijk en laat ook uitkomen hoe moedig zijn optreden was. Het
bewerkte dat de regeerder den heerscher tot afstand bracht wiens
voorganger zich de opperste kerkelijke macht toegeeigend had.
**

Koning... der Dominions over Zee (9).
Engeland had, in den loop der XVIIe en der XVIIIe eeuw, uitgebreide kolonies verworven. De meest belangrijke waren de rijke gebieden met een gematigd klimaat, langs de Oostkust van Amerika.
Hier vestigden zich talrijke Britten die hunne politieke vrijheidstradities getrouw gebleven, vooral deze volgens dewelke de Kroon aan
hare onderdanen geen heffing tegen hun wil mag opleggen.
Het moederland geraakte rond 1775 in geldnood en legde aan
de Amerikaansche kolonies heffingen op zonder met die gevoelens
rekening te houden. Ze kwamen in opstand. Na een langen, bloedigen
strijd waren die kolonies voor Engeland verloren (1783) (10).
Deze ramp werd hersteld door de ontwikkeling van Canada,

Australia, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika ; eveneens vestigingscolonies, waar de blanke bevolking talrijk werd : Britten en, in Canada.
daarbij vele Franschen.
Hoe voorkomen dat ze denzelfden weg zouden opgaan als de
Vereenigde Staten ?
In de eerste decennia deed de vraag zich bijzonder dringend voor
met betrekking tot Canada en om zijne reeds gevorderde ontwikke(8) Naar de bepaling van het 4: Act of Settlement ) van 1701 dat de
troonsopvolging regelt.
(9) In den Koninklijken titel staat eerst ... van lerland In -het verdrag
van 1921, dat een einde stelde aan den bloedigen strijd tusschen Engeland en
Ierland, werd bedongen dat dit het statuut der overige Dominions bekwam
en strekte Canada tot voorbeeld. Dit weinige weze bier genoeg, wij laten het
Iersche vraagstuk onbesproken...
(10) Zie hierover ons artikel 4: De Vereenigde Staten ) in t Streven van
Februari 1936, biz. 234 vgg. — Canada, kort te voren met de hullo der kolonies
op de Franschen veroverd (1763), gaf geen gehoor aan het verzoek van de
Vereenigde Staten om van het moederland of te scheuren en bij hen aan
te sluiten.
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ling, en om de nabuurschap van de afgescheurden, en om de
bevolking van Franschen oorsprong welke in Neder-Canada (tegenwoordig de Quebec-staat) de overgroote meerderheid uitmaakte.
Engelands houding tegenover die kolonie is reeds op zichzelf
bijzonder belangrijk ; waar nog bijkomt dat het voorbeeld van Canada
van overwegenden invloed was op de elders gevolgde politiek. Laat
ons ze dan beschrijven en onderzoeken hoe de Koning van Engeland
geleidelijk geworden is een koning van zes rijken zonder dat de band
welke deze onder malkaar verbindt, verloren ging ; hoe hij « Koning
der Dominions over zee >> werd (11).
In 1791 kregen Opper- en Neder-Canada van het moederland
eene grondwet welke hun gaf hetgeen de Amerikaansche kolonies
vroeger reeds feitelijk bezaten maar niet ontzien werd : een eigen
wetgevend lichaam waardoor ze zich, voor hunne louter-binnenlandsche aangelegenheden, zelf wetten konden geven, met behoud evenwel van een vetorecht waar de Gouverneur wel eens gebruik van
maakte. Reeds toen werd zelfs beloofd dat aan de kolonie dezelfde
grondwet zou worden gegeven als aan het moederland zoodra een
voldoend talrijke bevolking en de omstandigheden dit zouden toelaten.
Intusschen bleef de bestuurlijke macht in de handen van den Gouverneur Generaal van Engeland met ministers die niet verantwoordelijk
waren voor het Parlement der kolonie.
Die uitgebreide macht, aan den Gouverneur toegekend, verwekte
ontstemming en in 1837 kwam het tot een opstand. Engeland bedwong hem gemakkelijk en... begreep de les : de ministers werden
verantwoordelijk gesteld voor het Parlement en de Gouverneur vermeed nog van zijn vetorecht gebruik te maken. Het moederland
behield zich enkel de betrekkingen der kolonie met het buitenland,
de tolpolitiek en de landsverdediging.
In 1846 verliet Engeland het protectionisme voor den vrijhandel.
Canada nam hier geen vrede mee en stemde invoerrechten toepasselijk evengoed op de producten uit Engeland als op die uit andere
landen. Londen was ontstemd maar liet ten slotte begaan.
Wat later begon de kolonie wrevelig te worden om de Engelsche
troepen die ze « verdedigden >>. Na 1870 was er geen Engelsche
soldaat meer in Canada.
Restten nog de eigenlijke buitenlandsche betrekkingen. Tot aan
(11) Wij laten hier liefst de vraag onbeantwoord of hij werkelijk « Koning

van lerland , is.
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den wereldoorlog liet Canada gaarne de zorg er voor aan het moederland over.
In Australia en in Nieuw-Zeeland was de evolutie gelijkloopend;
ze ontwikkelde zich wat later dan in Canada en stiet op geen weerstand van het moederland.
In Zuid-Afrika vorderde zij minder vlot, en om de aanwezigheid eener talrijke negerbevolking, en om de verwikkelingen met de
(( Boeren ten slotte, na een driejarigen oorlog (1899-1902), in de
kolonie ingelijfd. De « Zuid-Afrikaansche Unie » kwam evenwel
in 1910 tot stand en in 1921 werd ze op gelijken voet gesteld met
de overige Dominions.
In 1914 brak de wereldoorlog los.
Deze vuurproef was beslissend.
De conscriptie bestond evenmin in de kolonies als in Engeland.
En toch kwamen uit de verre Dominions ruim een millioen man naar
het strijdfront (12).
Het moederland ter hulp ?
Neen, maar om den gemeenschappelijken band die alien onder
elkaar vereenigde en om het gemeenschappelijk belang van het
« Empire » — het woord is onvertaalbaar dat ze onder elkaar
vormden (13).
Ze kwamen niet op als onderdanen maar als gelijken. Reeds
midden het strijdrumoer, in 't donkere 1917, op de toen gehouden
« Imperial Conference >> ( 14 ), werd het princiep der onderlinge
onafhankelijkheid en gelijkheid verkondigd. De nadere bepaling
er van stelde men evenwel tot rustiger tijden uit.
Maar het verkondigd princiep werd reeds toegepast op de
vredesconferentie van Versailles waar elk « land » zijne eigen afge(12) Enkel Zuid-Afrika was minder geestdriftig.
(13) Ook India snelde naar de slagvelden, met eveneens een millioen
soldaten. Toen werden beloften gedaan die nog niet vervuld werden... Draalde
Engeland uit louter eigen belang ofwel ook in het belang van Irldie zelf ?
Wij traders buiten ons onderwerp indien wij het hier onderzochten.
(14) Bijeenkomsten van de eerste ministers der Dominions, om de gemeenschappelijke belangen te bespreken, maar zonder hun land te binden.
De eerste werd in 1887 gehouden, bij gelegenheid van het jubileum van Koningin Victoria. Tien jaar later kwam men nog eens bij elkaar, en eveneens
in 1902 en in 1907. Toen besloot men van die gelegenheidsbijeenkomsten een
instelling te maken en regelmatig om de vier jaar te vergaderen.
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vaardigden had, in de bekrachtiging van het vredesverdrag door
ieder « land » afzonderlijk na bespreking er van in het eigen Parlement en in de opneming van ieder « land » als zoodanig in den
Volkenbond.
Op de Imperial Conference van 1926 en 1930 werd de toestand
definitief geregeld en Engeland bekrachtigde hem door eene wet van
11 December 1936, het zg. « Statuut van Westminster ».
Wat is dan tegenwoordig het British Commonwealth of

Nations » ?
Iets geheel bijzonders, jets eenigs dat met geen enkele andere
bestaande politieke organisatie kan worden vergeleken ; « het Empire steunt essentieel indien niet formeel op positieve idealen ; vrije
instellingen zijn er het bloed en het leven van ; onder zijne doelstrevingen rekenen wij vrede, veiligheid, vooruitgang », waarschuwt
de verslaggever der Conferentie van 1926 in opmerkingen tot den
vreemdeling gericht.
Een volledige « grondwet » opmaken, zegt hij verder, is onmogelijk ; de toestand en de onderlinge betrekkingen van Groot-Brittanje en van de Dominions kan nochtans bepaald worden en wel
als volgt « onafhankelijke gemeenschappen binnen het Britsch Rijk,
met gelijk statuut, niet in het minst aan elkaar ondergeschikt, voor
geen enkele hunner binnen- of buitenlandsche aangelegenheden, ofschoon vereenigd door een gemeene gehechtheid aan de Kroon en
samenwerkend als leden der Britsche natien-gemeenschap >> ( 1 5 ) .
Dat statuut zal geen enkel « gemeenschappelijk belang » in
gevaar brengen, het zal integendeel « onderlinge samenwerking in
de hand werken ».
Op deze Conferentie en op die van 1930 werden talrijke regelingen voorzien om die samenwerking te bevorderen, vooral door
onderlinge informaties over al hetgeen van internationaal belang is
en een terugslag kan hebben op een ander lid der gemeenschap.
't Schijnt ons evenwel dat de hoofdbekommernis harer leden
was de onderlinge gelijkheid van alle landen
dus ook met het
(15) Het is onmogelijk in een vertaling alle schakeeringen van den
Engelschen tekst weer te geven. Hij luidt « Autonomous Communities within
the British Empire, equal in status, in no way subordinate one to another in
any aspect of their domestic or foreign affairs, though united by a common
allegiance to the Crown, and freely associated as members of the British
Commonwealth of Nations 3..
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vroeger « moederland » — naar voren te brengen en de voile vrijheid
van beweging van iedereen te waarborgen.
Hoe regelden zij den toestand van den Koning « het zinnebeeld
van de vrije vereeniging » der landen, zooals het in de ,inleidende
beschouwingen bij het «Statuut van Westminster» uitgedrukt wordt 7
De Koning is tegenwoordig voor elk Dominion Koning op
dezelfde wijze als hij Koning van Groot Brittanje is. Maar hij verbligt in dat laatste land en wordt daarom in de Dominions door een
Governor vertegenwoordigd. Om den nieuwen toestand duidelijker
te laten uitkomen bepaalde de Conferentie van - 1930 dat de Governor
General .eg de vertegenwoordiger van de Kroon is en dat hij in het
Dominion denzelfden rang bekleedt als Zijne Majesteit de Koning in
Groot Brittanje». Hij is integendeel geenszins .ceen vertegenwoordiger
van het Gouvernement van Zijne Majesteit », m. a. w. van het
Engelsch Gouvernement, Verschillende andere bepalingen regelen
nauwkeurig de verhouding tusschen Groot Brittanje en de Dominions met het doel ze geheel gelijk te maken met de betrekkingen
tusschen souvereine landen.
De Koning benoemt zijn Governor naar het advies der ministers
in het betrokken Dominion. « De ministers maken hun officieel advies bekend na officieuse besprekingen met den Koning ». De vrijheki van den Koning is dus feitelijk zeer beperkt, tenminste indien
het Dominion een weinig onwillig is.
En de Governor heerscht in het Dominion ongeveer zooals de
Koning in Engeland en vooral hier is de Koning een « zinnebeeld ).
Engeland heeft vroeger door eigen wetten het Koninklijk Statuut vastgesteld. Maar thans is het geen meerdere meer. Hoe dan
verzekeren dat in de toekomst eenzelfde koninklijk statuut zal blijvei
Belden, noodzakelijke voorwaarde om te bereiken dat altijd eenzelfde
persoon koning van alle landen der gemeenschap zal zijn ?
Het « Statuut van Westminster » heeft hierin voorzien .voor
zoover dat mogelijk was, nl. niet door een wettelijke bepaling ---Engeland mag immers geen Dominion binden — maar door in de inleidende beschouwingen aan te toonen hoe het met den toestand van
het Commonwealth overeenkomt dat « elke wijziging in de wet over
de troonsopvolging of over de Koninklijke titels enkel met de goedkeuring der Parlementen van alle Dominions en van dat van het
Vereenigd Koninkrijk zal doorgevoerd warden ».
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Deze (4 wensch » maakt het ons duidelijk waarom de Eerste
Minister Baldwin de vraag van den Koning om een huwelijk to mogen
sluiten in voorwaarden die een wijziging in het Koninklijk statuut
eischten aan de Ministeries aller Dominions meedeelde. Dat verlangen
kon immers in vervulling gaan enkel indien overal het Ministerie
een wet indiende en deed stemmen die het statuut veranderde.
Het Commonwealth heeft een harde proef doorstaan, welke wij
met die van 19141918 mogen vergelijken.
Wettigt zijne eensgezinde, kalme en waardige houding niet eenzelfde besluit als na den wereldoorlog : de vereeniging tusschen zijn
bestanddeelen is nog steeds hecht?
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Letterkundige Kroniek
I.
LECTUUR-REPERTORIUM
door E. FLEERACKERS, S. J.

Lectuur-RepertOrium : Auteurslijst L-K. Samengesteld
door het A.S.K.B. onder redactie van Joris BAERS, pr.
— Uitgave van het Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen, Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen.
Titellijst, 52 fr., Auteurslijst I, 75 fr., Auteurslijst II,
85 fr..
Met dit 2e deel is het Lectuur-Repertorium volledig. Zoodat wij
nu in 't bezit zijn van : I. Titellijst ; II. Auteurslijst : A tot K, L tot Z.
En nu zeggen wij aan al de stoere werkers die het samenstelden,
simpel-weg maar zoo diep gemeend : « Proficiat en dank ! »
Toen aan de twee eerste deelen de Prijs der openbare Bibliotheken was toegekend, schreef de Z. E. H. Halflants, een man die
't weet en de man van het vak, een artikel in de « Libre Belgique *
(16 Januari 1936), waaruit wij enkele zinsneden aanhalen :
« Monument digne d'être of Pert en hommage au savant ancien
Sibliothecaire de l'Ambroisienne et de la Vaticane, au puissant
promoteur de l'Action catholique, au Pere de tous les chrêtiens, a Sa
Saintetê le Pape Pie XI...
... La bibliographie francaise n'a rien de comparable...
... CEuvre de precision scientifique, parfaitement adapt& au
exigences des bibliotheques publiques, d'un maniement rapide et pratique et d'une grande valeur educative pour la masse des lecteurs...
... Belle execution typographique, digne des traditions artistiques
en honneur dans la cite de Christophe Plantin...
... Une galerie hors-texte de 1300 portraits...
... On peut bien dire : Flandria docet ».
Met het dubbele besluit : dat de samenstellers met dit werk
een nieuw bewijs leveren hoe zeer het peil van Vlaanderens intellectueel Leven al stijgt en stijgt, en dat de Katholieken van elders hier
wel om een lesje mochten komen.
Het werk trouwens looft zichzelf om zijn hoedanigheden. Vooreerst, de beoordeelingen : die staan gebouwd op de vaste princiepen :
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godsdienst, zeden, christelijke aesthetica. Elk geciteerd boek draagt
het cijfer van zijn zedelijke waarde, dat u met absolute loyauteit
inlicht, en, zoo noodig, waarschuwt.
Om zijn algemeenheid. Hier vindt u nu 't intellectueel internationalisme op zijn best, historisch en geographisch. Leo XIII naast
Stanley, Le Gueux naast Sophocles, W.W. Jacobs naast Otto Willmann, Wodehouse naast Homeros, Silvio Pellico naast Edgard Poe,
Pirenne, Shakespeare, Upton Sinclair, Pater Vaughan naast Karl
Marx ! Kortom : 12000 schrijvers, meer dan 40.000 titels.
Om zijn volledigheid. Kort en klaar en verbazend-precies,
schenkt het Repertorium datgene, wat ook voor den ontwikkelden
lezer, tot dieper begrip van zijn lectuur, voldoende is.
Om zijn aantrekkelijkheid. U wenscht de biographie van een
schrijver eens na te zien, U slaat het boek open, begint te kijken, te
lezen, te bladeren, weer te kijken, weer te lezen, — tot U bedoelden
schrijver uit het oog kwijt zijt. In dien zin is Repertorium een verraderlijk boek...
Vooral bibliothecarissen, priesters, leeraars zullen in deze lectuurencyclopedie, den veiligen Bids ontmoeten, die hun ambtshalve zoo
broodnoodig is. Maar ook studenten, op de hoogere klassen der
humaniora, treffen hier hun gave gading.
Te wenschen ware inderdaa‘ cl, en uit den hooge, dat bedoelde
leerlingen werden aangezet, stilaan en zoo methodisch mogelijk 'een
persoonlijke bibliotheek in te richten, in den aard en volgens de lijn
van hun hoogere studies. En als ze dan als eerste nummer in die
bibliotheek het Nieuwe Testament stellen, en als tweede nummer
de Imitatio Christi, dan komt aan het Lectuur-Repertorium de derde
plaats toe.
Voor sommige beurzen kan de prijs wat hoog staan, vooral voor
studentenbeurzen. Toch, studenten kunnen zoo rijk zijn ! Als ze maar
braaf zijn en zich vlijtig op hun werk toeleggen, dan worden vader
en moeder wel blijmoedig en ruimgevend. En hoeveel studenten hebben niet ergens een goeie tante zitten met een gouden hart en een
guile hand !
In alle geval, zonde zou het zijn, doodzonde tegen den geest,
als dit Lectuur-Repertorium niet zijn breeden weg vond over gansch
Nederland, Zuid en Noord, als brood voorwaar, en - wel als intellectueel, dagelijksch en degelijkst brood.
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II.
STERVEN EN LEVEN
door L. MONDEN, S. J.
J. SLAUERHOFF, Een eerlijk zeemansgraf. — Nijgh
8 V. Ditmar, R'dam, 1936, 60 blz..
H. ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, De stem.
die roept. Zes kleine spelen en koren. — Brusse, Wdam,
1936, 75 blz..
Twee menschen zingen van hun verlangen en van hun leed
twee voor wie literatuur vergroeid is met het leven, bij wie het woord
alleen drager wil zijn van innerlijke kracht, boordevol geladen met
hartstocht. Twee die gebroken hebben met alle mooidoenerij en
oppervlakkigheid, die enkel hun ziel willen geven in de ruigheid van..
haar onmiddellijke openbaring, maar in den adel ook van haar ongerepte ontroering.
Beiden zijn kinderen van die eeuw, waarin het ontwikkelingsproces der renaissance besloten werd met de zelfvernietiging van
den menschelijken hoogmoed : beiden zagen om zich heen het failliet
van een materialistische beschaving, en hoorden in eigen ziel het
krakend ineenstorten van hun laatste droomen. Beiden zijn neergehurkt onder den boom van groot verdriet die zijn schaduw over
gansch een menschengeslacht spreidde, en hebben geluisterd naar het
hartbrekend lied waarin zij de eigene klachten herkenden.
En toch, breeder verschil dan tusschen deze twee bundels kan
men zich bijna niet indenken. Zij bewegen zich aan de uiterste polen
van het menschelijk verlangen, en tusschen beiden ligt de afstand van
hemel naar hel. Een oude, smart-omfloersde stem, maar vol nog en
mild als van een nachtegaal in de Lente, roept door den avond, in
hymnische . extase, de boodschap van nieuw leven. En een gebroken
jonge stem, onder den greep reeds van den dood, snikt het wanhopig
noodsignaal van een verzinkend leven.
Want tusschen die twee zielen ligt dit groote verschil : dat een
gebukt bleef onder de donkerte van zijn verdriet, dat een slechts
dapper tot de schaduw was ingegaan : « om dan, het hoofd tusschen
de loome handen, in daadloos droomen to vergaan », wijl de andere
zich oprichtte, en, met onvasten tred nog, strompelend en pijnlijk,
toch los kon breken uit eigen leed en den terugtocht aanvaarden naar
de menschen en naar God.
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Als beeld van verleden en toekomst, in het leven als in de kunst,
staan ze tegenover elkaar : Slauerhoff als het tragische einde van een
wereld die zichzelf zocht, en zichzelf heeft gevonden tot haar verderf,
Roland Hoist als het aarzelende nieuwe begin, dat slechts terugkeer
is naar wat we verlieten.
Het overlijden van Slauerhoff geeft aan zijn laatste bundel een
bijna tragische aktualiteit. Bij alle vitalisten — het eerst misschien
bij hem — is er een kentering ingetreden in de levenshouding : verlangen is tot angst geworden, levensroes tot vertwijfeling. Geen
onder hen echter heeft die onvoldaanheid met meer oprechtheid uitgekermd. Geen heeft zoo schrijnend het contrast aangevoeld tusschen de
kleinheid van het leven en de onbegrensdheid van zijn levensdrift.
Want zooals de romantiek sterven wilde en moest leven, zoo wil
het vitalisme leven, alleen maar leven, en jammert op elk oogenblik
van bezinning, omdat het sterven moet. De oorzaak daarvan is &lie
en dezelfde : leven en dood moeten elkaar hun beteekenis geven ;
wie een van beiden verwerpt sluit zich op in een hopeloozen droom :
de werkelijkheid zal zich wreken.
Scherven van een gebroken droom : het is inderdaad de uitkomst
van heel Slauerhoff's poezie. En deze laatste bundel komt als een
bekentenis : reeds lang was het schip van verlangen onttakeld, de
zeilen verweerd, het want krakend en vermolmd : maar toch moest
het heenvaren, nog eenmaal, naar het steeds onbereikte strand. En
dan zou deze pelgrim naar de grenzen van eigen gelukshonger, deze
ontdekkingsreiziger, op den oceaan der onrust, naar immer weer verzwindende kusten ten slotte slechts dit &lie vinden : een eerlijk
zeemansgraf.
« Nu weet ik nergens vind ik vree,
Op aarde niet en niet op zee
Pas aan die laatste smalle ree
Van bout in zand. »
Wel zal hij in het tweede deel van dezen bundel pogen zich met
.
die levensmislukking te verzoenen door te grijpen, rondom zich, naar
andere door het leven vermoorde zielen, en onder het mom van hun
dagelijksche doen de ontgoocheling van hunne ziel te ontdekken.
Met een grinnikende grijns over die miserie zal hij dan trachten zijn
eigen rauwe leed weg te lachen. Maar in de finale verkrampt weer
zijn grijnzen tot een hartstochtelijken snik ;
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« Wie zonder hoop geen uitkomst weet,
Die moet maar troostloos verder leven... »
De verdere troosteloosheid van een leven zonder zin heeft God
den dichter willen besparen. Gedurende zijn laatste ziekte groeide,
naar het getuigenis van Menno ter Braak, de onrust tot een echte
rebellie tegen den dood. Maar we durven vertrouwen dat deze doorpijnde ziel den onverwachten vrede zal gevonden hebben van nieuwe
horizonten, en de eindelijke werkelijkheid die wijder is dan alle
droom (1 ).
Met eerbiedige bewondering heb ik geluisterd naar « de stem
die roept >>. In deze zes kleine spelen en koren spreekt inderdaad een
stem ons toe, hartstochtelijk en meeslepend. Ze verhaalt ons hoe ze
met ons elke hoop en teleurstelling heeft meegeleefd, elke droom en
ontgoocheling : tot ze de werkelijkheid ontdekte der geestelijke waarden. Bezwerend rijst haar gebaar voor ons op, en haar vermaning
om de materialistische zelfzucht te verlaten zwelt tot een hymnische
verheerlijking van de lief de, die levenskracht is, die lijden tot loutering maakt en opstand tot stralende verovering, die ons tot « kinderen
van den geest » maakt, tot broeders van Christus in wien alien tot
eenheid komen. Bijna voortdurend stijgt hier de lyrische bewogenheid, ver boven de rhetoriek van een spreekkoor, tot een woordeloos
extatische zang vol hartstochtelijke innigheid.
Het ware vermetel in een bundel spreek koren de ontwikkelingsgang van een ziel te willen volgen. En toch treft ons, in den groei
dezer gedichten, die zich over verschillendle jaren uitstrekken, de
voortdurende benadering van de Christus-figuur, die culmineert in
de heerlijke verzen van het Kerstoratorium maar ook verder de schaduw uitwerpt van een nauw zichtbare en ononderbroken aanwezigheid. In heel het werk van H. Roland Hoist is de katholieke liturgie
een rijke bron van inspratie geweest. Ook hier blijkt dit duidelijk
in de « Hymne aan het leven », waarvan de ontwikkelingslijn nauw
aansluit bij het uiterlijk schema van het heilig misoffer. Thans echter
is de invloed der evangelie-lectuur duidelijk merkbaar. Van een
goddelijke Christus is er nog geen sprake, veel minder nog van een
dogmatisch-omschreven figuur : het blijft vooralsnog bij een menschelijke bewondering. Maar de Christus-figuur heeft- definitief haar
intrede gedaan in het leven der dichteres onder den vorm waaronder
zij moest verschijnen : als broeder, als schakel tusschen alle menschen.
(1) De bundel moet volwassen lezers voorbehouden blijven.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

277

<< Christus, Gij zijt in uw zachtheid gekomen,
En hebt de groote vragen opgelost :
Uw zijn heeft ons van veel twijfel verlost.
Uw doen ontvoerd aan makkerlooze droomen. >>
Zoo stijgt voortdurend de lijn van deze zielegang, die voor goed
zich los rukte uit den ban van laag begeeren en ijdelen menschenwaan.
Het is het noodlot van elke menschelijke gedachte, dat ze moet
sterven aan Naar eigen armoede. Aileen de goddelijke waarheid en
lief de blijft, omdat zij eeuwige jeugd draagt en belofte van steeds
nieuw leven.
Daarom moet het contrast tusschen deze twee bundels : doffe
berusting tegenover bewogene dynamiek — door de verwarring van
dezen tijd als een waarschuwing klinken en als een onbewust pleidooi
voor de rechten der eeuwige waarheid.

GESTALTEN
door Em. JANSSEN, S. J.
Johan VAN DER WOUDE, De Vreemdeling. — Leopold, Den Haag, 1936, 328 blz., ing. fl. 2,90, geb.
fl. 3,90 (Import-handel : A. Manteau, 34, Arenbergstraat, Brussel).
Antoon COOLEN, De drie gebroeders. Bandontwerp,
teekeningen en initialen van Hendrik Wiegersma. —
Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1936, 322 biz..
Arthur VAN SCHENDEL, De rijke man. Tweede
druk. — Meulenhoff, Amsterdam, s. a., 279 blz., fr. 48.
Gerard WALSCHAP, Een mensch van goeden wil.
— Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1936, 348 biz..

I.
Een tooneel- of romanschrijver is kuntenaar, zegt men, in zoover
hij gestalten, onafhankelijk van zichzelf, doet leven. Wij willen
deze uitspraak niet verbeteren, alleen doorgronden.
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Zoo'n man is kunstenaar, zegt men met evenveel recht, in
zoover hij den achtergrond teekent of suggereert, waarop zijn gestalten uitkomen. Want heel het zichtbare leven is actie en reactie
van den mensch op de wereld ; en het onzichtbare wordt slechts.
in een objectieveerend kunstwerk, door de symboliek van het zichtbare, nader gebracht en verduidelijkt... Zoo'n man is kunstenaar dus
in zoover hij de wisselende en wederzijdsche invloeden van den
mensch en al het omringende, in hun uitwendige verschijning en hun
dieper dynamisme meteen, waarneemt en weergeeft. In zoover hij
een wereld in 't klein, door concrete intultie, samenbrengt en ons
voorlegt. En evenals de mensch het middelpunt is van de goddelijke
schepping ; evenzoo staan, in het midden van elke artistieke schepping, (zij het soms alleen door hun invloed, ordening of straling)
altijd een of meer menschengestalten.
Geidealiseerde menschengestalten ; d. w. z. op het peil gebracht
van schrijver's algeheele intilitie ! Gestalten met een bijzondere bestemming, die de schrijver naar de Voorzienigheid of naar het noodlot
terugbrengt, verbonden echter met zijn innigst levensbewegen.
Gestalten die op hem gelijken of niets met hem gemeens hebben ;
maar hun voortschrijden naar geluk of hun loopen in den muil van
den dood, zijn hem het geheimzinnig ontvlam men van een nieuw licht.
Naarmate zij groeiden onder zijn pen, groeide hij onder hun invloed ;
hij moêst in hen gelooven, en dat gelooven verlichtte zijn binnenste
wonderbaarder en glanzender dan de meest overtuigende redeneering.
Een tooneel- of romanschrijver is kunstenaar, in zoover hij (naast
veel andere gaven, dat spreekt) in zijn gestalten en hun bestemming
gelooven kan. Zij komen van hem, hij weet het ; maar reeds handelen
en leven zij, schijnbaar, buiten hem, en hun vorderende geschiedenis
onthult hem zijn diepste verlangen, zijn onbewuste overtuiging, zijn
benauwendste vrees misschien : altijd de allerverborgenste stowing
van zijn eigen levensgang.
In hoever, in de boeken die wij willen bespreken, zijn de gestalten hun scheppers uit het hart genomen ; en in hoever hebben zij
zich van hen losgemaakt : deze dubbele vraag moeten wij beantwoorden. Anders gesteld : in hoever heeft elke gestalte, van de allerhoogste oppermacht uit, Naar bijzondere bestemming ; en in hoever
kon de schrijver daarin gelooven ? Nog anders : in hoever leefden de
schrijvers, intuitief, hun onderwerp in ; en in. hoever aanvaardden zij,
zonder verzet of voorbehoud, die intuItie ?... Zooveel to delikater is
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,de vraag, daar het antwoord telkens het diepste van den schrijver
,ophalen moet. Hoe kOn het anders : een kunstenaar creeert toch met
heel zijn ziel !
II.
Nabij een kleine stad, in een landhuis dat hij van den landgraaf
,afkoopt, vestigt zich, met zijn zieke zuster, DE VREEMDELING : een
Engelschman Marcel Young. Van waar komt hij ? Wie kent zijn
verleden ? Bewogen moet het geweest zijn ; een even bewogen toekomst treedt hem tegemoet ; in dit landhuis vindt hij, de onrustige
die nochtans zeker is van zichzelf, een korte verpoozing.
Wij staan op de kentering der tijden, op het einde van de achttiende eeuw en het ancien regime : « Frankrijk is een vulkaan »
(blz. 160). Het is het lot van dezen zwerver — als zwerver bevrijd
van alle kleinheid en conventie, tot geen bepaalden stand behoorend
en in alle standen op zijn plaats — , door zijn superieure kalmte en
menschenkennis, de menschen dieper in hun binnenste te laten
schouwen, — en doode traditie, hinderlijke vooroordeelen, onduldbare afhankelijkheid, overal waar hij optreedt of vluchtig ingrijpt,
eenvoudig op te ruimen. Zijn verschijnen is als een openbaring ;
hij spreekt weinig, doch zijn zwijgen laat zijn korte zegswijzen
inwerken als fonkelnieuwe evangeliespreuken. Hij trekt alien
tot zich ; maar zelfs voor zijn zuster blijft hij ongenaakbaar... Zoo
maakt hij een dochter los van haar vader die haar vader niet is,
een volksvrouw van haar man van wien zij vervreemd is, een schoone
zangeres van haar zoogenaamden broeder die haar in zijn mach
heel t, de gravendochter van haar verloofde dien zij niet bemint...
En wanneer hij, overtuigd dat de duurzame vrede hem hier ontvlucht,
heenreist naar elders, trekt hij het geluk achter zich mee.
Johan van der Woude schreef, meenen wij, een superieur
boek. Superieur om de gestalte van den Engelschman die ons
ook, evenals de stadsmenschen en de familie van den graaf, boeit
en bevreemdt. Superieur daarbij om de meesterlijke compositie :
het kort verblijf van den Engelschman op het landgoed is de
eenige, nauw omsloten maar alles in zich bevattende intrigue ; al de
bijfiguren vinden vanzelf hun plaats en beschikking ; en de mooiste
vondst lijkt ons het besluit van het boek, de rit van de gravendochter.
an voorbehoud, vrij belangrijk echter : het historisch kader
blijft onbestemd ; evenals de levensbeschouwing die zulk werk toch
schragen moet... Het einde der achttiende eeuw en de min of meer
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sentimenteel aandoende Werther-mentaliteit ? Maar de tegenstelling
tusschen den adel en het yolk ligt verarmd en in een paar formules,
constataties en vergelijkingen, die weerkomen als lyrische motieven...
Men moet, los van conventie en vooroordeel, meegaan met zijn eeuw?'
Maar dat beginsel dreigt hier in bandeloosheid te ontaarden... « Deenkeling beheerscht de massa » (biz. 160, 289) ? Maar ook hiervan
zijn de gevolgtrekkingen verward... De gestalte van den Engelschman, de vordering van den nieuwen tijd bieden ons weinig houvast
en als wij al de stemmingen van het boek hebben meegemaakt weten
we nog niet wat wij er aan hebben. Wij vragen geen historische studie
of tendenz-literatuur ; maar een objectief kunstwerk mag niet, los
van alles, drijven op de zee : het moet vastgemeerd liggen aan een
soliede levensbeschouwing, die zelfs zijn aesthetische voortreffelijkheld degelijk maakt, breed en verscheiden.
De vreemdeling dient, om enkele verhoudingen, volwassen
lezers voorbehouden. Van uit een katholiek standpunt, hoeven wij,
behalve voor de wat eenzijdig-sexueele psychologie en voor de strekking die naar Rousseau zweemt, geen voorbehoud te maken. En nog
eens moeten we getuigen : een superieur boek ! Een zeer begaafd
schrijver, van wien we niet precies weten wat nog verwacht magworden !
DE DRIE GEBROEDERS zijn Evert, Tjerk en Wobbe van
Taeke, de zonen van den geneesheer Friso van Taeke, de neven van_
Sjieuwke, Friso's dochter ; — en het boek verhaalt, in elf hoofdstukken los van elkander : van den vader, zijn verbalen aan zijn zoons
en zijn gastmaal aan de familie ; van de tante en haar kind ; van
Wobbe op de bruiloft van Tjerk ; van Evert's vrouw, praktijk en
dochtertje ; — het besluit met een hoofdstuk dat aan Dorp aan de
rivier had kunnen toegevoegd worden : de dood van Tjerk van Taeke.
Een fantastisch boek ; meer nog dan Dorp aan de rivier waarbij
het zich aansluit ! De geschiedenis van een Friesche familie, een
heroIsche incarnatie van Friesland zelf. « Waar haalt Coolen het
toch ? %, vragen we na ieder hoofdstuk, meer en meer verbaasd.
Want de typen, avonturen en doenwijzen worden steeds ongewoner

van proportie... Gaat het artistiek peil evenzeer de hoogte in ? Ineens.
kunnen we op die vraag niet antwoorden : vaardiger wordt, met
den stijl, ook de vinding ; maar Coolen treedt in de sfeer van de
bandeloos fantastische romantiek, die, hoe machtig ook, het steunpunt der werkelijkheid wel eens kwijt is.
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Ziehier wat we bedoelen. Van de zachte dorpsverhalen, vol van
de stilte van het land, de goedheid van de kalme menschen en den
zegen van het oud geloof, ging Antoon Coolen over tot de legenden
die hij weelderig en bewogen navertelde. Doch niet alleen aan de
beperking van den Peel ontkwam de kunstenaar, ook aan de sourdine
der vroomheid : het werden fantastische verhalen, die met het dorp
en met de legenden nog jets gemeens hebben en toch anders klinken.
Oerkrachten en oertypen treden te voorschijn, zooals de fantasie der
buitenmenschen er zich altijd herinnert en altijd scheppen wil
heidendom en christendom door elkander ; wat eeuwen geschiedenis
in de diepste gemoederen heeft gelegd, krijgt hier vorm en kleur...
Overspande de kunstenaar zichzelf ? Wierp zijn receptieve natuur
zich, bij wijze van reactie, op het buitensporige ? Wij meenen het
niet ; het dunkt ons alleen dat de taaie werker en zoeker, terwijl hit
in zijn metier van verteller verrassend vorderde, op dit nieuw domein
het definitief evenwicht nog niet bereikte. De stilte poezie, die zijn
Kinderen van ons yolk boven alle andere boeken aantrekkelijk maakt,
ging grootendeels verloren. Meewarige goedheid, zwijgzame deernis
of warme bewondering omgeeft de Van Taeke's niet meer, zooals zij
pastoor Vogels of Marieje Verberne omgaf ; en het land ligt niet meet
in die rustige schemering die alle harten vervult met zoete gedachten.
In de plaats daarvan staat de trotsche levenskracht, de heidensche
grootheid en de tot alles bekwame goedheid der eigenaardig-reusachtige Van Taeke-gestalten ; een heroisme waar het hol-romantische nog te nabij klinkt.
Antoon Coolen schreef een buitengewoon boek. Buitengewoon
om den stijl, de vinding, de gestalten ; en het mysterieuze verhaal
van den schaatsenrijder b.v. werd, in het schaatsen-rijdend Holland,
wellicht niet geevenaard... Buitengewoner lijkt ons echter de opgang
van dezen schrijver : wat hij nu voortbrengt lag in de eerste werken,
als in een kleine kiem, besloten. Waarvan zal dit de kiem nog zijn ?
Want met jets meer klassiek evenwicht stelt hij zich, als verteller,
eenvoudig aan de spits.
Terwij1 de opeenvolgende werken van Antoon Coolen zich
schijnen uit te zetten tot een geweldigen bloei, schijnen die van
Arthur van Schendel te verschrompelen. Aan den indruk van taaie,
maar ook saaie degelijkheid kan men, bij de Iizing van DE RIJKE
MAN niet ontkomen.
Engelbertus Blom, de eenige erfgenaam van verscheiden oomen
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en tantes, zelfs van zijn in den vreemde schatrijk geworden broer,
deelt het overtollige aan de armen uit. Hij doet het nogal onbesuisd,
want hij is de man niet van nauwkeurige berekening en doorzettende
wilskracht. Vari zijn naastbestaanden, behalve van wie hij erven
moet, ontvangt hij niets dan ondankbaarheid, bedrog en ruzie ; ook
de armen leiden hem herhaaldelijk om den tuin. Erkentelijkheid bejegent hem als bij uitzondering ; zeldzamen toonen zich aanhankelijk
en getrouw ; — en door wisseivalligen voorspoed en betrekkelijke
armoede, door kommer, wantrouwen en blijdschap heen, wordt
Engelbertus oud, worden zijn kinderen groot, slinkt de laatste erfenis.
Dan komt iets als een machtelooze verbittering ; hij sterft, plotseling,
aan een beroerte.
Engelbertus Blom is voorloopig de laatste van de onrustige,
impulsieve naturen zooals van Schendel ze altijd het liefst teekende,
Zijn levensloop staat hier, in een kunstvol - relaas, buitengewoon
setrouw en concreet voorgesteld ; en van het Amsterdam der XIX*
eeuw krijgen we, op iedere bladzijde bijna, een anderen hoek of een
andere physionomie te aanschouwen. Wie daarbij den zwierig.
vloeienden Van Schendel-stijl kent, waardeert wat hem hier geboden
wordt.
Van waar dan die saaiheid ? Van Schendel beheerscht zijn held;
deze beheerscht hem niet ...Van buiten uit bemerkt men, bij iemand,
veel eigenaardigheden, veel karaktertrekken zelfs ; men ziet hem
echter leven zooals de natuurvorscher een mier nagaat in een mierennest. van Schendel schrijft romans zooals een ander wetenschappelijke
verhandelingen zou schrijven. Tot de ziel dringt hij nergens door.
Van binnen uit weet hij geen warmte te scheppen waarbij alles trilt ,
seen beweging die zijn effen stijl zou doen golven en deinen, zwoegen
en rusten. Hij staat buiten de godsdienstige vurigheid die, alleen, alles
aan de armen weggeeft ; en het eentonig klateren van zijn vonkenspattende fontein vervangt den zwellenden zielszang niet, waarbij
alles rood wordt van milden gloed.
Een boek dat alien mogen lezen ; maar weinigen zullen er zich
doorheen worstelen. Een boek voor fijnproevers ? Doch ook deze
zullen, met meer plichtsbesef dan genot, Kompaan volgen op zijn
eentonige avonturen. Een boek met alle hoedanigheden, behalve de
eenig-noodzakelijke : boeiende bewogenheid. Want de schrijver heeft
zijn gestalte niet, intuitief, de ziel doorvorscht.
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EEN MENSCH VAN GOEDEN WIL staat, als men de gestalte
van de moreele zijde beschouwt, van De rijke man niet ver af. Evenmin
wat de compositie betreft : beide schrijvers verhalen, zonder aanzienlijke hiaten, iemands algeheelen levensloop ; beide in een zakelijken
stijl die niets overtolligs toelaat, met een overvloed van voorvallen en
avonturen... een vrij eentonige reeks, zonder veel relief. Beider verhaaltrant bevordert, naar ons oordeel, eerder het kort verhaal dan
den roman ; want zoo geschreven romans kunnen weliswaar een gestalte als vanzelf met een beschikking verbinden ; maar dat vergt dan
een meesterhand, en de architectonische bouw van het geheel en de
juiste verhouding van de deelen onderling komen zelden tot hun recht.
Naar het temperament verschillen beide schrijvers heel veel van
elkander : Walschap is een pamflettist die voor de goedheid en voor
den vrede steeds vechten wil ; Van Schendel droomt van schoonheid.
Walschap vertelt al betoogend, als wilde hij een tegenstander (of
zichzelf) altijd weer overtreffen. Vandaar, onverpoosd, de rake formuleering ; de instinctief gekozen zeldzame details ; de zoo uitzonderlijke
voorvallen, dat ze steeds de beoordeeling uitlokken : « ongehoord !
ontzettend ! »... of, bij de vijanden : « romantisch ! »... Noodzakelijk
bereikt hij meer bewogenheid en beweging dan Van Schendel ; noodzakelijk echter ook staan zijn gestalten minder los van zijn bewuste
overtuiging. Hij boeit meer zijn lezers ; maar minder door de avonturen
van zijn held dan door zijn eigen, nergens verzwegen en steeds met
een krachtig zelfvertrouwen verkondigde zienswijze...
... De mensch van goeden wil is Thijs Glorieus, de zoon van
den mandenmaker Do Glorieus ; juister : de zoon van diens vrouw en
diens broer Dolf (blz. 8, 37, 85 en elders). Als jongen kan hij geen
onrecht zien ; hij wil, waar hij kan, helpen en steunen. Het leven is
hem hard : twaalf stielen en dertien ongelukken ; en, al dwingt zijn
superieure eerlijkheid en goedheid bij de meesten eerbied en ontzag
af, de vreeselijkste rampen komen, daardoor juist, op hem neer. Eindelijk wordt hij rijk ; in zijn laatste levensjaren laat hij, onder zijn dorpsgenooten, de goedheid triomfeeren, — tot hij, in een bandend. huis
waaruit hij een oude vrouw wilde redden, den doodvindt... Een film
van bonte gebeurtenissen, door een intrigue beheerscht ; die van Rosa
en Let uit de Walhoeve. Beide huwen met Thijs, Rosa na den do. od
van Let ; en deze tweede echtgenoote
een moordenares die bij hem
komt er op den bruilofsnacht toe, voor hem te knielen,
rust vindt
« en zegt wei te weten dat hij geen mensch is, maar Christus, de zoon
van God. Ik aanbid u... » (blz. 329). Waarop Thijs, verschrikt Naar
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slapen doet ; want hij wil alleen, met een beetje goeden wil, terwiji
nieuwe levensvormen groeien, de menschen gelukkig maken zie
hoofdstuk XXIII, blz. 332-341).
Die « mensch van goeden wil » is, dunkt ons, een abstractie,
Thijs Glorieus lijkt ons abnormaal ; en, om zijn optimisme te handhaven, moet hij gedurig liegen. Zijn Brabantsche taaiheid maakt van
hem een rijk man ; zijn aangeboren goedheid een weldoener. Van
goeden wil echter, in de zuivere beteekenis van dat woord, vinden we
haast nergens een spoor ; daarentegen bemerken we, aan het eindevooral, hoe dikwijls de schrijver om het hoekje komt kijken. Hebben
we 't eens gezien, — elke bladzijde en elk avontuur bevestigt dan den
indruk opnieuw, hoezeer de geboren redenaar en strijder, in Walschap, den objectiveerenden romanschrijver bedreigt, ja hindert...
De gestalte van Thijs Glorieus heeft zich van hem niet los gemaakt ,zijn groot talent en bewonderenswaardige werkkracht verbergen dewillekeurige schikking en overdrijving niet van allerhande avonturen
langsheen dien levensweg.
Een tendenz-roman dus, ook in de minder gunstige beteekenis.
van dat woord... Met de tendenz zelf kunnen wij nog het minst van
al instemmen. Wij betwisten geenszins dat een goede wil, voor ieder
mensch, hoofdzaak is, en zoodra iemand, volkomen oprecht en edelmoedig door het leven gaat, komt alles terecht. Men maakt dien
goeden wil echter niet ongestraft los van alle waarheid ; als werd
het zoeken naar waarheid bijzaak, iets betrekkelijks naar gelang van
eenieders temperament ! Nog minder van de traditie ; want daarin
vindt iemand het eerst en het veiligst, het evenwicht en den plicht
Het minst van al, bij de landelijke bevolking in Vlaamsch Belgie.
van het katholiek geloof : het eenige wat daar, aan de menschen van
goeden wil, vrede heeft geschonken... Van het levend geloof en van
het perspectief op de eeuwigheid heeft Thijs Glorieus eenvoudig geen
vermoeden ( zie blz. 98, 122-128, 337-341 ) ; als vrouwentroost alleen
weet hij het Katholicisme aan te wenden (blz. 53-54, 56, 98, 250-251
en verder, passim, tot aan 324-331, 344-345 )... En als men daarbijin aanmerking neemt dat Walschap zichzelf blootgeeft ( zie hooger ),
dan kan men aan het besluit niet ontkomen dat hij zich, als verkondiger van een absolute waarheid, buiten het geloof stelt ; d. w. z. tegen_
het geloof ...Die bedoeling schrijven wij hem natuurlijk niet toe ;
wij waardeeren zijn edel inzicht ; maar dat hij zich, als denker en
romanschrijver, in die richting beweegt : het ware struisvogel-politiek
het niet te zien, en laf het niet te zeggen. Want,, hoezeer wij van here.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

285

ook houden, ons geloof en dat van ons yolk zijn ons boven alles
dierbaar. Daarbij, welke ook de schijn weze : waar aan ons Vlaamsche
yolk het geloof ontvalt, ontvalt hem ook de breede, stralende weldoende kunst..., de eenige die waarlijk zoo heeten mag

De vier besproken werken staan, alle, hoog boven het gewoon
peil van romans en verhalen. Al de schrijvers teekenen levende gestalten : van Schendel de gaafste, Walschap de meest subjectieve, Coolen
de meest verbazende, Van der Woude de geheimzinnigste...
Niet alle gestalten zijn even lichtend : het meest die van Walschap, doch juist om de subjectieve bestanddeelen ; het minst die van
Van Schendel. Die van Van der Woude bligt, in haar omtrekken,
nog onbepaald ; die van Coolen, nog onvast in hun romantische
grootheid, wijzen op een gestaag vorderen naar een grootsch doel.
De drie romans — want Coolen leverde losse verhalen — zijn
uitstekend gecomponeerd. Tegen de formule van Van Schendel en van
Walschap schreven wij onze bezwaren ; aan hun buitengewone vaardigheid en talent mogen we onze hulde niet onthouden. De compositie
van Van der Woude lijkt ons een verrassende vondst ; in dat opzicht
wint zijn werk het op al de andere.
Het meest boeit ons de weelderige stijI van Coolen, daarom niet
minder verhalend ; het minst de zwierige zinnen van Van Schendel,
waar geen ziel en leeft. Walschap en Van der Woude vertoonen
beiden zeer groote hoedanigheden ; evenzeer als . de eerste echter
oratorisch aandoet, doet de tweede vaag-poetisch aan.
Het boek van Van Schendel mag door alien ( die er belang in
stellen) gelezen worden ; die van Coolen en Van der Woude zijn
voor gevormde lezers ; dat van Walschap mag, aan Vlaamsche lezers
tenminste, slechts met groote omzichtigheid in handen gegeven worden.
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Volkenkunde-Kroniek
door Dr V. VAN BULCK, S. J.
I.
Prof. Dr F. M. OLBRECHTS, Ethnologie. Inleiding
tot de studie der primitieve beschaving. — De Standaard,
Antwerpen, 1936, XX + 342 blz., ing. 45 fr., geb. 60 fr.
4( Het eerste werk dat in Vlaanderen verschijnt en dat poogt
een inleiding te zijn tot die jonge maar fascineerende wetenschap,
die de Volkenkunde is. > (VII) Het wil een eerste leidraad zijn en
het onderwerp « inleiden bij een breederen kring van ontwikkelde
lezers » ; « Een vulgarizeerend Leer- en Bronnenboek >>. Dr Fr. M.
Olbrechts, Hoogleeraar in de Volkenkunde aan de Rijksuniversiteit
te Gent was flink voorbereid om dergelijk plan aan te durven. Uit
zijn « Kunst van vroeg en van verre (Davidsfonds, 1929, 190 blz.)
zag men reeds hoe de Fellow C. R. B. Educational Foundation, de
lessen van zijn leermeester Prof. Fr. Boas aan de Columbia University
te New-York en zijn verblijf bij de Cherokee-Irokeezen had weten
te benutten. Verleden jaar toonde zijn « Roode land der Zwarte
Kariatieden » (Davidsfonds, 1935, 209 blz.), verhaal van zijn viermaandelijksche studiereis doorheen West-Afrika (Maart-Juni 1933)
hoe de musaeologische vorming op het Jubelparkmusaeum in hem den
practischen ethnograaf geenszins had gedood. Het was dan ook geen
kritisch-wijsgeerige uiteenzetting der volkenkundige methodiek, die
hij ons bezorgen zou : op dit gebied bleef het beperkt tot een beknopt
overzicht der voornaamste ethnologische methoden. Wel echter
mocht men van hem verwachten een practische hanleiding voor hen
die zich aan Volkenkunde interesseeren en als « autodidact >> die
« fascineerende >> studie wat verder willen doordrijven. De best gepaste titel voor dit boek ware dan ook geweest o Bronnenboek >>.
De onschatbare waarde van die handleiding voor beginnelingen ligt
vooral in de bibliographische verwijzingen die alom in den tekst voorkomen en verwijzen naar een zeer uitgebreide literatuuropgave (291,319), in de practische wenken en bronnenaanduidingen (276-290)
en in het Trefwoordenregister (321-342). Dit laatste is immers niet
enkel• bedoeld als hulp bij het opsporen van een bepaalde plaats uit
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den tekst. Neen, << Door een methodisch gebruik van den Index zal
meestal ook den weg gevonden worden naar an of mar werkent
die het onderwerp, door het trefwoord aangewezen, uitvoerig behandelen >> (321). Immers op die aangeduide bladzijde verwijzen persoonsnamen naar de studies en publicaties, waar hij die door eigen
studie dit onderwerp van naderbij onderzoeken wil, de vakliteratuur
zal aantreffen. Zoo wij hierop steunen, is het wijl hier de eigen
verdienste van dit boek in schuilt. Daar schrijver zich dus eerst en
vooral richt tot niet-vakkundige lezers, is hij meteen verplicht tx veel
feitenmateriaal tot in bizonderheden te beschrijven ». Wegens die
overvloedige ethnographische gegevens, kon hij nu alleen op vraagstukken van algemeenen aard ingaan, en ook dan nog slechts op
enkele daarvan. Het eigelijke doel houde men steeds voor oogen
bij het beoordeelen. Mar ligt de waarde en het origineel kenmerk
van dit handboek, en daarom juist moeten wij zijn verschijnen zoo
blijde begroeten op dit oogenblik in Vlaanderen, waar de Volkenkunde nog maar pas begint op te groeien.
Een eerste vereischte was hier dan ook duidelijkheid, en vermijden van alle overtollige detailleering. Dit blijkt al aanstonds bij
de omschrijving van de Ethnologie : wat ze is ? wat ze wil ? hoe zij
dit uitwerkt ? en wat zij omvat ? Zij is 4: de wetenschap, die de worn
ding, den groei, de ontwikkeling en de verspreiding van de menschelijke beschaving bestudeert >> dus in al hare uitingen, in welke streek
of welk tijdperk ook (4). Daaruit blijkt aanstonds dat er talrijke
aanrakingspunten zijn met andere wetenschappen : al deze verwante
zusterwetenschappen zullen mekaar voortdurend diensten moeten en
kunnen bewijzen (33-38) : hier dient vooral gewezen op de physische
Antropologie en Somatologie (Rassenkunde) (39-62), op Taalkunde
(63-88), op Archeaologie en Praehistorie (4-5). Dat hier niet van
meet of aan scherpe grenzen konden getrokken worden en er lang
verwarring en onkunde over sfeer en methode heerschte leert ons 61
aanstonds de Geschiedenis der Ethnologie (20-32). Trouwens bij de
Volkenkundigen zelf zouden jaren verloopen vooraleer zij het eens.
werden en een strengwetenschappelijke methode konden vastleggen.
Dit blijkt vooral uit de tegenstelling tusschen evolutionistische (90)
en cultuurhistorische School. Terwijl de eersten, de evolutionisten,
den groei der beschaving meenden te kunnen verklaren als uniform.
geleidelijk en progressief, een processes die zich verschillende malen
onafhankelijk van elkaar, zou voltrokken hebben en telkens langs
dezielfde stadia (96) , terwijl BASTIAN er met klem op wees dat de

288

VOLKENKUNDE KRONIEK

menschelijke geest overal en in alle tijden dezelfde is, volgens dezelfde
wetten werkt en maar steeds opnieuw identische problemen op dezelf
de wijze oplost met alleen een paar wijzigingen bij elk yolk aan deze
« elementaire Grondgedachten » aangebracht door ze aan te passen
aan natuur, klimaat en physische omgeving « Groepsgedachte » ,
terwijl Ratzel en de anthropogeographen alle identische of analoge
instelling door migratie-cultuurverspreiding trachtten te verklaren ,
terwijl L. FROBENIUS het eerst er den nadruk op legde dat cultuurelementen slechts bij uitzondering « afzonderlijk » hun weg naar
den vreemde vinden maar bij voorkeur « in complexen » reizen ,
zien wij hoe Fr. Graebner, B. Ankermann, Foy, W. Schmidt, W.
Koppers en de Anthropos-groep de cultuurhistorische methode uitwerken. We! gelooven zij in de gelijkaardigheid van den menschelijken geest van alle volken in alle tijden, doch zij beweren dat deze
gelijkaardigheid niet fataal en spontaan overal tot dezelfde resultaten
moet voeren. Identische of analoge cultuurvorming is dan ook doorgaans te verklaren door cultuurverbreiding en slechts zelden door
« onafhankelijken groei >>. Deze verbreiding van cultuurgoederen in
complexen kan gebeuren door migratie, maar ook onrechtstreeks
door bemiddeling van tusschenpersonen. In deze complexen kunnen
allerlei heterogene disparate elementen in voorkomen, zonder eenig
onderling verband op eerste zicht. Wij staan hier voor een louter
historisch feit, een objectief waarneembaar en feitelijk waargenomen gegeven, dat met de intrinsieke natuur van deze elementen
niets te maken heeft. De aandacht wordt hier eerst en vooral geschonken aan de geographische verspreiding, aan het historisch
nawijsbaar voorkomen, aan het verband tusschen de cultuurgoederen.
Zoo toetst men aan zekere criteria (vorm-, quantiteits-, continuiteitscriterium ) of men met cultuurverspreiding door migratie te doen heeft.
Daarna tracht men de verspreiding van de cultuurlaag en zoo mogelijk
van den cultuurkring, in de ruimte, na te gaan ; alsook zijn volgorde
in den tijd. Eerst dan kan men overgaan tot causale oorsprongsverklaring.
In hun bestrijding van de evolutionisten gingen de Amerikanisten
niet zoo vêr. Aan de « culture-area's » schenken zij wel een geographische beteekenis, maar Been chronologische ; ook slagen zij er
niet altijd in, historische perspectief te leggen in de problemen. Opvallend is daarbuiten, hoe zij veel meer geneigd zijn, de overeenkomst en analogie te verklaren door « independent origin ». Ten slotte
bemerkt men, dat zij op de psychologische interpretatie van het ethno-
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logisch materiaal veel meer nadruk leggen dan de cultuurhistorici
het doorgaans doen.
De engelsche diffusionisten daarentegen overdrijven juist in
tegenovergestelde richting en kennen slechts êène verklaringswijze
meer : de cultuurverspreiding van uit Egypte door de migratie's der
4‹ Zonnekinderen ». (112)
- Onlangs ontstond een nieuwe richting in Engeland : die der
functionalisten. Hunne belangstelling gaat niet meer naar oorsprong
'en groei eener instelling, maar wel naar rol en functie van ieder
bepaald cultuurelement in een gegeven maatschappij.
Weliswaar is de cultuurhistorische school de kritiek niet gespaard
-gebleven (109 ). Men heeft haar verweten dat zij de verbreiding van
•cultuurelementen als veel te mechanisch opvat en voorstelt ; dat zij
bij de studie van de beschaving geen voldoende belang hecht aan het
physisch noch aan het sociaal milieu ; dat zij veel cultuurelementen,
die door onafhankelijke ontwikkeling of door convergentie kunnen
verklaard worden, halstarrig aan migratie en verspreiding toeschrijft :
dat zij op flagrante wijze het psychologische moment verwaarloost
en dat haar methode alleen catalogeert en rangschikt zonder te verklaren. Op deze en dergelijke opwerpingen werd reeds sinds lang
afdoend geantwoord door de theoretici der cultuurhistorische methode.
Men moet immers steeds voor oogen houden het onderscheid tusschen
de theorie en de praxis, tusschen heuristische onderzoeksmethode en
strenge bewijsvoering, tusschen bewezen feiten en hypothesen, tusschen methode en uitslagen.
In zijn weerlegging van het evolutionisme en zijn objectieve
uiteenzetting der histôrische methode laat Prof. F. M. Olbrechts zijn
voorkeur voor de Amerikanisten doorschemeren. Dit zal ons trouwens
niet wonder voorkomen vanwege een leerling van Prof. Boas. Ver-geten wij echter niet wat schrijver zelf onderlijnt : « Er is meer dat
deze twee scholen verbindt dan wat ze scheidt ». In het verder verloop van het handboek wordt dan ook geen beroep meer gedaan op
chronologische cultuurlagen of cultuurkringen (zich afvragen b.v. tot
welk cultuurcomplex, ieder bestudeerd cultuurgoed behoort en in welk
verband met andere cultuurelementen het voorkomt) ; maar enkel
op geographische cultuurgebieden. Dit belet echter niet dat hij, zooals
,Sapir het voorhoudt : « door een voorzichtig en methodisch gebruik
van haar gegevens, tracht historisch perspectief in hare proble- men
te krijgen ». (110)
Prof. Olbrechts ziet immers in Volkenkunde, evenals de Ween-
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sche cultuurhistorici meer dan een brok anthropo-geographie, en wel
een brok beschavingsgeschiedenis, cultuurgeschiedenis : « Door
methodisch en systematische vergelijking, door schifting en door het
gebruiken van cultuurhistorische methoden, doet de Volkenkunde
ons perspectief krijgen in den groei, in het worden en verworden van
deze beschavingsverschijnselen, en borstelt zoo in laatste instantie
een wijdsch beeld van het ontstaan, van den groei en van de verspreiding der menschelijke cultuur over de a arde ». (5)
Bij zijn ontleding der cultuurfactoren, waar initiatief en individualisme vooruitgang mogelijk maken, terwij1 inertie en traditioneel
conservatisme stabiliteit verzekeren, gaf hij ons reeds een algemeen
overzicht van de « voornaamste bestanddeelen, waaruit de cultuur
theoretisch bestaat of kan bestaan » (4 ). Er zijn daar cultuurelementen van materieelen aard : de stoffelijke cultuur : lichaamsversiering,
kleedij, woning, voedselvoorziening en bereiding, met de daarbij
behoorende jacht, vischvangst, landbouw, veeteelt, met ruil en handel.
Achter en onder deze uiterlijke stof-elementen schuilt echter de geestelijke cultuur : familie, maatschappij, godsdienst, politiek, gezelligheidsleven, wetenschappelijk leven, kunst en techniek. Dit alles wordt nu
verder in detail uitgewerkt in het handboek (114-275). Eerst worden
telkens de aprioristisch opgebouwde ontwikkelingsreeksen door de
wetenschappelijk zakelijke bevindingen weerlegd. Daarna krijgt men
een uiteenzetting van de verschillende vormen, die men er aantrefen
kan. Ten slotte, waar het pas geeft, voegt hij er een psychologische
verklaring aan toe, hetgeen een streng cultuurhistoricus niet wagen
zou, zoolang het niet historisch uitgemaakt is in welke chronologische
cultuurschicht of cultuurkring dit cultuurgoed thuis behoort. Prof.
Olbrechts daarentegen onderzoekt of de verklaringsproeven met
mekaar overeenstemmen dan wel mekaar tegenspreken. Doorgaans
komt hij tot volgend besluit : « vele van deze oplossingen sluiten zich
wederzijdsch niet uit, en ongetwijfeld zijn er motieven van verschillenden aard die geleid hebben tot de toestanden, zooals wij die nu
bij beschaafden zoowel als bij primitieven vinden » (159). Een cultuurhistoricus, nadat hij de feiten bij de betrekkelijk-oudste volkeren,
bij wie dit bepaald culltuurgoed voor het eerst voorkomt; geconstateerd beef t, zou opzoeken welke psychologische verklaring zich daar
opdringt. Dit sluit niet uit, dat elders andere motieven kunnen aanleiding gegeven hebben tot oorsprong, overname of wijziging van een
min of meer analoog cultuurverschijnsel.
Elders, b.v. bij het behandelen van den Godsdienst (232), na
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het verwerpen van de evolutionistische apriori-opgebouwde ontwikkelingsreeks wijl ze door de historisch nagewezen feiten zelf weerlegd
werd, blijft hij ook sceptisch tegenover het monotheisme van P. W.
Schmidt. Hier kleeft hij veeleer de meening aan van Swanton : « In
plaats van een godsdienstig complex te beschouwen als bestaande
uit opvolgentlijk ingevoerde gedeelten, zouden we veeleer moeten
aannemen dat het bestaat uit gelijktijdige uitingen van het godsdienstig gevoelen met verder doorgedreven differentiatie hier, met
dieper uitgewerkte specialisatie daar, maar over al in den grond een»
Zoodra men zich in Ethnologie inlaat met het opzoeken van psychologische verklaringen, en niet uitziet of de kriterien der historische
methode misschien niet een oplossing bieden, kan men onmogelijk
oorsprong en historische ontwikkelng opbouwen.
Bij het sluiten van ieder dezer paragraphen, zal de cultuurhistorisch-gevormde lezer zich dan ook telkens moeten afvragen :
maar wat leeren ons daaromtrent de zakelijk geconstateerde, objectief
gecodificeerde en chronologisch gerangschikte feiten. Alleen daar
ligt een mogelijke uitkomst, na het bontgeschakeerd panorama
van plausible psychologische verklaringsproeven. Deze vraag beantwoordt Prof. Olbrechts niet ; hij bezorgt aan de studeerenden
een bronnenboek, stelt ze voor de voornaamste verschillende feitencomplexen, stipt de hoofdproblemen aan, die hier moeten opgelost
worden en biedt hen een mooie keuze voorgeslagen oplossingen.
Weliswaar weerlegt schrijver soms de eene of de andere onder hen,
suggereert hij soms zijn voorliefde voor deze of gene, maar hij neemt
zelf niet definitief stelling. En de reden ligt voor de hand. Prof.
Olbrechts wil in dit tweede gedeelte van zijn handboek door wel
gekozen voorbeelden aan den student alleen een gedacht geven van
de geheel verschillende resultaten, waarbij men uitkwam, eens men
die onder mekaar zoo afwijkende ethnologische methoden toepaste.
Een cultuurhistoricus mag dit misschien jammer vinden. Schrijver
mag men het niet ten Taste leggen : hij bleef vrij bij den opzet van
zijn handboek. Nu kan een cultuurhistoricus het er met Prof. Olbrechts
zeker geheel over eens zijn dat « de feiten niet mogen bestudeerd en
verklaard worden van uit een enkelen gezichtshoek en dat vele motieven en factoren samen werken am aan een cultuurelement de
gedaante en den inhoud te schenken, waaronder wij het leeren kennen » (248). Dit bewijst echter slechts dat het « uiterst moeilijk » is
hier tot een zakelijk historisch wetenschappelijk vastgelegd resultaat
te komen ; « onmogelijk » is het daarom niet. Dit laatste nu zal de
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lezer bij het instudeeren van Olbrecht's Handboek misschien sours
wel meenen. Dit euvel ware- te voorkomen geweest. Schrijver, die bij
het behandelen der methoden en bij het formuleeren zijner definitie
der Ethnologie, geheel aanleunt bij de cultuurhistorische methode,
zou ons ten minste voor een bepaald punt in detail hebben kunnen
aantoonen, hoe de cultuurhistorische methode te werk gaat in haar
navorschen en tot welke resultaten (feiten en daarnaast hypothesen)
zij opklimt. Ook dan stond het hem nog vrij er eventueel een kritiek
aan toe te voegen. Voor de auto-didacten ware dit zeker uiterst
leerzaam geweest. Zij die aan practische ethnographie willen doen.
hebben immers ook een paar practische voorbeelden van doen. Deze
aanvulling ware uiterst wenschelijk voor een handboek, dat van
dergelijken practischen opzet getuigt en dat, wij molten het zonder
eenige vrees voor ontgoocheling hier neerschrijven, weldra in de
handen van alle Vlaamsche missionarissen, die aan practische Ethnographie doen, zal gevonden worden.
II.
Prof. Dr J. MAES, Wolkenkunde van Belgisch-Kongo».
Wetenschappelijke Bibliotheek. Rubriek « Volkenkunde », onder leiding van J. A. Goris. — Het Kompas,
Antwerpen ; De Spiegel, Amsterdam, 1935, 277 blz., 17
afbeeldingen, 1 kaart.
Terwijl Prof. Olbrechts ons een algemeen handleiding en bronnenboek op de Ethnologie bezorgde, beperkte Prof. Dr J. Maes,
Leider der volkenkundige afdeeling aan het Kongo-Museum te Tervuren, zijn vulgariseerend handboek tot de Kongo-kolonie.
Eerst vraagt schrijver zich af, hoe Belgie, aan wien samen met
de kolonisatie, de beschavingstaak van een groat deel van MiddenAfrika opgedragen werd, zich van deze taak gekweten heeft en welke
resultaten men er bereikte. Acht en twintig jaar geleden behandelde
Prof. de Joghe ditzelfde onderwerp in zijn « Activité ethnographique
des Belges au Congo >>. Dr Maes onderscheidt in de ontwikkeling
der Volkenkunde van Kongo vier tijdperken :
1) de periode der - groote aardrijkskundige ontdekkingen van
Midden-Afrika en Kongo ; vanaf 1482 (ontdekking van de
monding van den Kongostroom tot 1894 (laatste groote
aardrijkskundige ontdekking, door Graaf von Goetzen).
Reisverhalen met terloops enkele waardevolle gegevens over
het dagelijksch leven der negers.
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2) Werkzaamheid en vrije onderzoekingen gedurende de eerste
duurzame bezetting van de kolonie. Men dringt dieper door
in leven en zeden, daar waar men jaren lang bij een en denzelfden volksstam blijven kan.
3) Systematisch indringen der volkenkundige studie van Kongo.
vooral sedert 1898 door het bestuur van het Kongo-Museum.
Belgische en buitenlandsche • wetenschappelijke zendingen ,
ethnographische monographien en ettinologische vergelij-s
kende bijdragen volgens de stellingen der cultuurhistorische
school, maar sterk aardrijkskundig gekleurd.
4) Het inrichten van het volkenkundig onderwijs over Kongo
en Afrika.
Dit tijdperk werd nog maar zooeven ingezet en moet nog tot
vollediger ontwikkeling komen.
Dit uiterst belangwekkend geschiedkundig overzicht wordt
aangevuld door een beknopt algemeen chronologisch overzicht der
ontdekkingen in Midden-Afrika en door een bizonder rijke literatuuropgave, waarin al de interessante ethnographische bijdragen in ver^
meld staan, die verschenen in de belgische tijdschriften tot in 1895,
d. w. z. in « Le Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographie
de Bruxelles », « Le Mouvement geographique » (1884-95) , 1 Bulletin de la société d'anthropologie de Bruxelles», en «Le Congo illustreo
(1892-95). Een uiterst practisch aanvulsel, vermits men al hetgeen op
dit gebied in andere tijdschriften of werken verscheen, vermeld vindt
in de « Bibliographie du Congo de 1880 a 1895 » van Wauters en
Ad. Buyl (Brussel, 1895). Voor het tijdperk 1895-1910 bezorgen
Th. Simar en Ed. de Jonghe een literatuur-opgave in de « Revue
Congolaise : 1911-1912 » : als aanvulling dienen hier enkel een paar
bijdragen aangestipt uit de tijdschriften : « La Belgique coloniale :
1895-1904 >> en « Le Congo : 1904- 06 ». Van of 1925 bezorgde Prof.
Maes een zeer volledig bibliographisch overzicht in de « Bibliographie ethnographique du Congo Beige et des regions avoisinantes »
uitgegeven door het « Bureau de documentation ethnographique »
van het Kongo-Museum (Tervuren). Dit wordt jaarlijks met een
fascicuul aangevuld. In afwachting dat zij ons ook de literatuuropgave bezorgen voor de nog ontbrekende jaren : 1910-24, worden
hier in dit handboek reeds aangestipt de belangrijkste bijdragen, die
voorkomen in de tijdschriften « Revue Congolaise : 1910-14 », « Onze
Kongo : 1910-14 », « Congo » (sedert 1918) en het « Bulletin de la
societe royale beige de geographie de Bruxelles ».
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Op dit geschiedkundig, laat schrijver nu een aardrijkskundig
overzicht volgen. «Immers, schrijft hij, wij behooren tot de school,
die aanneemt dat een gezonde en wetenschappelijk gesteunde studie
van een yolk, zijn zeden, zijn gebruiken en beschaving, niet kan
plaats hebben zonder eenige kennis van het milieu, waarin het yolk
leeft en leven moet » (75). Komen dan ter sprake : ligging, bodemgesteldheid, waterbeschrijving, klimatologische gesteldheid en landschap (flora en fauna).
Tevens vernemen wij hoe Prof. Dr J. Maes « Volkenkunde *
omschrijft : « de grondige studie der Kongoleesche beschaving en
cultuur : zeden, gebruiken, gewoonten, levenswijze ». Die beschaving
wordt gedragen door een vereenigde groep van menschen, en menschen worden ingedeeld volgens hun lichamelijke kenmerken in rassen, volgens hunne taal in volkeren, volgens hun doen en laten in
volksstammen (99). Achtereenvolgens behandelt hij dan ook het
rassenkundig, het taalkundig en het volkenkundig probleem. Aanvullende nota's over het praehistorisch probleem en het historisch migraiie-probleem waren hierbij zeer gewenscht.
Naar hun gestalte kan men ze onderbrengen in drie rassoorten
kleinen (dwergen) , grooten (hamieten), middelmatigen (negers).
Dat voor Midden-Afrika de anthropologische studie nog veel te
wenschen overlaat, hoeven wij niet te onderstrepen (Hoofdstuk III).
Taalkundig worden nu deze laatsten, de Negers, onderverdeeld
in twee taalgroepen, Bantoe's en Soedaneezen. Daar ook dit hoofdstuk speciaal door vaklui te behandelen is en dezen ten onzent uiterst
schaarsch te vinden zijn, blijft het bij een zeer algemeen overzicht
(H. IV).
Het eigenlijk volkenkundig standpunt wordt echter in detail
behandeld. Wat dit omvatten moet om een eenigszins volledig overzicht te bieden, duidt Prof. Maes aan, waar hij schrijft (127) :
« Thans blijft ons over na te gaan hoe de inboorlingen zich ontwikkeld hebben in stoffelijk, zedelijk, geestelijk en sociaal opzicht *.
In het handboek krijgen wij echter alleen de behandeling van het
« stoffelijk opzicht ». Laat ons hopen dat onze ijverige Kongo-ethnoloog weldra ook de verdere studie kunne klaar maken : hun familiaal
en maatschappelijk leven, hun godsdienst, hun zedeleer, hun geesteswerk (o. m. kunst en techniek).
Door het nagaan hunner bestaansmiddelen, komt hij aanstonds
tot een drievoudige indeeling : dwergen als zwervend jagers yolk,
(H. V) Hamieten van Rwanda en Urundi als herders en veefok-
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kers (H. VI) , Negers als hakbouwers (H. VII-IX). Het zijn vooral
deze laatste, die in detail beschreven worden : voedingsmiddelen,
vuurmaken, dranken, zoutziederijen en olieslagerijen, jacht en vischvangst, ten slotte de landbouw en zijn opbrengst.
Het handboek komt dus niet volledig afgewerkt voor : alleen het
stoffelijk leven werd behandeld. Het ware dus voorbarig reeds nu
een algemeene beoordeeling te willen formuleeren. Trouwens de naoorlogsche publicaties van Prof. Maes in de Annalen van het KongoMuseum (kopbanken en nekstutten, steunpikkels en rugplanken,
vuurslag, en tooverbeelden) laten voorzien dat schrijver niet blijven
zal bij een materieele opsomming van statische locale gegevens.
Schrijft hij immers zelf niet : « Deze (wetenschappelijke gegevens)
dienen tot vergelijkende en samenvattende studien uitgewerkt te
worden, met het doel het verband tusschen de verschillende yolksstammen te kunnen vaststellen, hun verwantschap door gelijkheid van
zeden, gebruiken, lichamelijke kenmerken en taal te doen uitkomen,
of de volkenkundige verspreiding van een voorwerp of van een
gebruik te bepalen » (72). Slechts langs dien moeizamen maar streng
wetenschappelijken weg, tevens analytisch en synthetisch « zal men
stilaan, en misschien eerst na lange jaren komen tot de cultuur en
beschavingskenmerken van Kongo ». Meer dan een grijntje scepticisme straalt door in de bemerking, die hij er op volgen laat (72),
en waar hij den nadruk mêêr legt op het misschien dan op het binnenkort : « en misschien zullen wij daaruit de opeenvolgende schakels
van hun eeuwenoude landverhuizingen in Afrika binnenkort kunnen
of Leiden ». Deze woorden wijzen trouwens op een leemte in onze
nederlandsche vakliteratuur. Naast een ethnologisch en een ethnographisch handboek, heeft men nog dringend een cultuurhistorische
methodologie van doen. Of men dit nu onderbrenge bij c Cultuurwijsbegeerte » ofwel rangschikke bij « Methodologie der geschiedenis » doet weinig ter zake. Die twee gebieden loopen in mekaar.
Wanneer bezorgt de Wetenschappelijke Bibliotheek ons deze Methodologie der Volkenkunde ?

III.
Dr T. S. G. MOELIA, Het primitieve denken in de
modern Wetenschap. Groningen, Wolters, 1933, VIII
+ 179 biz.
*Met een Europeaan, maar een Batak, inboorling van « een yolk,
dat tot voor eenige decennia, nog in het stadium van de primitieve
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natuurvolken verkeerde » (2), komt hier aan het woord. Hij legt dit
onderzoek voor als « een bescheiden poging om een belangrijke
functie van de primitieve psyche, het denken, zoowel ethnologisch
als psychologisch (en logisch) te benaderen ». Schrijver stelt immers
de stelling voorop dat « de Ethnologie bij het zelfstandig onderzoek
naar de psychische uitingen van den natuurmensch zooveel mogelijk
gebruik dient te maken van deugdelijk bevonden psychologische
methoden ». Thans vragen Wetenschap en practijk aan de Ethnologie niet meer uitsluitend ordening en systematiseering van de ethnographische musea, zij wenschen ook kennis van den primitieven
mensch en de ziel, die uit de materieele cultuur spreekt (66).
Steunend op eigen waarneming en ondervinding verwerkt
schrijver in zijn proefschrift, critisch en systematisch, hetgeen de
Ethnologen, de Philosophen en Psychologen tot heden toe over het
wezen van den menschelijken geest in het algemeen en van de
primitieve psyche in het bijzonder hebben geformuleerd. Vooral de
theorie over « praelogisme » en « participatie », voorgestaan door
Levy Briihl en zijn aanhangers, wordt daarbij fel becritizeerd. Moelia
stelt zich twee vragen : 1° of de menschelijke geest overal gelijk is
dan wel fundamehteel verschillend ? 2° of het primitieve denken een
degeneratievorm is van een oorspronkelijken gemeenschappelijken
aanleg ? Om daarop nu te antwoorden, onderzoekt hij eerst hoe het
primitieve denken voorkomt en welk zijn voornaamste kenmerken
zijn.
Zijn bevindingen luiden nu ongeveer als volgt.
Hun waarnemingsvermogen is op gelijke wijze georganiseerd
als dat der cultuurvolken. Behalve in abnormale toestanden, zijn
kwalitatieve verschillen in de waarnemingsirihouden niet geconstateerd. De onderstelling van een diffuus of complex waarnemingsbeeld
bij hen is dan ook ongegrond.
Noch het verschijnsel van indentificatie, noch dat der participatie (beiden in den zin, Bien Levy Briilh daar aan hecht) kan worden beschouwd als algemeen geldig of algemeen kenmerk. Meteen
is hier ook geen sprake van zijn « praelogisme ». Trouwens in hunne
materieele cultuur constateeren wij een ontwikkeld voorstellingsvermogen, herinneringsvermogen en practische intelligentie, die aan
de levensomstandigheden even zoo aangepast zijn als dit het geval is
bij een doorsnee-Westerling.
Enkele eigen kenmerken komen dan ter sprake
1) Aan de denkinhouden kan men het karakter van algemeen
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geldigheid niet geven : hun denken is in zijn momenten van
abstractie, begripsvorming, oordeelen en besluiten, aan concrete eenheden en situaties gebonden ;
2) Waar de primitief in onmiddellijke levenservaring staat
tegenover direct waarneembare dingen, is zijn denken even
logisch-causaal als het moderne. Moet hij echter verschijnselen verklaren, die voor hem onkenbaar zijn, zoo personifieert hij werkzame krachten (geest, godheid, indrukwekkend persoon, dier of bepaald voorwerp).
3) Aileen in bepaalde emotioneele toestanden van verminderde
zekerheid maakt hun denken gebruik van magische hulpmiddelen. Maar het denken zelf is noch magisch noch mystisch. Ook dient opgemerkt dat hiertoe betrekkelijk spoedig
wordt overgegaan : dit is te wijten aan hun ontoereikendheid
van kennis en inzicht in het onderling verband der verschijnselen, en aan hun relatief grootere emotionaliteit en suggestibiliteit ;
4) door de geringe beteekenis van de persoonlijkheid en den
daardoor weinig ontwikkelden kritischen zin heeft hun denken min of meer een statisch karakter. Het staat onder den
ban van traditie en collectieve meening.
Ten slotte vraagt hij zich of of de verbindingsregels in dit
primitieve denken zoo afwijkend zijn dat wij van een bijzondere
logica mogen spreken, ofwel hebben wij alleen te doen met kwantitatieve verschillen en onder bepaalde omstandigheden ook met kwalitatieve onderscheidingen ? Zijn beschouwingen voeren nu tot volgende
conclusies. In het primitieve denken staan wij voor een ontwikkelingsvorm van een en denzelfden menschelijken geest : immers in het
algemeen vertoont het denken bij deze lager ontwikkelde volkeren
dezelfde kenmerken als ons moderne denken en verschilt daarvan
slechts in gradueel opzicht. Het primitief denken bleef ten achter
tengevolge van de levensomstandigheden, . den invloed van ras en
erfelijkheid. Dit laatste kon men wetenschappelijk nog niet achterhalen.
Practisch besluit Moelia dan ook dat onder den invloed van
huidige uitwendige factoren de geestelijke functies zich bij de primitieven zullen ontwikkelen, en latente krachten als individualisme en
rationalisme tot uiting zullen komen om op te wegen tegen traditie en
emotionaliteit.
Het spreekt van zelf dat niet ieder dezer onderdeelen even gron-
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dig ingestudeerd kon worden : b. v. het magisch denken. Wij kunnen
er echter niet aan denken ze alien in detail te toetsen. Interessant is het voorzeker na te gaan welke meening een inboorling
er daaromtrent op nahoudt en hoe hij de westersche psychologische
onderzoekingen der primitieve psyche beoordeelt : « Met alien eerbied voor den arbeid van de mannen, die hun heele leven getuigd
hebben van hun goeden en ernstigen wil om de Indonesische Psyche
te begrijpen, en die van hun gerijpte inzichten ook onvoorwaardelijk
zoowel in hun wetenschappelijken arbeid als in de practijk van het
leven blijk geven en zonder voor wien ook onder te doen in de
waardeering voor deze edele Nederlanders, moeten wij zeggen dat
in de kennis omtrent de psychische eigenschappen der indonesische
volken nog een groote achterstand valt in te halen » (8). Dergelijke
woorden op de lippen van een geschoold inboorling manen de Westersche Ethnologen zeker tot voorzichtigheid aan.
Of daarmede het vraagstuk der primitieve mentaliteit zou opgelost zijn, is een heel andere vraag. Ons inziens is het onmogelijk
het langs dien weg op te lossen. Immers wie is die « Primitief » waarover het hier gaat, en wiens denken men toetsen wil ? Dit moet men
eerst bepalen, en dan gelden de besluiten van het doorgevoerde onderzoek slechts voor dezen bepaalden primitief. Men heeft Levy Bral
terecht opgeworpen, dat heel zijn stelling liep over een eenheid « de
Primitief » die niet eens bestond, of waarvan ten minste nog niet
bewezen is dat ze bestaat. Welnu diezelfde opwerping valt eveneens
op Moelia. Ten hoogste mag hij iets besluiten voor de bepaalde primitieve volkeren, die hij persoonlijk kent of waarvan hij genoegzame documentatie kon vergaren. Te beweren dat zijn besluiten ten
minste voor geheel Indonesie geldig zouden zijn, is reeds te veel gezegd
Want in « Indonesie » zijn allerlei verschillende soorten primitieven.
A fortiori gelden zijn besluiten niet voor alle primitief denken. Trouwens zienswijzen als die van Prof. van der Leeuw, dat ook in de
geestesstructuur van onzen meest modernen Westerling plaats is
voor « primitiviteit » heeft ook Moelia niet weerlegd. Voor de verklaring van de primitiviteit van dezen Westerling gelden zeker andere
motieven dan bij den Indonesier.
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Proefondervindelijke Embryologie
enTotaliteitsbiologie
Nieuwe Geestesstroomingen in het Biologisch denken (1)

door Dr Alb. RAIGNIER, S. J.

Het biologisch denken kent sinds enkele jaren een accentverplaatsing die ten zeerste onze aandacht verdient, en waarvan de
draagwijdte moeilijk overschat kan worden. Zij sluit een besliste
afkeer in voor de zuiver physico-chemische verklaring van het leven,
zooals die tot voor enkele jaren de alleenheerschende was, en die door
Prof. ALVERDES met den niet spaarzamen naam van « Aufkldrungsaberglauben» werd afgewezen (2). Daarenboven is deze nieuwe
accentverschuiving niet alleen een « theorie >> die een of ander domein
van het biologisch arbeidsveld bestrijkt, zooals b. v, de selectieleer
van Darwin was of zooals nu de « Genentheorie » in de erfelijkheidsleer, maar zij bevat een heel nieuwe visie van de biologie in
haar geheel. (3) De Duitschers spreken met voorliefde van een
« geistige Umschwung », van een « Wendepunkt » en deze uitdrukkingen zijn zeker niet overdreven wanneer men bedenkt hoe steeds
meer biologen tot de nieuwe zienswijze toetreden (4) en deze zelfs
(1) Naar aanleiding van het pas verschenen, zeer aanbevelenswaardig boek
vav Prof. Dr Bernhard DUERKEN, Entwicklungsbiologie and Ganzheit, ein
Beitrag zur Neugestaltung des Weltbildes. Teubner, Leipzig-Berlin, 1936,
207 blz., 56 afb., 5,80 RM..
(2) F. ALVERDES, Die Totalitat des Lebendigen, j. A. Barth, Leipzig, 1935.
(3) Ook in andere wetenschappen doet een dergelijke 4K accentverschuiving) zich voor. En zelfs de Physica blijft niet gesloten voor zienswijzen die
de dogmas van het oude positivisme over boord gooien. Zie o. a. Ph. FRANK,
La fin de la Physique mecaniste. Hermann et C°, Paris, 1936.
(4) In de landen van het Duitsche taalgebied en in Holland zijn zeker
de meeste vak-biologen tot deze zienswijze toegetreden onder een of anderen
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in sommige landen ook in ruimeren kring dan den eigenlijken vakkring begint door te dingen. En juist op dit gebied nu is, lijkt me,
het boek van DUERKEN van het allergrootst belang; omdat het,
na de vele en vaak zeer geleerde maar voor het publiek niet altijd
even genietbare werken van specialisten, de eerste poging is tot een
vulgarisatie van het nieuwe biologisch gedachten-complex dat men
met den naam van « Totaliteitsbiologie » (« Ganzheitsbiologie » of
« Organismische Biologie ») betitelt, omdat zij als grondaxioma van
haar systeem neemt de primaire totaliteit van het levend organisme
als zoodanig : « Wir erleben in der Gegenwart einen geistigen Urnschwung von gewaltigen Ausmass, and dieser Umschwung betrif ft
auch die Biologie ; sein Drehpunkt heisst Genzheit », zegt DUERKEN
('pag. 1).
Deze crisis ontstond voor een groat deel door het volledig te kort
schieten van de oude opvatting bij het verklaren der feiten die het
moderne onderzoek aan het licht hebben gebracht in zake de fundamenteele verhouding, in het organisme, van het geheel tot de deelen
waaruit het is opgebouwd.
Voor de mechanistisch denkende Biologie der vorige eeuw was
het levend wezen niets anders dan een zeer ingewikkelde machine,
als zoodanig door samenstelling uit eenvoudige elementen ontstaan.
Die laatste elementen, in casu de afzonderlijke cellen, door zuivere
« summatie » bij elkander en naast elkander aan het werk, vormden
dan door hunne onderlinge samenwerking wat wij een levend wezen
noemen, in werkelijkheid niets anders dan een « celstaat ». leder
burger van dezen staat, elke individueele cel, droeg er dan het hare
toe bij om een individu van tweede orde (het organisme) tot stand
te doen komen. Ook in den loop der tijden was er niets anders gebeurd dan een « toevallig » tot elkander treden van principieel gescheiden eenheden, die, alweer op dezelfde « summatieve » wijze,
door geleidelijke opeenhooping, combinatie en arbeidsverdeeling de
vorm. Een inleiding tot de literatuur der laatste jaren kan men vinden in
« De Totaliteitsgedachte in de theoretische Biologie der laatste jaren ». Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, September 1935, waarin we ook het standpunt
van DRIESCH uitvoeriger bespreken. In Engeland zijn namen te noemen als
HALDANE, RUSSEL, HUXLEY, WOODGER, NEEDHAM, RITTER & BAILEY,
enz.. In ons land heeft zich onlangs Prof. DALQ (Brussel) in zijn laatste boek
« L'organisatien de I'ceuf chez les Chordês. Etude d'embryologie causale », Gauthier Villars, Paris, 1936, als voorstander der totaliteitsgedachte verklaard.
In Frankrijk is, buiten een paar auteurs zools VIALLETON, VIGNON en in
zekeren zin ook CUENOT de nieuwe gedachte nog zeer weinig verspreid.
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rijke veelheid van de levende wereld deden geboren worden. De
vertegenwoordigers dezer richting waren zoo zeker van hun methodes
en van het te verkrijgen resultaat dat ze er niet aan twijfelden of ze
zouden weldra zoozeer al deze « primaire » elementen in hun macht
hebben, dat het voldoende zou zijn deze, als stukken eener bouwdoos
in de gewenschte orde in elkander te voegen, om een levend wezen
in het leven te roepen op proefondervindelijke wijze.
Deze zienswijze nu kan met DUERKEN een « meristische »
( meros = deel) of « Bestanddeelenbiologie » biologie genoemd
worden, omdat zij als eenheid niet het organisme zelf, maar de
bestanddeelen waaruit dit is samengesteld, beschouwt.
Zoolang al deze bespiegelingen slechts bespiegelingen waren of
op een oppervlakkig feitenmateriaal steunden, konden zij een grooten
schijn van waarschijnlijkheid hebben. Maar het beredeneerd experiment is deze schoone droomen komen verstooren.
Op het einde der vorige eeuw werden door W. ROUX de
grondslagen gelegd van een nieuwe wetenschap die het biologisch
denken zou beinvloeden op een wijze zooals het sinds de triomf der
cartesiaansche wijsbegeerte niet meer was geschied. ROUX beoogde
door zijn onderzoekingen te achterhalen in welke mate de verschillende organen van het volwassen individu « gepreformeerd » zijn in
het ei, en onder den oorzakelijken invloed van welke factoren de verdere ontwikkeling zich afspeelt. Overeenkomstig den geest der toenmalige biologie werd het nieuwe arbeidsveld met den veelzeggenden
naam van « Entwicklungsmechanik » gedoopt. Later zou men ook
spreken van «Entwicklungsphysiologie», van «Experimentalzoologie*
of « Entwicklungsbiologie » zooals DUERKEN doet, van « proefondervindelijke Embryologie» zooals de Engelschen zeggen, van Embryologie causale », enz.. Door een verfijnde en tot het uiterste gedreven
techniek is men er toe gekomen aan zeer kleine eicellen zulke ingewikkelde series van operaties uit te voeren, dat deze den leek bijna
onaannemelijk lijken. Men kan elk willekeurig deel eener eicel met
bepaalde kleuren merken en de verschuiving volgen in den verderen
ontwikkelingsgang, men kan uiterst kleine celdistricten met behulp van
ultraviolette stralen dooden of tijdelijk buiten functie brengen, men
kan stukjes wegsnijden, en ze elders anders « inplanten », men kan
een eicel in het tweecellig stadium in tweeen splitsen en elke helft
tot een volwassen individu zien ontwikkelen. Een eicel kan men door
mechanische of chemische middelen, zonder tusschenkomst van een
zaadcel tot ontwikkeling brengen, of door radium- of ROntgenstralen
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de kern eener zaadcel dooden terwij1 aan de rest van het spermatozooOn het uitoefenen zijner normale functies wordt gelaten. Kikvorscheieren kunnen door bevruchting met schildpadsperma tot ontwikkeling
gebracht worden, enz., enz..
Het boek van DUERKEN geeft zeer overzichtelijk en met een
meesterlijke helderheid de voornaamste resultaten van deze nieuwe
wetenschap, waarin hijzelf een der beste werkers is. In het tweede
deel van zijn boek (5) (pag. 22-119) worden al deze feiten met de
voor den niet-specialist vereischte inleiding bondig besproken, steeds
met het oog op de totaliteitsgedachte, en op de conclusies die zich
onafwijsbaar daaruit opdringen. Kort samengevat komen die hierop
neer : niet de deelen van het organisme zijn de primaire en beslissende
eenheden, het geheel wordt niet als secundaire samenstelling doorde deelen tot stand gebracht, maar juist omgekeerd. De nog onbevruchte eicel is van haar eerste bestaan of het eigenlijke levend e
individu, dat er dus reeds is voor zijn deelen. Niet deze deelen
« maken » het geheel, niet de organen « maken » het organisme,
maar het «geheel>> bouwt zijn deelen, het organisme zijn organen, actief
en selectief op. (6) Deze opvatting draagt dan ook in tegenstelling
met de « meristische » of « bestanddeelenbiologie », den naam van
4( totaliteitsbiologie ». Meteen is ook de inwendige doelmatigheid van
het leven, door de mechanistische biologie als een onding uit de
wetenschap gebannen, niet alleen erkend, maar als een fundamenteele
eigenschap van het leven aanvaard en vooropgezet. « Die Bestimmung einer Zellgruppe des Keimes zu ihren Schicksal wird im Zusammenhang des Ganzes mit Rficksicht auf dieses Ganzen getrof-.
fen » (pag. 109).
Nu kan wellicht een of ander lezer die de ontwikkeling dezer
strijdvragen niet heeft meegemaakt en niet als het ware « aan den
lijve » heeft gevoeld den geestelijken dwang jaren lang door de mechanistische denkwijze uitgeoefend, deze bevindingen der nieuwe wetenschap als heelemaal van zelfsprekend vinden, en er zijn verwondering
over to kennen geven dat dit inzica, dat ten slotte door het
gezond verstand zelve wordt ingegeven, als een wereldschokkende
nieuwigheid wordt voorgesteld. En toch zijn de consequenties van
deze totaliteitsinstelling, voor de gewichtigste problemen uit de

(5) Het eerste deel bevat zeer goede methodologische uiteenzettingen over
Joel, waarde en werkwijze der Biologische wetenschap.
(6) Hiertoe vergelijke men b. v. de Idle organoformatrice » van VIGNON.
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biologie zoo groot, dat er waarschijnlijk vele jaren zullen noodig zijn
om de interpretatie van de gegevens, b.v. van de erfelijkheidsleer,
van het vraagstuk der evolutie, der symbiose, van de dierpsychologie,
enz., die alien tot hiertoe steeds op « meristischen » grondslag werden
opgebouwd, van het dwaalspoor waarop zij zich bevinden terug to
brengen. DUERKEN is, naar ons weten, de eerste die deze vraagstukken (het laatste deel van zijn boek is daaraan gewijd) naast
elkander in bondig overzicht van het totaliteitsstandpunt uit belicht.
Zoo wordt b.v. de « Genentheorie » der erfelijkheidsleer wel aanvaard als partieele verklaringstheorie voor het ontstaan der rassen
binnen eenzelfde soort, maar als middel ter verklaring van evolutiegegevens en nog meer als een theroie der « Wezensgrundlage der
Lebendigen Organismen iiberhaupt » (pag. 137 en 146) wordt zij
beslist afgewezen omdat de generalisatie van zulk een leer in lijnrechte tegenspraak is met de resultaten der ontwikkelingsbiologie,
nl. de « primare Ganzheit >> van het individu. En wat moet verklaard
worden in zake evolutie, is niet het ontstaan van rassen, maar het
ontstaan der verschillende organisatietypen, en de kenmerken dezer
typen ontsnappen geheel aan den greep van de genetica, omdat zij
niet « mendelen ». Deze laatste hoofdstukken zijn buitengewoon leerrijk, en stellen duidelijk in het licht welke reusachtige taak nog is
weggelegd aan de nieuwe biologie, en op welken weg zij zich zal
hebben to begeven.
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VERSTANDIG STUDEREN
EN VRUCHTBAAR WERKEN *.(1)
door Dr. J. DONCEEL, S. J.

Wie is er in het wereldje der paedagogen, die Frater Rombouts niet kent ? Lang reeds is de lijst van zijn publicaties, en regelmatig komt een nieuweling er nog een lijntje bijschrijven. Werken
of werkjes, 't is alles steeds suggestief en flink gesteld, en sommige
deelen hooren thuis in de bibliotheek van elk schoolman.
Veel, nooit zwakjes, dikwijls van het beste ! Wie gaat zich daar
niet afvragen : Waar haalt die geleerde Frater toch den tijd ?
Waar hij den tijd haalt ? dat gaat hij zelf ons vertellen in de
drie deeltjes van zijn laatst verschenen werk : e Verstandig studeren en vruchtbaar werken » ( 1 ) . Niet dat Fr. Rombouts met
een autobiographie komt aandragen. Neen, het gaat enkel om een
reeks praktische wenken over de organisatie van den intellectueelen
arbeid. Mogen we dan niet denken dat Schrijver hier zijn eigen
methode uiteenzet ?
Werken over dat onderwerp vindt men bij de vleet. Maar we
kennen er weinig of geen waar de gegeven raad steunt op zoo'n
stevige kennis van de wetenschappelijke psychologische literatuur,
om dan niet to gewagen van de pittige, levende voorstelling, die
't lezen dezer bladzijden tot een waar genot maakt.

(1) Verstandig studeren en vruchtbaar werken. Hoe leer ik het zelf en
hoe leer ik het anderen, door Fr. S. Rombouts.
Eerste Gedeelte : Werken en willen.
Tweede Gedeelte : De juiste Techniek.
Derde Gedeelte : Didaktische Richtsnoeren.
Opvoedkundige Brochurenreeks, Nrs 83, 85, 87. — Tilburg, R. K. Jongensweeshuis, 1936, f 1.50, 1.35, 1.25.
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In elken intellectueelen arbeid zijn betrokken het verstand, de
-wil en het geheugen. Over de werking van het verstand weet men
nog bitter weinig. Beter staat het met wil en geheugen.
Een woordje eerst over den rol van den wil in den geestesarbeid.
Intellectueel werk is lastig werk. Het roept in den mensch
,allerlei remmingen en weerstanden wakker, die alleen een sterke wit
.overwinnen kan.
Onze arbeidswil, zoo waarschuwt Schrijver, gaat allerlei vijandelijke machten ontmoeten, zoodra we met onzen intellectueelen
arbeid ernst maken :
1) De « begin-schroom >>, d. i. de moeilijkheid om aan den gang
te raken, de aarzeling om het werk flink aan te pakken. Hoe gaat
het maar al te vaak ? Eerst nog wat in den krant bladeren, aan
-'t raam gaan kijken. Waar is m'n vulpen nu ? Kijk, die foto : een
vacantieuitstapje. Wat heerlijke dagen heb ik toen beleefd ! Men
kan maar niet aan 't werk. Er is een psychische ruk of stoot noodig.
'n Detail, zou men kunnen denken. Fr. Rombouts verwittigt met
recht : « Hoe langer de toestand van besluiteloos getreuzel duurt,
-hoe sterker de verdrietelijke stemming wordt... Een taak die we,
door dat de beginschroom ons te machtig was, hebben uitgesteld,
heeft veel minder kans ooit behoorlijk ten uitvoer te worden gebracht... Herhalen zich bedoelde nederlagen dikwijls, schiet de wil
keer op keer te kort, dan kan het gevoel van eigenwaarde... ten
slotte zoo gedrukt en verzwakt worden dat de arbeidsdrang, de
-lust om iets te presteeren, geheel verstikt. »
Is daar jets aan te doen ? Ja : attakeeren, aanpakken. Elke
seconde uitstel maakt het beginnen moeilijker. Daarom vinden menschen met een zwakken wil zoo veel steun in een dagorde, in een
.opgelegde werkregeling. Treuzelen is daar uitgesloten : op het teeken
der kiok, onder toezicht van meester of Baas, moet het werk onmiddellijk worden aangepakt.
Maar precies : in den persoonlijken, intellectueelen arbeid
bestaat dat « hetero-commando » niet. Vervang het, zegt Fr. Rombouts, door « auto-commando », door zelfbevel. Een voorbeeld :
« Morgen vroeg zal met bestudering van een bepaald leerboek
begonnen worden. WOrcommando : « Op klokslag negen aan het
werk ! Tien minuten te voren present ! » — Tweede zelfcommando :
4: Ruim de schrijftafel op ! Boek klaar ! Daarnaast notitieschrift met
goed gepunt potlood ! Opgelet, zoo is het negen uur ! » — Als de
Idok slaat, wordt van wal gestoken ».
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Kinderachtig, mompelt een betweter. Niet zoo zeker. Dat
procédê berust op diepe psychologische gronden. De ascetische traditie, die rommelzolder vol psychologische schatten, kende sinds lang
die kwaal en haar remedie. Een nauwkeurig bepaald doel, < id quod
volo >>, naar de uitdrukking van S. Ignatius, stuwt de wilsenergie
in de goede richting. Het te voren opruimen van de schrijftafel, het
gereed leggen van alle hulpmiddelen vermeerdert de (.< Bereitschaft *,
verwijdert alle voorwendsels die onze luiheid zou kunnen gebruiken
om te treuzelen. Het beginnen precies op het aangeduide moment
bevrijdt ons, door een energieke ruk, van den beginschroom, die
den aanvang van ons werk besluipt.
Wie lijdt aan die kwaal, beproeve 't middeltje maar. Nog iets.
anders zal hij er bij winnen. Slaagt hij erin, door een moedige training, stipt en onvoorwaardelijk te, leeren gehoorzamen aan het
bevelende Ik, zoo zal hij in die ontdubbeling ; in die << verzakelijkingvan de persoon >>, een geweldige ruggesteun vinden. Zeer rake dingen
schrijft Fr. Rombouts daarover, Maar opgelet ook ! Elke ongehoorzaamheid aan dit auto-commando brengt ons weer weken en maanden achteruit. Daarom, vooral in het begin, absoluut gehoorzamen
aan het zelfgegeven bevel !
2) Een tweede vijand van den intellectueelen arbeid is de
1 verkramping >>. Het werk is flink aangepakt. De eerste momenten
vliegen voorbij. Een moeilijkheid ! Dat versta ik niet ! Herlezen f
1k snap er niets van ! Nog herlezen, wat trager. 't Blijft even duister..
Men wordt onrustig, zenuwachtig. Er groeit in den geest een spanning, een soort psychische kramp, die 't werk zeer lastig en haast
nutteloos maakt. 't Is alsof in den geest de remmen vastliepen.
Hoe kan men die verkramping vermijden ?
De beginneling (want hij vooral wordt door die kwaal geplaagc1), werke niet langer dan een uur. Na een uur ernstig werk
is de spanning gewoonlijk reeds zoo sterk dat de arbeid niet meer
genoeg rendeert. Gaat men toch voort, dan blijft men wel aan z'n
werktafel zitten, maar vervalt gemakkelijk in een oppervlakkig,
zenuwsloopend gepruts.
Zelfs een uur degelijke ononderbroken arbeid is voor beginnelingen nog te veel. Daarom wordt hun aangeraden die brok nog in.
twee te snijden door een pauze van vijf minuten. Trouwens i< arbeidt
men later verschillende uren achter elkaar, dan zijn korte pauzen
even hard noodig, minstens om het uur„ beter nog om de driekwartier...
Y,
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Nuttig zijn die onderbrekingen zeker. Maar gevaarlijk ook !
Alle weerstanden en remmingen herleven. Wie niet op z'n hoede is,
raakt moeilijk weer aan den gang. Daarom de volgende wenken :
a) Van te voren bepale men wanneer de vijf-minuten pauze
vallen zal. Na 35 minuten schijnt wel het best. Is het besluit genomen,
dan mag niets ons doen veranderen. Anders komen er zeker voorwendsels genoeg om het werken vroeger of langer te doen onderbreken.
b) Vooral echter, als de tijd om is, onmiddellijk, kordaat, zonder
aarzeling terug aan het werk. an tekortkoming moet men lang
uitboeten : er is een ores in den dijk. Soms is heel de werkdag of
nog meer verloren.
Een ander middel om die verkramping te weren : werken 4 op
lang termijn », zijn tijd nemen, liever te vroeg dan te laat met een
werk beginnen, om niet te moeten jakkeren. Komt er dan al eens een
moeilijkheid, we hebben tijd genoeg om die nu eens kalmpjes onder
de oogen te zien, en, geeft ze niet toe, om ze wat te laten rijpen eer
we er nog eens onze krachten aan beproeven.
3) Een andere hinderpaal voor geestesarbeid zijn de overspannen idealen. Men wil te hoog vliegen, verder reiken dan de arm
lang is. Gevolg : men ergert zich aan het kleingeestig werk dat moet
afgemaakt worden om tot het einddoel te geraken. Er wordt met
tegenzin gewerkt, men schiet niet op. De karweien maakt men zoo
viug mogelijk af. Zoo ontstaan onvermijdelijk nieuwe wrijvingen.
Werk, waar we geen eerbied voor hebben, gaat zwaarder wegen.
wordt ondragelijk.
Hier past de door Fr. Rombouts zoo vaak geprezen « omschakelingstechniek ». 't Ligt hem eigenlijk niet aan 't werk, maar aan
onze opvatting van het werk. Die moet gewijzigd worden : de minachting moet wijken voor waardeering.- Praktische waardeering ten
minste, die ons het eenvoudigste werk zoo goed mogelijk doet verrichten. Het « goed-doen » van een werk oefent een hoogst zegenrijken invloed uit op onze arbeidsstemming... ». Zelfs het uitwendige
kader draagt daar veel toe bij. « Men zorge alvorens met zijn studie
te beginnen voor een ordelijke, d. i. opgeruimde (met lette op de
dubbele beteekenis van dit woord) lessenaar of bureau, legge de
boeken die men nodig beef t, voor het grijpen, punte de te gebruiken
potloden behoorlijk aan, verzorge vulpenhouder of schrijfmachine tot
directe benuttiging, en vergete niet, bloknoot, notitiecahier of een
aantal vellen papier bij de hand te hebben. Het zou wel eens kunnen

308

PAEDAGOGISCHE KRONIEK

blijken, dat zulke voorbereidselen sterker op de ' arbeidswil werken
en meer tot de gunstige stemming bijdragen, dan alle reeds herhaaldelijk gemaakte voornemens om nu eens geen tijd te verbeuzelen,
maar dadelijk aan de slag te gaan en zonder onderbreking bezig te
blijven. »
Nog andere moeilijkheden zijn er die het den intellectueelen
arbeider lastig maken : de waan van het onbereikbare of de bekiemming van het v&-verwijderde doel ; het gebrek aan zelfvertrouwen,
het gevoel ven niet-kunnen, de minderwaardigheidscomplexen Ze
worden hier alien met veel fijnheid ontleed, en nevens de kwaal ligt
steeds het remedie.
De eenige rol van onzen wil is echter niet ons aan 't werk te
zetten en aan 't werk te houden : hij moet ook onzen arbeid vruchtbaar maken.
Sportprestaties en records zijn op dit gebied zeer leerrijk. Als
er in het hardloopen b. v. een record geklopt is, mag men voorspellen dat, na eenige jaren, de snelheid, die eerst onmogelijk scheen,
ook door een heele boel tweede-rangs-athieten gehaald wordt. Wat
eens werd bereikt, is mogelijk. Daar wil de jonge athleet ook toe
komen. En na taaie oefening slaagt hij er in.
Wat de « oefen-wil » vermag voor het loopen, springen, zwemmen, enz. kan hij ook in het domein der Rsychische functies. Fr. Rombouts citeert volgend voorbeeld : « Kern oefende 14-jarige scholieren
gedurende 17 weken in het opstellen, te zamen 17 uur, daar er wekelijks driemaal 20 minuten aan besteed werd. Die oefening bewerkte
in doorsnee een verbetering van 240 %, wat betekent, dat de getrainde leerlingen na 17 weken in het opstellen gemiddeld 2'/ maal
zoveel presteerden als daarv66r. Bij sommige leerlingen viel een
toename van 300 tot 525 % te constateren !.
De betekenis van zulke winsten wordt eerst recht duidelijk,
wanneer men bedenkt, dat de veertienjarige proefpersonen reeds
acht jaar schooloefening in rekenen achter de rug hadden, en dat
er op de lagere school haast geen dag voorbijgaat dat er niet gecijferd wordt. En toch kon door systematische training van in totaal
slechts 17 uur de prestatie tot het twee- a drievoudige worden
opgedreven I »
Waarom dit verschil tusschen school- en laboratoriumpraktijk ? Omdat de kinderen op school met hun vaardigheid tevreden
zijn als ze min of meer zijn gekomen tot het middelmatige tempo
van de kias. In het laboratorium echter wordt de uitslag gecon-

PAEDAGOGISCHE KRONIEK

303

troleerd, de vooruitgang nagegaan ; de proefpersonen trachten hun
prestatie steeds op te drijven. Contr. Ole der uitslagen, en vaste wil
om vooruit te komen : daar ligt de oorzaak van die verrassende
vorderingen.
Wat het kind in de klas vermag, kan ook de intellectueel op
zijn karner. Door dezelfde middelen, die Fr. Rombouts klaar uiteenzet. Resultaats-contrOle op te voren vastgestelde tijd en zelf
wedijver kunnen hier ook de prestatie een heele hoop beter maken.
« Het streven moet altoos zijn, waar het om een, leeren gaat, behalve de stof geheugenmatig en eventueel verstandelij ik in zich
op te nemen : het leerproces methodisch te verbeteren, de leertijd
te verkorten, de vastheid van het onthouden te verhoogen, en de
wrijvingen en remmingen bij het afloopen der geestelijke processen
te verminderen : willen leeren en willen oefenen, zijn beide noodzakelijk. »
*
**
Hoe jammer men het ook moge vinden, het geheugen speelt
in den geestesarbeid een groote rol. Daarom heeft het zijn nut wel
te vernemen wat de psychologie ons over die functie leeren kan.
Vreemd mag het heeten dat men die wetmatigheden niet beter kent
en niet meer benut. Fr. Rombouts heeft hier in een kort bestek
vereenigd wat daarover het weten waard was. Alles uit de beste
bronnen en wetenschappelijk verantwoord.
Eenige grepen maar uit dien overvloed.
Men late zich, bij het inoefenen van een vaardigheid (pianospelen b. v.) of bij het aanleeren van een taal, niet ontmoedigen
door de zoogenaamde « oefen-plateau's ». In het begin schiet men
op, men vordert zienderoogen, aan moed ontbreekt het niet. Daar
komt echter weldra een einde aan. Van vooruitgang is er geen sprake
meer. Dag na dag, week na week blijft men ter plaatse trappelen. De
curve, die den vooruitgang moet uitbeelden, steeg eerst tamelijk vlug ;
nu blijft ze hopeloos op dezelfde hoogte doorloopen : men is op een
« plateau » gekomen. Geen moed verloren ! Dat verschijnsel is heel
natuurlijk, doet zich in elk leerproces voor, is best uit te leggen.
We zijn geneigd te denken dat we niet verder kunnen. Niets van
aan ! Wie blijft voortwerken zonder den moed te laten zinken,
komt vroeg of laat uit die woestijn en begint weer vooruitgang
te noteeren.
Een ander punt. Oefening veronderstelt herhaling, repeteeren
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en nog eens repeteeren. De vraag is nu, hoe die herhalingen moeten worden ingericht om zooveel mogelijk op te brengen.
Daarover kan de psychologie ook 't een en 't ander vertellen.
Men zorge er eerst voor de herhalingen te verdeelen over
een tamelijk langen tijd. Wie dus b. v. een reeks vreemde woorden te leeren heeft, trachte dit niet in een maal gedaan te krijgen,
blijve b. v. niet twee uren aan een stuk doorwerken. Men leert
meer in twee maal 1 uur, of in vier maal 1/2 uur, en meer nog in
zes maal 20 minuten of twaalf maal 10 minuten, dan in 2 uur afbeulend doorblokken. Hetzelfde geldt voor de vaardigheden : dactylographie, stenographie, piano-spelen. « Wit men een of andere vaardigheid verwerven, dan beelde men zich dus alweer niet in, dat het
best te kunnen doen door zich uren aan een stuk te oefenen, als om
met geweld het beoogde effect te forceren, maar men trekke dagelijks
een niet te lange trainingstijd uit — meestal zijn enkele minuten voldoende — en houde dat enige weken, maanden, zo nodig jaren vol.
In plaats van vrijwel nutteloos een massa energie van zichzelf te
vragen, zal men dan de nagestreefde vaardigheid, zelfs tussen drukke
bezigheden door, al spelend zich eigen-waken. »
Niet alleen zal men op die manier minder tijd besteden aan het
bedoelde werk, maar hetgeen men aldus geleerd heeft blijft veel langer
zitten, dan wat men door eenige uren geweldig inpompen heeft aangeleerd.
Verder neme men 't volgende wel in acht. Om een langere brok
verzen of proza aan te leeren, is de meest gebruikte methode niet de
voordeeligste. Men zal met minder herhalingen en met blijvender
resultaat een gedicht b. v. van buiten leeren, indien men het bij elke
herhaling in zijn geheel doorneemt, dan zoo men het stroof na stroof
tracht in te prenten. Hoe zou het ook anders ? Er komt zoo meer
eenheid, meer samenhang in het geheel terwiji de gewone methode
heel wat last heeft om de aangeleerde brokken terug tot een geheel
samen te rijgen. Waarom men toch spontaan die laatste methode
gebruikt ? Omdat ze ons den indruk geeft dat we vooruit komen, en
zoo er den moed in houdt. Neemt men echter het geheele stuk, dan
schijnt na eenige lezingen de uitslag : nul. Toch komen we, alles
samen, vlugger vooruit. Het stuk dat we leeren, is als een zandbank
die, bij ebbe, stilaan opduikt uit het water, niet broksgewijze, maar
in Naar geheel. Heeft men den moed niet die methode te gebruiken,
men neme dan ten minste de brokken, waarmee men begint, zoo groot
mogelijk.
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Om te eindigen, een puntje waar we met Schrijver niet gansch
accoord kunnen gaan. Over eventueele moeilijkheden namelijk in
't bestudeeren van een boek. «Waar men op bijzondere moeilijkheden
stuit, lezen we daar, lichte men die uit het totaalproces uit, om ze
geisoleerd in behandeling te nemen : in geen geval ga men er voor uit
de weg. » Die laatste woorden zijn te veel. Zeker : stuit men op een
moeilijkheid, men kijke wat dichter toe, herleze eens en trachte te
begrijpen. Het is ook waar dat men soms niet verder zal mogen,
waar het gaat om de wetenschap, als de mathesis b. v., waarin wat
volgt al het voorafgaande veronderstelt. Wie een muur bouwt moet
zorgen dat alle steenen der onderste laag goed vast zitten voor hij
hooger werkt.
Met een gewelf echter gaat het anders. Daar zitten de steenen
niet vast voor de laatste in zijn voegsel is gestoken. Zoo is het ook
vaak met een moeilijkheid. Men kan ze slechts oplossen in het totaalverband van boek of redeneering. Men blijve dus niet voortzoeken.
maar trekke met dit vraagteeken verder, om over gansch den gedachtengang een overzicht te hebben. Zeer dikwijls zal een tweede lezing
het licht brengen dat hoofdbrekend gepieker niet hadde geschonken.
Wat zou er nog veel onze aandacht verdienen in die rijkgevulde
bladzijden. Eenige staaltjes maar uit dien overvloed hebben we hier
kunnen geven. Ze zullen, hopen we, menigen lezer naar het boek zelf
doen grijpen. De beginneling vooral, en wie last heeft met de studie,
vindt moeilijk een betere gids dan de geleerde en schrandere paedagoog uit Goirle.
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Dr W. H. VAN DE POEL, De Kerk in het leven en denken van
Newman. Met een woord vooraf door Prof. Dr Paul Sobryfr
Hoogleeraar aan de Universiteit te Leuven. — 2* Druk, G. F.
Callenbach, Nijkerk, 1936, 304 biz..
Dit boek is het proefschrift waarmee Dr Van de Poel, lid van de Nederlandsche Hervormde Kerk, op 31 Maart, te Utrecht tot Doctor in de Godgeleerdheid promoveerde. De vraag omtrent echtheid, eenheid en wezen
van de Kerk was voor Newman niet alleen een speculatieve studie, maar de
prangende levensvraag, die hij .« in het midden van zijn levensweg » heeft
opgelost door een pijnlijk losscheuren van een geliefde instelling en overgaan,
naar een voor hem totaal vreemde kerkgemeenschap. Na een hoofdstuk waarin
Schr. stealing neemt tegenover de verschillende opvattingen omtrent N.'s denkwijze en persoonlijkheid, worden onderzocht de invloeden, ervaringen, gedachtenontwikkelingen, motieven en oorzaken, die geleid hebben tot den overgang ;
bij dit opsporen kwamen in aanmerking de Sermoenen, Essays, en vooral brieven
en autobiographische hota's, die voor elke periode parallel worden onderzocht
en wederzijdsch door elkaar worden toegelicht. Die studie is zeer zorgvuldig
en we volgen met spanning met welke strenge oprechtheid N. zijn zoeken heeft
doorgedreven tot hij de ware Kerk had gevonden.
Heeft V. d. P., N.'s verhouding tegenover de Kerk juist gevat ? Naar mijn
bescheiden meening heeft hem .lets in den weg gestaan. Dat wil ik hier beknopt
aanduiden.
Schr. is aanhanger van de « oecumenische » beweging : een beweging, die
tot dusver vooral uitgaat van Protestanten. Uit een diep gevoelde behoefte naar
eenheid ontstaan, wil ze de Una Catholica opvatten als 4 de tijdelijk-boventijdelijke en aardsch-bovenaardsche, menschelijk-bovenmenschelijke Openbaringswerkelijkheid ; de Werkelijkheid van het Lichaam van Christus : de altijd
presente belichaming van de alle tijden en volken omspannende Verlossingsen Openbaringswerkzaamheid van Christus » (uit het voorwoord van den Schr.).
Die zeer vage bepaling is misschien vatbaar voor een katholieke opvatting ; in de « Editions du Cerf » verschijnt binnen kort een boek over : Oecumenisme catholique ». In de studie van V. d. P., waarin Openbaringswerkelijkheld als leitmotiv terugkeert, wordt ons nergens gezegd waar, in welken vorm,,
in welke « belichaming >> die Openbaringswerkelijkheid te vinden is ; ze is
trouwens naar zijn opvatting meer door ervaring te beleven dan door den geest
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te kennen, langs mystieken weg te benaderen, meer dan intellektueel te bepalen.
Zoo zal dan ook N. om te beginnen voorgesteld worden als een mysticus.
Werkelijkheidszin, afkeer van alle loutere abstractie en « paper logic) eener--zijds, drang naar persoonlijke beleving van het bovennatuurlijke anderzijds,
zijn wel kenmerkend voor N. als religieus denker. Doch mag hij daarom nog
niet als mysticus worden beschouwd, en zeker niet als mysticus, voor wie alle
formuleering secundair is », en die, zooals V. d. P., altijd van Openbaringswerkelijkheid, Openbaringswerkzaamheid, nooit van Openbaringswaarheid
spreekt. N. « kon niet gelooven in een Openbaring enkel vervat in woorden en
leerstellingen » (blz. 3) loch ook niet in een Openbaring die haar leer niet
weet te berg-en en te beveiligen in vaste formuleering. Voor wat hij noemde
« het dogmatisch princiep onontkoombaar voor de geopenbaarde leer, heeft
hij gestreden zijn gansche leven.
Van een ander essentieel kenmerk, volgens N., van de ware Kerk, nam.
het hierarchisch princiep, is in de studie van V. d. P. zoo goed als geen spraak ;
en toch, wij weten hoe N. ook voor zijn overgang 'uiterst bezorgd was om door
zijn bisschop niet te worden afgekeurd : een Kerk zonder hierarchisch bestuur
was voor hem even ondenkbaar als een Kerk zonder vast-geformuleerde leer.
Dit alles is bij V. d. P. verdoezeld ; van het oecumenisch standpunt uit heeft hij
die treicken onbewust over het hoofd gezien.
Ditzelfde oecumenisch standpunt bracht hem er ook toe de beteekenis
en de waarde van N.'s overgang te minimiseeren. Klinkt het niet paradoxaal
te beweren dat « in N. het oecumenisch vraagstuk in levenden lijve voor ons
staat », daar toch uit alles blijkt dat N. naar de Roomsch-Katholieke Kerk is
overgegaan enkel en alleen omdat hij met het oecumenisch stanpunt geen vrede
kon hebben. Hij ook immers had een middenweg gezocht tusschen Rome en
zijn Kerk ; ten slotte bleek dat hij geen vasten grond onder den voet had.
Den vooravond van zijn overgang schreef hij aan zijn zuster dat hij den
volgenden dag zou vragen om te worden opgenomen « in wat ik geloof de eene
Kudde te zijn van mijn Zaligmaker ». V. d. P. meent dat N. niet op zoek was
naar de ware Kerk, dat hij die reeds lang voor de « Oxford Movement » had
ontdekt. Hij kende « de Kerk » en leefde van uit haar realiteit ; (blz. 166).
Die overgang was hem opgelegd « door zijn individueel werkelijkheidsgeweten
gebaseerd op het voor hem (de cursiveering is van mij) evidente feit, dat alleen
in deze Kerk de mystiek-sacramenteele Openbaringswerkelijkheid door alle eeuwen
en over heel de wereld haar eenheid, innerlijken samenhang, identiteit en continulteit heeft bewaard (blz. 296). En of die « Werkelijkheid » een objectief-gegeven, ontologische Werkelijkheid is, daaromtrent blijft hij in den laatsten volzin
van zijn werk het antwoord schuldig. Dien overgang trouwens mogen de Katholieken maar niet zoo eenvoudig als aanwinst boeken (b1.5) : N. zal er op wijzen dat,
om de eventueele erkenning van de eene Kerk door hen, die zich afgescheiden
hebben, voor te bereiden, de Kerk er zich moet op voorbereiden K door een vernieuwde bezinning op en vertolking van haar diepste wezen onder afwijzing
van het menschelijke, dat aan de manifestatie van haar Wezen in den weg
staat 2, (blz. 296). Prof. Sobry, die voor dit boek een woord vooraf schreef,
waarvan we de groote welwiliendheid en tevens het scherpe doorzicht bewonderden, vindt deze laatste bewering dubbelzinnig en stipt even aan in welken
zeer beperkten zin N., de katholiek geworden N., het oecumenisch probleem
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zou kunnen voorstaan. Als V. d. P. het zoo niet bedoeld heeft, gaat hij voort,
moeten we zijn boek afwijzen als vicie par la base : immers nooit of nooit
kan N. zich leenen tot een ander patroonschap van de oecumenische bewe,ging ) (blz. XVII).
Het komt me voor dat de oecumenische bedoeling aan de objectiviteit
van het onderzoek heeft geschaad ; waar is, dat N. gestreden heeft tegen den
sectegeest zoowel in als buiten de Kerk (blz. 292) ; loch even waar is dat hij
zijn gansche leven door gestreden heeft voor het dogmatisch en hierarchisch
princiep, en dat, volgens N. leer en leven enkel daaronder en daarlangs « de
voile Openbaringswerkelijkheid 3. met zekerheid kan worden bereikt en beleefd.
Aan dit oecumenisch streven echter, ingegeven door het edel en echt christelijk verlangen naar eenheid onder al degenen die gelooven in Christus, client
oprechte ihulde gebracht ; mocht dit boek bijdragen tot het bestrijden van den
sectegeest, het al te menschelijk-enge binnen en buiten de Kerk, om des te beter
te grijpen en begrijpen Dengene die is : « de Weg, de Waarheid en het Leven. )
J. Heyrman, S. J.

.Anselm STOLZ 0. S. B., Theologie der Mystik. — Pr. Pustet,
Regensburg, 253 blz..
Schr. wil in dit werk de grondslagen leggen voor eene Theologie der
mystiek en heeft daarbij in het bijzonder op het oog de nog overblijvende
strijdvragen in de theorie der mystiek, voornamelijk die van de verhouding der
mystiek tot het eenvoudige christelijke leven. Hij meent in het verhaal van
den h. Paulus over zijne verrukking in het paradijs een boven den strijd liggend
uitgangspunt te hebben gevonden, van waar uit hij de voornaamste vragen der
theologie der mystiek behandelt. Mystiek is het herwinnen van den paradijstoestand, nu in Christus, door de Sacramenten ; en hij komt tot het besluit :
Mystiek is transpsychologische ervaring van het in de Sacramenten, bijzonder
in de Eucharistie, gegeven ingetrokken zijn in den stroom van het goddelijke
leven.
Het werk legt gewis een verbazende kennis aan den dag, niet alleen van
de theologie van den H. Thomas en de scholastieken, maar ook van die van de
kerkvaders. Het bevat hoogst belangrijke hoofdstukken, die treffen door hunne
oorspronkelijkheid, hun verrassende nieuwheiid en hun scherp theologisch inzicht.
Zoo is het gewis een zeer welkome aanwinst voor de theologie der mystiek.
Toch maakt het, naar mijn meening, sterk den indruk van een aprionstischea
bouw ; de uitkomst staat voorop en beinvloedt geheel de uiteenzetting. Nauwelijks wordt rekening gehouden met de getuigenissen der groote middeleeuwsche
en latere mystieken zelf. De gebedswijzen van de kleine Theresia worden
alleen vermeld, om ze uit hun psychologischen vorm theologisch aan te duiden.
Nu kan men in zekere mate vrede hebben met de hier verdedigde opvatting : alle genaden toch, ook de mystieke, zijn in zekeren zin sacramenteele
,genaden : is ook de eeuwige Godsaanschouwing niet de voile ontpiooiing van
onze heiligmakende gratie ? En schr. zelf neemt de mogelijkheid aan van de
onmiddellijke Godsaanschouwing nog op aarde, zij het in de duisternis en
under de schaduw. Maar daarbij komt nog steeds de vraag : is de mystiek niet
nog wat meer en hoogers of antlers, dat de iederen christen normaal bereikbaar
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gestelde Godservaring op aarde ? Een felt is toch dat niemand over hoogere
bovennatuurlijke vertroostingen b. v. beschikken kan : ze worden ons gegeven
en ontnomen, buiten schuld of verdienste.
De Touter psychologische behandeling der mystieke verschijnselen wordt
hier afgewezen, om alleen de theologische te laten gelden. Maar sedert de
I l e eeuw vooral werd, door de immer diepere bewustwording in de christenheid
van Christus, niet alleen als God, maar nu vooral als mensch, in Zijn lijden,
Zijn armoede, Zijn zwakheid, een gansche nieuwe, rijke gevoelsfeer geschapen.
De liturgische devotie der aanbidding week voor de minder liturgische, zoo
men wil, meer persoonlijke, devotie der liefde. De ontwikkeling van het godsdienstig gevoel, met de gevolgen er van ook voor de mystiek, worden te zeer
miskend. Hier ook hooren we schr. verklaren, dat b. v. de mystiek der middeleeuwen bedreigd was met het gevaar de gemeenschap met Christus in het lijden
te verwaarloozen. Zulke en dergelijke opwerpingen tegen de middeleeuwsche
devotie vanwege liturgisten zetten den met de godsvrucht der middeleeuwen
vertrouwden lezer schrap tegen hun eenzijdige uiteenzettingen. Bestond dit
gevaar niet veel meer in de liturigsche devotie der aanbidding ?
Wanneer men dit boek roemt, omdat het over de moderne devotie heen
weer aanknoopt met de oudste kerkvaders, dan vraagt men zich af, of het
met dien lof niet veroordeeld wordt. Er is toch een voortdurende, sours zeer
diepe ontwikkeling geweest van het godsdienstig leven, waarmee ook een
theologie der mystiek moet rekening houden. Wat ik hier zeg, belet niet, dat
men ook bij de middeleeuwsche mystieken heel wat continulteit met de vroegere
mystiek kan aanwijzen ; ook bij hen staat het beleven der heiligmakende genade
in het middelpunt, en zij wordt er nog niet opgevat van haar negatieven kant,
als verlossing uit de zonde, zoozeer als van haar positieven kant : onze vergoddelijking. Eerst met het Protestantisme komt de overheerschende negatieve
opvatting : en misschien bleven onze mystieken, die in de Augustijnsche traditie
stonden, trouwer aan de overlevering dan de Aristocratische scholastieken.
J. Van Mierlo, S. J.

WIJSBEGEERTE
A. DELP S. J., Tragische Existenz. Zur philosophie Martin Heideggers. — Herder, Freiburg-i.-Br., 1935.
In het nummer van « Recherches Philosophiques, 1936 », stond er een
afbrekende recensie van dit werk. lk vraag me echter af of recensent het boek
van P. Delp wel aandachtig gelezen heeft, en meer nog, of hij het systeem van
Heidegger uit eigen studie kent. lk veroorloof mij aan beide dingen sterk
te twijfelen.
Het boek van P. Delp is een pracht-boek. Het is bij mijn weet de eerste
van katholieke zijde ondernomen en volkomen geslaagde poging om de duistere
en diepe existentiephilosophie van Heidegger samenvattend uiteen te zetten.
Het is natuurlijk onmogelijk die samenvatting nog eens saam te vatten. Het
weze genoeg hier te zeggen dat dit systeem zich schrap zet tegen alle wijsbegeerte die de wereld en alles wat er in is wil opbouwen uit abstracte essenties,
in plaats van te rade te gaan bij het eenige wat echt en bestaande is, de zich
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bewuste menschelijke existentie. Het Joel van den mensch op aarde en de aard
van diens verrichtingen kunnen alleen worden afgeleid uit het 4: in-de-wereldzijn ) van het menschen-bestaan zelve, zooals het door ieder van ons beleefd
wordt of kan worden beleefd in zijn diepste wezen.
P. Delp legt dit alles uit op ongemeen klare wijze, bij zoo verre dat
het hier of daar den schijn krijgt of sommige concepten zijn wat al te sterk
vereenvoudigd. Zoo bij voorbeeld de « Entwurf 3. . Misschien komt ook de
opvatting van het in-de-wereld-zijn, waarvan toch alles afhangt, en daarmede
de opvatting van de « Weltlichkeit » der wereld, niet voldoende tot Naar recht.
Eindelijk zou dieper moeten worden ingegaan op het wezen van den tijd.
Dit alles is echter slechts bijzaak, het zijn maar kleine gebreken die gemakkelijk
verbeterd kunnen worden in een tweede uitgaaf, die wel niet fang op zich
zal laten wachten.
Wat in dit boek even zeer opvalt als de klaarheid, is de warme en sympathieke toon, waarmede P. Delp de Heideggeriaansche wijsbegeerte behandelt.
Dit belet echter niet dat hij er ook een geslaagde kritiek van geeft.
Wij wenschen aan dit boekje een wijze verspreiding : in de huidige
verwarring van geesten kan het veel goed stichten.
H. Thielemans, S. J.

ECONOMISCHE VVETENSCHAPPEN
E. MALLIEN, Bijdrage tot de hervorming van het statuut der
Naamlooze Vennootschappen. — « De Sikkel », Antwerpen,
104 blz., 20 fr..
De hervorming der naamlooze vennootschap wordt op dit oogenblik
druk besproken. Door Prof. De Weerdt werd de kwestie behandeld op het
Algemeen Katholiek Congres te Mechelen. Belangrijke katholieke tijdschriften —
wij vermelden de Annalen der Rechts- en Politieke Wetenschappen, alsook
La Cite Chretienne — hebben interessante bijdragen gepubliceerd waarin de
bijzonderste zijden van het vraagstuk worden toegelicht. De beer Mallien heeft
terecht gemeend dat de Vlaamsche rechtswetenschap een omvangrijker studie
betreffende de hervorming der naamlooze vennootschap moest bezitten.
Op strenge en logische wijze is zijn werk opgebouwd. Op 4 gebieden
vooral verlangt de schrijver wijzigingen aan de huidige wetgeving te zien
brengen. Telkens beschrijft hij eerst den best anden toestand. Vervolgens richt
hij de oogen naar de buitenlandsche wetgeving om ten slotte tot concrete
hervormingsvoorstellen voor ons eigen land te komen.
Welke die 4 hervormingsgebieden zijn ? Wij kunnen ze hier slechts aanhalen en meteen slechts enkele besluiten van den schrijver onderlijnen zonder
verdere uitweiding over de redenen die tot deze besluiten leiden.
De huidige publiciteitsmaatregelen, zoowel bij de oprichting der naamlooze vennootschap als bij de bekendmaking der balans, zijn ontoereikend.
Onder dat laatste opzicht namelijk, stelt de heer Mallien voor dat de wetgever
op gebiedende wijze zou aanduiden hoe de onderscheidene actieve en passieve
waarden moeten worden geschat.
Een . hervorming van het toezicht in een naamlooze vennootschap wordt
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eveneens gewenscht. Wij onderschrijven volledig de oplossing die de schrijver
voorstelt. Hij vraagt dat revisoren zouden worden aangesteld loch hij dringt
aan opdat zij over meer onafhankelijkheid zouden beschikken dan de huidige
bank revisoren.
In zake beheer van een naamlooze vennootschap vraagt de heer Mallien
onder meer de uitsluiting van sommige personen en de wederinvoering van de
persoonlijke actie. In een laatste deel onderzoekt hij ten slotte de mogelijkheden
van bescherming voor de minderheden.
De juridische vraa gstukken door de hervorming van de naamlooze vennootschap gesteld, worden ruimschoots beinvloed door de sociale en economische
opvattingen die tot grondslag dienen. Zelfs betreffende de toekomstige Staatsstructuur en de zending van de Staatsorganen reizen heel wat moeilijkheden op
bij de behandeling van het statuut der naamlooze vennootschap. Aan alwie
belang stelt in de sociaal-economische of publiekrechtelijke orientatie van
ons land, bevelen wij het werk van den heer Mallien ten zeerste aan.
R. Vandeputte.

LETTERKUNDE
Anton VAN DUINKERKEN, Hart van Brabant. — De Spieghel,

Amsterdam, Het Kompas, Antwerpen, 103 blz., ing. 31,50 fr.,
geb. 48 fr..
Graag recenseert men een verzenbundel als dezen : hier is een mensch aan
het woord. Niet een aestheet die zijn aandoeningen sublimeert ; maar een
levenslustig, uitbundig en vroom Brabander, — en hij behandelt het verleden
en het heden, oude gestalten en hedendaagsche « Polydoorkes », Brabantschen
dorst en Brabantsche fierheid, evangelische beschouwingen en paradoxen, zelfs
het Roomsch journalisme en de sexueele buigings-N... Men hoeft niet
een letterkundige te zijn om van dit boek te genieten ; wij wenschen het in veel
Brabantsche huiskamers, in veel Hollandsche meteen, Vlaamsche en Limburgsche.
Anton van Duinkerken doet de dichtkunst onder het yolk weer opbloeien ;
naar het y olk brengt hij haar terug. Hij heeft iets van een knap rederijker
uit de XV e of XVIe eeuw : hij vecht graag met « refereynen » ; krachtig vertelt
hij een ballade ; spontaan welt hem een lied uit de keel. Aan al zijn « dichters
der Contra-Reformatie » zou hij, om de beurt, herinneren — aan Anna Bijns,
Justus de Harduijn of Lucas van Mechelen — ; indien de zwaar-robuste toon,
hem eigen, niet altijd doorklonk. Want van Duinkerken blijft steeds de moderne
polemist, journalist en moralist : het rhythme van zijn proza dreunt voort
in zijn balladen en liederen ; en een paradox als die van Chesterton maakt,
meer dan eens, het onderwerp uit van een gedicht... Hart van Brabant : alleen
de helft van de verzen staat onder dien titel gerangschikt ; hij past echter
op geheel de verzameling : het hart van Brabant in verleden en heden ; in het
heden vooral, maar zooals het, in het verleden, zich terugvindt.
Wie een zuiver-literairen maatstaf aanlegt, merkt op dat de poezie van
Van Duinkerken rhetorisch klinkt. Neen, « poesie pure » moet men bij hem niet
zoeken, Maar in de rhetorische onbesnoeidheid van Jan van Glymes, De missiod
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nails, De heilige portier blijft toch voldoende volheid van toon en warmte van
gemoed aanwezig, om van poezie te mogen spreken. Met meer « poezie pure }
in 'het lijf, zou de dichter trouwens zijn Ontmoetingen met Polydoor nooit
geschreven hebben ; en die missen we niet graag meer. Daarbij, al kan men
den inhoud van verscheiden kortere verzen tot een oratorische antithese herleiden, en al valt — in de Tien kleine liederen tot slot — de poetische handigheid
evenzeer op als de werkelijke inspiratie ; toch behoudt elk stuk zijn eigen
frischheid, die niet bestaan kan zonder poezie. Noem die poezie gemengd,
onzuiver, luidruchtig ; haar warme bekoring werkt toch overal, en sours
welt zij, krachtig en weelderig, op uit dat Brabantsch hart. Gezonde, katholieke,,
Brabantsche poezie, met de Brabantsche overdaad en joligheid, vromen trouw
en mystische bevliegingen : wij moeten Anton van Duinkerken, met het poetisch
banket dat hij, op velerlei wijze gekruid, ons bier aanbiedt, dankbaar gelukwenschen.

Een lied om Eva lijkt ons, met het vertaalde Moederschap, het mooiste
vers. Wij halen het korte De vriend aan : zelden trof van Duinkerken zoo direct
den zuiveren toon :
Wij aten van hetzelfde brood de sneden
In 't zelfde huis. En van denzelfden wijn
Dronk hij den eersten teug en ik den tweeden.
Doch zoo volkomen werd ons samenzijn,
Dat wij elkanders oogopslag vermeden
Om niet te denken aan onze eigen pijn. (blz. 92)
Em. Janssen,

S. J.

Willem DE MERODE, Eenvoudige gedichten, Libellen-Serie Nr 117;
A. J. D. VAN OOSTEN, De dag beweegt. Libellen-Serie. Nr 170.
— Bosch en Keuning, Baarn (voor Belga : K Het Boekhuis ),
Brusselsche steenweg 86, Ledeberg-Gent), 40 blz., 45 cent het
nummer.
Elk van deze twee bundeltjes bekoorde en verraste ons ; al leken de twee
dichters, bij nailer onderzoek, nogal verschillend. Hun verfijnde verstechniek
hebben zij, gemeen : een praten in verzen, zooals we dat bij M. Nijhoff waarnemen ; en volgende twee voorbeelden maken wel, voor eenieder, duidelijk
wat zij er mede bereiken.
Van DE MERODE vooreerst. In vijf strophen beschrijft hij Koning Natxicadnezar op zijn troon. Dit is de derde :
Uit zijn geel zijdene talaar
Reikten zijn fonkelhanden, zwaar
Van bliksemende ringen.
En regenboog bij regenboog,
Als hij gedachteloos bewoog,
Zich om hem henen hingen. (blz. 13)
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En zoo begint VAN OOSTEN over t Zeven oude boomen , te dichten
Verlaten staan hier zeven boomen
fangs den geslechten ouden dijk,
tesaam aan storm en bijl ontkomen
deelen zij Lustig en gelijk
zonlicht en regenstroomen. (biz. 8)
Willem DE MERODE, een protestansch dichter, wil met calvinistische
vroomheid het modern leven doordringen. In modernen trant behandelt hij
traditioneele onderwerpen — bijbel- en evangelie-verhalen, heiligen-legenden —;
niets echter wordt zuiver literair thema, altijd klinkt de zware ondertoon van
een naar heldhaftigheid stijgenden godsdienstzin.
Knap werk noemen we De drie jongelingen in den oven, Belsazar, Daniel
in den leeuwenkuil, Klaagavond, De zalving. Onze voorkeur gaat echter naar
het eenig moderne onderwerp : De zieke, naar het beheerscht-realistische
Christophorus ; vooral naar het verrassende Vitellus, waarvan we de eerste
strophen aanhalen :
Waar is Vitellus, de wafelverkooper ?
Waar is Vitellus, de snelle looper ?
Hij danste als hij liep, en hij stond op een voet.
Zijn wafels waren zoo warm en zoet.
De keizer kocht, en de gladiatoren,
En de keizerin heeft van hem gekocht.
Hij mocht alles zien en alles hooren.
Was overal en nergens als men hem zocht.
Vitellus komt in paleizen en kroegen,
Men weet nooit wat hij doet, en nooit waar hij is.
Hij sprak straks met lieden die ketenen droegen,
Zij vertrouwen hem, want hij teekent den Visch.
Het hoeft nauwelijks gezegd dat wij, Katholieken, in zoo'n dichtkunst
heelemaal kunnen opgaan.
Ook de katholieke bekeerling A. J. van Oosten teekent heel scherp ;
maar ineens laat hij zijn tafereel dan verglijden in droom en mystiek. Er is iets
« Oostersch » in hem.
Zes-en-dertig korte schetsen biedt hij ons aan : landschappen en stemmingen, bloemen en vrouwen, liturgische feesten. Nergens neemt het een hooge
vlucht : achter de fijne tafereeltjes trilt de bewogenheid van het hart, te
schuchter om door te breken en te spontaan om verborgen te blijven. Zachter
van toon dan de verzen van Willem de Merode, lijken zij ons voller van poezie.
Wij halen eerst de eerste strophe van het eerste vers aan : daarmee is,
meteen de titel verklaard :
De dag beweegt van zon en Licht,
van lelien en verre boomen,
het onbezorgde stroomen
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van waterkianken vederlicht,
van zang en schoone woorden,
muziek in zachte accoorden
en menig lief gezicht. (blz. 3)
En wij besluiten met Dag voor KerstmIs :
Vandaag zijn alle dingen vervuld
van liederen en zoete verhalen,
het is zulk een dag dat men al zijn schuld
aan de menschen en God wil betalen ;
de wereld is in wit gehuld
de ziel in haar blankste droomen,
want Gij zult tot ons komen.
Wij hebben geen goud en geen mirrhe gereed
maar ons hart staat U to 'oven,
wij gaan maar in armelijke kleeren gekleed
maar heffen ons leven naar boven ;
dat is zulk een dag dat men zichzelf vergeet,
nu uw nadering is vernomen
nu Gij welhaast zult komen. (blz. 29)

Hadden wij ongelijk, toen we de twee keurig uitgegeven bundeltjes be,koorlijk noemden ?
Em. Janssen, S.J.

Dr J. VAN HEUGTEN, S. J., Met peillood en kompas. Schouw van
boeken en schrijvers. — (1936), « Vox Romana », Rotterdam.
224 blz..,
Aan de getrouwe lezers van Boekenschouw brengt dit boek niets nieuws :
een voor een herkennen zij de artikelen waarmede de hoofdredacteur bijna elk
nummer van zijn maandschrift inzette. Bij nader toezicht bemerken zij dat
enkele opstellen uit het tijdschrift geen ,plaats vonden : de meer occasioneele
namelijk en van voorbijgaand 'belang ,, aangenaam verrast vinden zij de
twee-en-twintig overblijvende onder duidelijke titels gerangschikt : « I. Over
het boek — II. Figuren — III. Algemeene beschouwingen ». Zij betreuren het
alleen dat de stukken het jaartal niet behielden (ook het boek draagt er geen,
behalve bij het evulgetur) ; want zoo staan uitlatingen van 1933 en van 1936
naast elkander, en in de literaire wereld, waarin we ons hier moeten verplaatsen,
viel intusschen heel wat voor.
Pater van Heugten is een geestig causeur ; zijn spelende fantasie toont
zich verwant met die van Chesterton, voor wien hij trouwens, devoot, een
lans breekt (blz. 111-112). Verscheiden opstellen zijn speelsche verdichting —
De triomf van het boek b. v., Een thee-causerie of De Nederlandsche literatuur
van een dag — : doorloopend persiflage waarbij men zich aanhoudend afvraagt
in hoever men het ernstig moet opnemen ; en dan komt het toch weer tot
een duidelijken indruk : « de reusachtige verspreiding van boeken verstikt, in
Rusland, de ziel van het yolk 3. , of : « de kleinburgerlijkheid doet den roman
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ontaarden >>, of nog : betrek de middelbare school niet te zeer in de literatuur ! »... Geen enkel artikel of de schrijver wil je, met groteske zetten, in
't ootje nemen ; Pater van Heugten is, al spelend, ernstig.
Uit de rangschikking van de opstellen haalt men schrijver's ernstige
beginselen gemakkelijk op. Boek en cultuur — roman en burgerlijkheid —
.1iteratuurgeschiedenis, opvoeding en Katholicisme — natuurlijke eenvoud en
doodende kunstmatigheid — orthodox levensoptimisme en zich uitputtend vitalisme — hart en geest bij den kunstenaar — eerlijkheid en afhankelijkheid :
deze en soortgelijke vragen staan in het midden van de belangstelling, — de
_abstracte vragen niet vooreerst ; wel personen wier optreden ze stellen doet :
Marsman en Ter Braak, Chesterton en Gogol, Dostojewski, Gezelle...
Een katholiek boek over moderne literatuur, door een modern mensch
geschreven... : verdere aanbeveling lijkt ons overbodig... Mogen wij er bij
voegen dat, bier en daar, de bandelooze fantasie en de geestige paradox aan
bet rustig peilen van diepe beginselen even heeft geschaad ?...
Em. Janssen, S. J.

Groot-Nederlands Boerenboek. Redactie van Anne DE VRIES.
Met dialectologische en folkloristische medewerking van P. J.
MEERTENS. Literaire bijdragen van : Geert BLAS ; Jochem
VAN BRUGGEN ; Emile BUYSSE ; Ernest CLAES ; Antoon
COOLEN ; J. K. VAN EERBEEK ; Joh. VAN HULZEN ;
Matthias KEMP ; D. A. POLDERMANS ; Jan ROSELAAR ;
R. P. SYBESMA ; Anne DE VRIES ; Jo YPMA. Foto's :
Hans GILBERG. Verluchting : G. D. HOOGENDOORN. Ontwerp : Kees CAMPER. — G. F. Callenbach, Nijkerk, 1936,
276 blz., fl. 4,90.
Een officieel standaardwerk over het boerenleven » : zoo vinden wij dit
boek voorgesteld. Al de provincien van Noord-Nederland en al de gouwen van
Zuid-Nederland staan, met een geIllustreerde novelle en met vier kunstfoto's,
vertegenwoordigd ; ook Zuid-Afrika komt aan de beurt : 13 novellen dus,
foto's, circa 100 teekeningen ; alles in een uitgave, waarbij van boekdrukkunst, in den echten zin van het woord, mag en moet gesproken worden.
Hebben redactie en uitgever hun Joel dan bereikt ? Op de keuze der
foto's willen wij niet ingaan. Zoo levend en zoo echt, zoo typisch gekleed en
zoo onbevangen kijken die boeren en boerinnen ons in de oogen ; dat wij
zouden zweren ze ergens in Limburg, in Drente, in Vlaanderen, in Zuid-Holland
ontmoet te hebben. Zoo typisch zijn de hofsteden en landschappen gekozen
dat wij, hetgeen wij misschien wel zagen maar nooit opmerkten, nu voorgoed
in ons dragen... Telkens weer verrast ons ook de vaardige en smaakvolle
verluchting ; allerlei landelijke eigenaardigheden staan er, misschien nog zuiverder, gesuggereerd. In dat opzicht verschaft het boek meer dan voldoening.
Aileen is het aandeel van Zuid-Nederland tot een minimum herleid ; en
kunnen wij het uitvallen van de Antwerpsche Kempen, van het Payottenland, van geheel Zuid-Vlaanderen niet te veel betreuren. De namen van
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Streuvels en Vermeulen, van Conscience en Timmermans, van De Monten Walschap hadden de redactie voor oogen moeten staan ; want hun streken
en typen mochten in een Grootnederlandsch boerenboek, nooit of nimmer
ontbreken !
Ook de literaire bijdragen zullen iedereen voldoen. Enkele reserven moeten
ons toch van het hart :
1) Het bock bestaat uit novellen : zoo wordt de boer 4t met het hartbegrepen » (biz. 5), levend voorgesteld in zijn kinderlijke en kalm-wijze vergroeidheid met de natuur (cfr. blz. 5). Ja ; maar de boer is ook gevormd uit
eeuwenoude traditie — een traditie die vooreerst bestaat uit warm levend`
geloof — , en daarvan vinden we haast geen spoor. Tenminste hadden een paar
novellen historisch moeten zijn, en had een wetenschappelijk gevormd ethnoloog
zijn medewerking moeten verIcenen. Nu mist het werk alien geschiedkundigen,
bijna alien traditioneel-godsdienstigen achtergroncl (1) ; het mist ook elken,
wetenschappelijken ruggesteun ; het wordt een modern fenomeen op grond van.
een ouderwetsch gebleven werkelijkheid.
2) De meeste schrijvers hebberi zich overspannen : zij zochten, te zeer,
typische toestanden en milieu's. Typische anecdoten en bijzonderheden liggen
-voor het rapen ; literaire voortreffelijkheid werd zelden bereikt. JOH. VAN
HULZEN teekende, in De vesting, den koppigen Gelderschen boer heel precies ;
en MATTHIAS KEMP, in De overwinning van den ploeg, nog precieser de
nogal enggeestige Limburgsche taaiheid. ANTOON COOLEN, in Het heilig
erfgoed, teerde, hoe vaardig ook, op elders aangewende motieven ; en ERNEST
CLAES beschreef Mijn land en mijn yolk met een vaart en een zwier die toch
eerder rhetorisch aandoen dan diep innig... Heel de verzameling maakt, eenigszins, den indruk van veel geliefhebber, steeds aan den buitenkant van het
waar boerenbedrijf.
3) De Zuidnederlandsche boer is — wij zegden het reeds — slechts
sporadisch vertegenwoordigd. Toch neemt hij, naar ons oordeel, in de grootnederlandsche cultuur, een belangrijker plaats in da.n in de Noordnederlandsche.
Dit voorbehoud neemt niet weg dat wij het bock warm aanbevelen. Daar
valt, voor ieder van ons, veel te bewonderen, te leeren en te begrijpen.
Em. Janssen, S. J.

Ellen RUSSE, 'talk. Portretten en profielen. — « Fidelitas >>, Amsterdam, s. a., 236 blz., ing. fl. 3,25, geb. fl. 4,25.
Hoe antlers deze reisindrukken dan die van Albert Kuyle. Kuyle speurt,
onverpoosd, naar de geringste concrete bijzonderheden ; met enkele daarvan
suggereert hij de allerlevendigste tafereelen. Er is, om het zoo uit te drukken,
iets stoffelijks in zijn geest ; hij merkt de kleur en den vorm, den oorsprong
en de functie van alles op ; alles laat hij klinken en schitteren in zijn zwaar
ruischenden stijl : scherp geteekende beelden en tableau's, vol van zon, fonkeling en beweeglijke schaduwen ; nogal nauw bevangen in hun stoffelijken
horizon en in een moderne, eenigszins bitter veroordeelende mentaliteit.
(1) Het traditioneel Protestantisme leeft, in verscheiden opstellen, nog
op ; het traditioneel Katholicisme, bij Claes en bij Coolen, heel even slechts..
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Hoe anders Ellen Russe ! Zij heeft oog voor de natuur, voor de monumenten, voor de industrie, voor de volkseigenaardigheden ; minder styleerend
dan Kuyle kan zij toch ook plastisch beschrijven ; — maar zij verwijlt daar
niet bij. Heel haar aandacht gaat naar de menschen, naar de grootsten onder
hen : kunstenaars, geleerden, leiders en heiligen ; die van het heden en die
van het verleden. Dezen plaatst zij in het midden ; en natuurkrachten, steden,
gebouwen, stichtingen ziet zij door hen beheerscht, geleidelijk opgebouwd,
ontworpen en voltooid, omgeven met een geur van onsterfelijke herinneringen...
Ellen Russe zoekt naar de ziel van alles : zooals oude menschengestalten, oude
menschelijke energie en wijsheid die er in hebben gelegd ; en zooals moderne
fiere mannelijkheid en zielenadel zich daaraan voeden.
Italie is, voor deze schrijfster, een tweede vaderland. Niet alleen omdat zij
met grooten uit dat land, persoonlijk vriendschap sloot of tenminste kennis
aanknoopte : met Giovanni Papini, Piero Misciatelli, Domenico Giuliotti ; met
Benito Mussolini zelfs ; — veel meer omdat zij, zelf levenslustig en met een trek
naar heldhaftige verovering, in het Italie van Mussolini en in het Rome van
den Paus, de schoonste vereeniging bewondert van nationale fierheid en vanzelf-sprekende orthodoxie ; — het meest omdat tenslotte de fundamenten der
beschaving liggen in de romeinsche ordening » (blz. 7) : « de harmonische
evenwichtigheid » namelijk « tusschen gevoel en verstand, daad en beschouwing,
wars van alle utopieen, waaraan zoovelen ten gronde gingen, doch waar de
romeinsche zin voor realiteit zich nooit door liet verleiden » (ibid.).
Hoeft deze bundel reisnota's nog aanbevolen ? Het zijn weliswaar, met
uitzondering van een samenvattende studie over Papini (1), slechts reisnotitie's;
doch alle uit een vaardige pen, een belezen brein, dezeifde enthousiaste inspiratie. Wie Papini, Miscatelli, Mussolini, Joergensen levend voor zich wil zien ;
wie in de praestaties van Z H. Pius XI als alpinist belang stelt, en bezorgd is
om het voorkomen van den ouder geworden Opperkerkvorst ; wie, in Noorden Midden-Italie, bij den praal en de pracht der gebouwen en monumenten de
oude grootheid wil onderkennen ; wie, in de maanden van den oorlog met
Abessinie, iets wil inademen van het Italiaansche vuur : — alien vinden, in
dezen bundel, meer dan bevrediging. Zij gaan mee op bezoek ; zij reizen mee
naar Rome, Napels, Assisi, Lecco, Venetie, Ravenna... ; zij penetreeren veel
dieper en dragen veel meer mee dan, wellicht, de beste film hun kan meegeven.
Em. Janssen, S. J.

Dr. C. G. N. DE VOOYS. Geschiedenis van de Nederlandsche taal
in hoofdtrekken geschetst. Tweede herziene en vermeerderde
druk.

« De Sikkel », Antwerpen. 1936, 222 blz., fr. 38.

Bij een eersten oogslag verschilt deze tweede uitgave zoo heel veel niet
van de eerste (Wolters, Groningen, 1931). Aan de 112 paragrafen werden er
slechts twee toegevoegd (8, 29) ; maar als men, grondiger, den tekst nagaat,
vindt man heel wat bilgewerkt. Twee verbeteringen een naamregister, en de
voetnoten die de kortere aanfeekeningen achteraan vervangen.
(1) Het elfde lustrum, biz. 30-50. Verscheen, voor 't eerst in Streven
(Ill, 2, Dee. 1935, biz. 113-127).
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Schrijver beschouwt de algeheele taal : niet de schrijftaal alleen; vooreerst
de gesproken taal, waarnaar de schrijftaal zich schikken moet. Hij houdt niet
van een zorgvuldig onderscheiden mannelijk en vrouwelijk geslacht, van grammatikale buigingsvormen, van overtollige letters in de spelling, van een
vormelijke schrijftraditie. Het beschaafd-gesproken Nederlandsch lijkt hem de
eenige basis van een gezond taalonderricht ; de studie der dialekten en van de
sociologische structuur der taal zal daarbij, geleidelijk, heel haar omvang doen
kennen ; maar intusschen... weg met plechtige, verdorde en verdorrende schrijftaal, even ouderwetsch als onzinnig !
Het is hier de plaats niet om zulke opvatting critisch te onderzoeken ;
wij moeten ze echter aangeven, want de waarde van deze Geschiedenis hangt,
met de waarde er van, nauw samen. Herhaaldelijk en nadrukkelijk wijst de
schrijver op de vreemde invloeden en modellen, volgens dewelke de Nederlandsche grammatica en stijI zouden ontstaan zijn en zich hebben ontwikkeld ;
herhaaldelijk treden dichters en geleerden tegen cle toongevende letterkundige
taal in het krijt ; het lijkt wel alsof nu pas het veelvuldig verscheiden taalphenomeen grondig bestudeerd wordt, doch dat men daarvoor alle traditie
van de drie laatste eeuwen overboord moet gooien.
Dit nogal eenzijdig standpunt, heel dicht bij de polemiek, schaadt, dunkt
ons, aan de objectieve waarde van het werk. De continufteit in de ontwikkeling
der taal valt uit ; het werk van letterkundigen en taalgeleerden wordt eenzijdig
vccorgesteld ; de Vlaamsche en Brabantsche bestanddeelen, zooals zij in onze
streken nog leven, dienen, in het modern algemeen Nederlandsch, eenvoudig
te verdwijnen !... Wat men aan de eene zijde verliest, meent de schrijver, vindt
men aan de andere weer. Daartegenover staat dat men met de traditie niet mag
spelen ; en dat men niet, moedwillig, alles op losse schroeven mag zetten.
Afgezien daarvan lijkt het werk ons buitengewoon suggestief en leerzaam.
De bestanddeelen van het Nederfrankisch in onze streken ; het Middelnederlandsch met zijn bijzondere taalkringen, en met, als opeenvolgende belangrijkste
centra : Vlaanderen, Brabant, Holland ; het eerste taalonderwijs in de zestiende
eeuw ; de langzaam haar weg vindende taalstudie... : in geen ander taalboek
vinden we zooveel, noch een zoo compleet beeld van onze taal door de eeuwen.
Daarom, al zal men dit boek met eenig voorbehoud raadplegen en lezen, kunnen wij het niet te zeer aanbevelen.
Em. Janssen, S. J.

Jacques MADAULE. Le drame de Paul Claudel. Preface de Paul
Claudel. — 1936, Desclee de Brouwer, Paris, 356 biz..
" Bij zijn eerste grondige studie : Le genie de Paul Claudel (collection
« Les Iles », Desclee, 1933), heeft Jacques Madaule nu deze tweede gevoegd.
Bij de levensbeginselen en aesthetische begrippen die Claudel's kunst vestigen
en verklaren, komt nu de levensbeschrijving van den kunstenaar Claudel ;
doch alleen in zoover de dichtkunst voor hem was « le moyen de cette campagne d'evangelisation progressive de toutes les regions de mon intelligence
et de toutes les puissances de mon &me que j'essaye de poursuivre... depuis
le jour oft je me suis converti ) (Lettre du 13 juin 1917 au R. P. de Ton-
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guedec) (1). Al het licht valt dus op den dichtenden mensch ; en de titel duidt
vooreerst op het inwendig drama, het altijd identisch gegeven in al de groote
werken van den dramaturg : hoe licht en vrede zijn ziel overmeesteren en
doordringen. Zoo verstaat het trouwens Paul Claudel zelf, die zijn Woord
vooraf Le regard en arriere betitelt, en die er spreekt van « cette confrontation,
ce tete-a-tete de l'homme et de l'auteur, de la vocation et de l'ceuvre » (blz. 7).
In drie groote tijdperken verdeelt de schrijver het leven van zijn dichter.
Van 1889 tot 1900 onthecht deze zich, reiziger en banneling, van ijdelheid en aardsche glorie ; na een hoogtepunt in 1900 gaat hij, zich dieper van
zijn zwakheid bewust, door veel beproeving en strijd den vrede tegemoet
(1900-1919) ; vanaf 1919 overheerscht de vrede. L'invasion de la lumiere,
« Partage de midi », Le triomphe de la paix : onder deze drie titels vinden wij
den groei, de vordering, de verklaring, de overstelping van elk groot werk
ondergebracht ; het breedvoerigst van Le soulier de satin (blz. 208-325),
« le terme d'un long et douloureux pelerinage
(blz. 324).
Wie voortaan tot Claudel gaan wil, volge den weg van Madaule. En
moge de literatuur, door Claudel, weer ;'ervuld worden met het hoogste, het
breedste, het heiligste op de wereld en in de ziel : het integraal, katholiek
geloof ; — en moge Madaule velen richten, niet naar Claudel alleen, ook naar
diens zoo pijnlijk veroverd licht en vrede !
Em. Janssen, S. J.

Ruth SCHAUMANN, Amei, uit het Duitsch door Marion Aldés. —
Paul Brand, Hilversum, 232 blz.,
fl. 2,75, geb. fl. 3,50.
De kleine vierjarige Amei heeft een rond gezichtje — « Dikkerd », noemt
haar vader — en daarop 'n stomp wipneusje
« Mops », zegt haar zus
« Mops », zegt ze dikwijls, soms ook « olifant » (p. 37) ; maar dat vergeet
je zoo, telkens als « het binnenste van de kleine Amei naar buiten komt, kijk,
zoo... als een omgekeerde handschoen (p. 205) »
Zoo is ze nu eenmaal. Ze weent om 'n verslenste tulp en juicht om 'n
vlinder ; ze praat met 'r popje, grijpt naar de sterren, en lacht veel tranen uit
groote-menschenoogen.
En niets is klein in dat leven, hoewel alles er kind is, want alles is
nieuw en frisch.
« Het mooie vindt ze nog mooier, het slechte nog slechter, en wat verdriet
doet, voelt ze soms zoo pijnlijk, dat ze het zelf niet begrijpt (p. 118) ; wellicht
omdat ze niet begrijpt, zooals een blinde scherper hoort, omdat hij niet meer
zien kan.
En toch, en toch...
« En ga eens nit het licht ; Amei !...
Amei zou wel van glas willen zijn, om geen schaduw to werpen (p. 108)».
Ga weg, ik wil je vandaag nergens meer zien. »
Amei zit onder de trap. Daar is .1( nergens ), denkt zij (p. 58).
Zoo'n klein, naief, slim dingske, « dat vader's meening en die van alle
groote menschen zou kunnen weerleggen, door haar lachen en huilen» (p. 118);
(1) Motto van deze studie, aangehaald op het titelblad (blz. 5).
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zoo'n klein meisje, dat tinten en toonen, kianken en woorden reeds zoo liefheft,
dat het, bij het plukken van anjelieren,. spontaan 'n versje dicht, het eerste
versje, zoo slecht onthaald (p. 87) ; datzelfde kind zou eens, 18 jaar oud, haar
eerste werk uitgeven, en later, door haar gedichten, novellen, kindertooneel,
legenden en romans, een der meest oorspronkelijke schrijvers worden van de
Duitsche jongeren. Want de kleine Amei is niemand anders dan RUTH
SCHAUMANN zelve, die in de stilte van een doofstommen-leven terugblikte
naar eigen jeugdjaren en deze overheerlijke losse verhaaltjes neerschreef.
Als vrouw, moeder van vier kinderen, en tevens beeldhouwster van bekendheid, verzorgt, yerfijnt, vertroetelt ze bijna haar taal tot dichterlijke rijpheid toe, waarvan je na 'n paar bladzijden heerlijk geniet, omdat nu eenmaal
een kindervriend houdt van 'n tikje poezie, zooals wellicht een dichter ook
van kinderen I
En ja, mochten er maar vele groote menschen dit boek lezen : ze zouden
veel genieten en... leeren, van de kleine Amei — «Dikkerd», noemt haar vader.
Helaas, eenige onvergeeflijke dissonanten verstoren de anders zoo zangerige taal : ... «uit den poort » (p. 44) ... « het knaapje... zij...» (p. 56)
...‘ Hij heeft een jongen kind » (p. 95) ....« rondom den derden dekpan » (p.106)
...t Als mijnheer het volgend maal » (p. 200)—
B. De Wint, S. J.
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Kardinaal FAULHABER, Roepstemmen in de Woestenij onzer
Dagen, verzamelde toespraken, preeken en herderlijke brieven,
vertaald door Drs P. L. L. DILS, 0. Praem. — Averbode, 1935,
2 deelen, XII-225 en XVI-298 blz., 35 fr. de twee deelen.
De Wereld weet in welke tragische omstandigheden Z. Em. Kardinaal
Faulhaber zijn rol van defensor fidei heeft moeten vervullen. +ander het roode
schrikbewind van Kurt Eisner, onder de daarop volgende reactie der « Witten » en eindelijk tegenover den aanbruischenden vloedgolf van het Hitlerisme
heeft de Aaartsbisschop van Munchen, zonder aanstellerij, maar ook zonder
schroom, de katholieke waarheid verkondigd en verdedigd. Die heldhaftige
houding alleen geeft aan zijn woord een zeldzame beteekenis. Daar komt nog
bij dat Mgr. Faulhaber een redenaar is met uitzonderlijke gaven. Weinigen
verstaan de kunst zooals Hij, om de eeuwige waarheden voor moderne menschen aan moderne toestanden aan to passen. leder denkend katholiek moet
naar een boek grijpen, waarin op meesterlijke wijze onderwerpen behandeld
worden als daar zijn : Is godsdienst privaatzaak ? — Katholieke grondbeginselen — Onze godsdienstige kultuur — De tien Geboden in het yolks- en
volkerenleven — Geweten en . gewetensvorming — De beteekenis van het
lijden — Kerk en kerkelijke kunst — De pers in dienst der volksontwikkeling —
Wereldkerk en wereldvrede.
E. De Schaepdryver.
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Ludwig HETLING S. I., Der Himmel. — Verlag eg Ars sacra », Jozef
Munchen, 1935, 144 blz..
Wat zegt « de hemel aan de meeste menschen van onzen tijd ? Zeer
weinig wellicht, buiten dat touter negatieve bevrijd-zijn van de vele elienden,
ttie deze 'aarde tot een tranendal maken. Schrijver wil den doorsnee-christen,
voor wie de theologische vaktermen doorgaans zoo weinig zeggen, de positieve
-waarde van het hemelsch geluk nader brengen. Hij doet het met zooveel
psychologische takt, in een zoo keurige taal, dat het boekje in dit genre een
pareltje mag heeten. De uiterst verzorgde typographische uitvoering doet
_Ars sacra eer aan.

E. Druwe, S. J.

j. BROUWER, R. K. Priester, De wonderbare dierenwereld in de
Uitgeverij Stegen, Maastricht, 124 blz..
Bijbel.
De teekening op de omslag doet aan een kinderboek denken ; dat is het
-niet. Het is een boek dat degenen die reeds vertrouwd zijn met den Bijbel met
genoegen en voordeel zullen lezen. Zij vinden er op een onderhoudende wijze
bijeengebracht al wat in de gewijde boeken op dieren betrekking heeft, hetzij
waar zij een rol spelen in de verhalen, hetzij waar zij gebruikt worden om
den mensch een les in te scherpen. Een tachtigtal dierennamen worden in het
register aangehaald. Heeft zijn warme sympathie voor de dieren den schrijver
soms niet te zeer beinvloed, waar hij b. v. spreekt over het Boek der Openbaring als een .« Dierenapotheose (blz. 108) of Isaias XI, 6-8 letterlijk in
vervulling wil zien gaan in de hernieuwde wereld (blz. 111v.) ? Hier en daar
ware in elk geval een kleine toelichting gewenscht, b. v. over de stofetende
slang (blz. 14) of bij Osee XIII, 2 (biz. 16).
E. Drum* S. J.

Frans HEINES S. V. D., Leven van Pater Arnold Janssen, stichter.
der Missie-Congregatie van het Goddelijk Woord en van de
Missiezusters Dienaressen van den H. Geest. Missiehuis
Maria Middelares aller genaden, Heide bij Antwerpen.
De schrijver maakt ons in dit boek bekend met de stichting, de teleurstellingen, den vooruitgang en de bevestiging van het Missiewerk van P. Janssen, stichter van twee groote Missiecongregaties die niets anders zijn dan de
verwezenlijking van zijn lens « Leve het Hart van Jezus in de harten der
-menschen }.
M.

F. CROLS, De Zaligheden. Radio-kwartiertjes. — Geloofsverdediging, Antwerpen, 1936, 116 biz., 12 fr..
Wie niet op de eerste plaais naar oorspronkelijke gedachten verlangt,
inaar graag luistert naar de innige stem van een priester die zich zelf niet
preekt doch Jezus-Christus, zal blij zijn dit boekje in handen te hebben gekregen.
M. C.
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FIEDLER E., Vaarwel, Vert. door Cor. Hessling. — P. Brand, Hilversum, 1936, 264 biz..
Fiedler is ook in ons land geen onbekende. In 4: Vaarwel 3 vinden wij hem'
geheel terug : levendige stip, rake beelden en vergelijkingen, communicatief.
Hier spreekt hij tot jonge menschen, tot hen die, vol verlangen naar vrije
persoonlijkheid, hun levenstocht aanvangen. De Waarheid zal ze bevrijden,
wanneer hun geloof werkelijk de bezielende kracht van hun leven geworden is.
Daarom opgepast voor de gevaren en niet laf meegeloopen met ongeloovige
tochtgenooten. Voor alien, wier geloofsatmospheer door een heidensche omgeving wordt aangetast zal 4: Vaarwel > een veilige wegwijzer wezen.
J. De Wint, S. J.

PFLIEGER Michael, Heilig Leven. Gedachten over het wezen en
den weg der christelijke volmaaktheid, .vert. door H. Kuitenbrouwer. — Teulings, 's Hertogenbosch, 224 blz,, 25 fr..
Het Heilig — d.i. het bovennatuurlijk — leven is niet lets kunstmatigs„
geen « dat en dat zal je laten... anders » ; maar 'heilig leven is « leven van
God in den mensch ». Dat is het hoofdthema van dit werkelijk interessant boek.
Uit de voorstelling blijkt dat wij onszelf en de ons toevertrouwde medemenschen, op de eerste plaats tot het bewust worden van dit deelgenootschap aan
het goddelijk leven moeten opvoeden. De twintig laatste bladzijden bevatten
behartenswaarde wenken voor het godsdienstonderricht. Vertaling en druk zija
goed verzorgd. — Een goeddoend en leerrijk boek, al voelt men soms to wet
dat het als reactie bedoeld is.
J. Van der Stichele, S. J.

Roger SEMICHON, Les idees sociales de La-Tour-du-Pin. —
Beauchesne et ses Fils, Parijs, 230 blz., 25 Fr. fr..
Rene de La-Tour-du-Pin wordt door de Fransche corporatisten die geen
vrede nemen met de politieke democratie, vooral door de Fransche monarchisten, aangezien als de meester van het moderne corporatisme.
Hij is diep-christelijk en radikaal ; hij komt tot belangrijke besluiten, welke
evenwel zeer absoluut zijn.
Wij treffen ze aan in zijn « Vers un Ordre social chrêtien. talons de route,
1882-1907 >), een verzameling artikels in verschillende revues verschenen. R..
Semichon heeft ze samengevat in het werk dat hij ons bier aanbiedt.
K. B.

Kolonel Gudmund SCHNITLER, De Wereldoorlog 1914-1918..

Aangevuld en uitgegeven door Kapitein G. Schnitler, vertaald
door Generaal-Majoor W. H. C. Boellaard met een voorwoord
van Generaal b. d. C. J. Snijders. — Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Den Haag, 400 biz. met schetsen en losse
kaarten.
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Een van de zeldzame geschiedenissen van den Wereldoorlog, waarvan
de schrijvers geen pleidooi pro domo hebben gemaakt. Kolonel Gudmund
Schnitler heeft de tragische gebeurtenissen van 1914-1918 als militair attaché
van Noorwegen aan het Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche front meegemaakt. Als ooggetuige en als technicus was hij ten voile bevoegd om de zoo
omvangrijke als ingewikkelde stof in een handig boekdeel samen te vatten.
Hij is er dan ook op voortreffelijke wijze in gelukt. Klaar en duidelijk trekken
de gebeurtenissen in hun samenhang aan den lezer voorbij. De aandacht blijft
gespannen en nooit vermoedt men bij den Schrijver voorkeur of anthipathie
voor ea der strijdende partijen. Als objectief, eenvoudig en toch volledig
verhaal van den Wereldoorlog is dit boek van blijvende waarde. Ter aanvulling van de errata weze opgemerkt dat de namen der generaals Manoury en
Laurezac verkeerd voor Maunoury en Lanrezac werden geschreven.
E. D. S.

Dr J. BROUWER, De Spaansche Burgeroorlog. — Paul Brand,
Hilversum, 1936, 95 blz..
Schrijver van deze lijvige brochure is tevens de auteur van gezaghebbende
boeken over de Spaansche geschiedenis. Zijn beheersching van het onderwerp
zijn eerlijk streven naar volledige objectiviteit geven aan zijn uiteenzetting
van de Spaansche toestanden een uitzonderlijke waarde. Voor hem is de
burgeroorlog in Spanje niet te herleiden tot een botsing tusschen fascistische
en communistische machten, en daarin heeft hij mijns inziens ten voile gelijk.
Maar waar hij dien strijd omschrijft als het conflict tusschen een nieuw,
modern Spanje, idoor Madrid en Valencia vertegenwoordigd, en het oude
traditioneele Spanje, voor wiens belangen de nationalen zijn opgekomen, zet hij
een meening voorop, die de aanhangers van Franco en waarschijniijk ook vele
buitenstaanders niet zullen deelen. Ook zijn oordeel over de Spaansche kerk
is al te streng en niet voldoende genuanceerd. Toch blijft deze studie eene
der degelijkste, die over de actueele toestanden in Spanje, verschenen.
E. D. S.

Dr. R. MIEDEMA, Hedendaagsche Kerkelijke Bouwkunst. —
W. P. Van Stockum en Zoon, 's Gravenhage, 1936, 44 blz..
Bij de karakteristieke kenmerken voor de vernieuwing van de bouwkunst,
t. w. de doelmatigheid, eenheid en universaliteit dient, wat de kerkelijke bouwkunst betreft, het streven gevoegd om de symbolische beteekenis van het
gebouw tot, uiting te brengen, daarbij gebruik makende van de materialen van
dezen tijd : beton, glas en ijzer. Een veertigtal moderne kerken in Zwitserland,
Frankrijk, Duitschland, Engeland, Zweden, Denemarken, Amerika en Nederland
worden aan de hand van illustraties besproken. Het ontwerp voor een kerkgebouw door den Amsterdamschen bouwmeester Herman Baanders, dat breedvoerig wordt behandeld in dit werkje, is vooral kenschetsend voor de richting
door den schrijver aangegeven.
Aihoewel voornamelijk bedoeld voor Protestantsche predikanten, kan deze
uiteenzetting ook in andere kringen er toe bijdragen om de moderne bouwkunst
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beter te begrijpen en, door de noodzakelijke samenwerking tusschen lastgever
en bouwmeester aan te wakkeren, helpen tot de verdere ontplooring van het
« kerkgebouw tot een tempel, waarin God's geest wonen kan en waarin de
gemeente de wijding van het Heilige ervaart.
Ad. Jansen.

Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, onder leiding van Prof. Dr.
Ir. Stan LEURS. — De Sikkel, Antwerpen, 2 deelen, 140 fr.
per deel ; in 20 afleveringen, 15 fr. per deel.
Bij het verschijnen van de eerste en de tweede aflevering hebben wij
gezegd waarom dit werk aller belangstelling en steun verdient. Wij ontvingen
nu ook de twee volgende afleveringen, in dewelke de uiteenzetting van Prof.
Dr. Kan. Maere over « Beeldhouwkust, Schilderkunst en Kunstnijverheid voor
1400 » wordt voortgezet. Prof. Leurs handelt over de « Receptie der Gothiek »,
hoofdstuk dat hij onderverdeelt in « A. — De Vroeg-Gothiek en B. — de burgerlijke Vroeg-Gothiek in het Graafschap Vlaanderen, C. — De Receptie der
Gothiek in Brabant en de Maasstreek » ; terwijl Dr. J. Lavalleye een aanvang
maakt met de Vlaamsche Schilderkunst tot ongeveer 1480.
Wij hopen op deze uiteenzettingen terug te komen, wanneer het eerste deel
volledig zal verschenen zijn en wij in staat zullen zijn het werk in zijn geheel
te beoordeelen.
Ad. Jansen.

nr 2 reeks Schijn0. VAN DOMBURG, Levende Schaduwen.
werpers, Het Spectrum, Utrecht, 1936, 96 blz., 12 fr..
Dit boekje zou met alle recht 'n hulde aan de avant-garde kunnen genoemd
worden. Van Domburg bewijst hier onweerlegbaar dat in de filmindustrie
te veel aan a cinematografisch verslag » gedaan wordt : de « realiteit >> ontbreekt, en deze alleen kan de « levendé film » scheppen.
Zeer aantrekkelijk wordt de historie van de film uiteengezet : z'n ontstaan,
ontwikkeling, mogelijkheden, enz. ; met een schat van treffende voorbeelden.
Volgt dan een reeks eenvoudige notities over enkele belangrijke aspecten
van het filmwezen : opname, montage met z'n « conditio sine qua non » : het
rythme, kleur, geluid. Het hoofdstuk « Nederlands geluid » bewijst den klaren
blik van van-Domburg. Hij stelt een paralleel tusschen Nederlend en Vlaanderen :
beide streken hebben tot nu toe nog niet veel goeds, bijgebracht, doch 'n wending ten goede is wel te voorzien.
De bladzijden over « Filmkeuring » — hoewel slechts handelend voor Nederlandsche toestanden kunnen ons wel boeien, maar het zwaartepunt van het
boekje ligt in de laatste paginas. « De Katholieke'n en de Film ». Ons doel
rnoet tweevoudig zijn : de films op 'n hooger plan brengen, en een deel der
flimproductie overnemen om die naar onze inzichten dienstbaar te maken aan
het leven in den breedsten zin.
De schrijver zet zijn opinie uiteen over de vraag hoe de katholieken hebben
te werken, en meent terecht dat er te veel over Ile films gepraat wordt en
te weinig over Film.
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Dit boek is geschreven niet voor de ingewijden in de filmkunst, maar wel
voor alleen die het met film goed meenen.
We wenschen van harte dat dit boekje z'n werk doet.
D.

Dick LAAN, Tarakanner tegen wil en dank, — Van Holkema en
Warendorf, Amsterdam, 268 blz., ing. 35 fr., geb. 50 fr.
Men geniet van dit jongensverhaal als van het eerste morgenpijpje : zoo
smakelijk is het geschreven en zoo keurig is de photo-illustratie. Stel je voor :
'n groep Hollandsche jongens reist naar Noorwegen op het kampeerschip
Tarakan », terwijl een jonge H. B. S.-er, die van huis is weggevlucht, zich
juist op datzelfde schip heeft verborgen : « Tarakanner tegen wil -en dank ».
De avonturen van dezen jongen maken van het boek een geheel. De al te vrije
omgang met de leeraars (p. 15-16), het telkens in vuur en vlam schieten van
jongetjes van de 3 e H. B. S. (onze 4 e ) bij 't zien van een meisje, de nieuwe
spelling, de gewone hollandsche.slordigheid wat de naamwoordelijke geslachten
betreft (de deur, zij : p. 56 ; de sage, hij : 145) maken dit boek voor onze
vlaamsche collegejongens minder geschikt.
B. De Wint, S. J.

LANGENS L., De dolende Ridder. — Davidsfonds, Leuven, 1936,
216 blz., 15 fr..
Een ridder is, na geleden onrecht, tot « dolen » gedwongen : hij kiest
partij voor het y olk tegen de strenge heeren. In een van zijn tochten redt hij
een jongen held, in wien hij zijn zoon herkent. In de groote steekspelen voor
- den koning verslaan ze, met hun beiden, hun en zijn vijanden. De « dolende
Ridder » wordt in eer hersteld : zijn zoon huwt de schoonste princes van het
rijk : het « natuurlijk » einde van een volksboek, dat aan de jongeren 't meest
zal behagen.
B. De Wint, S. J.

WEYMAERE C., De porseleinen Siegfried. — Davidsfonds, Leuven,
1936, 181 blz., 15 fr..
'n Porseleinen Siegfried en 'n bronzen Cupidootje op 'n hoek van de piano !
'n Boekenworm van een onderwijzer droomt ervan : het petieterig alledaagsch dorpsleventje rondom zich tot de grootheid van vroegere eeuwen op
te zweepen. Jawel, — maar porselein is zoo breekbaar ! — bij het eerste contact
met het ware menschenleven ligt heel die heldendroom stuk.
« De Porseleinen Siegfried » is gebroken, en Cupidootje's koker is leeg ! !
Het boek, hoe humoristisch ook geschreven, is toch 'n tikje langdradig
en slordig.
B. De Wint, S. J.

MEURRENS, Groote figuren uit de Geschiedenis der Telefonie. —
Davidsfonds, Jeugdboek N° 20, 1936, 120 blz,, 12 fr..
Goed vulgarisatiewerk dat op eenvoudige wijze uiteenzet hoe de telefoon
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werkt door ons bijzonderheden mee te deelen over de voornaarnste « uitvinders » : J. P. Reis, A. G. Bell, T. A. Edison, M. Pupin, N. Tesla, L. De Forest.
W. K.

Frans VAN OLDENBURG ERMKE, Dame alleen. — Poirtersfonds,
1935, n° 7, 146 blz., ing. 8 fr., geb. 14 fr..
Jef SCHEIRS, De Filosoof van Haagem. -- Poirtersfonds 1935,.
no 8, 180 blz., zelfde prijs.
Annie HULSMANS,Het licht aan 't einde van de donkere weg. —
Poirtersfonds, 1935, n° 9, 111 blz., zelfde prijs.
Van Oldenburg Ermke weet tragi-comisch het Leven voor te stellen van
een petieterige oude juffrouw die tenslotte als heldin sterft in een brand.
Hoogdravende literatuur is dat wel niet, hoogspanning vindt men er niet maar
men verhaalt er losjes en humoristisch, 'n tikje te sterk soms parodieerencL
« De filosoof » van Jef Scheirs heeft in de Poirtersfondsuitgave een nieuwegelegenheid gekregen om een ietwat ander publiek te bereiken. In deze uitgave.
is Naten Kobus geworden, Titten Hannes maar Patatje is Patatje gebleven.
Sommige woorden die specifiek Z. N. waren, werden omgezet. Het leest nog
even aangenaam. Men kan wel nadenken over de werkelijkheid van het Hannes
type, men kan wel zijn philosophie onbroederlijk vinden en zijn humor somsvoelen overslaan tot sarkasme. Toch mocht Jef Scheirs' « filosoof » heruit-gegeven en door velen gelezen worden.
Annie Hulsmans' boek is van een heel ander genre. Het is een « sociaai
roman opgedragen aan alle waarlijk goede menschen ». Een jong huisgezin
wordt door faillissement beproefd en komt langs « donkere wegen » tot vredeen geluk. « Dit alles, dit wonderschoone, heeft dat heel kleine, slapende kindje
gedaan ». Mevr. Berkvens (haar meisjesnaam is Annie Hulsmans) schrift
teeder eenvoudig en vrouwelijk gevoelig. Ze bezorgt door en door katholieke
A. S.
lectuur.

Hendrik VAN TICHELEN, Poezie voor kinderen, Bloemlezing
voor den kindertuin en de vier graden der lagere school. Derde,
veel vermeerderde druk. — 1931, Van Uffelen en Delagarde,.
Antwerpen, 323 blz..
Een betere bloemlezing van versjes voor het lager onderwijs ware moeilijk
samen te stellen. Dat vergde niet alleen den smaak en het talent van Hendrik
van Tichelen, maar ook zijn ondervinding en standvastigen ernst. Want
sinds hij, in 1923, zijn drie bundeltjes had laten verschijnen, werkte hij zijn,
verzameling zoo getrouw bij dat het getal stukjes nu van 250 tot 340 is
opgevoerd ; — en elk versje heeft, meenen we, de vuurproef van de praktijk
doorstaan, aleer het een plaatsje vond... Zoo bracht hij nu, in dit lijvig boek,,
de drie deeltjes van vroeger onder : voor onderwijzers en opvoeders een
onmisbare schat.
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Zijn voornaamste hoedanigheden hunnen wij slechts, de eene na de andere,
even aanduiden :
1 0 ) het zuiver paedagogisch standpunt. Men bundelde geen kinderversjes
welke mooi zijn voor groote menschen : ze moesten groote menschen en
kinderen beide bekoren, kinderen het nicest ; ze moesten daarbij aan de k;nderen wat leeren en hen beter maken.
2°) zijn methodische samenstelling. In drie groepen staan de versjes verdeeld : « kindertuin en lagere school, l e graad — lagere school, 2' en 3•
graad — lagere school, 4 e graad ». Elke groote verdeeling vertoont nog de/elide structuur : « kinderleven en kindertooneeltjes — stielen en ambachten
— dierfabels en diertooneeltjes — in de natuur » ; maar vooraan bij het eerste
deel vinden we een verzameling kleuterrijmpjes, en achteraan bij het derde
een groep verzen over het volksleven en volkslied, een andere groep uit
Zuid-Afrika... Zoo gaat de wereld voor het kind geleidelijk open : van het
spontaan rhythme komt het tot de teedere klankexpressie ; van den kleinen
kring van huis, school en dorp, tot het aanvoelen van eigen y olk, en van
verwijderde taalgenooten, ergens op de wijde wereld.
3") zijn conservatief en modern karakter meteen. Al treffen we heel wat
moderne stukken aan, ook de oudere van Goeverneur, Heije, Van Droogenbroek, Lovendaal, Van Alphen begroeten we met een glimlach. Terecht werden ze behouden : zij hebben hun sporen verdiend ; zij behooren ook bij den
ons overgeleverden schat van wijsheid, snaakschheid en stichtende lessen,
die we, in de opvoeding vooreerst, moeten aanwenden.
Graag hadden we met meer zorg, de oorspronkelijke verzen van den
arbeid naar vreemde modellen onderscheiden gezien (nrs. 168, 175, 181, 240
o.a. zijn bewerkingen). Op den strikt neutralen geest van de verzameling
moeten we ook wijzen : zij wordt er, voor ons, niet minder bruikbaar
door ; maar wij moeten haar, met godsdienstige versjes, volstrekt aanvullen.
Aan alle onderwijzers en opvoeders, aan de leeraars van het lager
middelbaar onderwijs bevelen wij nochtans dit bock ten zeerste aan : het is,
in zijn soort, onovertroffen.
Em. Janssen, S. J.

Albert KUYLE, Rond een blauw meer. — Paul Brand, Hilversum,
1936, 110 blz,, ing. fl. 1,75, geb. fl. 2,50.
Het « blauw meer , is het Lago Maggiore, op de grens van Italie en
Zwitserland ; en deze reisnotities, in 1934 geschreven, worden nu voor het
eerst in boekvorm uitgegeven.
Werk van Albert Kuyle : daarmee is het bock voldoende gekarakteriseerd.
Weer verrast ons zijn altijd verbazende stijl : een overvloed van concrete bijzonderheden, die een allerknapste keuze blijkt to zijn uit een veel grooteren
overvloed. Een suggestie van elk detail ; een ordening van al deze, waardoor
men zich nader gebracht voelt bij de oerkracht en de verborgen ziel der dingen ; alles in een krachtig en toch lenig proza, zwaar zonder overlading,
vial van geuren, kleuren, droomen en spontaanheid.
Werk van Albert Kuyle : scherpe flitsen aan het adres van de alles be-
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dervende badgasten en parasieten aan deze mooie kust ; iets nog van de
warme genegenheid voor armen en eenvoudigen, die Harten en brood b.v.
zoo heerlijk maakt. Buitengewoon knap journalisme ; wat verzonken echter
in de stof en den stijl, wat ver van de wereld der ideeen.
Deze vijfde bundel met reisindrukken neemt, naast de andere, eervol zijn
plaats in : hij leest prettiger en doet minder fragmentarisch aan dan Het land
van de dorst (daar stond de schrijver echter voor een moeilijker taak). En de tabakmanufactur van Brissago, en de processie van Gerda, en Emil Ludwig in
zijn huis op den heuvel, en de tuin van Pallanza, en de overleden schilder
Franz Marc : alles blijft ons zoo duidelijk bij, dat we, een moment slechts,
hoeven na te denken... daar is het weer !...
E. J.

Paul VERMEER, Nachtklanken. — « Alra >>, Antwerpen, 1936, 32
blz., 18 fr..
Het eerste dichtbundeltje van een jong schrijver. Poezie wordt er vervangen door cynisme (blz. 11-13), door navolging van J. F. Werumeus Buning
(blz. 14, 16, 17), door schijn-diepe tegenstellingen (blz. 15, 16, 18), tenslotte
door een vle.ugpe idealisme (blz. 28-29)... Hoe ver de echte poezie verwijderd
ligt, make men op uit volgende parodie (hoe moeten wij het anders noemen ?)
van G. Gezelle, het best geslaagde vers nochtans van alle :
het leven is een woonpaleis
van goed' en kwade geesten ;
soms lijkt het mij een paradijs,
dan weer een stal met beesten. (blz. 21)
Over de illustraties van R. Tournay ware, indien hun zedelijk peil hooger
stond, misschien iets goeds te zeggen.
E. J.

Dr. G. J. GEERS, Van den vos Reinaerde, verkorte uitgave met
inleiding en voetnaten. — Dishoeckje N o 2, Van Dishoeck, Bussum, 63 blz., fl. 0,60.
Een volkomen bruikbare schooluitgave van den Reinaert ! Een zorgvuldig
uitgewerkte inleiding ; een even kiesch als doelmatig besnoeide tekst ; een
wetenschappelijk verantwoorde schrijfwijze die, aan den modernen lezer, een
minimum van eischen stelt ; schaarsche en toch voldoende voetnota's ; een
even bevallig als handig boekje... : wij kunnen dit werkje, bij leeraars en
belangstellende lezers, niet genoeg aanbevelen.
Opgemerkt dient echter dat Dr J. Van Mierlo zijn oordeel over het ontstaan
van den R. wel wat heeft gewijzigd (zie Versl. en Meded. van de Vi. Acad.
1929 en 1930 ; Beknopte Geschiedenis van de Dud- en Middelnederlandsche
letterkunde, tweede uitgave, 1933, blz. 53) ! Ook zou hij de Germaansche dierenvertelsels zorgvuldiger van de Oostersche fabels onderscheiden (ibid., blz.
47-49), en de ‹c waardeering >> van het verhaal anders schakeeren (blz. 52)_
E. J.
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Mevrouw G. VAN NES-UILKENS, Duikelaartje, 1936, 305 biz. —
De Bergmannetjes, de jonge jaren van de Bergmannetjes, 1936,
223 biz. — Het verlaten Eibernest, 1936, 236 biz. — Van Holkema en Warendorf, Amsterdam.
In deze drie boeken geeft Mevrouw G. van Nes-Uilkens een blijk van
haar zielkundigen kijk, niet alleen op de zoo wisselvallige stemmingen van in
leutige onbezorgdheid opgroeiende kinderen, maar ook op de meer ingewikkeldepsyche der grooteren.
Ze weet ons waarlijk te boeken met al de avonturen, waar wij zelf, met
de sympathieke ,helden van haar boeken, op uitgaan.
't Is een brok dartelend leven, waardoor wij nu eens in een zeer deftig
dorp geintroduceerd worden, om er de stadsche mevrouw Huysmans de zeer
talrijke aanvallen van afgunst en kwaadsprekerij te zien « ontduikelen ) ; dan
weer in een protestantsche dorpspastorie, waar vele kinderen en weinig geld,
kommer en gelatenheid, angst en intense vreugde doen afwisselen, en waar
de alles-doordringende geest van vertrouwen toch de ongedwongen natuurlijkheld niet verhindert ; dan weer in de meer speciale atmosfeer van jongeren,
die voor en na het huwelijk zoo vele ingewikkelde mogelijkheden moeten
bespreken. In hun woorden echter ligt niets van een paedagogische gestyleerde
bedoeling, maar wij komen er in voeling met het meest verhevene wat vaderzijn en moederschap schenken kunnen.
De zuiver protestantsch-strenge atmosfeer echter, waarin wij ons in de
drie boeken moeten bewegen, zal misschien de Zuid-Nederlandsche lezers,
minder vertrouwd met deze toestanden, in de onmogelijkheid stellen om aan
alle psychologische details hun voile waarde te laten geworden.
A. Darquennes, S. J.

SHI NAI AN, Soeng doolt naar de roovers. Uit het Duitsch (van
Dr KUHN) vertaald door A. DEMAECKERE. — «Die Poorte,›.
Oude God-Antwerpen, 1936, 230 biz..
Het liefst zouden we onze recensie van De Roovers van het Liang Schatz
Moer (Streven, Ill, biz. 220) eenvoudig overschrijven : dit tweede boek is, als
het eerste, avontuurlijk en boeiend, vol van verrassende vondsten en sterk
gekruid. Weer vechtpartijen, dronkenschap, diefstal, doodslag en wraak ; weer
wint het de sluwe vermetelheid op het wettelijk gezag; — maar weer staan broederlijkheid en rechtvaardigheid in eer ; de liefdevolle goedheid van Soeng vooral
die zich, van ieder oprecht mensch, een onafscheidelijk vriend maakt.
Weer vormt het boek een intrigue op zichzelf, die nog eens een onderdeel
lijkt te zijn van een grootere intrigue. Want nog altijd zien we de bende van
het Liang Schan Moer aangroeien, wij zien haar onbeduidende schermutselingen
tegen gewetenlooze gezaghebbers ; — doch wat zal haar geweldige macht,
tenslotte, uitwerken ?
E. J.
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Bruno GLEITZE, Statistisches Lexikon. — Verlag von J. C. B. Mohr,
Tubingen, 1935, 464 blz., RM 6.
Eindelijk een boek waar men de belangrijkste statistische gegevens tesamen
vindt ! Elken dag verschijnen nieuwe gegevens in honderden publicaties, die
de schrijver geraadpleegd heeft, en waardoor hij de voornaamste verzamelde
tot een geheel : zijn Statistisches Lexikon.
De methode, die hij gevolgd heeft, is nieuw ; elk land wordt afzonderlijk
behandeld naar eenzelfde schema : bevolking, economie, prijzen, buitenlandschen handel en verkeer. Daarbij heeft B. Gleitze ook de statistische gegevens
opgenomen van al de voornaamste onderwerpen, die in het boek naar alphabetische volgorde gerangschikt zijn.
Af en toe komen strookdiagrammen de statistische gegevens aanschouwelijk
voorstellen, en overal kan men de referencies naar de geraadpleegde bronnen
vinden, hetgeen aan den lezer toelaat complementair materiaal to zoeken,
als hij het verlangt.
Onder alle opzichten is dat boek — dat in , zak-formaat » uitgegeven
werd — geschikt voor theoretisch en praktisch werk, en daarom kan het warm
aanbevolen worden.
Wie den titel leest en tevens den naam van den uitgever, zal onvermijdelijk
denken aan het bekend « Versicherungslexlkon » ook bij J. C. B. Mohr uitgegeven ; het werk dat ons hier aangeboden wordt is evenwel van een anderen
aard : men treft er geen uitleg van gebruikte termer en ook geen toelichtende
bijzonderheden in verband met de statistiek maar een encyclopedisch overzicht.
Beide werken zijn in hun aard uitmuntend.
J. De Jaegher, S. J.
K

G. LEBRUN, Dubbel Boekhouden. —
De Sikkel, Antwerpen, 68 blz.

(Bewerkt

door R. Kemps). —

Dit boekje, dat bedoeld is als een elementaire uiteenzetting van het mekanisme van het dubbel boekhouden, geeft een eenvoudig en klaar overzicht van
de zaak. De studie wordt vergemakkelijkt door een vijftigtal oefeningen.

J. D.
Lama YONGDEN and Alexandra DAVID-NEEL, Mipan, der
Lama mit den fiinf Weisheiten. — F. A. Brockhaus, Leipzig,
1935, 335 blz..
Wij treffen hier, behendig samengebracht, de dikwijls gansch fantastische
verhalen aan, in Thibet in omloop, beschrijvingen van landschappen, inlichtinA,.a en over de zeden der verschillende volkstammen uit de streek. Slechts een
roman, dat ons evenwel eenigermate in de ziel van den bijgeloovigen Thibet,aan last doordringen.
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De Wereldstrijd om Christus (1)
door Em. JANSSEN, S. J.
I.
Voor alle menschen is Christus op het kruis gestorven ; op alle
eenlingen en beschavingen werkt die bovennatuurlijke bestemming,
door het bewustzijn of door het onderbewustzijn, diep in. In het midden van het geschapene staat de Godmensch, Christus. Door Hem,
den c Eerstgeborene van gansch de schepping > (2), kunnen alle
menschen deelachtig worden aan Gods eigen wezen ; en wie zijn
sterven vereenigen kan met Christus' dood, gaat een glorievolle verrijzenis tegemoet, den Eersteling » na onder hen die ontslapen
zijn ) (3).
Een keuze dringt zich, voor ieder mensch, dus op : Christus en
het heil van zijn ziel, of een leven en sterven buiten Christus. Zij
dringt zich op : ieder mensch, tot de jaren van verstand gekomen,
redt of veroordeelt zichzelf ; en wie Christus verwerpt, kiest Mies,
behalve het eenig noodzakelijke (4).
Wie Christus kiest, .legt het laatste levensdoel buiten dit leven ;
en in dit leven stelt hij de onderwerping vooraan. Wil en verstand
onderwerpt hij aan Gods bovennatuurlijk ingrijpen, het leven hier
is hem een pelgrimstocht ; maar vooraf glanst op zijn gelaat de
eeuwige zaligheid waarheen hij zich wendt.
Wie Christus verwerpt, kiest , het genot, de macht, de wijsheid
van de wereld ; in rijkdom, macht of roem kiest hij . zichzelf. Maar
den dood kan hij niet voorbijzien ; evenmin de onsterfelijke ziel en
haar diepst begeeren, waaraan Christus voldoet. Hij verwerpt onderdanigheid en onthechting; bewust of onbewust (5) verwerpt hij Christus zelf : met al de machten der wereld en het fanatisme van zijn
hoogmoed verzet hij zich tegen Christus' koningschap.
Zoo verdeelt de komst van Christus de harten en de gemoe4:

4C

(1) Kantteekeningen bij : Karl PFLEGER, Geister die um Christus Amgen. -2. Auflage, 1934, Pustet, Salzburg-Leipzig, 313 S..
(2) Coloss. 1, 15.
(3) I Cor. 15, 20 ; cfr. Coloss. 1, 1&'; Openb. 1, 5.
(4) Cfr. Lc. 10, 42.
(5) 4 Onbewust ) in dezen zin, dat hij niet noodzakelijk Christus expliciet
boeft te kennen, om 'Diens toch genade te verwerpen.
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deren : men aanvaardt Zijn redding of men wijst haar af. En eenieder
voor zichzelf niet alleen : wie Christus aankleeft wordt een met Hem,
een met al degenen die Hem aankleven, an in zekeren zin met alwie
Zijn genade nog niet onherroepelijk heeft verbeurd. Anderzijds, wie
Christus afwijst, zoekt partijgenooten om zijn afwijzen als to
rechtvaardigen... Twee legers die elkander mOeten bestrijden : het
eene met armoede, onthechting, onderwerping ; het andere met alle
aardsch geweld en bedrog. Altijd wordt, na den gekruisgden Christus, Zijn leger verslagen en verstrooid ; altijd ook triomfeert het in
en door de nederlaag. Het staat op uit den dood ; en Christus' rijk,
hoezeer op de wereld ook gevestigd, is niet van deze wereld (6).
Geen kracht beroert het menschdom dieper dan het zwaard dat
Christus is komen brengen (7) ; nooit kan Hij anders voorgesteld dan
als « een teeken van tegenspraak » (8), anders gepredikt dan gekruisigd (9). En de vrede, waarvan de engelen zongen op Kerstnacht, is slechts voor « de menschen van goeden wil » (10) : door
Hem «moeten de gedachten van veler harten worden ontsluiercb) (11 ).
Deze levens- en wereldbeschouwing is, voor wie waarlijk gelooft, de eenig mogelijke ; naar de mate van zijn levend geloof werkt
hij haar uit in zijn denken en handelen. Aan een ongeloovige kan zij,
van buiten uit, bewezen worden ; haar synthetische kracht en zedelijke verheffing kunnen hem ook, op zichzelf beschouwd, ontzag
inboezemen ; het geloof echter alleen onthult haar geheimnisvolle
bevrediging en donkere verlichting. De mensch moet, zich bewust,_
voor Christus kiezen dan pas ziet hij, in de groote wereld buiten
zich, hoe de keuze voor of tegen Christus er alles beheerscht : c Wie
niet met Mij is, is tegen Mij ; en wie niet met Mij verzamelt, verstrobit » (12).
Dan ziet hij hoe, voor de menschen die nooit of nimmer van, de
Verlossing hoorden, aan het einde van een deemoedig beoefende
godsdienstigheid, Christus, omsluierd wellicht, toch de redding
brengt, en de zielen binnenleidt in Zijn paradijs.
Hij ziet dat alle oprecht dienenden in eenvoud en gerechtigheid,
(6) Cfr. Jo. 18, 36.
(7) Cfr. Mt. 10, 34.
(8) Lc. 2, 34.
(9) Cfr. I Cor. 1, 23 en 2, 2.
(10) Lc. 2, 14.
(11) Lc. 2, 35.
(12) Lc. 11, 23.
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hoezeer ook door de gewetenlooze najagers van rijkdom, macht en
roem, bespot, benadeeld en verguisd, tech steeds de zaligheid erlangen die de Bergrede beloofde ; en, tastend misschien in de schemering, tech veilig toeschrijden naar den eénen schaapstal met den
&nen Herder.
Hij ziet hoe Christus' zichtbare Kerk, die gene schapstal weliswaar hierbeneden, toch niet adaequaat de strijders veer Christus
afscheidt van die tegen Hem. Want zoowel binnen als buiten de Kerk
kan men Christus nog verkiezen en Hem verlaten : binnen de Kerk
dririgt men dieper door in Zijn liefde of men bereidt de afscheuring
voor van Hem en van haar ; buiten de Kerk richt men zich naar
haar poort, die de poort is van den hemel, of men miskent haar wenkenden vrede...
Hoezeer ook zichtbaar, de wereldstrijd om Christus hoort bij
het leven der ziel. leder mensch richt zich theocentrisch of egocentrisch : de theocentrische menschen herkennen elkander intuitief ;
verbonden bewerken zij hun gezamenlijk heli ; — de egocentrische
sluiten, tegen de theocentrische, bondgenootschap ; en dat bondgenootschap duurt altijd voort, want de strijd is nooit ten einde.
Duizendvoudig en toch êên is elke strijd om Christus : in een
ziel, een land, een tijdperk, heel de wereldgeschiedenis. Een menschenleven, de bestemming van een yolk, de geschiedenis van een
eeuw : telkens vormt het een nauwkeurig omlijnd drama, met eigen
gegevens, dynamisme en ontknooping ; telkens is het slechts een
onderdeeltje van het altijd vorderend werelddrama, waarin de gekruisigde Christus de hoofdrol speelt. Met een krioelende wemeling
van millioenen menschen, met bloedige en onbloedige schaakpartijen
van vorsten, volkeren en staten, met een zich steeds wijzigende wisselwerking van tijdgeest op tijdgeest, gaat het groot wereldgebeuren
zijn gang : de voltooiing van Christus' verlossing.
Daaraan moeten we denken als we, in bepaalde domeinen en
bij bepaalde eenlingen, den strijd om Christus nagaan. Telkens is hij
aangrijpend, diep en tragisch — in zekeren zin onuitputtelijk, want
het gaat om : alles of niets ; telkens afhankelijk ook van den tijd
en het land waarin hij wordt gevoerd, en dat land en die tijd vormen
een gering phenomeen in de altijd alles mobiliseerende botsing : God

en de duivel.

II.
Op het domein van kunst en letterkunde, draagt de wereldstrijd
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om Christus een heel bijzonder kenmerk. Want de schoonheidsontroering is de onmiddellijke reactie . van den mensch op zijn bovenw
natuurlijke bestemming, het verzetten van de bakens in de natuuy
zelf (13) ; en de kunst geeft het leven weer in het licht van een —
begeerde of reeele, echte of gewaande' onmiddellijke godsopenbaring. Het oertype van de schoonheid is de H. Drievuldigheid, die de
wereld vervult met Haar almacht, wijsheid en genade ; dat van
den kunstenaar is Christus, die, door Zijn dood, het leven
schenkt dat van de inspiratie : de , genade in al Naar vormen ; —
dat van het kunstwerk : een evangelie, een blijde tijding, een glorie
aan God in den hooge en op aarde vrede aan de menschen van
goeden wil.
Wij maken de kunst niet bovennatuurlijk ; in Naar laatste bestemming alleen is zij het, evenals elke menschelijke werkzaamheid.
De bestaande bovennatuurlijke orienteering echter geeft aanleiding
tot kunstwerken ; en deze, per se met natuurlijke vermogens enmiddelen voortgebracht, streven er altijd naar in het bovennatuurlijke
binnen te dringen. Zij nemen de vormen aan van Gods boven-.
natuurlijk ingrijpen ; en, in hun hoogste verwezenlijking, krijgen
bijna altijd een godsdienstige tint, zelfs inhoud. Het domein van de kunst
is het grensgebied, waar natuur en bovennatuur elkander ontmoeten
psychologisch ordent en richt de bovennatuur alle beweging en verkeer, welke, onlogisch, bestaat uit natuurkrachten en -rijkdom (14).
Zoo komt het dat de kunst, met den godsdienst vergeleken, er
een integreerend bestanddeel van schijnt te zijn. « Schijnt te zijn
alleen ; in werkelijkheid is de godsdienst (wij zegden het reeds) , in
zijn uitwendige verschijning, het oerbeeld van alle kunst. Kunst
vloeit uit den godsdienst voort en wil zich altijd weer met den godsdienst vereenzelvigen. De godsdienst zelf echter staat, strikt genomen, buiten en boven de kunst ; tenzij in zoover hij, in en door Naar
vooreerst, zichzelf organiseert, verdiept en verbreidt. Als de godsdienst de zee is, dan is de kunst de zandige kust, op wier beweeglijkheid de zee Naar golven uitteekent en Naar schelpen en schatten
achterlaat.
(13) Het ligt buiten ons bestek te onderzoeken hoe de schoonheid, in een zuiver
natuurlijke orde, zich iou voorgedaan hebben. Wij gaan uit van de feitelijkbestaande en tot alien zich uitstrekkende bovennatuur.
(14) Een bovennatuurlijke genade kan, bij den schepper of bij den aanschouwer, met een kunstwerk zelfs habitueel verbonden zip4. Dat is, aesthetisch-lekhouwd,
bijzaak natuurlijke vermogens volstaan (per se) om het kunstwerk voort- to brengen,
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Zoo komt het eveneens dat de kunst, tegenover wetenschap,
techniek, zedenleer gesteld, tot een andere sfeer schijnt te behooren.
4 Schijnt te behooren :o weer : aan alle natuurlijke bedrijvigheld moet de kunstenaar zich voeden ; daarna en daardoor slechts
openbaart hij zijn yolheid en begeeren meteen, zij het nog in vormen
die hemzelf in zekere mate te boven gaan.
In het aardsch paradijs heeft Adam, van God, bovennatuurlijke,
buitennatuurlijke en natuurlijke gaven ontvangen : de buitennatuurlijke (bevrijding van onwetendheid, begeerlijkheid, lijden en dood)
van de bovennatuurlijke afhankelijk, verhieven, aan heel het geslacht
geschonken, heel het geslacht tot een hooger bestaansvorm ( 15).
Bij het teloorgaan van de bovennatuurlijke, vervielen dan ook de
buitennatuurlijke. Maar de bovennatuurlijke bestemming bleef bestaan;
en daarmee verbonden, het vermogen om, in den geest, het verloren
paradijs nog te betreden ; m. a. w. om in schoonheid op te gaan ( 16).
De keuze van den mensch voor of tegen Christus, voor onderwerping of zelfzucht, is godsdienstig ; onmiddellijk oefent zij dus, op
de kunst, haar weersiag uit. Er is een theocentrische kunst die er naar
streeft Christus' verlossingswerk mede te verrichten ; en een egocentrische die, in laatste instantie, het dwarsboomen wil ; — en het
theocentrisme en egocentrisme behooren tot het formeele van de
kunst ; d. w. z. een kuntwerk is het slechts in zoover het de vormen
aanneemt van een beweging naar Christus of van Hem weg. De
wereldstrijd om Christus wordt vooreerst op het domein van den
godsdienst gevoerd, daarna op dat van de kunst, daarna op de andere.
En op dat van de kunst levert hij de trouwe weerspiegeling : eenerzijds van het godsdienstig gebeuren ; anderzijds van de harmonische
of onharmonische onderlinge verhouding en inwerking der natuurlijke vermogens.
Godsdienst en kunst, kunst en zedelijkheid : onder deze twee
titels brengen wij alles onder. Godsdienst en kunst ; en evenals er,
tegenover den waren godsdienst en de deemoedig dienende gods.dienstigheid, magie en tooverij bestaat, en een zelfzuchtig bijgeloof :
evenzoo bestaat er, tegenover de godsdienstig-gerichte kunst die de
menschen, onmiddellijk, nader bij Christus brengt, een daemonische
kunst, die Christus vervangt door den duivel. Een faustische kunst ;
(15) De bijzondere betrekking, bij Adam, tusschen de heiligmakende genade en
de buitennatuurlijke gaven, hoeft hier niet onderzocht te worden.
(16) Wij hopen deze gedachten, binnenkort, breedvoeriger te kunnen ont-wikkelen.
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om het met moderne woorden uit to drukken. — Kunst en zedelijkheid daarnaast. De ware kunst zuivert en verdiept de menschelijke
bedrijvigheid ; doch er is ook een ontredderende kunst, een bedwelming
en een bezoedeling ...En de twee vragen : godsdienst en kunst, kunst
en zedelijkheid, staan niet onafhankelijk van elkander ; de tweede
is alleen de grondslag van de eerste, en de eerste blijft, zonder de
tweede, onoplosbaar. Zedelijke kunst is, uit zichzelf reeds, godsdienstige kunst ; doch alleen de godsdienstige vormen mogen gelden
als kunstvormen. Omgekeerd doet onzedelijke kunst reeds daemonisch aan, al zit het daemonische dieper dan in de materieel-geschonden zedenwet.
De wereldstrijd om Christus polariseert, in de kunst, alle krachten en werken. Zij zijn — misschien slechts van verre, dan echter
nog — godsdienstig of daemonisch (17).
Een strijd van licht en duister : niet anders kan de algeheele
kunstgeschiedenis, in haar diepste wezen, worden voorgesteld ! Een
opeenvolging van dagen en nachten ; een gedurig wisselend drama,
waarvan alles zich toch organisch samenvoegt ! En evenzoo de kunst
van an land en een tijdperk ; evenzoo zelfs de loopbaan van an
kunstenaar ! Hoezeer ook van zijn tijd en beschaving afhankelijk,
toch spreidt an kunstenaar zulk een rijkdom en diepte soms open.
zulk een verscheidenheid die tevens eenheidl blijft, alsof hij alleen,
voor of tegen Christus, den beslissenden, den alles omvattenden
veldslag leverde.
Meer dan alle andere menschen — de priesters en de bedienaars
van den godsdienst uitgezonderd — vechten de kunstenaars (ceteris
paribus) om Christus, en beinvloeden zij den wereldstrijd. Zij leggen
hun ziel bloot, van Christus doorglansd of van den duivel beheerscht;
en Christus of de duivel nemen veel zielen in bezit, die zich, door de
kunstwerken, met de hunne vereenigen.
III.
Zelden droeg een boek een juister en suggestiever titel dan dit :
Geister die um Christus ringen. Na een inleidend hoofdstuk overo Christus, der Lebendige >>, verzamelt Karl Pfleger hier even door(17) Wij laten de vraag onopgelost in hoever een daemonisch kunstwerk
minder kunstwerk zou zijn. Een kunstenaar, die daemonisch arbeidt, verliest daarom
zijn talent of zijn inspiratie niet. Soms integendeel ! Hij ontreddert echter, geleidelijk,
zichzelf ; en zijn kunstwerken, hoe waardevol ook, ontredderen — voor hun deel -de kunst en de schoonheid.
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wrochte als doordachte studien over de drie Franschen Peguy, Bloy,
Gide ; over den Engelschman Chesterton ; over de drie Russen
Dostojewski, Solovjeff, Berdjajew. Wij bezitten de noodige bevoegdheid niet om zijn synthesen critisch te beoordeelen ; het levert
trouwens veel meer nut op, zijn gestalten, zooals hij het doer, omheen
Christus te stellen. Laten wij ons, om wille van den omvang van dit
artikel, bij de Franschen beperken.
Op den achtergrond van de Fransche traditie, waarin, sinds
.
Pascal voornamelijk, het probleem van zonde en genade de edelste
en diepste geesten steeds beklemt, moeten wij hen waarnemen. Op
den achtergrond ook van het Lalcisme : van den politieken, socialen,
,cultureelen strijd tegen God en geloof, zooals hij, in de Derde Republiek, tot aan den wereldoorlog en daarna nog, haast zonder verade_ming, fanatisch werd gevoerd... juister misschien : op den achtergrond van het Fransch karakter, dat, in zijn hoogste vertegenwoordigers, godsdienstig moraliseerend aandoet ; naar het absolute, het
heldhaftige sterk neigend. Frankrijk is het land der tegenstellingen :
cynisch-perverse persoonlijkheden verbroederen er met allerverhevenste heiligen, in zoover heiligheid en perversiteit beide in het
absolute temperament van den Franschman hun steunpunt vinden.
In Frankrijk, « la fille ainee de l'Eglise », roert ook, het meest merkbaar, de duivel zijn staart.
Drie geniale menschen staan hier tegenover elkander. Twee
bekeerlingen tot het Katholicisme : Charles Peguy en Leon Bloy, tegenover een afvallige van het Protestantisme : Andre Gide. Drie geboren
schrijvers, en de eerste beweert van zijn teksten : « C'est dictê »
(biz. 32) ; de tweede verwacht dat zijn opgegraven boeken, over
200 jaar, als bliksems zullen inslaan (blz. 83) : — voor beiden echter
blijft schrijven bijzaak, aan hun eerste overtuiging ondergeschikt, aan
hun levenshouding en actie. Aileen Gide wil, voor alles, kunstenaar zijn : een man die openbaart, want kunst is hem openbaring ;
een humanist tot in de uiterste consequentie van het humanisme
(blz. 132-135). De twee eersten maken hun kunst dienstbaar aan
Christus ; Gide maakt Christus — evenals al het andere — dienstbaar
aan de kunst, die hij vergoddelijkt. Vergoddelijken ? Beter : aan den
duivel onderwerpen. Want niemand verloochent, moedwillig, alle
waarheid, alle zedenleer, — niemand kent, in de volkomenste ongebondenheid, aan valschheid en zonde de rechten toe van waarheid
en goedheid ; of hij dient de alles vernielende, satanische macht.
En als hij dan, zooals Gide, een religieus-voelende persoonlijkheid is ;
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dan stelt hij, cynisch-oprecht, zijn ergerlijkste daden en aberraties als
openbaring voor, als godsdienstigen levensplicht ; dan neemt hij zelf,
geest der duisternis, de gedaante aan van den engel des lichts; dan verricht hij, in de onmiddellijke beteekenis van dat woord, satanisch werk.
André Gide vecht met Christus. Om de aesthetika ? Om de
bandeloosheid ? Hij vecht met Christus om zijn ziel, om de ziel van
zijn medemenschen. De verleider vecht met den Verlosser. De ver.
loren won — want tweemaal verliet Gide, vroom-geloovig Protestant, het vaderhuis vecht met den barmhartigen Vader ; en alje
weaken van de eindelooze barmhartigheid wil hij, boosaardig,
zetten in begeerten naar onbeperkte perversiteit.
Ook Leon Bloy doolt op alle wegen : geen verloren zoon echter,
een pelgrim van het absolute (cfr. blz. 115). In het ongeloof opge
groeid, vindt hij, drie-en-twintig jaar oud, het geloof ; maar veel
jaren van allerzwaarste beproeving, van allervreeselijkste vertwij-,
feling zijn nog noodig om hem tot de sfeer van het absolute te verheffen : men aanvaardt er het Roomsch Katholicisme met al zijn gevolgtrekkingen ; men haakt naar lijden en marteldood ; men kent slichts
een droefheid, namelijk geen heilige te zijn (cfr. La femme pauvre";
zie blz. 118).
En toch blijft deze volstrekte tegenvoeter van Gide, .deze pelgrim juist in de andere richting, nauw met hem verwant. Hij ontgroeit
het artistiek individualisme niet. Ergens spreekt hij van de vermomming van literatuur en kunst, waaronder hij, een deemoedig
Christen en niets anders, verborgen gaat (cfr. blz. 84) ; doch heeft
hij wel ooit de vermomming van de werkelijkheid duidelijk onderscheiden ? Zijn zending het absolute te prediken : met meer °vertu',
ging en geweld neemt hij ze waar dan Gide zijn vermeende opdracht,
met grooter zelfverloochening dan de zelfzucht van den andere ;
maar zij berust te uitsluitend op artistieke intulties en individueele
gebedsverlichtingen, — en, acht-en-zestig jaar oud, kan de schrijver
berouwvol er over klagen dat hij niets dan papier in handen houdt
(cfr. blz. 122). Een individualist die elk maatschappelijk pogen en
ordenen voor een compromis aanziet en uitscheldt ; die, in de maatschappelijk georienteerde geesten, niets dan middelmatigheid bemetkt

en lafheid 1...
Bloy geeft zich onvoorwaardelijk aan Christus gewonnen ; en
toch vecht hij met hem. Om het absolute dat hij, ineens en in de
ufterste tragiek, voelbaar bereiken wil. Het deemoedig vorderend
pelgrimschap kan hij niet aanvaarden, de zachte reis van velen samen
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naar het Vaderland. Hij wil, van de vertwijfeling uit, den Salto mortale, doorheen het geloof, tot aan de godsaanschouwing. Een artistiek
individualist, die geheel het leven, met een draai, verplaatst in de
sfeer van het absolute ; doch die dan de eeuwige vormen niet meer
waarneemt van de vergankelijke dingen der aarde !
Ook een bekeerling, maar van een later geslacht dan Bloy, de
goide zondaar Charles Peguy... Niets voelde deze dieper aan dan
de verbondenheid der menschen. Als socialist-zonder-God, begon hij
de voorbereiding van de algemeene revolutie die de gerechtigheid
zou doen zegevieren. Zoekend naar de integrale waarheid, vond hij
het Christendom, het Katholicisme ; maar jaren lang kon hij zich
niet los maken van de verdoemden, met wie hij solidair wilde blijven.
Tot het bovennatuurlijk absolute, dat Bloy ineens bereikte, kon hij
zich niet verheffen. De schifting en scheiding ander de menschen, de
kwaden aan Gods linker- en de goeden aan Gods rechterhand,
kon hij niet aanvaarden : de oneindige boosheid van de zonde, die
alle banden verbreekt. Hij screed met Christus om de hel (blz. 58-61);
onweerstaanbaar voelde hij zich meteen aangetrokken tot de Gemeenschap der Heiligen — de eenige allervolkomenste, allerdiepste, alle
menschen van goeden wil gezamenlijk reddende gemeenschap — ,
— en van 1908 tot 1914 trainde hij zich — een onbekeerd bekeerling --tot de in alles berustende hoop, tot het alles bevredigend vertrouwen. Den 15' Augustus 1914, op den Hoogdag van Maria-Hemelvaart woonde hij zijn eerste en eenige H. Mis bij ; den 411 September
versierde hij, 's nachts in een verlaten klooster, een Maria-altaar met
bloemen ; den volgenden dag sneuvelde hij op het slagveld...
... Ontzettend tragisch en glanzend troostvol, die heldhaftige verheffing van de zonde tot de zuiverheid. In Peguy schijnt heel de
moderne wereld, heel het vooroorlogsch Frankrijk tenminste, den
strijd met Christus uit to vechten. Van uit de onderlagen der bevolking rijst die geweldige kracht, met alles en allen verbonden ; haar
bezieling doet veel levens opgaan in Christus' dienst, eer zijzelf zich
onderwerpen kan ; haar eigen onderwerping, op den voet gevolgd
door den offerdood, werkt zoo onverminderd door dat de naam
Peguy nu nog even actueel is als in 1913. Zoolang zijn tijdgenooten
leven, leeft deze schrijver en drijver in en door hen voort ; geen
bezielender leuze, voor wie aan de godsdienstige wedergeboorte van
Frankrijk meewerken wil, dan zijn naam.
Een zwoegende, een alles meë-bewegende opgang van de zonde
tot de zuiverheid ! Onder de voelbare bescherming van Frankrijks
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Heiligen : Genoveva, Aignan Lodewijk, Jeanne d'Arc (cfr. blz. 77)!
In het teeken der Moedermaagd, naar wier heiligdom te Chartres
« de goede zondaar », honderd-vier-en-tachtig Kilometer ver, te voet
bedevaartte ; wier altaar hij, den nacht voor zijn dood, met bloemen
versierde ; — en heel de Summa van den H. Thomas zou hij weggegeven hebben voor het Ave Maria en het Salve Regina (cfr, blz. 57)!
« Alles ligt voor me samengevat », zei Peguy eens, « in het
dogma van de Onbevlekte Ontvangenis ». De hoogste zuiverheid,
ook voor de ellendigste zondaars bereikbaar ! In de glanzende ongereptheid van de « Toevlucht der zondaars », welke, voor dezen zondaar, de hoogste beveiliging werd...
Peguy, Bloy, Gide : twee bekeerlingen en een afvallige, twee
individualisten en een solidarist, twee buigen zich neer over de zonde
en een ziet niets meer dan het absolute ! leder van de drie staat
tegenover de twee anderen, doch blijft met hen verbonden. Drie
absolute karakters, drie geboren schrijvers en (in zekere mate)
leiders, drie houdingen die elkander uitsluiten en aanvullen r.
Samen vormen zij een driehoek, op het veld van zonde-genade,
geloof-lalcisme, heidensche en christelijke gemeenschap. Op
een heel beperkten sector van het werelcifront — Frankrijk op den
overgang van de XIX e tot de XX e eeuw — drijven zij, even machtig
als heldhaftig, den strijd om Christus tot nederlagen of overwinningen
van beteekenis. En de strijd dien zij deden ontbranden duurt voort ;
niet alleen Gide, ook Bloy en Peguy bezielen, als leefden zij nog,
de strijders.
Wij, Katholieken, moeten Gide, eenvoudig en absoluut verwerpen. Op sommige geesten maakt Bloy een overweldigenden indruk
ten goede : hij verplaatst het leven. Dikwijls neemt men echter zijn
individualisme over ; zijn absolutisme, los van de veelvormige, beweeglijke werkelijkheid, en deze dan schamper miskennend. Van den
jongste der drie, Peguy, zal haast niemand de wijd-uitgesponnen
werken in hun geheel lezen ; fragmenten tenminste zullen, hopen we,
nog inslaan als bliksems ! In de sociale, nationale, godsdienstige verwikkelingen van deze eeuw, is en blijft hij een onvergetelijk baanbreker, een lichtende ster (18).
(18) Peguy heeft verscheiden trekken gemeen met Frederik van Eeden, meer
nog wellicht met Henriette Roland Holst-van der Schalk. Het bewustzijn van
nationale traditie zit bij hem echter dieper. Misschien omdat zijn yolk grooter is;
met een ouder, historisch scherper afgeteekend eigen karakter.
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IV.
« Geister die um Christus ringen »... : alleen de helft van het
zoo suggestieve boek hebben wij even ontgonnen. In een sfeer zijn
we gebleven, waarin de vertwijfeling nooit van de lucht is en zelfs
de hoogste godsliefde tragisch blijft. Hoe heerlijk zou de tegenstelling
ons nu verrassen : met de optimistische sfeer van Chesterton en zijn
onuitputtelijk genoegen in het avontuur van de orthodoxie ; — met
de als eindelooze Russische gedachtenwereld, waarin Dostojewski,
uit de donkerste krochten der ziel, vlammende diamanten ophaalt ;
waarin Solovjeff en Berdjajew het Godmenschendom zien en de
menschheid vergoddelijken... Strijders om Christus ! Wij hopen dat
veel lezers, dank zij dezen lichttoren voor moderne zoekenden of
dolers, achter de groote, donkere gestalten der « Meesters van dezen
tijd », steeds Christus' lichtend beeld zullen ontwaren ; — en dat zij,
in veel stemmen van vertwijfeling, verguizing, verlokking, openbaring,
steeds dezen ondertoon zullen waarnemen : Christus' eigen woord :
« Schept moed : Ik heb de wereld overwonnen » (19).
Veel Vlaamsche letterkundigen zien thans den wereldstrijd om
'Christus niet, noch zijn belang voor hun eigen kunst, noch de zending
van hun kunst in dien wereldstrijd. Kortzichtigen die, onwillekeurig
door het individualisme of een agnostische aesthetica nog verblind,
de kunst als jets absoluuts vooropstellen, los van godsdienst en godsdienstigheid, los van zedelijkheid en verantwoordelijkheid ! Wordt
hun gedachtenkring niet enger en, trots alien schijn, meer onbedui.
dend ? Worden hun werken, in verfijnder vorm en meer prikkelend
misschien, niet ijdeler van inhoud, minder voedend ? Valt de kunst,
niettegenstaande veel onmiskenbare talenten, niet uiteen in rinkelklanken, mode-pozen en zelfbedrog ?... Wij doelen op niemand of
niets in het bijzonder ; maar van het meerendeel onzer schrijvers
moêten wij vragen, ja eischen : meer eerbied voor zichzelf en voor
hun yolk, meer eerbied voor hun kunst, een breeder horizon. En dit
mag Been Katholiek vergeten : als zijn kunst zich niet — in laatste
instantie, maar aanhoudend — voedt aan zijn Katholicisme ; dan
wordt zij — zij het nog zeer geleidelijk — daemonisch !
19-1-'37.

(19) Jo. 16, 33.

348

RAINER MARIA RILICg

Rainer Maria Rilke
door Ellen RUSSE.

Het feit, dat de Oostenrijksche dichter Rainer Maria Rilke tien
jaar geleden stierf, is aanleiding geworden om dezen fijnzinnigen,
maar gecompliceerden schrijver, opnieuw onder de aandacht van het
publiek te brengen. Twee Nederlandsche vertalingen zagen kort geleden 't licht, n.l. : de Vertelsels over onzen Lieven Heer door Joh.
Winkler (1) en de reeks Mariagedichten door Martien Bruyns (2).
In het Duitsch verschenen twee nieuwe studies over Rilke : R. von
Salis. R. M. Rilke's Schweizer Jahre (3) en Zwei Briefe an Gratin
Margot Sizzo in ,de Insel Almanach 1937.
Nog altijd is men bezig gegevens te verzamelen, het oordeel van
intieme vrienden te raadplegen, herinneringen op te halen, om een
duidelijker en klaarder licht te werpen op dezen getourmenteerden
geest. En dit napluizen van allerlei levensbijzonderheden, van invloeden die hem omringden, heeft inderdaad het resultaat gehad, dat
enkele sluiers, die vooral de allerlaatste levensjaren verhulden, opgelicht zijn geworden, zoodat de moeizame opgang dezer ziel naar haar
uiteindelijk doel, scherper kan worden uitgelijnd.
Men kan Rilke's leven beschouwen als beheerscht door vier hoofdmotieven :
het motief der vrees ;
het motief der handers, d. w. z. het heimwee naar de scheppende

daad ;
het motief van den dood, welke elk mensch op gansch indfvidueele
wijze in zich draagt ;
en ten slotte : het alles overstemniende motief van den drang naar
God.
(1) Uitgave H. Meulenhoff, Amsterdam.
(2) Het leven van Maria. Uitg. in eigen beheer, Onder de Linden 43, Arnhem.
(3) Uitg. von Huber & Co, Leipzig.
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Het motief der vrees.
Geboren te Praag in 1875, onderging Rilke als kind den invloed
zijner vrome, katholieke moeder ; maar te week, te teer was de moederliefde, die zijn kindzijn omgaf. Gedurende haar zwangerschap
had de jonge vrouw heel sterk gehoopt een dochter het leven te mogen schenken ; toen zij een zoon baarde, trachtte zij de teleurstelling
te verbergen onder een schijn. Het kind werd als een meisje gekleed
en droeg het haar in lange krullen ; alle ruwheid werd ver van hem
gehouden.
In (( Die Aufzeichnungen des Malte Lautlds Brigge », het boek
dat zeer veel autobiografie bevat, verhaalt Rilke over het spelletje,
waarmede Make ( lees Rene Rilke) en zijn moeder zich vermaakten.
Ook dit boek is nu in de Nederlandsche Salamander-reeks verschenen als : Het Digboek van Malte Laurids Brigge (4). Ongetwijfeld
heeft Rilke dit spelletje met zijn moeder gespeeld. Make teekent het
op in zijn dagboek, vol jeugdherinneringen :
« Alleen wanneer wij er heelemaal zeker van waren, dat wij niet
gestoord zouden worden, en het schemerde buiten, kon het gebeuren,
dat wij ons in herinneringen verdiepten, gemeenschappelijke herinneringen, die ons alletwee oud toeschenen en waar wij alletwee om
moesten glimlachen ; want wij waren beiden groot geworden sedertdien. Het schoot ons te binnen, dat Mama vroeger had gewenscht,
dat ik een meisje was geweest en niet deze jongen, die ik nu eenmaal was. Ik had dat op de een of andere manier ontdekt, en ik was
op het denkbeeld gekomen, soms 's middags op Mama's deur te kloppen. Als zij dan vroeg, wie daar was, dan vond ik het heerlijk, buiten « Sophie » te roepen, waarbij ik mijn stemmetje zoo dun maakte,
dat het mij in de keel kriebelde. En als ik dan binnen kwam (in het
meisjesachtige huisjurkje, dat ik toch al droeg, met hoog opgestroopte
mouwen), dan was ik gewoonweg Sophie, Mama's kleine Sophie, die
met allerlei huishoudelijke werkjes bezig was en wie Mama een vlechtje moest maken, opdat er geen verwarring zou kunnen ontstaan met
dien stouten Malte, als hij ooit terug zou komen. Dat was heelemaal
niet gewenscht en het was zoowel Mama als Sophie aangenaam, dat
hij weg was, en hun gesprekken (die Sophie aldoor met hetzelfde
hooge stemmetje voortzette) bestonden er meestal uit, dat zij Malte's
stoutigheden opsomden en zich over hem beklaagden. « Ach ja, die
(4) Vertaald door D. A. M. Binnendyk en N. Brunt, Querido's Uitgeversmaatschappij. Amsterdam. 1938.
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Malte, » zuchtte Mama. En Sophie wist heel wat over de ondeugendheid van jongens in het algemeen, alsof zij er heel veel kende.
« 1k zou wel eens willen weten, wat er van Sophie geworden is, »
zei Mama dan plotseling bij zulke herinneringen. Daarover kon Malte
werkelijk geen uitsluitsel geven. Maar wanneer Mama opperde, dat
zij zeker gestorven was, dan sprak hij dat koppig tegen en bezwoer
haar, dat niet te gelooven, hoe weinig er ook verder te bewijzen
viel. »
Vanzelfsprekend heeft die weeke mentaliteit, waar de moeder
haar zoon mee omringde, er veel toe bijgedragen Rene geheel ongeschikt te maken voor de harde levensrealiteit. Vandaar dat hij zich
als jonge man herhaalde malen stootte en bezeerde aan de hardheid
van het leven ; de drie jaren, die hij doorbracht op de militaire Academie, werden een marteling ; er moest een einde aan gemaakt worn
den en dit geschiedde door het opgeven van deze loopbaan.
Het kon haast niet anders of de over-sensitieve aard van den jongen, maakte hem een willige prooi voor angstgedachten, obsessies
en dwangbeelden. Dit ook heeft de moeder eerder bevorderd, dan
tegengegaan. Zij vertelde hem, toen hij nog kind was, over geestesverschijningen en spookgedaanten. Ook hiervan vinden we talrijke
sporen in de herinneringen van Malte-Brigge. Bijzonder beklemmend
is het verhaal over de hond, die opeens begon te blaf fen, wegsprong
uit den kring der familieleden, die theedronken op het grasveld, om
« iets » te begroeten met uitbundige blijdschap. Op dat uur nl, verscheen altijd in hun midden een jonge vrouw ; nu was zij gestorven,
maar de hand liep blaf fend « iemand » tegemoet en sprong tegen dien
onzichtbaren persoon op, kwispelend van vreugde. Wel honderd maal
vertelde Malte's moeder telkens opnieuw die angstwekkende geschiedenis. Door de verhalen leefden trouwens alle gestorvenen nog midden in den kring der levenden. Er werd ook veel aan spiritisme gedaan.
Het zou onbillijk zijn de ziekelijke angst en overdreven sensitiviteit,
waartegen Rilke heel zijn leven lang te kampen had, enkel toe te
schrijven aan den invloed zijner moeder. Zij was — en daardoor ook
Rilke zelf — een slachtoffer van den decadenten fin-de-siecle-geest,
die de menschen, vooral de kunstenaars en fijnbesnaarde zielen in die
laatste jaren der negentiende eeuw verontrustten — ontwricht heeft,
kan men gerust zeggen. Rilke is, wat dat betreft, een kind van zijn
tijd, en een zoon van Oostenrijk, van het land, dat bezig was uit
elkaar te vallen en te sterven, gelijktijdig met het noodlottig vorsten-
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huis der Habsburgers. Rilke ging gebukt onder het leed van zijn land
en zijn yolk. Vandaar zijn groote liefde voor de armen en verdrukten,
de ongelukkige, misdeelde menschen, in 't algemeen. In hem moest
de Russische literatuur wel een weerklank oproepen ; de boeken
van Tolstoi, Tourgegnef, Dostojewsky vonden een gewilligen klankbodem in zijn eigen, gekweld gemoed ; ook de esoterische denkbeelden
in de werken van Annie Besant en Mevr. Blavatsky boeiden hem,
terwiji de griezelverhalen van Edgar Poe en Guy de Maupassant
zijn van vrees vervulde verbeelding, vastgreep.
(' Ik ben bang, » noteert hij kort na zijn aankomst te Parijs, waar
hij — het is altijd Malte Brigge die schrijft —, in een hotel een kamer
gevonden heeft. « Ik ben bang. Tegen den angst moet men zich weren,
wanneer men hem eemaal voelt. Het zou afschuwelijk zijn, hier ziek
te worden, en als iemand op het denkbeeld zou komen, mij naar het
Hotel-Dieu te brengen, dan zou ik daar stellig sterven ! »
Enkele dagen later schrij ft hij opnieuw over den kwellenden angst,
maar tracht er zich tegen te verzetten : « Ik heb jets gedaan tegen
den angst. 1k heb den heelen nacht opgezeten en geschreven en nu
ben ik zoo door en door moe, als na een langen tocht over de velden
van Ulsbaard. »
En alsof zijn eigen angst en herinneringen aan vreesaanjagende
voorvallen uit zijn kinderjaren nog niet genoeg zijn voor zijn armen
afgebotbden geest, neemt hij nog den angst van anderen op zich, lijdt
hun vrees mee. In Make's Dagboek staat een ontzettende passage
opgeteekend over het volgen van een lijder aan epileptische aanvallen, die vex5r Malte uitloopt in een smalle straat van het Luxembourg-quartier. Malte bemerkt hoe die man poogt zijn zenuwtrekkingen en dwanggebaren te beheerschen en voor de menschen te verbergen ; om den zieke hierin moreel te steunen en te helpen, volgt
Malte hem op den voet en veinst te struikelen, telkens als de man
struikelt, spant zelf zijn wil in, om de beheersching van den ander
te sterken. Eindelijk kan de zieke het niet meer volhouden, zijn inspanning heeft zijn laatste resten lichaamskracht uitgeput ; midden op
de Seinebrug valt hij in krampachtige stuiptrekkingen op den grond.
Malte lijdt er physiek onder, alsof hij alles zelf beleefd heeft : de
poging tot zelf beheersching en het uiteindelijk falen.
Rilke heeft er zich altijd tegen verzet, wanneer men Malte Brigge
met hem vereenzelvigde ; hij kende aan dezen Deenschen jongeman
een eigen individueel bestaan toe, hij sprak over hem, als over
een buitenstaander, doch een zeer goede bekende, een vriend. In la-
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tere jaren placht hij dikwijls te zeggen, wanneer een of andere scliok'kende wereldgebeurtenis plaats greep : « Wat zou Malte hier onder
geleden hebben I o Intusschen staat 't vast en zijn alle biografen en
intieme vrienden van Rilke 't er over eens, dat ofschoon hij enkele
uiterlijke omstandigheden veranderde, wat gemoedsleven, gevoelens
en ziele-ervaring betreft, Rilke niets in Make beschreven heeft, dat
hij niet zelf heeft doorgemaakt. Hij maakt Make den zoon uit een
Deensch-adellijk geslacht, zelfs stamde hij uit een oud boheemsch ge-,
slacht en de jaren, die Malte als schrijver te Parijs leeft, zijn de
eigen Parijzer levensjaren van den Oostenrijkschen Rilke.
Na de mislukte opleiding op de militaire school, toog Rilke weg en
ging reizen. Het eerste bezoek aan Rusland vond toen plaats met het
sterk ondergaan der Russische sfeer, die merkbaar is, o. a. in zijn
Geschichten vom Lieben Gott (vertelses over Onzen Lieven Heer)
en in vele gedichten uit das Studenbuch ; hier b. v. voelt men Tolstoi's
invloed in het gedicht :
Des Armen Haus ist wie ein Altarschrein,
drin wandelt sich das Ewige zur Speise,
und wenn der Abend kommt, so kehrt es leise
zu sich zurtick in einem weiten Kreise
und geht voll Nachklang langsam in sich ein.
Das Armen Haus ist wie ein Altarschrein.
Feitelijke gebeurtenissen, herinneringen aan levenslotgevallen,
geeft Make's dagboek niet. Zoo lezen we geen enkele toespeling op
Rilke's huwelijk. Dit werd voltrokken iii Worpswede, een plaatsje
nabij Bremen. In Bien kunstnaarskring leerde hij de beeldhouwster
Clara Westhoff kennen en trouwde met haar ; kort na de geboorte
van hun dochtertje besloten zij naar Parijs te gaan ; Clara, die een
leerlinge was van Rodin, zou onder leiding van haar meester opnieuw
gaan werken en Rilke droomde ervan een boek, een biografie te
schrijven over den grooten Franschman. Zij togen naar de wereldstad en tegelijk vielen hun wegen ' uiteen. Rilke werd na verloop van
tijd secretaris van Rodin. Niet alleen het felt, dat zijn vrouw leerlinge
was van Rodin, had hem aangespoord den beeldhouwer nader te
leeren kennen, een andere vrouw, die veel invloed op den dichter
uitoefende, zette hem hiertoe aan. Dat was de nu pas op, hoogen
leeftijd overleden Lou Andreas-Salome. Deze vrouw, de vriendin van
Nietzsche, is degene geweest, die Rilke dreef tot de bestudeering der

RAINER MARIA RILKE

353

theorieen van Freud, een andere gedachtenstroom in die jaren vol
verwarrende tegen elkander indruischende theorieen en bewegingen.
De felle bewondering voor Rodin en de dagelijksche omgang met
den beeldhouwer, brachten een ommekeer in het hyper-sensitieve gemoed van Rilke teweeg. Het motief der vrees wordt nu overstemd
door het motief van :
De scheppende handen.
Er klinkt een toon van afgunst bijna in de woorden van Rilke, wanneer hij schrijft hoe elken morgen opnieuw, als Rodin zijn atelier
binnentrad, de reusachtige blokken marmer daar gereed stonden om
onder zijn forsche handen gebeiteld te worden ; het klei, week en
willig in groote troggen, wachtte om gekneed te worden in den vorm,
die zijn scheppende handen er aan gaven. En om hem been, als bewijs
van den reeds gedanen arbeid en als getuigen der nieuwe scheppingen, reiden zich de reuzen aaneen, overgroote menschengestaiten, die
neerblikten op den arbeid der forsche handen, luisterend naar den
daverenden klank der harde houweelslagen op nog ongevormde marmermassa.
De schrijver daarentegen, wanneer hij zich 's morgens tot werken
wil zetten, vindt niets anders dan een blank wit vel papier, inktpot en
kleine stalen pen ; om hem heen is de leegte en uit dat niets moet hij
alles te voorschijn roepen door zijn verbeelding.
Rilke kan zich niet meer losmaken van het beeld dier scheppende
handen en ook in de scheppingen, in het beeldhouwwerk zelf, ziet hij
in de eerste plaats de handen der marmeren gestalten. 1k vertaal
hier enkele zinnen uit de Rodin-studie (5 ) : « Er zijn in Rodin's werken, handen, zelfstandige, kleine handen, die zonder tot een lichaam te
behooren, levend zijn ; handen, die zich omhoog heffen, boos en
vertoornd ; handen, waarvan de vijf uit elkaar staande vingers schijnen te blaffen, als de vijf halzen van een hellehond. Handen in beweging, slapende handen, en handen, die ontwaken ; handen van misdadigers, erfelijk belast en zij die moe zijn, die niets meer wenschen,
zich berustend ter neer hebben gelegd als zieke dieren, die weten dat
niemand hen helpen kan. Want handen zijn immers een gecompliceerd organisme, waarin veel van vér-stammend Leven te ,samen vloeit,
om zich in den grooten dadenstroom te storten. D
(5) Auguste Rodin, mit 96 Bildtafeln. Insel Verlag. Leipzig.
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De dadenstroom, het verlangen naar handeling, naar physieken arbeid, de droomerige, sensitieve, overgevoelige Rilke met zijn zwak,
ziek lichaam is er steeds van vervuld. Dit handenmotief vinden we
dan ook telkens terug in zijn werken, in de prachtige vertelling over
Michel Angelo's handen (6), die boven Italie. zweven en wier vlietende schaduwen zich verspreiden over de steclen, waar de monumenten zijner kunst verrezen ; zoo ook in het gedicht Mozes' Tod (7),.
waarin God's handen Mozes in den berg sluiten.
Is 't een wisselwerking van gedachten geweest tusschen de beide
kunstenaars over dat handenmotief ? Wellicht wel, want Rodin schiep
immers dat prachtig stuk, getiteld : God's Handen, die bezig zijn de
wereld te scheppen. De omgang tusschen Rodin en Rilke was in den
loop der Parijzer jaren steeds intiemer geworden : Rodin stelde zijn
secretaris voor bij hem in Meudon te komen wonen. Het leek soms
of de krachtige figuur van den beeldhouwer den teeren dichter ging
verbrijzelen en Rilke voelde, dat hij zich los moest maken om weer
zichzelf te kunnen zijn. Om een futiliteit, het openmaken van een
brief, ontstond er geschil en Rilke trok weg en ging naar Leipzig,
waar hij de notities van zijn Malte ordende en het boek persklaar
maakte ten huize van het echtpaar Kippenberg. Dat was in 1910. Als
vrouw van den directeur van het Insel Verslag was Frau Kippenberg
in contact gekomen met Rilke, hetgeen een zegen geweest is voor
den dichter. Deze fijn-voelende vrouw, met Naar voornamen geest,
warm hart en groote intelligentie, begreep den mensch Rilke volkomen en beschouwde 't als een taak, hem te behoeden voor .de hardLeid van het leven en hem te koesteren.
Datzelfde deed ook een andere vrouw, een oudere, die met moederlijke zorg over hem waakte en zijn levenspad poogde te vereffenen ;
Fiirstin Maria von 'Turn and Taxis. Beide vrouwen waren hoogbegaafd en in staat het fijne, subtiele van Rilke's kunst --- die geen
kunst is voor de groote massa, doch voor literaire fijnproevers -- naar
waarde te schatten.
Heur beider taak ook was 't de voor Rilke zoo noodlottigen invloed
van Lou Andreas-Salome eenigszins op te hef fen. Eenigszins ,--- want
feitelijk heeft Lou Salome heel Rilke's bestaan beheerscht. Zij is het
geweest, die zijn ontvankelijk gemoed bespeelde als de gevoelige snaren eener harp. Zij nam hem mee naar Rusland, zij liet de Niet(6) In : Vertelsels over Onzen Lieven Heer.
(7) In : Der Tod Mozes. Spate Gedichte. Insel Verlag. Leipzig.
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scheaansche philosofie als bedwelmend gif op zijn geloovige ziel indruppelen, zij bracht hem in kennis met de — voor hem dubbel verderfelijke — theorieen van Sigmund Freud, zoodat naast de geexalteerde geestelijke stemmingen, die Rilke doormaakte, het sensueele ook een groote rol speelde. Waarom anders die tot driemaal
herhaalde woorden in zijn laatste levensdagen, toen de tegen zijn
eigen wensch ontboden artsen, naar aard en oorsprong zijner ziekte
zochten : « Vielleicht wird die Lou Salome doch begreifen, woran es
gelegen hat... » ( Zie Rainer Maria Rilke's Schweizer Jahre, door J. R.
von Salis.)
Ook teekenend is zijn wensch, dat aan haar, doch ook uitsluitend
aan haar, geregelde berichten over zijn ziekte gezonden zouden worden en hij hartstochtelijk hoopte in haar antwoord het bericht te yinden, de raadgeving, die verlossing en genezing brengen zou voor zijn
lijden. Doch de oude vriendin Lou Salome stond machteloos tegenover
de ziekte. Te lang reeds had Rilke den dood in zich gedragen.
Het motief van den dood.
leder mensch draagt zijn eigen dood in zich, zooals een zwangere
vrouw, de levende vrucht in haar lichaam bergt. leder ook sterft zijn
« eigen » dood.
In Malte's Dagboek heeft hij dat denkbeeld uiteengezet :
« Dit uitstekend hotel is zeer oud, in den tijd van koning Clovis
stierf men daar al in enkele bedden .Nu wordt er in vijf-honderd
negen en vijftig bedden gestorven. Natuurlijk fabriekswerk. Bij zoo'n
enorme productie is iedere dood niet zoo goed afgewerkt, maar daarop
komt het ook niet aan. lie hoeveelheid doet het. Wie geeft tegenwoordig nog jets om een goed afgewerkten dood ? Niemand. Zelfs
de rijken, die het zich toch zouden kunnen veroorloven uitvoerig
te sterven, beginnen achteloos en onverschillig te -warden ; het verlangen naar een eigen dood worth hoe langer hoe zeldzamer. Nog een
beetje geduld, en hij zal even zeldzaam zijn als een eigen leven. God,
het is er immers allemaal ! Men komt, men vindt een leven, geheel
gereed, men behoeft het maar aan te trekken. Men wenscht te stery en, of men wordt er toe gedwongen : welnu, inspanning kost het
niet : Voila votre mort, monsieur. Men sterft zooals het valt; men
sterft den dood, behoorend bij de ziekte die men heeft (want sinds
men alle ziekten kent, weet men ook, dat de verschillende wijzen van
sterven bij de ziekten behooren, en niet bij de menschen ; en de zieke
heeft, om zoo te zeggen, niets te doen).
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In de sanatoria, waar immers zoo graag en met zooveel dankbaa,held jegens de dokters en verpleegsters gestorven wordt, sterft men
op een van de manieren, die door de inrichting zijn voorgeschrevem ;
dat ziet men graag. Wanneer men echter thuis sterft, ligt het voor
de hand dien hoffelijken dood van de gegoede kringen te kiezen,
met wien tegelijk de begrafenis eerste klas al begint en de heele
nasleep van haar wondermooie gebruiken. De armen staan dan voor
zoo'n huis en kijken zich dronken. Hun dood is natuurlijk banaal, zonder eenigen omslag. Zij zijn al blij als zij er een vinden, die ongeveer
past. Te wijd mag hij zijn : men groeit altijd nog een beetje. Aileen
als-hij niet dicht kan over de borst, of knelt, dan is het pijnlijk.
Als ik aan huis denk, waar nu niemand meer is, dan geloof ik, dat
dat vroeger anders moet zijn geweest. Vroeger wist men (of misschien vermoedde men het), dat men den dood in zich verborg, zooals
de vrucht haar pit. De kinderen hadden een kleinen in zich en de
voiwassenen een grooten. De vrouwen droegen hem in haar school
en de mannen in hun borst. Dien b e.z a t men, en men ontleende er
een eigenaardige waardigheid en een stille trots aan.
Mijn grootvader, den ouden kamerheer Brigge, kon men het nog
aanzien, dat hij een dood in zich omdroeg. En wat was er dat een :
twee maanden lang en zoo luidruchtig, dat men hem hoorde tot buiten
op de hoeve. »
En dan volgt er een ontzettende beschrijving van graaf Brahe's
dood, waarbij Rilke eindigt :
e Dat was niet de dood van een of anderen waterzuchtige, dat
was de kwade, vorstelijke dood, dien de kamerheer zijn heele leven
lang in zich gedragen en zelf gevoed had. Alle overmaat van trots,
wil en heerscherskracht, die hij zelf in zijn rustige dagen niet had
kunnen verbruiken, was in zijn dood gevaren, in den dood, die nu op
Ulsga-ard verblijf hield en zich uitleefde. »
Ook dit motief herhaalt hij onophoudelijk in zijn werken. Reeds
in 1899 in « Das Stundenbuch », dat als volgt is opgedragen :
o Gelegt in die Hande von Lou », dichtte hij :
0 Herr, gib jedem seinen eignen Tod,
das Sterben, das aus jenem Leben geht,
Zarin er Liebe hatte, Sinn and Not.
En Malte's herinneringen zijn vol van het zien sterven, zoo bijv.
het relaas over het meisje, dat hij te Napels in een tram zag sterven,
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maar dat verhinderd werd haar « eigen » dood te sterven, zacht en
pijnloos, omdat de moeder haar levenskrachten nog poogde op te
waken, doch tevergeefs en zoodoende den doodstrijd verergerde.
Ongetwijfeld voelde Rilke reeds in 1899 zijn eigen dood in zich,
of om het meer reeel uit te drukken : de kiem der ziekte, waaraan hij
op 51-jarigen leeftijd sterven zou. Zijn voortdurende lichamelijke
zwakte, herhaalde inzinkingen drukten hem ter neer, maar vervulden
ook zijn vrienden met kommer. Hoewel zij den ernst van zijn toestand,
zelfs tot in de laatste levensmaanden, niet inzagen en alles toeschreven aan zijn hypersensitiviteit, voelden die twee andere vriendinnen,
dat zij hem helpen moesten door hem het leven dragelijker te maken.
Tot in de kleinste kleinigheden kwamen zij hem hierin tegemoet :
« Men kan, » zoo schrij ft Katharina Kippenberg in haar boek Rainer
Maria Rilke, Beitrag (8), « wanneer men de menschen oppervlakkig in groepen wil indeelen, spreken van degenen, die 's morgens
alleen wenschen te blijven en zij die houden van het deelnemen aan
een gemeenschappelijk ontbijt. » Natuurlijk begreep zij terstond, dat
Rilke behoorde tot de menschen, die 's morgens alleen wenschen te
blijven. Ook begreep zij, hoe omgeving en meubelen zijn stemming
beinvloedden. Een torenkamer van hun huis werd derhalve voor den
schrijver ingericht met een nude, notenhouten secrêtaire, die hem verrukte en daarna steeds de « Malte Laurids-Schreibtisch » genoemd
werd. En Fiirstin von Thurn und Taxis verhaalt in haar boek : Erinnerungen an Rainer Maria Rilke (9), hoe zij gezamenlijk met den
dichter heel haar slot Duino nabij Triest doortrok, op zoek naar meubels, die hem sympathiek aandeden, vôôr hij zich tot schrijven zette.
Beide vrouwen koesterden hem, deden alles om zijn grillige stemmingen niet te dwarsboomen. De schatrijke Fiirstin von Thurn und
Taxis stelde haar slot tot zijn beschikking toen hij een ganschen
winter daar wilde blijven werken -- de beroemde Duineser Elegien
werden toen begonnen en zij vergezelde hem op zijn reizen. Haar
boek geeft wel een zeer kenschetsend beeld van de sfeer vol voornaamheid en edel kunstgenot, waarin Rilke en enkele andere bevoorrechte gasten leefden. Als oudere vrouw slaat zij ook zijn plotseling
opvlammende genegenheden gade, met moederlijke bezorgdheid, omb.v. de korte, hevige bewondat zij weet, dat hij er door lijden zal
maar toch kan zij een gevoel van
dering voor Duse in Venetie
(8) Insel Verlag. Leipzig.
(9) Uitg. R. Oldenbourg. Munchen-Berlin-Zurich.
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humor over de situaties niet altijd onderdrukken. Met al haar bewondering en toewijding voor Rilke
als lialiaansche van geboorte, vertaalde zij enkele zijner gedichten in haar moedertaal kan men
zich niet losmaken van de gedachte, dat Rilke voor haar een begaafd, maar grillig kind was, waarmede zij optrok en gaarne in zijn
bijzijn vertoefde, omdat zij genoot van zijn kunstenaarswezen. Maar
als andere bezigheden of plichten haar riepen, schreef zij hem, dat
ze verhinderd was hem te ontmoeten.
Veel doortastender en reeeler is Katharina Kippenberg, die ook in
leeftijd dichter bij Rilke stond. Aan haar handelend ingrijpen heeft
de dichter 't te danken, dat hij, zoodra de oorlog van 1914 uitbrak,
tenminste van kazerne- en legerdienst werd vrijgesteld, en inplaats
daarvan administratief werk mocht doen. Doch toen ook dit te zwaar
bleek, deed zij een oproep aan al zijn lezers en bewonderaars, door
middel van de Insel Verlag, om een verzoekschrift in te dienen bij
de Oostenrijksche regeering voor algeheele vrijstelling van dienst. Dit
lukte en Rilke kwam naar Munchen. Nauwelijks echter was de oorlog
ten einde of de revolutie brak in Duitschland los en weer beyond
Rilke zich temidden van een hel. En andermaal kreeg Frau Kippenberg
't gedaan, hem een rustiger bestaan te bezorgen, door hem in staat
te stellen naar een neutraal gebleven land te trekken. Toen begonnen
Rilke's Zwitsersche jaren — de laatste van zijn leven, slechts door
enkele reizen onderbroken.
Maar al deden zijn vrienden al 't mogelijke om hem te helpen, werkelijke rust vond Rilke nergens. 't Was niet alleen omdat uiterlijke
omstandigheden hem hinderden, zooals de bouw van een houtzaagmolen, toen hij juist een idyllisch kasteeltje in Duitsch-Zwitserland
betrokken had en het lawaai der machine hem weer voortdreef ; neen,
de innerlijke onrust joeg hem voort van plaats tot plaats. En al meende
hij tenslotte in het slotje van Muzot in de Alpen van het kanton Wallis de absolute eenzaamheid te hebben gevonden, die hem zoo weldadig aandeed, toch bleef er een ander, een grooter verlangen onge-

stild : zijn verlangen naar God.
Rilke's Godsbegrip.
Hoe stond 't feitelijk met Rilke's geloof in God ? Wat was er over
gebleven van den godsdienstigen, vromen, katholieken invloed zijner
moeder ? Een hevig heimwee naar God ; maar God's beeld was vertroebeld geworden in zijn geest, die met zooveel stroomingen was
meegesleurd. De « Vertelsels over Onzen Lieven Heer » roepen het
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beeld op van « un Dieu bien russe zooals Daniel Rops schrijft in
zijn Rilke-Studie ( 10). Nu eens klaagt Rilke, dat het vinden van God,
de schouwing van Diens Aanschijn, belet wordt door Christus, die
als een scherm God verhult en dan opeens vindt hij God overal en
in iedereen. In de armen vooral, maar ook in de levenlooze dingen,
die voor hem niet levenloos zijn, doch geanimeerd. God kan immers
evengoed in het kleinste voorwerp schuilen, in een vingerhoed bijvoorbeeld. Zoo neergeschreven klinkt deze uitspraak dwaas, heiligschennend zelfs. Maar leest het « Verhaal van God, die verborgen is in
een vingerhoed (in Vertelsels over Onzen Lieven Heer), en u zult
een verrukkelijk zinrijk sprookje leeren kennen, vol diepe, ware, echt
geloovige gedachten, maar toch... vertroebeld, onzuiver.
't Is, zooals Rilke zelf aanraadt aan de moeder, die om vertellingen vraagt voor haar kinderen : « Vertel u 't hen in den vorm, dien
u 't monist vindt» en later herhaalt hij tot de kinderen in een brief :
« Als er soms iets in mijn vertellingen niet klopt, vraag dan aan jelui
moeder om 't mij te zeggen. Want het kan best, dat ik mij soms hier
of daar vergis, omdat het al zoo lang geleden is, dat ik de mooiste
geschiedenissen heb gehoord en omdat ik sindsdien kennis gemaakt
heb met heel veel geschiedenissen, die niet zoo mooi zijn. » (uit : Het
Sprookje van God's Handen, in Vertelsels van 0. L. Heer.)
Doch als hij de herinnering verloren heeft en vergissingen begaat,
dan zijn er toch helpers op tocht om God te vinden of te hervinden :
de engelen. Herhaaldelijk voelt hij ze in zijn omgeving :
Siehe, Engel fiihlen durch den Raum
ihre unaufhërlichen Gefiihle.
(uit : Spate Gedichte.)
De engelen « sind die Mittwisser, die Zuschauern », heet het menigmaal. Ook de heiligen helpen hem ; hij bezingt Sint Franciscus en
Sint Christophorus en plaatst zich temidden der Emmausgangers, die
opeens Christus herkennen.
Veriroebeld, verward mogen de herinneringen dikwijls zijn, uitgewischt zijn ze niet. Zou Rilke anders die prachtige, zuivere gedichten der reeks : Das Maria Leben hebben kunnen dichten ? Gedichten, waar ge een Danteske vlucht in ontwaart.
Alles overtref fend in schoonheid zijn de drie laatste, over de
(10) In Carte d'Europe. Uitg. Perrin et Cie. Paris.
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glorievolle ten hemel opneming van Maria. Dit is waarlijk een opneinen, een gedragen worden door hemelsche krachten, geen hemelvaart
Christi, doch een ten hemel opneming, die men in zuiverheid van
visie vergelijken kan met de slotzang.en van Dante's Paradiso. Rilke,
die in zijn vertroebelde visies der jeugdwerken, Christus noemde, het
scherm waardoor God voor ons verborgen blijft, bezingt nu jubelend
den Zoon, Die met Zijn verrukkelijk A1-Overstralen den hemel vult
en de engelen stroostte over den leegen zetel, die vier en twintig jaar
fang wachtte op Haar, die nu omhoog voer om dien zetel nast den
Vader en den Zoon in te nemen.
a De engelen echter namen Haar tot zich
en stutten Haar en zongen gelukzalig
en droegen Haar het laatste eind omhoog. »
Na lezing dezer werkelijk zuivere gedichten, vroegen we ons af,
hoe Rilke's eigen gang naar de eeuwigheid geweest was, m. a. w. hoe
was zijn sterven en dood.
De biografieEn waren vrij vaag omtrent de bijzonderheden. Frau
Kippenberg vertelt over een uitvaart en H. Mis in een klein kerkje bij
Raron in Wallis, waar hij volgens zijn eigen verlangen begraven
werd zij en haar man woonden die uitvaart bij. Maar was er een
priester bij zijn sterfbed geweest ? 't Beste was een brief aan Frau
Kippenberg te schrijven en om inlichtingen te vragen. Het innig gevoelig, schoone antwoord op die vraag bevatte nochtans geen preciese
bijzonderheden. Wel gaf Frau Kippenberg het adres op der verpleegster, die Rilke's laatste levensdagen meemaakte en hem verzorgde.
Doch ook deze vrouw, een zeer hoogstaande protestantsche, begreep
e essentie van onze vraag blijkbaar niet.
« In al de consternatie over Rilke's sterven --- zoo luidde haar brief
dacht niemand aan een priester. » Ten slotte bereikte ons het
uitvoerig schrijven van den vriend, naar wien zij ons verwees en die
voor Rilke's begrafenis had gezorgd. Deze
eveneens een hoogstaand geloovig protestant
schreef :
« Over geloof heb ik met Rilke nooit gesproken. Omdat ik 'zijn
geloof eerbiedigde, evenals hij 't mijne deed. Want ik heb hem nooit
anders beschouwd dan als een katholiek en Wilde polemiek vermijden.
Als we samen wandelden, verzuimde hij nooit een kerk binnen te
gaan (dat was in het katholieke Kanton Wallis) , hij knielde neer
en bad veel en lang. Kort voor zijn dood sc-honk hij een belangrijke
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soms gelds voor het herstel van een vervallen kerkje nabij Muzot..
Hij had uitdrukkelijk verlangd op het kleine katholieke kerkhof van.
Raron te worden bijgezet. Daarom kocht ik daar een graf voor hem..
Aan het bisdom werd toestemming gevraagd voor een kerkelijke begrafenis. Deze toestemming werd verleend. Wij vroegen om een
stille, Been gezongen mis, omdat we vreesden, dat het zangkoor der
rustieke bevolking de schoonheid en plechtigheid der uitvaart zou verstoren. Die daad van pieteit ten aanzien der herbouwing van het
kerkje en de groote vroomheid van Rilke's moeder, zullen ongetwijfeld
meegewerkt hebben om de bisschoppelijke toestemming te verkrijgen.
In wezen was Rilke altijd katholiek gebleven. »
Deze uitspraak van een goeden vriend, die hem ook in zijn laatste
jaren meemaakte, is wel zeer belangrijk en geeft helderheid daar
waar anderen, in onkunde of uit weerzin, zijn kern van katholiek
geloof liever verzwegen of negeerden. En dan voegen we hier nog
aan toe : indien de bisschoppeleijke toestemming tot de kerkelijke begrafenis gegeven werd, zullen de betrokken autoriteiten dit wel op
goede gronden gedaan hebben en zullen er in de laatste levensperiode
van den dichter, die alhoewel op doolwegen verdwaald, toch steeds
oprecht en eerlijk God zocht en Maria de Moeder Maagd eerde, wellicht voor menschen ondoorgrondelijke, diepe gevoelens en gebeden
opgeweld zijn, die hem op den drempel der eeuwigheid hebben gesterkt en gestut.
Zoo is dan op dien 2den Januari van 1927 he lichamelijk overschot van hem, die zoo zwaar geleden had en zoo hartstochtelijk
God had gezocht, bijgezet onder het bidden der troostrijke woorden
der Kerk, die ook voor dezen Haar zoon smeekte :
Dat het eeuwige Licht hem verlichte !

P. S. — Zoo juist verscheen een nieuwe bundel vertaalde gedichten van R. M
RILKE bij < De Garve ), te Lier. De vertalingen — een veertigtal zijn raw
de hand van J. L. De Belder.
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PALESTINA, de Joden en de Katholieke wereld
door Prof. Leo ROOD, S. J., Maastricht.

Langzamerhand begint de belangstelling van de Europeesche volkeren, vooral in den laatsten tijd geprikkeld door tal van gebeurtenissen en maatregelen die voor de Joden allerminst aangenaam, ja hier en
daar katastrofaal, mochten genoemd worden, zich steeds levendiger
te keeren naar het verschijnsel van het Sionisme. Ook onder de Katholieken, zooals uit talrijke publicaties in onze dagen blijkt, groeit
die belangstelling. Het was daarom een uitstekende en zeer te waardeeren gedachte van de Redactie van « Strev en » om ook over deze
beweging haar lezers te doen inlichten door een zoo bevoegde autoriteit als Dr. Wolfgang von Weisl, zelf een leider in die beweging. Ik
ben ervan overtuigd, dat zijn hoogst interessante beschouwingen door
de lezers zeer gewaardeerd zullen zijn.
De schrijver is echter Jood en Sionist en bekijkt vanzelfsprekend
de zaak uit zijn gezichtshoek. Daar is niets op tegen, maar het zou toch
kunnen zijn, dat een Katholiek op een of ander een lichtelijk gevarieerden kijk zou hebben. Het was daarom heel wijs, dat er het oordeel van waarschijnlijk den besten kenner van Joodsche zaken onder
de Katholieken, P. Bonsirven, aan werd toe gevoegd. Als naschrift
is dit laatste nogal kort uitgevallen en daarom lijkt het me gewenscht,
om het doel dat de Redactie zich stelt « zoo objectief mogelijk te documenteeren D nog beter te bereiken, er een enkel woordje aan toe te
voeg en.
Vooreerst moet ik een twij fel uitdrukken die bij mij, na lezing van
het artikel, is gerezen. Zou een voorstelling van zaken als in het
onderhavige artikel werd gegeven voor de Joden — ik zeg niet voor
het Sionistisch streven --- wel gunstig zijn ? Schrijver wekt, wel niet
volledig maar toch in sterke mate, den indruk, dat algemeen onder de
Joden naar een terugkeer naar Palestina wordt verlangd, dat het Sionisme de oplossing biedt voor de actueele moeilijkheden en dat met
name reeds nu het Anti-Semitisme erdoor za] luwen. Indien al deze
veronderstellingen juist zouden zijn, dan zou inderdaad het gevolg
van een verbreiding van dergelijke gedachten voor de Joden gunstig
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ALSI,
Voordrachten,
Op Vrijdag, 19 Februari, kwam Z. E. H. Kan. Floris Prims, stadsarchivaris te Antwerpen, ons spreken over « De Mensch van Morgen.
Op 5 Maart, deden talrijke toehoorders, onder leiding van E. P.
Legrand, een « Muzikale Rondreis in Amerika »... in het lokaal
« Torengebouw ».
In hetzelfde lokaal kwam, op Vrijdag, 19 Maart, de Heer Wirtz
ons spreken over zijne reis naar Finland. Mooie lichtbeelden luisterden deze zeer interessante en humoristische voordracht op.
De laatste gezellige vergadering van het winterseizoen had plaats
op Vrijdag, 2 April, in het lokaal « Concordia ». M. Rene Goris, beheerder-bestuurder der Fabrieken De Beukelaer, gaf te dier gelegenheld een voordracht met « proef » over de chocolade. Voordracht
en « proef » vielen ten voile in den smaak van de talrijke aanwezigen.

WIKINGIA.
Voordracht,
Op Donderdag, 25 Februari, kwam Prof. Dr. M. Lauwereys ons
spreken over Zuid-Afrika. Een uitgebreid overzicht van de geschiedenis der Zuid-Afrikaansche Unie sinds het ontstaan der verschillende samenstellende Republieken, met den strijd van de Boeren tegen

de natuur, tegen de inboorlingen en, na het ontdekken der goud- en
diamantvelden, tegen de Engelschen ; aangevuld met eenige brokken
uit de literaire geschiedenis van Zuid-Afrika en geillustreerd door
eenige Zuid-Afrikaansche gedichten, op kunstvolle wijze voorgedragen door den geachten spreker, vulden dezen al te korten avond.

Seniorenbanket.
Twee en dertig senioren en Wikings verbroederden op Zaterdag,
27 Februari, tusschen pot en pint. Of het er leutig toeging, moet
niet gevraagd worden. Vooral de verhalen over de eerste kinderiaren
van Wikingia vielen in den smaak.

SCHOOL EN SPORT.
Onze voetbalploeg heeft het seizoen op schitterende wijze gesloten
door de eindoverwinning te behalen in het kampioenschap der katholieke scholen van Antwerpen. Hiermede kwam zij in het bezit van
den Kardinaal Mercier-beker, Achtereenvolgens werden de volgende
de overwinningen behaald ;
St-lgnatius—Vakschool Londenstraat : 3-2 ;
;
St-Ignatius--St-Henricus
St-Ignatius-St-Edward, Merksem 2-0.
Voegen wij er aan toe dat die overwinningen behaald werden met
een vacantieploeg. Eere aan wie eere toekomt !
Vermelden wij nog de schitterende revanche door ploeg I, behaald
op de Antwerpsche studenten aan de Hoogeschool te Leuven :
dat kan tellen en wischt de nederlaag van 16 Januari (1-2) volledig
uit.

Huwelijk.
Op het laatste oogenblik wordt ons het huwelijk aangekondigd
van Vriend Edgard Gignot met Mejuffer Flora Tonglet op 24 April,
te Auvelis. Beste gelukwenschen
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zijn. Maar als dat verlangen naar Palestina nu eens niet zoo algemeen
levendig werd gevoeld onder de Joden en als het Sionisme nu eens
niet de oplossing bood voor alle moeilijkheden, dan kon het wel eens
zèêr de vraag zijn, of een dergelijke voorstelling van zaken voor hen
geen averechtsche gevolgen kon hebben. Joden staan nu eenmaal, terecht of ten onrechte daar blijven we thans met den schrijver buiten,
over het algemeen niet in zuiver blakende gunst bij de naties bij wie
ze te gast zijn ; Dr. von Weisl heeft het indrukwekkend betoogd.
Wanneer nu Joden zelf hun triomfantelijk toeroepen : « Wij willen
en wij kunnen naar Palestina D, dan lijkt het me toch niet zoo denkbeeldig, dat de gastheeren-tegen-wil-en-dank maar- al te graag in dat
verlangen zullen toestemmen en dat ook in kringen, waar tot nu de
aanwezigheid van de Joden niet als een « probleem » werd gevoeld,
het : « Eruit met de Joden » een weerklank zal beginners te wekken,
zoo in den geest van : « De Joden, wat doen die hier ? Laat ze maar
naar Palestina gaan ! », dat met andere woorden het Anti-Semitisme
er eerder door versterkt dan verminderd zal worden. Ik noem dat —
voor de Joden — een gevaar. Want — ik onderstreep wat P. Bonsirven aangaf — het is volstrekt niet waar, dat alle buiten-PalestijnscheJoden met een dergelijke stemming gediend zouden zijn. Er bevinden
zich in verscheiden landen van de wereld nog vele Joden die in goede
verstandhouding met hun medeburgers leven, er een goed ( soms misschien te goed I) bestaan hebben en volstrekt geen vurig verlangen
koesteren naar het land der vaderen over te huizen. Zij zouden door
een al te luid hoerageroep voor het Sionisme wel eens in hopelooze
moeilijkheden kunnen geraken. Want zooals de zaken thans staan is
het ook volstrekt niet waar, dat het Nationaal Tehuis z66 algemeen
onderdak zou kunnen bieden. Zeker, de Joden hebben — het zij graag
toegegeven en we hebben er zelf elders een beeld van trachten te
schetsen (1) — trots geweidige moeilijkheden in Palestina wonderen
gewerkt.
Maar Palestina blijft Palestina. Ook de ijverigste en meest geniale
Sionisten kunnen zijn oppervlakte niet vergrooten, en al kan men de
(1) Den belangstellenden lezer mogen wij misschien hier verwijzen naar
de artikelen die wij in het maandschrift « Studien » schreven ; Jan.-April
1936 (D. 125) gaven we daar in een viertal artikelen een overzicht van geschiedenis, organisatie, resultaten en moeilijkheden van de Sionistische beweging ;
1937 (D. 127) Jan. en Febr. beschouwden we het konflikt vorig jaar met de
Arabieren ; thans zijn we doende Kath. reflecties te leveren over : Joden tegeni
Arabieren.
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natuurlijke hulpbronnen van het land, zooals de Joden metterdaad bewezen hebben, heel wat effectiever uitbuiten dan de verwaarloozing
van de Turken en het gebrek aan kennis en voortvarendheid op dit
gebied van de Palestijnsche Arabieren ons zouden hebben doen vermoeden, beperkt blijven ze. En nu meen ik, dat het artikel van Dr. von
Weisl in dit opzicht geen zuiver beeld geeft van de situatie. Het is
zonder twijfel juist, dat de Joden tot nu toe maar een klein gedeelte
van den Palestijnschen, zelfs van den West-Palestijnschen, bodem
hebben bezet. Het blijft, zoo wordt daar gezegd, nog onder de 1600
vierkante kilometer. Palestina nu heeft een oppervlakte van , 15.643
vierkante kilometer (dit cijfer is ontleend aan Szcepanski : Geographia
Historica Palestinae Antiquae er worden nl. een beetje verschillende
getallen genoemd, omdat de grensbepaling niet altijd even secuur is
geweest). Van het tegenwoordige Palestina bezitten de Joden dus niet
meer dan 10 procent in Transjordanie zijn ze ( nog ) niet toegelaten.
Niet veel dus. Neen, maar zooals we in « Studien » ( D. 125, bl.
182-3) in ander verband hebben aangetoond en waaruit we hier een
enkele gedachte naar voren brengen er hangt hier toch wel een
kleinigheid of van de kunst om de cijfers te verklaren het uitzicht
der dingen wijzigt zich, als men de werkelijkheid laat leven die achter
de doode cijfers verborgen ligt ! In Palestina geldt nog sterker dan
bij ons : grond en grond is twee ! Dr. von Weisl stelt het voor, alsof
de Joden op hun kleine plekje duren bodem samentroppelen, omdat
ze elders waar de grond veel goedkooper is niet verzekerd zijn van
de militaire of politie-hulp van de Engelsche regeering. Zou het de
eenige, de voornaamste reden zijn ? Zou met het vermeerderen van
het bodembezit verondersteld dat het mogelijk ook de mogelijkheid van immigratie evenredig vergroot worden Schrijver moet
beter weten, maar zijn voorstelling schijnt het te suggereeren. Hoe is
ongeveer de werkelijkheid ? P. Koeppel S. J. geeft in zijn boek :
"Palestina als 4: kulturfdhiger Boden )D. op : 8270 K. M 2. Daar de joden
in onafzienbaren tijd ook nog wel geen raad zullen weten om b.v.
de barre woestijn van juda te doen floreeren of de streek ten Zuiden
van Hebron, het gebied dus van Beersjeba, voor zich bewoonbaar te
maken tenzij ze tot het peil van Bedoeinen willen afzakken, is daarmee de bewoonbare oppervlakte praktisch bijna met de helft verminderd. Maar ook de bebouwbare streken zijn niet alle van gelijke
hoedanigheid. Wanneer men een rangorde opstelt, komt men tot deze
klassificatie : het beste is de vlakte fangs de zee, dan volgen de vlakten boven zeeniveau, vervolgens de vlakten onder zeeniveau en ten
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slotte de bergketen. Welnu, wat de Joden tot hiertoe bezitten ligt
vrijwel uitsluitend in de twee eerste kategorieen ! Misschien geeft dit
felt toch ook wel eenige verklaring voor het juist daar samentroppelen
en is de betere politiebescherming in die streken wel meer een gevolg
dan een oorzaak ervan ; ik geloof niet, dat er vele Joden voor te
vinden zullen zijn een landbouwkolonie op te zetten in de woestijn,
ook al geeft men hun een heel regiment politieagenten mee ! Van die
eerste twee soorten is echter zoo zoetjesaan niet zoo erg veel grond
meer beschikbaar ( tenzij men de Arabieren verjaagt : daarover spreken we straks) en als men aan de volgende soorten moet beginnen
— altijd verondersteld, dat men ze krijgen kan, waartegen de Arabieren zich steeds sterker verzetten —, dan zal de exploitatie wel
duurder en de opbrengst geringer moeten zijn, ook al kan de grondprijs lager wezen. Mij dunkt, dat het, gezien deze omstandigheden,
wel duidelijk moet zijn, dat het Sionistisch streven geen onbeperkte
vergezichten openen kan en dat de Joden zichzelf op den duur in
een lastig parket brengen als zij het zoo voorstellen. Als ik mij onchristelijk op christelijk standpunt zou willen stellen, zou ik kunnen zeggen : « Nu goed, dan moeten ze zelf de gevolgen van hun actie maar
dragen D, maar we willen toch ook graag den lezer helpen zich een
objectief oordeel over de kwestie te vormen.
1k liet echter Transjordanie nog buiten beschouwing. Dr. von.
Weisl heeft, overigens niet zonder reden, ook dat land in zijn berekeningen betrokken. En wie door Transjordanie is getrokken, zal moeten toegeven, dat dit land, vooral in het Noorden, zeer schoone perspectieven voor de Joden zou openen. Ook al is men geen vakman op
landbouwgebied, toch valt het uit een oppervlakkig bezien van de
natuurlijke gesteldheid en een vergelijking met wat men in Palestina
in de Joodsche kolonies te aanschouwen heeft gekregen, niet moeilijk
tot het besluit te komen, dat de Joden er heel wat meer uit te voorschijn zouden weten te tooveren, dat het dus nog aan velen van hen
een bestaan zou verzekeren... als de poorten van Transjordanie maar
voor hen geopend werden ! Maar daar zit nu juist de knoop, waarop
in het artikel niet wordt gewezen en waardoor verwachtingen worden
gewekt, waarvan geen mensch met zekerheid kan zeggen of ze wel
ooit in vervulling zullen gaan.
Hiermee ben ik tevens gekomen aan een andere leemte in het
onderhavige opstel : er wordt daar geen rekening gehouden met den
tegenstand der Arabieren, en de vraag of zij wellicht geen rechten
tegenover het Sionistisch streven kunnen stellen wordt totaal over het
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hoofd gezien. Nu weet ik wel, dat dit geen specifiek katholieke belangen zijn, maar een katholiek die zich een objectief oordeel over de
kwestie wil vormen kan een beschouwing van deze elementen niet
missen.
De tegenstand der Arabieren. Zoo juist werd Transjordanie in
debat gebracht. Uit Zischka's bekende boek : Arable Ontwaakt maak
ik op, dat Dr. Wolfgang von Weisl in 1926 een ontmoeting heeft
gehad met Ibn Saoed. Nu zou ik hem willen vragen, of hij -- nog
afgezien van het verzet van Emir Abdallah met zijn totaal Arabische
Transjordaniers — in gemoede kan gelooven, dat deze sterke woestijnkoning met gelatenheid zal aanzien, dat Transjordanie in een
Joodschen staat wordt omgezet ? Ik vrees, dat de gebeurtenissen van
den jongsten tijd wel anders hebben geleerd. Ibn Saoed is een geweldige figuur in de Arabische en Mohammedaansche wereld van vandaag ; het is hoogst waarschijnlijk, dat zijn verontwaardiging in heel
den Islam weerkiank zou wekken. En daarmee moet ook Engeland,
dat de meeste Mohammedanen in zijn Imperium telt, of het wil of
niet, rekening houden ! Alles bij elkaar lijkt het me het verstandigste,
dat we de kansen van het Sionisme, ondanks hun begrijpelijk en we!licht gerechtvaardigd verlangen naar Transjordanie, praktisch tot Palestina beperken. En ook dan is het wel zeker, dat de stichting van
een Joodschen Staat niet zonder moeilijkheden zal gaan ! Ook dat
hebben de gebeurtenissen van het afgeloopen jaar meer dan afdoende
bewezen. En er is daarbij ook gebleken, dat de Arabische vorsten buiten Palestina ook ten aanzien van dit vraagstuk niet !outer onverschillige toeschouwers zijn. Het mag niet zoo absurd worden geacht, dat
de pelgrimsreis die de Groot-Moefti van Jerusalem dezer dagen via
Cairo naar Mekka heeft ondernomen, niet uitsluitend aan godsdienstige gevoelens is toe te schrijven ! Wat hier ook van zij en wat hier
mogelijk uit groeien kan, dit moge althans hieruit blijken, dat de tegenstand der Arabieren een factor vormt die bij de berekeningen van
de kansen van het Sionisme niet verwaarloosd mag worden op gevaar
van illusies te wekken die mogelijk niet voor verwezenlijking vatbaar
zullen blijken.
De rechten der Arabieren. Het Mandaat, waarin aan den Mandataris, Engeland, onder meer de verzekering van een Nationaal Tehuis voor de joden wordt opgedragen, bevat daarnaast de bepaling,
dat tegelijkertijd de burgerlijke en godsdienstige rechten van al de
inwoners, zonder aanzien van ras of godsdienst, moeten gewaarborgd
blijven. Dr. von Weisl maakt daarvan geen melding. Dit verwondert

DE KATHOLIEKE WERELD

367
- ...

niet zoozeer, als men bedenkt, dat men te doen heeft met een NeoSionist, een aanhanger van die partij onder de Sionisten die tot voor

korten tijd Revisionisten werden genoemd. Zij willen namelijk niet
weten van het Mandaat zaK5 als het er ligt, maar verlangen « revisie D
in dien zin, dat er geen sprake mag zijn van een Nationaal Tehuis,
maar rechtstreeks van een Joodschen Staat ; zij kunnen dan ook niet,
zooals de algemeene Sionistische organisatie die zij in 1935 verlaten
hebben dat doet (al hoopt ook deze uiteindelijk op een Joodschen
Staat), streven naar een goede verstandhouding met de Arabieren,
maar bij hen staat voorop, dat Palestina een staat moet worden waarin
de Joden alles en de Arabieren niets te zeggen hebben : dan zullen
zij de rechten der Arabieren « eerbiedigen », dat wil natuurlijl: zeggen : zooals zijzelf dat beoordeelen en voorzoover dat met het joodsche belang te rijmen valt. 1k wil niet beweren, dat dit noodzakelijkerwijze tot onrecht moet voeren, maar het is toch wel noodig de zaak
meer principieel en minder opportunistisch te bekijken (we wagen een
poging daartoe in « Studien » ) ; en het is niet zoo wonderlijk, dat
juist omdat er dergelijke uiterst nationalistische tendenzen 'ondel de
Sionisten leven, ook al vormen de Neo-Sionisten maar een minderheid, er onder katholieken een vrij sterke strooming tegen het Sionisme
bestaat, o. a. omdat zij zeer bang zijn, dat de Arabieren niet rechtvaardig behandeld zullen worden.
Als van direkt katholiek belang werd door Sch. en P. Bonsirven
alleen aangegeven : de Heilige Plaatsen. Maar mij dunkt, dat er voor
een katholieke beoordeeling van de zaak op gewezen moet worden,
dat er nog lets anders en veel belangrijkers bestaat dan rechten op
Heilige Plaatsen, nl. het recht op de heiliging der zielen. En in dat
opzicht kan men, geloof ik, moeilijk ontkennen, dat er in het Sionisme
voor de Katholieke Kerk gevaren schuilen. Zou de Algemeene Sionistische Organisatie de overhand behouden, dan bestaat het gevaar,
dat vrijmetselaars, atheIsten en socialisten een verderfelijken invloed
in het land, en misschien vanuit Palestina als centrale over de wereld,
zullen uitoefenen ; zouden de Neo-Sionisten aan de opperleiding komen, dan dreigt het gevaar van een nationalisme, waarvan de Kerk
in andere streken reeds de wrange vruchten plukken moet. Het is
zeer waarschijnlijk, dat de Neo-Sionisten meer respect zullen toonen
voor den godsdienst dan de meeste andere partij en, al meen ik uit
een uitlating van den leider Jabotinsky in een interview ( Stud. D. 125,
biz. 260-1) te moeten konkludeeren, dat het hem persoonlijk onverschillig laat. Maar het is te vreezen, dat bij een zoo fel uitgesproken
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men heeft aan Jabotinsky niet ten onrechte de vraag
nationalisme
gesteld, waarin zijn beweging eigenlijk van die van Hitler verschilde
alleen de Joodsche godsdienst in den Joodschen Staat geeerbiedigd zal worden en het Katholiek apostolaat met de Heilige Plaatsen
zal worden geexterritorialiseerd.
Hiermee meen ik wel het voornaamste gezegd te hebben van wat
mij op het hart lag aan bezwaren tegen het artikel van Dr. Wolfgang
von Weisl. Ik ben Been tegenstander van het Sionisme, zooals men
uit mijn publicaties elders zien kan ; ik versta den nood van vele
Joden bijzOnder in onze dagen en het berechtigde van hun pogen
zich een eigen vaderland te scheppen. Maar ik heb het toch nuttig
geoordeeld te wijzen op het gevaar van te hooge voorstellingen, omdat
ik meen, dat de waarheid van het spreekwoord : « Alle overdrijving
schaadt dan in deze wel eens op bittere wijize kon bevestigd worden;
en van den anderen kant eenigszins duideliijk willen maken, hoe bij
een volledig welslagen van dat pogen een katholiek gemoed niet zonder reden eenige bezorgdheid kan gevoelen ten opzichte van de eerbiediging van andere rechten, vooral oak van de onaantastbare rechten
van zijn Kerk. Overigens sluit ik mij van harte aan bij den slotwensch van P. Bonsirven en hoop met hem « dat die enkele bezwaren
hun reden van bestaan zullen verliezen door onvoorziene gebeurtenissen die nu nog in den schoot der Voorzienigheid verborgen liggen.

BIJ HET EEUWFEEST VAN DESCARTES

369

Bij het Eeuwfeest van Descartes
door Prof. Dr. DE VLEESCHAUWER.

Drie honderd jaar geleden, dag op dag, schreef Constantijn Huyghens aan Descartes : « Votre paquet partira aujourd'hui. Aussi devez-vows faire êtat qu'en sortant de mes mains, it a passe les plus
grands dangers du voyage, Cant mes doigts ont êtè tentês de le ravir
au pére Mersenne ». Dit paket bevatte de nog natte vellen van het
Discours de la Mdthode, de magna charta van den modernen geest.
In het a fgeloopen jaar hebben alle landen Erasmus herdacht, de
cerebrale held uit de eerste helft van de XVIde eeuw. Met des te
meer redenen zal men het eeuwfeest moeten herdenken van Descartes,
wiens Discours toon en maat beef gegeven aan drie eeuwen geestesgeschiedenis en aan drie eeuwen cultuurbewustzijn.
Discours de la MV ethode ! Dat klinkt weinig aanmatigend, een tikje
schoolsch als men wil, in alle geval weinig didactisch. Inderdaad, de
makkelijke toon en het autobiographisch verhaal zijn nag geheel in
den trant van de litteraire speelzucht van het humanisme, dat in zijn
tijd nog niet dood was. Het is de roman van een geest, — l'histoire
de mon esprit — die zijn persoonlijk beleven en zijn psychologische
geleerdheidscrisis zonder veel omslachtigheid aan zijne tijdgenoaten
meedeelt. En dat zulke roman het resume is kunnen worden van de
spanne tijds die wij de moderne tijd noemen, bewijst eenvoudig dat
Descartes, de eenzame van Endegeest, Egmond en Santpoort, zelf
het résumé geweest is van deze moderniteit.
Elke periode in de beschaving cirkelt rond een groote idee : de
Grieksche rond de idee van een plastische wereld ; de Middeleeuwsche rand die van een transcendente Godheid. De geest streeft hierbij
hetzij naar de ideale verbeelding van die wereld in begrip en vorm,
hetzij naar de verwereldlijking van het rijk Gods, het Sacrum imperium
van het Christelijk Westen. Met het humanisme is het de beurt aan
den mensch om de spil en de as te worden waarrond alles beweegt en
(1) Lezing gehouden voor het Nationaal Radio-Instituut, den 5den Jan. 1937.
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voor den geest
te staan als het levensdoel, dat zich die op grootheid en grootschheid
afgestemde zielen hebben voorgehouden. En wat het humanisme niet
kon in zijn litterair-artistiek voorspel en wat Descartes wel zal kunnen
in den strengen eenvoud van het Discours, dat is juist van den mensch
de spil maken, waarrond de Westersche beschaving voor een drietal
eeuwen graviteeren zal.
De mensch in het centrum van de dingen ! Wanneer wij, zonder
vooringenomenheid en abstractie makende van het klassiek Descartesbeeld, zijne werken doorbladeren, merken wij onmiddellijk op dat wij
met hem nog wel niet gekomen zijn tot de superbia van den geest, die
uit zich zelf de kracht put en ontwikkelt om zich zijn beeld van God
en zijne conceptie der wereld naar eigen gelijkenis te maken. Wij
merken op dat wij nog niet voor de verzaking staan aan de goddelijke
medewerking in deze wereld en in het !even. Maar toch is het reeds de
alvermogende ratio die aan den hemel van het denken in haar goddelijke eenvoudigheid verschijnt. Een nieuwe, nog onbeproefde methode
van denken en van geestelijke disciplineering was onontbeerlijk voor
den levensweg van deze ratio en daarover begon Descartes te praten.
« je ne mets pas Trait& de la methode, zegt hij, pour montrer que je

komt de uitbouw van de menschelijke persoonlijkheid

n'ai pas le dessein de l'enseigner, mais seulement d'en parle y. »
Dat praatpartijtje, spijts zijne ongeleerdheid en zijne anecdotiek, is
een van de leidende momenten geworden in de ontwikkeling van de
wijsbegeerte en de wetenschap. Descartes immers behoort tot de klas
van de weinige grooten, die de integraliteit van de cuituur nog wisten
te overschouwen en ze, in tegenstelling tot het huidige specialistendom, nog als eene ongesplitste eenheid wisten op te drijven. Wiskunde
had hem aangegrepen van op de schoolbanken. Een zonderlinge Hollander, met name Beeckman, die te Breda te vrijen ging toen Descartes er zich wellicht dood verveelde in een militair kamp gedurende
een periode van wapenstilstand, richtte zijn blikken op de natuurwetenschap. Op de boorden van de Donau en in het keizerlijke leger
dat in Bohemen opereerde, kwam over hem de groote illuminatie, de
wetenschappelijke loopbaan die zich in het verschiet voor hem afteekende in de felle kleur en het gloeiend enthousiasme dat het optimisme van de jeugd kenmerkt. Met tal van projecten loopt hij tijdens
zijn verblijf te Parijs in het hoofd. Hij, leerling van de jezukten, was
er de vriend en de gast van de concurreerende orde van het Oratoire en de geestelijke gemeenschap van Kardinaal de Bêrulle richtte
zijn schreden naar de philosophie, waaraan hij wellicht tot dan toe
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niet eens had gedacht, tenzij om smalend en van uit de hoogte neer
te zien op die welke men hem te La Fleche met groote omhaal van
disputatoria had bijgebracht.
Als gentilhomme of Seigneur du Perron hield het Parijzer leven
hem gevangen. Na ettelijke jaren, ondervond hij dat de sociale « bon
ton D van dat leven zijne geestelijke concentratie en zijne activiteit
belemmerde, en in hem kwam de verzuchting op naar een grootere eenzaamheid en naar een diepere afzondering. Reeds op dat oogenblik
stond op zijn blazoen te leven : wel le*, hij die verborgen leeft. En
dan heeft hij Holland voor tweede vaderland gekozen. Daar woont
hij twintig jaar, verhuizende van stad tot stad, om tien jaar niets of
weinig van zich te laten hooren en om dan in zes jaar tijd, van 1637
tot 1644, achtereenvolgens het Discours de la Methode, de Meditations
metaphysiques en de Principes de Philosophie in het licht te zenden.
Drie varianten op een zelfde thema maar telkens op een verschillend
publiek berekend. Het Discours in het Fransch gesteld op het groote
publiek ; de Meditations in het Latijn voor het geleerde publiek, en
de Principes netjes geparagrafeerd, bedoeld als een handboek voor
de school. Voor geen van alien, mag men zeggen, is het een weergaloos succes geworden. Ook niet voor de drukkers. Eerst wanneer
hij, de grillen involgende van Christina van Zweden, in 1650 gaat
sterven in het Hooge Noorden, schijnt de tijd rijp te wezen voor zijne
denkbeelden en vangt dan ook de opgang aan van het Cartesianisme
in Europa.
Dat drieluik heeft een dubbelen weerslag gehad. Wijsbegeerte en
wetenschap waren een methode van denken rijker geworden, die zeer
kort van adem is geweest. In het begin van de XVIIIde eeuw heeft
Newton, in het midden Voltaire en op het einde Kant, deze methode
naar beneden gehaald. Zoo mag men gerust beweren, al heeft men
protest in ontvangst te nemen als men het luidop zegt, dat men in de
historie vruchteloos naar Cartesianisme zoekt. Er zijn geen Cartesianen, maar er zijn Cartesiaansche denkbeelden, die hun invloed doen
gelden tot op onze dagen toe. De geschiedenis van het Cartesianisme
bestaat in het verhaal van het ononderbroken voortleven van Descartes' hoofdideeen in een telkens veranderde historische conjunctuur.
Doch des te krachtiger kneedde zijn geest de meest verschillende gebieden van de cultuur. Terecht noemt men hem de vader van het
rationalisme, als hierdoor maar verstaan is dat werk en waarde van den
mensch in de ontplooiing van de rede te zoeken zijn en dat echte
cultuur op intellectualistischen grondslag moet berusten. Het rationeele
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subject, dat alleen door de bevestiging van zich zelf bij machte is om
boven de skepsis uit te groeien en op waarheid aan te sturen, is de
factor waaruit de burgerlijke cultuur van den modernen tijd en het
liberaal individualisme als logische noodzakelijkheden zijn voortgevloeid.
Het vrijheidsparool dat leeft in de godsdienstige verdraagzaamheidsbeweging, in het sociaal individualisme en in het economisch liberalisme, is slechts een ander woord voor het subject, het individu, het je
pense, donc je suis, dat buiten de academische philosophie in het
levee der samenleving is getreden. De herleiding van alle, toch immer
complexe dingen tot enkelvoudige idees claires et distinctes heeft de
sociale werkelijkheid zeer bevattelijk weten voor te stellen als een
arithmetische optelling, als een versmelting van individueele personen
en belangen, en de economische orde als een grootscheepsche belangenstrijd onder de individuen. Het liberalisme van de Fransche revolutie-ideologie (welke abbe was het ook weer die het openlijk verklaarcie in de Constituante ? ) en het individualisme der liberale economie zijn de meest typische vertegenwoordigers van den Cartesiaanschen geest, die in globo genomen het vaderschap mag opeischen van
de burgerlijke, kapitalistische maatschappij, waartegen de huidige
koers der dingen een zoo vinnigen strijd heeft ingezet.
In ieder groot denker moet men immers altijd twee dingen scherp
van elkander onderscheiden, ten eerste zijn abstract denken en vervolgens den invloed dien van zijn geest op den komenden tijd is uitgegaan. En ook de appreciatie van den historicus moet met dezelfde
dualiteit rekening houden. Wie het anders doet, zet zich zelf een paar
oorlappen op die hem beletten een deel, en misschien wel het interessantste deel van de levende werkelijkheid waar te nemen. De pro:fessioneele wijsbegeerte, alleen bedacht op een dogmatische afleiding
van ideeen, zal in Descartes het nieuw philosophisch beginsel huldigen dat hij binnenbracht in het arsenaal van het denken. Ongetwijfeld zal Frankrijk hem hulde brengen als aan zijn eenig, waarlijk groot
nationaal denker veOr Bergson. Het Europa der XXste eeuw zal
hem groeten als de grootmeester uit het andere kamp, maar zal het,
na deze elegante groet, voor heilige plicht houden de nawerking
van zijn geest en van zijn denken uit alle macht te keeren.
Want het is een nu niet meer te betwisten feit, dat het Cartesianisme
voor den mensch in de XXste eeuw nog geen zuivere historische verte
is geworden, die hij zonder drift noch passie onverstoorbaar in de
oogen kan kijken. Het Cartesianisme MO nog immer de eerste, en de
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krachtigste formuleering van het groot gevaar waartegen de nieuwe
tijd te kampen heeft. De bakens zijn verzet en de levensleuzen andere
geworden. In de plaats van het individu is het yolk gekomen als de organische eenheid van de samenleving. In de plaats van het verstand
staan wil en irrationaliteit aan de leiding der dingen. In de plaats
van de wetenschap en in de plaats van de id6es claires gaat de ziel
der cultuur naar de metaphysica. In de plaats van het denken geldt
het leven als waardemeter voor den geest. Met dergelijke verzuchtingen is de XXste eeuw uit geheel haar wezen en met geheel hare
dynamiek buiten den ban van het Cartesiaansche inzicht getreden.
En daarom moet de eenzame vagant uit de gouden eeuw der Bataaf
sche republiek ons nu voorkomen als de bezielende kracht en als
de inspirator van den individualistischen levensstijl, aan wiens afbouw
rusteloos en knagend wordt gearbeid op de meest uiteenloopende gebieden. Uit de historische verte is het nog immer Descartes die den
Bans leidt, maar aan de overzijde van de barricade.
Daarom juist is het wellicht rechtmatig meer omzichtigheid aan den
clag te leggen als gewoonlijk het geval is met de beoordeeling van
diep ingrijpende philosophische stroomingen. Het bast immers niets
de grootheid en ook de levensvatbaarheid van den tegenstaander te
loochenen of te verminderen. En in dat opzicht doet de huidige wijsbegeerte veelal verkeerd, ook ten opzichte van Descartes. Want in
den Cartesiaanschen habitus van denken en leven spreken motieven
die boven het tijdelijke uitgaan en die den aanleg van de menschelijke spiritualiteit ten alien tijde zullen bekoren. Individu, rede, ideaal
van klaarheid en helderheid zijn geen loutere fantasmen, maar eeuwige,
onvergankelijke werkelijkheden, waarvan, alles wel overwogen, individualisme, rationalisme en intellectualisme slechts de verloopen kinderen zijn. Wat men ook beproeve en in welke vormen de toekomstige menschheid, geestelijk en politiek, ook verplicht zal worden te
leven, die werkelijkheden zullen immer erkenning vergen of zich wreken.
Losgewerkt uit alle overdrijving, ontbolsterd uit alle misvatting, zal
men den geest van Descartes altijd op den weg vinden, omdat hij een
van de duurzame en aan de tijdsbetrekkelijkheden voorbijgaande aspecten van het leven, zij het ook op een buitensporige wijze, voor
het voetlicht heeft weten te plaatsen, en in de gestrengheid van logisch-treffende en geestelijk-overtuigende begripsformaties heeft weten te brengen. Naar gelang de slinger van het historisch uurwerk
-van het eene einde zijner baan naar het andere verloopt, zal het
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strenge masker, dat ons Frans Hals van Descartes heeft geteekend,
boven de beweging van den tijd als een punt van aantrekking of als
een dreigement blijven hangen.
Ook de Descartes-literatuur weerspiegelt de verwarring en den
subjectieven inslag van het Descartes-beeld. Voor Liard, Hamelin en
zooveel anderen, gevoed door het positivisme en het kencritisch idealisme
is Descartes de wachter aan de poort van het Kerk- en schoolvijandigrationalisme en de grondlegger van den geest van exactheid in de wetenschap, die Kant tot op de spits zal drijven en die in de laatste
helft der XIXde eeuw exacte en positieve wetenschap met een voorbeeldige methode heeft weten te voorzien. Alfred Espinas ziet in
Descartes een snort laieke heilige ; Henri Gouhier, de apologist van
het christendom, die het oppervlakkige libertinisme bestrijden wil.
Maxime Leroy is er niet ver van af hem af te schilderen als een
alchimist of occultist en vooral als de protestant in het leeke denken,
tegenhanger van Luther en Calvijn in het theologisch denken. Voor
Jacques Maritain verbeeldt Descartes de incarnatie van den hoogmoed van den mensch om God gelijk te worden, al heeft hij het op
dezen weg maar tot een van de negen orden van engelen kunnen
brengen. Deze discrepantie toont op haar zelf reeds aan dat wij het
in den persoon van Descartes aan de hand hebben met een van
de grooten uit den senaat van den geest. Het is met Plato, Abelard,
Pascal, Leibniz, Kant en Goethe niets anders gegaan. Misschien
hebben zij alle samen gelijk, omdat de horoscoop van Descartes zoo
ingewikkeld en veelzijdig is. Antinomisch is en moet de psychologie
zijn van iemand die met fijn orgaan en met onbevangene receptiviteit
aan geen enkele levenswaarde voorbij wil gaan. Alle rechtlijnige psychologieen zijn van historisch standpunt uit te wantrouwen, omdat
geestelijke armoede of pedante onkunde vaak schuil gaan onder een
kordaat geweten en onder de formalistische halsstarrigheid in de
gedragslijn. De eenheid van de groote ziel ligt meestal niet aan deoppervlakte van het leven, maar in de moeilijk speurbare diepten
van de ziel zelf.
Om die ziel te vatten volstaat het werkelijk niet eens een boekjete lezen zooals Le Songe de Descartes of Le Philosophe au masque.
Men moet tijd over hebben om een poos te verwijlen in de intimiteit
van den denker ; zijn leven te her-leven in zich zelf, zijn werk te
her-denken in zijn geest, de wisselwerking te beluisteren van tijd
en geest. Een philosophie is toch maar een stifle dialoog van een geest
met zijn tijd. En dat is vooral noodzakelijk tot het juist begrip van-.
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die menschen, wier leven ten slotte geen historie beef t, die als schimmen buiten het spoor van de groote en de kleine dingen uit hunne
omgeving hebben geleefd en voor wie de geographie van hun leven
weinig verder reikt dan het hoog pupitertje en de ruwe stoel die zoo
tref fend aandoen in het Spinozahuis te Rijnsburg.
Menschen van dat soort maken geen historie in den couranten zin
van het woord. Socrates droomde terwijl te Potidea de toekomst van
de Hellas in de weegschaal lag. Maar uiteindelijk is het toch de geschiedenis die onwaarachtig blijkt te wezen. Want of men het nu
wil of niet : het zijn de meditatieven die de geschiedenis maken, omdat
de substantie van hun geest den arm wapent van diegenen die hunne
idee in materie en in staats- en maatschappelijke orde zullen omzetten. Men zegt dikwijls : de geest wordt niet gewaardeerd. Ook reeds
ten tijde van Descartes kloeg men daarover. En men dacht dadelijk
aan een of ander pension du roy. Dat is waar, als het om onmiddellijke, stoffelijke erkenning gaat. Maar schitterend is de weerwraak
van den geest op de stof. Want de verbondenheid en de orde, het
leven en de ontwikkeling van stof en samenleving worden beheerscht
door den geest en zijn waarden. Het is met Descartes ook zoo gegaan.
De tijd ging aan hem voorbij. Maar de Europeesche orde in geheel
hare verscheidenheid is de Cartesiaansche orde geweest, en voor de
stilte en de veronachtzaming van zijne tijdgenooten rond zijn persoon
en zijn werk moge als schitterende weerwraak gelden de samenwerking
van al de krachten in de XXste eeuw om af te bouwen hetgeen onder
tie hoede van zijne idee Europa is geweest van 1650 af tot 1914 toe.
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Goudsterinsatie
door R. VAN OOTEGHEM„
Lic. in handels- en economische wetenschappen.
Op 22 December 1.1. kondigde President Roosevelt officieel aan
dat in de toekomst al het goud, in de Vereenigde Staten gewonnen
of ingevoerd, gesteriliseerd zou worden. Moest Pasteur nog in leven
zijn, hij zou wel vreemd opgekeken hebben bij het lezen van die aankondiging ! Leven er dan ook bacterien in het goud ? Zouden dan
de metalen, en zelfs het edelste onder hen, ook ziekten overbrengen ?
Bevat het goud werkelijk gevaarlijke levenskiemen ?... Dat kan toch
niet ! En de groote specialist van de sterilisatie zou waarschijnlijk
de schouders opgehaald hebben, met een sceptisch glimlachje denkend
dat het maar krantennieuws was, nieuws uit Amerika !...
En de bioloog zou zich vergist hebben ! Goud is vruchtbaar.
Goud bevat levenskiemen : kiemen van economische bedrijvigheid.
Goud kan gevaarlijke ziekten overbrengen : in 't economisch organisme. Daarom kan het nuttig of noodig zijn, het metaal dat in een
land binnenkomt en dat men niet kan of niet wil verwijderen, economisch onschadelijk te maken, te steriliseeren.
Goud draagt in zich kiemen van economische bedrijvigheid..
Eerst en vooral als handig en veilig ruilmiddel : het heeft de arbeidsverdeeling bevorderd en is alzoo aanleiding geweest tot een aanzienlijke vermeerdering van de productie en van de welvaart in 't algemeen. Maar vooral, het goud is de basis van onze credietstructuur :
bankbriefjes, bankdeposito's en cheques berusten tenslotte alle op,
het goud van de centrale banken. En wat zouden de twintigsteeeuwsche zakenmenschen, Staten en zelfs private personen aanvangen
zonder die hulpmiddelen, die wezenlijke bestanddeelen geworden zijn
in onze economische organisatie.
Het crediet, volgens de treffende woorden van Pius XI, is als
het ware het bloed van het economisch ozganisme, het bloed dat
tot in de verst afgelegen onderdeelen leven moet verwekken, voeden,
herstellen. Maar, zooals in een lichaam het bloed te overvloedig,
te rijk of ongezond kan zijn, zoo gebeurt het dat het crediet te ruim,
te goedkoop is, dat de circulatie ervan tot een koortsachtig tempo
stijgt, en dat het ongezonde zaken, economische uitwassen in 't 'even
roept die later, niet zonder pijn en schade, uitgeroeid moeten worden,
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We kunnen hier niet nagaan hoe dit precies geschiedt : daarvoor
zouden we de theorie van de crisissen moeten onderzoeken en niets
staat in de economie nog minder vast dan die « conjunctuurleer .
Maar het feit is onloochenbaar, dat de geindustrialiseerde landen
sedert ongeveer anderhalve eeuw met een indrukwekkende regelmatigheid koorts-, depressie- en herstelperioden doormaken van,
samen, ongeveer 8 a 9 jaar, en dat het crediet hierin een voorname
rol speelt.
Of deze conjunctuurfluctuaties elkaar absoluut automatisch opvolgen, of ze fataal zijn in den zin dat de tusschenkomst van de
menschen ze onmogelijk verhinderen of verzachten kan, en, zoo neen,
welke de beste methodes zijn om er een land van te vrijwaren, ziedaar
vraagstukken die de hedendaagsche economisten met ongehoorde
bedrijvigheid bestudeeren maar waarover zij 't lang nog niet eens
zijn. Voorzichtige theoretici zullen dus een definitief oordeel over
die vragen uitstellen.
Voor de verantwoordelijke Staatsleiders echter is zulk een
houding niet mogelijk. Wanneer de crisis millioenen arbeiders van
hun werk en van hun loon berooft, wanneer de daling der prijzen
de groote meerderheid der pachters in de onmogelijkheid stelt hun
pachtgeld te betalen, wanneer tallooze ondernemingen insolvent worden en de banken hunne kasmiddelen zien wegslinken, dan "kan de
Regeering niet lijdelijk blijven toekijken en afwachten, zij moet ingrijpen, hulp verleenen, steunen. De leer van het absolute, fatale
automatisme van het economisch proces wordt aldus door de praktijk
ontkend, verworpen. Verder moet er ook een keuze gedaan worden
tusschen verschillende steunmiddelen, tusschen verschillende methodes om ze aan te wenden. En hierbij wordt er weer, noodzakelijkerwijze, stelling genomen in de moeilijkste en nog meest betwiste
problemen van de economische theorie, zooals b. v. de mogelijkheid
en de wenschelijkheid van een « consequente deflatie » of van een
gecontroleerde reflatie, de gevolgen van hoogere invoerrechten en
contingenteeringen, de noodzakelijkheid van een jaarlijksch evenwicht tusschen de uitgaven en de inkomsten van den Staat en de
middelen om het te bereiken, de beteekenis en de gevolgen van een
devaluatie, enz., enz. Die stellingname is natuurlijk niet altijd expliciet, bewust geweest ; heel dikwijls heeft men gehandeld op goed
geluk af, door de omstandigheden als het ware voortgestuwd ; soms
ook wist men dat de gevolgen van die of die maatregelen onzeker
waren, maar men wilde 1 toch eens probeeren » : crisistijden zijn
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altijd experimenteeringstijden geweest, — en de laatste vijf of zes
jaren meer dan ooit.
We zouden eenige woorden willen zeggen over een van die
experimenten : over de systematische goud- en kapitaalsteritisatie,
die reeds in verscheiden landen op groote schaal plaats vindt en die
President Roosevelt nu ook in de Vereenigde Staten wil toepassen.
Laten we eerst even opmerken dat de heele geschiedenis van
de financieele ontwikkeling onzer landen steeds getuigt van pogingen
om in een tekort aan goud en kapitalen te voorzien, om nieuwe lokmiddelen uit te vinden die het goud zouden aantrekken, om de techniek van bankbriefjes-emissie en bankoverschrijvingen (die een
besparing van het goud mogelijk maken) te ontwikkelen en te vervolmaken. Nog in 1930 schreven de leden van de Gouddelegatie van
het Financieel Comite van den Volkenbond dat zeer ernstige problemen voor de wereld binnen kort zouden voortspruiten uit een
gebrek aan goud !
Van den anderen kant heeft men, ook vroeger, steeds ontzaglijke hoeveelheden goud steriel gelaten of aan de circulatie onttrokken : goudthesaurisatie is geen nieuwigheid. Zelfs centrale banken
hebben soms, vooral na den oorlog, positief verhinderd dat een
vermeerdering van hunne goudreserves een crediet-expansie als gevoig zou hebben. Nooit echter is deze politiek op zulke groote schaal
en zoo doelbewust doorgevoerd als nu.
Bovendien heeft men vroeger nooit willen erkennen dat een
dergelijke handelwijze de normale werking belemmerde van het
monetair regiem waaraan men — theoretisch — vasthield. Om dezen
feitelijken tegenspraak goed in te zien, moeten we ons herinneren
hoe de klassieken zich de werking van den gouden standaard voorstelden.
De grondslag van het systeem is de verplichting voor de centrale bank om ten allen tijde haar briefjes in te wisselen tegen goud,
en, omgekeerd, goud in onbeperkte hoeveelheid te koopen tegen een
vastgestelden prijs. Wanneer de bank goud verkoopt (en men veronderstelt dat dit geschiedt naar aanleiding van een passief geworden
internationale betalingsbalans) worden er voor een evenredig bedraq
bankbriefjes aan de circulatie onttrokken, daar de koopers van het
goud briefjes er voor hebben moeten afstaan : er heeft een « deflatie D
plaats in de oorspronkelijke beteekenis van het woord : minder
briefjes in omloop en dus ook geringer mogelijkheid tot crediet-
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verleening. De bankoverheid zal hierop, automatisch, reageeren door
den discontovoet te verhoogen, d. w. z. door haar crediet duurder
te maken. Deze twee factoren zullen dan verder tot een bedaring van
de economische bedrijvigheid leiden ; de groothandelsprijzen zullen
dalen ; de invoer van buitenlandsche producten zal daardoor tegengewerkt worden, de uitvoer, integendeel, bevorderd.
Ondertusschen zal het verkochte goud dat deze deflatie en hare
gevolgen teweegbracht, normaal gesproken, bij een andere centrale
bank terechtgekomen zijn. In dat land vindt dan precies het tegenovergestelde proces plaats : credietverruiming, stijging der prijzen,
vermeerdering van invoer, vermindering van uitvoer. De betalingsbalans van dit land wordt aldus ongunstiger (passiever) , die van
het eerste, gunstiger (actiever). En zoo zien we dat de oorzaak van
de oorspronkelijke goudbeweging (passieve handelsbalans van het
eerste land) door die goudbeweging zelf weggenomen is. Het internationaal evenwicht in de handelsbetrekkingen en in de prijzenstructuur heeft zich automatisch, van zelf, hersteld.
Zoover de theorie (zeer schematisch en dus onvermijdelijk
eenigszins simplistisch voorgesteld). Van de menschen wordt bij dit
alles alleen verwacht, dat zij laten begaan (« laisser faire, laisser
passer ») en dat zij de reflexen hebben waartoe de feiten aanleiding
geven (verhooging of verlaging van den discontovoet). Er wordt dus
verondersteld dat de overheden de inflatie laten ontwikkelen die een
goudaankoop moet verwekken, en dat ze de deflatie niet tegenwerken na 'n gouduitvoer — ook al zou de interne economische toestand
een dgl. inflatie of deflatie volstrekt niet vereischen. M. a. w. men
vraagt hun, het internationaal evenwicht altijd boven het nationale
te stellen, en bereid te zijn het laatste, althans tijdelijk, op te offeren
ten voordeele van het eerste.
Welnu, tengevolge van een grondige verandering zoowel in den
feitelijken toestand als in de staatkundige opvattingen van de naoorlogsche generaties, achten de menschen tegenwoordig zulk een hour
ding niet meer gerechtvaardigd. Ze hebben geen vertrouwen meer
in de automatische werking van den gouden standaard. Ze zijn zich
beter bewust geworden van het recht tot volledige ontwikkeling van
al de elementen van de eigen, nationale economie ; ze zijn besloten,
alles in 't werk te stellen om die ontwikkeling te bevorderen, en
nemen niet meer aan, dat de fouten van anderen of louter toevallige
omstandigheden deze pogingen zouden belemmeren of de reeds bekomen resultaten te niet doen. De volkeren willen 'n vrije, positieve
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economische politiek ivoeren, zij willen hun economische autonomie (1) terugwinnen en in de praktijk beleven.
Onder het systeem van den gouden standaard kon b.v. een
land, dat door de gevolgen van een langdurige crisis reeds uitgeput
was, tot een verdere inkrimping gedwongen worden louter doordat
een of andere overzeesche mogendheid goud tot zich trok. Erger
nog : de normale, gezonde, voorspoedige activiteit van een land moest
soms moedwillig vertraagd, opgeofferd worden, misschien alleen
omdat er in de laatste jaren toevallig geen nieuwe goudmijnen ontdekt
waren. En omgekeerd, een toevoer van goud moest, ongeacht de
omstandigheden van tijd en plaats, een verdere expansie veroorzaken,
ook al zeu deze onvermijdelijk in een wilde inflatie ontaarden.
Natuurlijk heeft men deze afhankelijkheid tegenover het goud
nooit, praktisch, ten voile aanvaard. Het zou ons veel te ver leiden
indien we wilden nagaan hoe, hieromtrent, de techniek in veelvuidige
wijzen in opstand kwam tegen de theorie, en hoe de economische
werkeiijkheid het vermeende automatisme van den gouden standaard
hoe langer hoe duidelijker weerlegde. We moeten nochtans een woord
zeggen over de z. g. << open markt politiek ».
Deze praktijk, uitgedacht in Engeland, het vaderland van Adam
Smith en van het economisch liberalisme, is in haar wezen volstrekt
anti-liberaal. Zij berust immers op dit beginsei, dat de omvang van
den bankbriefjes-omloop niet door een of ander mechanisme, maar
door de tusschenkomst van de emissiebank geregeld moet worden.
De bank moet er over oordeelen, of er genoeg, te veei of te weinig
briefjes in omloop zijn ; zij mag, naar eigen goeddunken, op de vrije
of « open » markt, d. w. z. aan banken of particulieren, Staatsfondsen
verkoopen (en aldus bankbriefjes aan de circulatie onttrekken), of
integendeel aankoopen ( en aldus den geldomloop verruimen). Soms
zal de bank met dit wapen niets anders doen dan den inflatorischen
of deflatorischen invloed van de goudbewegingen versterken, maar
zij kan hem ook tegenwerken, neutraliseeren. In dit laatste geval is
het mechanisme van den gouden standaard natuurlijk totaal verbroken :
weggaand goud veroorzaakt geen credietinkrimping ; aankomend
metaal veroorzaakt geen expansie : het wordt gesteriliseerd.
De open market policy werd oorspronkelijk slechts in Engeland

beoefend. De bankwet van 1913, die het Federal Reserve System
inrichtte, voorzag ook de toepassing ervan in de Vereenigde, Staten.
(1) Deze autonomie is natuurlijk slechts betrekkelijk. Merken we ook op,
dat ze hoegenaamd niet noodzakelijk tot autarkie behoeft te leiden.
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En in de na-oorlogsche jaren, ook na de algemeene terugkeer tot
den gouden standaard, rond 1926, — werd dit middel op min of meer
bedekte of onrechtstreeksche wijze door de meeste landen aangewend om aan de stoornissen die de massale verplaatsingen van kapitalen veroorzaken te ontkomen (1 ).
Maar Coen was de definitieve ineenstorting nabij...
Den 21sten September 1931 was Engeland gedwongen den
gouden standaard los te laten. Een week later hadden de meeste leden
van het Empire, de Scandinaafsche landen en nog verschillende
andere Staten besloten, dit voorbeeld te volgen en bovendien de
waarde van hun geldeenheid aan die van het pond sterling vast te
hechten. Het onmiddellijk gevolg hiervan was een algemeene daling
van al deze deviezen met ongeveer 30 %.
Na de verwarring en de ontsteltenis van de eerste weken begon
men vrij vlug in te zien dat de nieuwe toestand veel gunstiger was
dan de vroegere. Sedert 1925 was de prijzenstructuur van het Britsche
Rijk niet meer aangepast aan die van de rest van de wereld. Het
evenwicht had nooit door deflatie hersteld kunnen worden ; nu was
het ineens verwezenlijkt door de depreciatie van het pond. Dank zij
het doortastend ingrijpen van de Nationale Regeering werd het Budget in evenwicht gebracht, en met het herwonnen vertrouwen kwam
er als een nieuwe levenslust over Engeland gewaaid. De gevluchte
kapitalen stroomden weer het land binnen, en op de deviezenmarkt
begon het pond langzaam maar regelmatig te stijgen. Dit laatste
viel niet in den smaak van de Engelsche overheden die nu ten voile
beseften wat het land aan de devaluatie van het pond te danken had.
Vast besloten de voordeelen hiervan niet prijs te geven, zochten ze
naar een middel om het pond laag te houden en stichtten, na lang
beraad, in April 1932, een speciaal Fonds waarvan de beheerders
gelast waren met de « egalisatie » van de valutakoersen.
Het werkkapitaal van het « Exchange Equalisation Account o
werd door den Staat uit het niet geschapen : het bestond in de machtiging om tot een zeker bedrag ( eerst £ 175, later 375 millioen, dat is
(1) Deze allerlaatste jaren werd aan verschillende emissiebanken de formeele machtiging verleend om openlijk, volgens de gewone methodes, aan
open markt politiek te doen. Op de laatste algemeene vergadering van de
Nationale Bank van Belgie (22 Februari II.) heeft de Heer Franck aangekondigd dat ook de statuten van onze emissiebank binnen kort in dien zin zouden gewijzigd worden.
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ongeveer 55 milliard fr.) Schatkistbons uit te geven, en, met de zoo
bekomen ponden, deviezen of goud voor gelijk welken prijs te koopen
of te verkoopen. Het officieel aangegeven doel van zijn operaties,
die strikt geheim moesten gehouden worden, was uitsluitend, fluctuaties of althans te sterke fluctuaties van het pond sterling te bestrijden. Ontstond er een groote vraag naar sterling, dan moest het
ponden verkoopen en deviezen of goud aankoopen ; in het omgekeerde geval stond het integendeel deviezen of tegen ponden. In
het begin was het natuurlijk alleen in staat sterling te verkoopen,
daar het noch goud noch deviezen bezat. Maar in April 1 932 was
dit geen bezwaar, en na een korten tijd had het genoeg Schatkistbons
in goud omgezet om tusschenkomsten in beide richtingen mogelijk
te maken.
Welke was nu de terugslag van de operaties van het Fonds
op de Engelsche geldmarkt ? De stijging van het pond beteekende
dat er veel vreemde kapitalen te Londen aankwamen (vreemdelingen
verlangden zich ponden aan te schaffen). Nu bleek het dat deze
sommen niet een blijvende investeering in Engeland zochten, maar
alleen een voorloopigen vluchtoord om aan de gevaren die in de
Vereenigde Staten en de andere goudlanden dreigden, te ontkomen.
Deze toestand kon voor Engeland noodlottige gevolgen hebben. Dat
vreemd geld zou, bij de eerste gelegenheid de beste, waarschijnlijk
met groote massa's weer het land verlaten ; zou het pond aan zulk
een schok kunnen weerstaan ? Van den anderen kant, zoolang die
kapitalen te Londen bleven, waren de kasmiddelen van de banken
zeer overvloedig ; een dergelijke verruiming van de credietbasis kon
tot een ongezonde investeeringspolitiek leiden en de inlandsche prijzen doen stijgen, — hetgeen geheel ongewenscht was.
De operaties van het Egalisatiefonds brachten hierin vanzelf een
oplossing. Telkens wanneer vreemd kapitaal te Londen aankwam
begon het pond, normaal gesproken, te stijgen en kocht het Fonds
goud of deviezen. (Deze deviezen waren bij de buitenlandsche emissiebanken inwisselbaar tegen goud en kunnen dus met goud gelijkgesteld worden). Zoo werd er, vanzelf, een speciale reserve samengesteld, gereed om, bij een eventueele nieuwe « vlucht uit het pond ».
den val van het sterling te beletten. — Maar alvorens het Fonds
deviezen kon koopen moest het zich de noodige ponden aanschaffen
door een verkoop van Schatkistbons, die in den regel opgenomen
werden door de banken, wier kasmiddelen daardoor met een evenredig
bedrag verminderden. De nieuwe, uit het buitenland aangekomen
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gelden waren zoo, bijna op voorhand, door nieuwe, speciaal daarvoor
gecreeerde investeeringsmiddelen opgeslorpt, en de gevreesde verruiming van de credietbasis vond in werkelijkheid niet plaats. De
buitenlandsche kapitalen, verre van een belevenden invloed op de
nationale economie uit te oefenen — zooals de klassieke theorie van
den gouden standaard het eischte — waren praktisch zorgvuldig uit
den kringloop van die economie gehouden ; ze waren, ten opzichte
van die economie, gesteriliseerd,
Stabilisatie op de wisselmarkt, samenstelling van een bijzondere
goudreserve, sterilisatie van de kapitalen die op de geldmarkt toevloeien, dat alles is het resultaat van die zoo eenvoudige aankoopen
van deviezen door het Exchange Equalisation Account. Met recht
heeft men het Fonds een wonder der financieele techniek genoemd.
Tot januari 1934 was het Engelsche Egalisatiefonds iets eenigs
in de wereld, en iedereen beschouwde het als een instelling van
voorbijgaanden aard. Maar sedertdien hebben verschillende andere
landen ook een dergelijk Fonds opgericht en hoe langer hoe meer
vindt de gedachte ingang dat die Fondsen een essentieele rol zullen
spelen in het monetaire stelsel van de toekomst. In ieder geval zien
we dat de techniek ervan zich voortdurend vervolmaakt.
Eerst en vooral op internationaal gebied. Het akkoord van den
12den October 1936 voorziet een weliswaar nog schuchtere maar
toch veelbeteekenende samenwerking tusschen de drie Fondsen van
de Vereenigde Staten, Engeland en Frankrijk. Zij zullen voortaan
in overleg met elkaar handelen om de stabiliteit van de wisselkoersen
te verzekeren ; desnoods zullen ze elkaar hiertoe goud afstaan. Dit
akkoord is praktisch van groot belang geweest ; want het loslaten
van den gouden standaard in de goudbloklanden (26 September en
volgende dagen) had de operaties van de Fondsen, vooral van het
Engelsche, zoo goed als onmogelijk gemaakt : de aan te koopen
deviezen waren immers niet meer tegen goud inwisselbaar. Maar
het akkoord van 12 October heeft die inwisselbaarheid in feite hersteld en zelfs uitgebreid.
Het sterilisatiebesluit van President Roosevelt, waarvan wij
hierboven- spraken, heeft een meer locale beteekenis, in dien zin dat
het slechts een nieuwe toepassing brengt van de reeds bestaande
Engelsche praktijken.
Het Amerikaansche Egalisatiefonds werd opgericht den 31sten
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Januari 1934, den dag van de voorloopige stabilisatie van den dollar
en van de, ook voorloopige, herschatting der goudreserves van de
Schatkist. Deze herschatting had aan den Staat een winst geleverd
van ongeveer $ 2.800 millioen, en hiervan kreeg het nieuwe Fonds
twee milliard dollars (60 milliard fr.) in baargeld als werkkapitaal.
Men dacht toen aan niets anders dan aan mogelijke manoeuvres
van de Engelschen om het pond verder te deprecieeren, en om dien
ramp te voorkomen kon men niets beters hebben dan een flinke hoeveelheid goud. In werkelijkheid echter bleek dat gevaar slechts in de
Amerikaansche verbeeldingen te hebben bestaan. Wel vertoonde de
dollar in de laatste drie jaren een voortdurend stijgende tendens,
maar, daar de Schatkist al het aangeboden goud tegen den vastgestelden prijs kocht, werd de nieuwe pariteit zonder tusschenkomst
van het Fonds behouden.
Het buitenlandsch kapitaal dat het land binnenstroomde en er
de geldmarkt verruimde was in het begin zeer welkom : het vergemakkelijkte de verwezenlijking van de expansionistische of « reflatorische politiek van het New Deal. Maar sinds eenige maanden is
men in Amerika .van oordeel dat de tijd voor algemeene, onbegrensde
reflatie voorbij is, en dat er aan de economische machine, wil men
een inflatie, een « boom » vermijden, eerder geremd dan gestuwd
moet worden.
De volgende cijfers geven een idee van de ontzaglijke credietmogelijkheden waarover de Vereenigde Staten nu beschikken. (We
geven tusschen haakjes de overeenkomende cijfers voor Februari
1934). De goudreserves bedragen meer dan $ 11 milliard ($ 7 milliard) ; de deposito's bij de banken die aangesloten zijn bij het
Federal Reserve System, meer dan $ 34 milliard ($ 24 mld.). De
deposito's die deze banken bij de Federal Reserve Banks bewaren zijn
gestegen tot $ 6.700 millioen ($ 2.600 m.) ; dit bedrag overschrijdt
met ongeveer 2 milliard dollars het vereischte minimum. Welk aandeel de buitenlanders in deze sommen hebben kan niet met zekerheid
bepaald worden. Volgens officieele berekeningen zijn er van 1 Januari
1935 tot 30 September 1936, $ 2.281 millioen het land binnengekomen;
dit is wel niet allemaal buitenlandsch kapitaal, maar het brengt toch
nieuw voedsel aan de Amerikaansche geldmarkt en verdubbelt de
gevaren van de dreigende inflatie.
Hetzelfde probleem dat Engeland in 1932 door de oprichting
van het Egalisatiefonds opgelost heeft stelde zich dus in den laatsten
tijd ook op acute wijze in de Vereenigde Staten. Maar hier verschafte
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het Fonds, dat reeds bestond, geen oplossing. Het bezat niets anders
dan goud en kon dus geen nieuw goud meer opslorpen, althans niet
zonder nieuwe bankbriefjes in omloop te brengen en de geldmarkt
nog te verruimen, terwijl deze integendeel ingekrimpt moest worden.
Daarom heeft Roosevelt, op 22 December 1.1., het Fonds op
Engelschen leest heringericht door aan zijn goud-kapitaal speciale
Schatkistbons toe te voegen. Wanneer nu nog goud in de V. S.
binnenkomt zal het Fonds het opnemen, nadat het van zijn Schatkistbons op de markt verkocht en dus bankbriefjes aan de circulatie onttrokken zal hebben. Het toestroomend kapitaal zal op die wijze werkelijk geneutraliseerd, gesteriliseerd zijn.
In den loop van het vorig jaar had de President trouwens reeds
verschillende andere sterilisatiemaatregelen getroffen, die we hier
niet behoeven na te gaan. Vermelden we slechts de scherpe contrOle
uitgeoefend op het verleenen van crediet voor de speculatie en de
verhooging van de minimum-reserves die de banken bij de Federal
Reserve Banks moeten houden ( 1 ).
Terwijl de V. S. zich voorbereidden de techniek van het Engelsche Egalisatiefonds over te nemen, onderging deze techniek zelf
een nieuwe evolutie (2). In 't begin had men voornameiijk voor oogen
de egalisatie van de wisselkoersen. Daarna heeft men meer gelet op
de systematische sterilisatie van de vreemde kapitalen die te Londen
aankwamen. Men wilde hierdoor het automatisme van den gouden
standaard verbreken dat tot een inflatie zou geleid hebben. Maar
het gebruikte middel werd zelf toch weer mechanisch, automatisch
toegepast. Zoo stelde het tenminste de Regeering steeds voor.
In de laatste maanden echter schijnen de beheerders van het
Fonds, terwijl ze voortgingen met goud aan te koopen en Schatkistbons te verkoopen, de binnenkomende kapitalen aan een soort selectie
te hebben onderworpen. Naar gelang het resultaat van dit onderzoek
blijft het goud gesteriliseerd of wordt het toegelaten zijn normale be(1) Op 31 Januari 1937 werd gemeld dat deze reserve-verplichting vanaf
I Mei weer verscherpt zal worden : het dekkingspercentage wordt verhoogd
met 33 1/3 %. Men verwacht dat de surplus-reserves die nu, zooals hierboven
gezegd, ongeveer twee milliard dollars bedragen, door deze maatregel op ongeveer 500 millioen dollars zullen gebracht worden. Met andere woorden worden er anderhalf milliard dollars praktisch aan de geldmarkt onttrokken,
gesteriliseerd.
(2) Ondertusschen had ook Nederland een Egalisatiefonds opgericht, geheel
volgens Engelsch model.
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vruchtingsrol in de Engelsche economie te spelen, dit laatste nl. doordat het aan de Bank of Engeland afgestaan wordt en daar de credietbasis verruimt.
Weliswaar heeft het Fonds vanaf het begin van zijn bestaan
soms goud aan de Bank verkocht ; in groote hoeveelheden echter
alleen in de eerste maanden van 1933. De reserves van de Bank
waren toen, sedert de crisis van 1931, tot een buitengewoon laag peil
geslonken en men begrijpt dat de overheden 'n normalen toestand
hebben willen herstellen zoo gauw dit veilig kon geschieden. IVIaar
nu zijn de omstandigheden geheel veranderd. Beschikbare fondsen
zijn er in Engeland genoeg en de rentevoet blijft op een vroeger
ongekend laag peil. De algemeene crisis is zoozeer achter den rug,
dat de leidende zakenmenschen en de economisten zich hoe langer
hoe ernstiger afvragen of men niet reeds in een fase van ongezonde
activiteit getreden is. Indien het Fonds in deze omstandigheden nog
goud aan de bank afstaat, dan is zulks een bewijs dat de Regeering
— want het Fonds is in handen van de Regeering — van oordeel is
dat er nog niet geremd moet worden, dat de Engelsche economie
integendeel nog altijd den stimulans noodig heeft van zeer overvloedig en goedkoop crediet, en dat er, om dit te behouden, gedeeltelijk gebruik mag worden gemaakt van de buitenlandsche kapitalen
die nog altijd het land binnenvloeien. Als dat zoo is, dan geschiedt
de goudsterilisatie niet meer automatisch ; ze is voortaan aan het
beleid, aan de leiding van de Regeering onderworpen.
Hiertegen zou men kunnen opwerpen dat de overheden totdie overheveling van goud van het Fonds naar de Bank gedwongen
zijn geweest doordat het Fonds geen Schatkistbons meer bezat en
dus, zooals vroeger het Amerikaansche Fonds, dreigde niet meer
te kunnen werken. Dit lijkt inderdaad de beste verklaring die
men geven kan van den reusachtigen verkoop van 65 millioen
(bijna 10 milliard fr.) die plaats vond op 15 December 1.1. en die
trouwens bijna geheel geneutraliseerd werd door een reductie van
60 millioen in de toegelaten « fiduciary issue » van de Bank. Maarhet schijnt wel zeker te zijn dat het Fonds v6Or de terugbetaling van
de Fransche leening van 40 millioen (in November) nog over ruime
middelen beschikte en dat de herhaalde goudverkoopen van den
laatsten zomer geheel vrij geschiedden. Misschien heeft men toen
aan de biljettenthesaurisatie der Franschen tegemoet willen komen,
doch ook dit schijnt niet de goudverkoopen van het Fonds noodzakelijk te hebben gemaakt.
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Wat er van dit laatste ook zij, het kan niet betwijfeld worden
dat de techniek van de goudsterilisatie steeds volmaakter, vernuftiger
en algemeener toegepast wordt ( 1 ). We aarzelen niet dit feit toe te
juichen. Want het bewijst dat de menschen de economische krachten
altijd beter leeren beheerschen, of althans dat ze daarnaar steeds
bewuster streven. De verschillende overheden van de voornaamste
landen der wereld, — in tegenstelling met de praktijk van hun voorgangers en met hetgeen de klassieke, liberale theorieen leerden, —
beschouwen het nu als hun taak, als hun plicht, ook in de economie
controleerend en leidend op te treden. Zij willen niet meer als slaven
van stoffelijke krachten, als automaten, maar als doelbewuste menschen handelen.
Van den anderen kant is de noodzakelijkheid zelf van een goudsterilisatie op zulke breede schaal, terwijl andere landen een tragisch
gebrek aan goud ondervinden, een droevig teeken van de wanorde
die er in de internationale economische betrekkingen nog heerscht.
Het wordt hoog tijd dat het vraagstuk van het ruilverkeer tusschen
de landen onderling door de bevoegde personen eindelijk eens bestudeerd en opgelost worde met dezelfde schranderheid en hetzelfde
realisme als waarmede vele binnenlandsche moeilijkheden en kwalen
in de laatste jaren uitgeroeid of overkomen zijn.
(1) Deze bladzijden waren reeds geschreven toen onze Regeering de ondertusschen zoo schitterend geslaagde leening van anderhalf milliard fr. a 3,5 %
aankondigde. Deze leening draagt allerduidelijkst het karakter van een sterilisatiemaatregel. Er wordt geleend, zoo verklaa rde de Minister van Financien,
niet omdat de Staat geld noodig heeft, maar omdat er te veel ijdel geld in
omloop is. Er heeft zich met andere woorden een kleine inflatie ontwikkeld,
die opgeslorpt moet worden indien men vermij den wil dat de prijzen op de
goederen- en effektenmarkten ongeregeld stijgen. Door middel van de leening
wordt dat teveel nu overgenomen door den Staat, die er voor zorgen zal dat
bet een normale, kalme, gezonde, geleidelijk-expansieve economische activiteit
niet belemmert. Een gedeelte ervan wordt voor goed uit Belgie geelimineerd
(terugbetaling van buitenlandsche schulden). De rest wordt door den Staat gebruikt om steriele reserves te vormen, die later zullen kunnen dienen om een
zich ontwikkelde deflatie tegen te werken.
Met deze politiek van sterilisatie hangt ook samen de vertraging in de uitvoering van de groote werken die de Dienst voor Economisch Herstel onlangs
beslist heeft. Onze economie, in haar geheel genomen, moet op het oogenblik
niet meer gestimuleerd worden, integendeel. Zoodra echter de symptomen van
een nieuwe crisis zichtbaar zullen worden zal de Staat des te flinker kunnen
reageeren, dat hij nu meer werk uitgesteld en grootere reserves verzameld
zal hebben.

388

KORTE BESCHOUWINGEN OVER

Korte Beschouwingen over de
Economische Cyclussen
door Felice VINCI,
Professor aan de Kon. Universiteit van Bologna.
De opeenvolging van perioden van bloei en perioden van economische malaise geeft aanleiding tot groote problemen die zich moeilijker voordoen, door het feit dat deze perioden slechts vOOr korten
tijd goed gekend en in gansch hun ingewikkeldheid behandeld werden.
Indien het begrip, dat de economische bedrijvigheid zich ontwikkelt
door phasen van voorspoed en van depressie, ongetwijfeld van oudsher dateert, is het eveneens waar dat men, tot aan het einde der 17de
eeuw, van zulke phasen niet meer afwist dan wat Jozef wijselijk
aan den koning Pharaon leerde, wanneer hij dezes droomen over de
korenharen uitlegde ( Genesis XLI).
De 18 e eeuw, die medebracht de ontwikkeling der menigvuldige
wetenschappelijke navorschingen en de groote mechanische uitvindingen (stoommachines, spoorwegen, enz.), heeft de criteria aangegeven voor eene objectieve ontleding der economische bedrijvigheid.
Zij heeft daarbij de ontwikkeling van deze bedrijvigheid zoo ingewikkeld gemaakt dat men het belang van die phasen van voorspoed
en depressie is gaan inzien en de noodzakelijkheid gaan voelen de
navorschingen naar , de eigenschappen dezer phasen op een zeer
methodische wijze door te drijven.
Het was van weinig belang te weten waarom een zekere tak der
economische bedrijvigheid in moeilijkheden geraakte of een bloeiperiode kende : dit waren voorvallen die gemakkelijk geval per geval
konden uitgelegd worden, bij voorbeeld bij eene wijziging in de voorkeur der verbruikers, bij een buitengewonen landbouwoogst, bij
douane of fiskale maatregelen, enz. ; maar het boezemde ten zeerste
belang in de oorzaken van alterneerenden ondergang en herstel van
algemeenen aard te ontleden.
De zakenwereld kende, naast uitzonderlijke hoogtepunten van zenuwachtigheid, langdurige perioden van bloei en optimisme en ontzaglijke winsten, onderbroken door perioden van inzinking en verlies.
En het is gemakkelijk vast te stellen hoezeer de pasgeboren
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economische wetenschap en de politiek der staten aan dit onderzoek
belang gingen hechten. Men begon systematisch de prijzen van een
groot aantal goederen op te nemen, hetgeen zeer vlug aanleiding gaf tot de zoogenaamde indexcijfers der prijzen en tot eene
statistische theorie, die velen toeschrijven aan Engelsche schrijvers,
alhoewel er voorloopers geweest zijn in andere landen (in Italie
G. R. Carli, die er zich reeds in 1767 mee bezighield) ; men besteedde
mêêr zorg aan het opteekenen der ingevoerde en uitgevoerde goederenren, alhoewel slechts in hoofdzaak in algemeene schema's, betrekking hebbende op de zogenaamde « balans der betalingen D ; men
onderzocht de balansen der groote banken met minder enge criteria
dan deze in het verleden toegepast. En zoo kon men het zeer wisselend karakter, dat de economische bedrijvigheid was begonnen aan te
nemen, duidelijk en betrouwbaar in het licht stellen.
Het was de taak der volgende eeuw, de 19de --- bijzonder door
middel van het gebruik der zoogenaamde cartesiaansche en logarithmische diagrammen en der theorie der correlatie ten einde lange reeksen van data te omvatten en juist te toetsen — de verschillende typen
van schommelingen te onderscheiden, de banden van wederzijdsche
afhankelijkheid duidelijk aan te toonen, (oude geestelijke categorie
reeds bekend gemaakt door Aristoteles en laatst door Kant) en door
eene ineer diepgaande studie, den grondslag te leggen van deze economische dynastiek, waarmede de economisten der eerste helft van de
19e- eeuw zich onledig hebben gehouden.
Het onderscheid tusschen de verschillende typen van schommelingen en de formuleering van hun onderling verband waren in het
begin ietwat minder juist, maar gaandeweg boden zij nieuwe aspecten
en op dit nog onverkend terrein vorderde men.
Bij de beschouwing, in het bijzonder, van den algemeenen gang
der prijzen, vond men allereerst lange perioden van opslag of afslag,
welke men terecht geloofde te moeten in verband brengen nu eens
met de vondst van eene goudgroeve, dan weer met de verschillende
stadia der evolutie van de industrieele techniek, in 't algemeen aan
factoren van langen duur. Gezien den terugslag dien deze veroorzaakten in elken tak der economische bedrijvigheid, begon men te
spreken van algemeene tendensen van die bedrijvigheid, waarvan
men echter den duur niet kan bepalen. Daar men vervolgens opgemerkt had dat deze algemeene tendensen zich ontwikkelden door
meerjarige schommelingen heen, welker hoogtepunten ongeveer overeenstemden met de opeenvolging van de perioden van voorspoed en
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die van economische ontreddering, ten minste sedert het mogelijk
was de statistische bevindingen uit te breiden, keerde men terug tot
dit criterium van gelijkenis, dat Spencer er een weinig later toe
bracht de wet van den terugkeer in ieder natuurlijk of sociaal phaenomeen te erkennen. Men besloot dat de heerschende economische bedrijvigheid door hare natuur zelf, aanleiding gaf tot eene opeenvolging van acties en reacties : een uitdrukking gebruikende,
getrokken uit de middeleeuwsche sterrenkunde, sprak men van
cyclussen van de economische conjunctuur (van een duur van 7 a
12 jaar, de opgaande en neergaande phasen van iederen cyclus te
zamen beschouwd).
Ook ontwikkelden zich de cyclussen der conjunctuur op hunne
beurt door kleinere schommelingen : onder deze erkende men de
seizoen-schommelingen, afhangende van meteorologische omstandigheden, godsdienstige voorschriften of allerlei sociale factoren :
men zag; bij voorbeeld, dat in de landen die zich bijzonder op den
landbouw toelegden, in 't algemeen de prijzen na de voornaamste oogsten ineenstortten en daarna geleidelijk terug op peil kwamen.
Met het oog op de betrekkingen tusschen zoo zeer verschillende
bewegingen, gold de meening — alhoewel ze niet expliciet uitgedrukt
werd — dat de factoren die invloed uitoefenen op de cyclussen van
de economische conjunctuur en op de veranderlijke schommelingen
(seizoen, enz.) zeer complex van aard waren, maar langs den anderen kant, werd er zeer gauw opgemerkt ( door den Franschen economist C. Juglar) dat de cyclussen van de economische conjunctuur
eene merkbare gelijktijdigheid vertoonden in de landen die op economisch gebied verder gevorderd waren, dat de depressie tegelijkertijd een groot gedeelte van Europa en de Vereenigde Staten van
Amerika omvatte.
Op deze ontledingen volgde het zoeken naar methoden die speciaal
voor doel hebben de cyclussen van de economische conjunctuur te
scheiden van de andere bewegingen van eene langeren of korteren
duur : deze onderzoekingen, eerst beperkt tot de studiekamer, verspreidden zich snel in de periode van groote economische onzekerheld, die op het Verdrag van Versailles volgde ; en ondertusschen
rezen instituten op voor de studie van de conjunctuur en de samenstelling der zoogenaamde economische barometers. Daar men ook

opgemerkt had dat sommige economische verschijnselen vroeger dan
.andere inde depressie-phase geraken, dacht men de phenomenen die
.de aankondigers waren van de economische crisissen, te hebben ge-
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identificeerd, en bijvoorbeeld uit de ineenstorting der koersen
van de beurswaarden te kunnen voorzien de ineenstorting der prijzen
van de goederen en het dalen van den intrest op korten en langen
termijn en daarop de algemeene depressie.
Maar in deze laatste jaren, na de onvoorziene economische wereldcrisis van 1929, heeft men de kunstmatigheid der methoden betreurd
en de onmogelijkheid vastgesteld scherp te scheiden : de verschillende economische schommelingen hebben bewezen onderling verbon.
den te zijn, in dezen zin dat onder andere de seizoenschommelingen in
gansch hunne uitgestrektheid den invloed ondergingen van de andere
langere cyclussen (in de phasen van depressie van de zoogenaamde
conjunctuur, is de ineenstorting der prijzen van het graan na den
oogst veel grooter, en voelt men veel heviger dan ooit de noodzakelijkheid van steun door middel van eene politiek van stockeeren en
vooruitbestellen).
Wat weer is, de cyclussen der economische conjunctuur werden
bevonden als bestaande uit elementaire meerjarige cyclussen en
het is uitgemaakt dat de gedachte van algemeene tendens, in feite
niets anders is dan eene manier om onze onwetendheid over de buiten
conjunctuur staande voorvallen te verbergen. Om deze en om andere
redenen, die te lang zijn om uiteen te zetten, gaat er nu een economisch dynamisme ontstaan, gegrondvest op verschillende basissen en
aan hetwelk men eenen bijzonderen naam heeft gegeven : econometrie;
maar intusschen rijst langs alle kanten de vraag : is een rythmische
gang onvermijdelijk verbonden aan elke economische bedrijvigheid
of is hij het kenmerk van het economisch stelsel dat het in Rusland
vervangen werd door het bolchevistisch socialisme en in Italie door
het corporatieve fascisme ?
Deze vraag zou immers gerechtvaardigd zijn door de meening van
C. Marx, die in het beruchte Manifest van 1848 niet aarzelde te
beweren dat de moderne economische crisissen eene der ongelukkige
gevolgen zijn van het kapitalistisch regiem en van het borghesiaansch
despotisme.
Het is overbodig stil te blijven staan bij de wijze waarop in verschillende landen geantwoord werd en nog geantwoord wordt op‘

deze vraag ; niettegenstaande hare schijnbare eenzijdigheid, beheerscht zij gansch de economische, politieke, zedelijke en zelfs godsdienstige orde der moderne staten : de toekomst zal bewijzen welke
van deze antwoorden de juiste is geweest of blijkt tegenwoordig te_
zijn.
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Hedendaagsche Meesters der
gewijde Welsprekendheid
door L. ARTS, S. j.
De welsprekendheid staat meer dan ooit in het centrum der belangstelling. De vorderingen der techniek in den dienst van de
menschenstem, hebben de macht van het gesproken woord tot een
g r o o t m a c h t gemaakt. Machtige redenaars zijn daarom nog geen
geniale politiekers ; maar feit is : de grootste politiekers van de daad
in dezen tijd zijn tevens, sums vooral, grootvorsten van het woord.
In zijn Encycliek over het priesterschap, heeft Pius XI — de radioPaus belangwekkende woorden gewijd aan de mogelijkheden van
het gesproken woord in den dienst der waarheid.
Nu is het even opvallend hoe weinig de moderne welsprekendheid
de belangstelling wint der literaire kritiek. Het mangelt ons niet aan
degelijke studies over modern christelijk theater, roman, poezie, film,
enz. Vondt u ergens een studie over de moderne w e 1 s p r e k e n dh e i d, en vooral over de gewijde redenaars onzer dagen ?
Deze leemte werden wij gevoelig gewaar, bij het lezen van den
laatsten preek en bun d el van Mgr. CRUYSBERGHS : cOp
den Kansel » ( 1 ).
(1) Uitgave < Goede Pers
Averbode, 1937, 440 blz., gen. 25 fr. ; geb.
40 frank.
't Is te veel ! Aan dezen eersten indruk ontkomt men niet, al wordt bij lezing
de verwondering aldra tot bewondering.
Wat den eersten indruk verscherpt, is het minder aantrekkelijk voorkomen
van dit boek — ten minste van de ingenaaide uitgave. — Zou een uitgave op dunner papier, en desnoods in twee keurige en kleurige bandjes niet prettiger aandoen ? Zie eens hoe de Duitschers hun boeken hun geestelijke werken
vooral — weten uit te geven. De band alleen wekt al den leeslust : zoo'n boek
is een fijn geschenk.
Averbode bewijst ons zeer aanzienlijke diensten : wij zijn het dankbaar voor
die (Goede Pers ; maar dubbel dankbaar zullen we worden, wanneer het
ens ook a M o o i e Pers zal bezorgen. En zeer velen zullen bereid zijn daarvoor geldelijke offers te dragen.
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Hier is een meester aan het woord ; en deze meester deed ons als
vanzelf aan andere meesters denken. Naar vorm en inhoud krijgen
wij hier van het a ller b es t e; en dan gelds deze superlatief niet
enkel voor onze Nederlandsche, maar voor de wereldboekenmarkt..
Mgr. Cruysberghs is een redenaar met de pen. Dezen trek heeft
hij gemeen met de allergrootsten. Wanneer men de predikatie van
dezen priester leest, krijgt men niet enkel bewondering voor zijn talent, maar eerbied voor het woord Gods.
Deze meester van het woord is een dienaar van het woord. Wat
zijn inspiratie en zijn werkmethode beheerscht is : eerbied voor Gods
Boodschap, en eerbied voor Gods zielen. Zoo wordt een gelegenheidstoespraakje voor simpele bakkers, een brok allerverhevenste gewijde
welsprekendheid, opstijgend tot de subliemste beschouwingen, waaruit dan weer, als vanzelf, de meest aandoenlijke en practische toepassing en opbloeien.
Sommigen zullen naar dit boek grijpen als naar een provisiekast
met de overigens zeer wijze bedoeling om er uit te putten voor anderen. Ze zullen echter telkens weer opnieuw verrast worden dat ze
zelf gepakt worden ». Deze priester-redenaar is een wijs en waardig
zieleleider.
In een toespraak aan Leuvensche hoogstudenten heeft Mgr. Cruysberghs zelf zijn genre bepaald. In zijne inleiding (blz. 290-291)
wenscht hij — en die wensch bloeit op tot een gebed voor het.
woord « dat hij spreken mag in Christus' naam », dat het zijn mag
(( nuchter en zakelijk, eerlijk en waar, zacht en warm van priesterlijke
lief de.
Dit schoon ideaal wordt een brok schoone werkelijkheid. Zoo spreekt
hij « in Christus' naam », zeer vaak en raak met Christus' eigen woorden. Hoe fonkelnieuw kan hij die oude onsterfelijke woorden inlijsten !
Wel wegen die Godswoorden soms zeer zwaar ; te zwaar misschien
voor vele zwakke zielen ? Maar hij voelt even scherp de bovenmenschelijke zwaarte van dien last. Hij houdt het ideaal zeer hoog, maar
helpt ons meestal om op die hoogte te komen.
In dezen verheven zin klinkt zijn taal ook « nuchter en zakelijk »
maar 't is een christelijke nuchter- en zakelijkheid. Hij spreekt,
Petrus tot den lamme bij de tempelpoort : « geen opruiende taal ».
Wie hier sensatie zoekt, komt verlegen uit. Hier is meer en beter dan
gevoelerigheid, diepe bewogenheid ; meer dan schittering en fantasie,
klassieke en bijbelsche beeldspraak ; beter dan spitsvondige zetten of

GODSDIENSTIGE KRONIEK

394

......■••■■■

kletterende woordcontrasten, ordelijk-stevig denken. Verbazend is het
hoe spreker voor elke gedachte-schakeering, voor elke rimpeling van
het gemoed, h ê t woord vindt ; juist, gepast, geijkt ; en toch niet ver
gezocht : 't komt recht uit den besten schat van onze beste volkstaal.
Eigennamen komen zelden voor : en dan alleen nog heilige namen.
Geen profane anecdoten. Weinig feiten welke wij « actualiteiten D
zouden noemen. Geen enkel cijfer. En toch beweegt alles in de wereld
dezer dagen, al wordt die beweging nooit gejaagdheid. Daar is geen
zweem van jacht op succes ; ook geen verachting van zoo genaamde
« actualiteiten D. Het gaat alles eeuwig-rustig-sterk boven de woeling
uit.
Te rustig ? Hij spreekt voor geloovigen de taal van het geloof.
Zoekenden en afgejaagden zouden wellicht wat meer beweging en
bewogenheid wenschen, wat meer tegemoetkoming voor hun angsten
en twijfels, voor hun problemen en raadsels : hun levenstempo gaat
meer op de maat van jazz en film. Die zullen misschien deze sereenheid, deze superieure rustigheid, deze sterke kalmte wat eentoonig en
vervelend gaan vinden. En toch vraagt men zich of of deze evenwichtige taal van het geloof, niet de beste apologie kan worden ook voor
de onrustige zoekers.
« Zacht en warm » spreekt Mgr. Cruysberghs. Maar het is een
zalving die er niet boven op ligt. Zijn emotie en zijn woorden zijn
diep als zijn priesterhart. Onvermijdelijk mist men bij de lezing het
commentaar van het levend woord en gebaar. Veel preeken zijn daarbij enkel schetsen, waar enkele puntjes heel wat suggereeren. Soberheid in het aanwenden van oratorische middelen is ook bier weer een
kenmerk van den classicus.
Daarbij put Mgr. Cruysberghs niet minder uit de voile lagen van
het volksleven dan uit de schatten van de geloofsleer. Heel ons Christelijk Vlaamsch Leven beweegt in zijne predikaties : priesters die gewijd worden en missionarissen die vertrekken, verloofden die voor het
altaar ter bruiloft staan, en weezen die bedelen om steun, bakkers en
hoogstudenten, nationale Mariastoeten of collegekapellen die worden
ingewijd. En overal treft hij den juisten toon : eenvoudig en waardig.
* * *
Een Vlaamsche meester van het woord, die ons denken doet aan
-andere meesters der welsprekendheid in deze tijden.
Mgr. Cruysberghs lijkt ons dichter bij de Duitsche meesters to
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staan en onder dezen doet hij ons vooral aan Kard. Faulhaber denken. Is de physieke gelijkenis mede oorzaak van die beeldenkoppeling?
Beiden vertegenwoordigen het Germaansch genie op zijn best : grondigheid, gedegenheid, waardigheid, eerbied.
Faulhaber is ook een spreker die schrijft. Aan het opstellen
van elk zijner groote predikatien besteedt hij een voile week. Het
kader van zijn preeken is, ais dat van zijn leven zelf, breeder en
bewogener. Hij staat dichter bij het sociaal en politiek gebeuren van
zijn tijd. Hij treedt op ais de e p i s cop u s, ais de verantwoordelijke
« F u hrer» in den ideeenkamp : een lichtbaak in den storm. Zijn
terrein is meer de gevaarlijke zone tusschen Kerk en Staat. Faulhaber is een «moedige».
Lippert is meer een schrijver die spreekt. Hij leeft en beweegt
in hooge berglucht, in de regionen tusschen God en ziel, tusschen
natuur en genade, tusschen het zichtbare en het onzichtbare. Hij was
de geboren radio-predikant — men weet hoe hij begin 1935 verbod
kreeg om door de radio te spreken. — Hij bezit de gave om te spreken
van ziel tot ziel. Bij hem is meer intultie dan logiek, meer schouwing
dan overweging, meer diepte en hoogte dan breedte. In zijn voorlaatste
werk : g Der Man Job redet mit Gott » bestijgt hij toppen, waar
het den onervaren gezel bijna gevaarlijk wordt den gids te volgen :
daar loopt hij met vasten voet tusschen afgronden die iemand wel
kunnen doen duizelen. Lippert is een << k o en e >> .
Met Fiedler dalen wij van de bergtoppen naar de donkere
stegen der proletariers in de industriestad. Hij is meer journalist dan
gewijde redenaar, meer man van zijne generatie dan classieker. Onuitputteiijk aan beelden en vormen, aan zetten en slagen ; minder rijk
aan inhoud ; meer proletaar dan volksman ; een tikje dweepeilig
zelfs, wat zijn historisch perspectief dan wel eens vervalscht. Hij
schopt u tegen de schenen ; maar wanneer u hem dan in gemoede
vraagt : « concreet, wat moet er nu gebeuren ? », en vooral : « h o e
moet het nu gebeuren ? », dan krijgt u niet altijd een bevredigend
antwoord. Opvallend is hoe Fiedler ten onzent veel meer ophef
maakt dan in Duitschland zelf. Zou de fonkelende taal van Cor Hesseling daartoe niets hebben bijgedragen ? Fiedler kwam op zijn tijd
maar zal met zijn tijd ook voorbijgaan. Evenals S o n n e s c h e i n met
zijn «N o t i z en ». Die boeien ais een actualiteitenfilm : vluchtig,
haastig ais het jagend grootstadsieven. Sonneschein's « Notizen D zijn
journalistiek van den eersten rang. Hij spreekt en teekent en schrift
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voor zijn asphaltmenschen, voor de peripherie-christenen van Berlijn.
Zoo doet ook T i h a m e r Toth in Buda-Pest 1 maar veel matiger en rustiger. Met hem komen wij weer in de stille huiskamer, in
het weekdag-christendom, te midden van de gewone huiselijke beelden
en dingen en daden. Zijn charme ligt meer in het directe, het vertrouwde en het vertrouwelijke van de voorstelling. Hij ontdekt steeds
het kleine in het groote ; hij is «populair» in den besten zin
van het woord.
Heel anders preekt men in Frankrijk op dit oogenblik. Hier
komen wij in een andere wereld : dichter bij het leven. We ontmoeten
er meer «con f êrenciers» dan predikanten. Het sociale klinkt
er sterker dan het politieke.
De Franschen zijn uitmuntend voor de radio. En onder de Franschen is P. Lhande wel de eerste en de knapste radiopredikant.
Jammer dat zijn gezondheid geknakt is. Hij beet in Frankrijk « de
meest geliefde priester » te zijn. « Een mild hart en een fijne pen »,
dat is heel P. Lhande : meer schrijver en causeur dan redenaar ; meer
ontroerend dan pakkend. Hij is de apologeet van het geloof door de
caritas. Een miniatuur-kunstenaar ; hij ziet het grootste in het kleinste.
Aan den anderen kant — maar toch ook typisch Fransch — staat
het genre van P. Pinardde la Boulaye. Hij is de intellectueel,
de professor in den kansel. Meesterlijk in zijn eerste jaren, waar hij
zich bewoog op het terrein van de vergelijkende godsdienst-wetenschap, zijne specialiteit. Zwakker o. i. wanneer hij sociale of economische aangelegenheden raakt. Maar steeds gematigd, objectief,
wetenschappelijk ; met een emotie die ons, nuchtere Noorderlingen,
vaak wat gemaakt aandoet.
Het beste type van de « sociale predicatie » levert sedert jaren
P. Coulet, de predikant van Bordeaux. Zijn vastenreeksen over
de familie, over de sociale en economische crisis en andere zijn van
het allerbeste in dit genre. Hier is een man van het vak aan het
woord. A f en toe wordt zijne conferentie wel meer studie en tractaat
rdan eigenlijke redevoering.
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Met Abbe D e s g r a n g es komen we in de woeling der arena
te staan. Hij is de priester-politicus : de vaardige debatter, de man
op de voorposten van het katholieke front. Minder volledig genietbaar
voor wie de concrete zeer speciale toestanden van de politiek en van
de gemoederen in Frankrijk niet kan realiseeren. Uiteraard ook meer
« actueel » dan klassiek. Al tref fen wii ,bij hem soms heerlijke brokken over algemeen katholieke politiek.

Thellier de Poncheville is de gevierde redenaar van alle
groote Fransche congressen en studieweken. Als vulgarisator der sociale Encyclieken, als caritas-predikant vooral, levert hij merkwaardige
prestaties. Toch is hij meer redenaar dan socioloog.
Mgr. Bruno de S o l a g e s, Rector der Katholieke Faculteiten
te Toulouse en Professor in de economie, is geen beroepsredenaar.
Maar wanneer hij spreekt moet men luisteren. Hij is o. i. de stevigste
« sociaal-predikant » van Frankrijk. Hij bezit, als geen tweede in dit
land, « l'eloquence des faits ». Wat hij over Katholieke Actie publiceerde, is van het allerdegelijkste wat wij te hooren kregen. P. Coulet
brengt meer feiten aan, de Solages weet ze grondiger te interpreteeren.
Engeland --- het land van Newman en Manning ---, is op dit oogenblik arm aan wat wij « redenaars » noemen. — De Ieren zijn sterker
op dit gebied. — Het Engelsche genie is meer psychologisch dan
logisch, meer analyseerend dan synthetisch. De kansel van P. Vaughan blijft nog onbezet. P. Martindale vervangt hem ten deele.
Deze is echter meer essayist en causeur dan eigenlijk redenaar. Hij
spreekt geestig, knap, fijn, en wat hij zegt is wetenschappelijk- en
psychologisch keurig-genuanceerd. Hij is populair in den aristocratischen zin van het woord.
P. Mac Nabb is meer populair in den volkschen trant. lk heb
van P. Mac Nabb nooit iets gelegen ; ik heb hem eens gehoord, en
daaruit besloten dat zoo'n woord door de pers enkel « dood-gedrukt »
zou worden. De man is oud geworden, maar heeft er niets van zijne
geestigheid bij ingeschoten. Aileen maar kan hij zijn caustischen geest
niet genoeg meer beheerschen. Als intermezzo-redenaar blijft hij onmisbaar op de groote congres-vergaderingen der Engelsche Katholieken.

398
...cr....

GODSDIENSTIGE KRONIEK

F a t h e r C o u g h 1 i n is een honderd ten honderd Amerikaansche
verschijning. Een meteoor ! Het weinige wat wij persoonlijk van hem
te lezen kregen getuigt van een meer dan bezadigde durfkracht. Misschien zijn de vele cijfers die hij aanhaalt wel betrouwbaar, de interpretatie echter welke hij daaraan geeft is het soms minder. Zijn genre
hoort meer bij sensatie dan bij aedificatie : hij is meer politicus dan
zielzorger. Hij komt ons voor als een man die verrast en verraden werd
door de moderne techniek van het gesproken woord.
In Holland staan de twee D e Greeve's op het voorplan. Met zijn
radio-vastenpreeken, beleeft P. Borromaeus in de laatste jaren
enorme successen. Zijn jongere neef is de uitvinder der « vij f-minutenpreekjes ».
Beiden zijn typen van moderne grootstads-predikanten : meer beschrijvend dan uitdiepend ; gesproken film, kaleidoscopisch, beweeglijk en bewogen tot in het gejaagde toe. Meer nuances dan grondkleuren, meer halve dan volle tonen, meer beelden dan gedachten,
meer dissonanties dan volakkoorden, meer speldeprikken dan slagen
met het zwaard. Trouwe echo van de overbeschaving van Hollandsche
grootstads-leven boven de Moerdijk.
Af en toe hooren wij daardoor en daaroverheen nog eens in het
Zuiden de zuiver-zware klok van M g r. P o e 1 s, een verre maar
trouwe echo van den grooten Schaepman.
* * *
Wanneer wij zoo even — naar de bescheiden maat onzer persoonlijke wetenschap — de reeks der gewijde redenaars van wereldfaam
overschouwen, dan komt onze Mgr. C r u y s b e r g h s met zijn
werk in de rij te staan van de allergrootsten en van de allerbesten.
Aan hem is de gewijde welsprekendheid verrijkt met een schat,
waaruit veel en lang zal worden geput, ten onzent en ook elders.
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Klinkend Heelal *

door Prof. Dr. H. THIELEMANS.
Wie den heer Hoyack niet uit zijn vroeger verschenen .werken
kent, zal dien titel heel vreemd vinden. En als hij dan nog als toemaatje den bijtitel krijgt : « Natuur- en geestesphilosophische synthese op mystiek-religieuzen grondslag », dan zal hij zich wellicht
afvragen of hij hier misschien te doen heeft met een godsdienstig
leergedicht. Wie echter de talrijke, voor het meerendeel in 't Fransch
uitgegeven boeken van den schrijver heeft gelezen, merkt aanstonds
dat het hier gaat om de uiteenzetting en verdediging van het metaphysisch systeem, waarvan de heer Hoyack sedert jaren droomde.
In l'«Enigme du destin », schreef hij : « Aangezien het absolute de
» hoogste in zich berustende volmaaktheid is, wil het zich zelf als
» zoodanig kennen : het wil een gereflecteerd bewustzijn van zich zelf
» gewinnen. Het absolute verwekt dan in zich zelf de Vibratie, het
» Verbum, dat op zijn beurt zich ten slotte condenseert in de licha» melijke wezens : want de stof is niets anders dan de manifestatie van
» de verstandelijke energie van het Absolute. » (59-60)
Heer Hoyack is zich zelf gelijk gebleven : God is nog altijd Vibratie.
In het naschrift op het boek dat wij nu bespreken beet het : « Klin» kend Heelal ! Ja, wij leven in een universum welks diepste wezen
» trilling is en dat geregeerd wordt door klankwetten. Geluid, licht,
» en materie zijn slechts phasen, die de Vibratie doorloopt, maar de
» eerste en vroegste is geluid. En in die trilling komt het Oneindige
» Absolute Zijn tot bewustheid. Het Heelal is daarom sevens orgaan
» van het zelfbewustzijn Gods. » (207)
De grondgedachte van die twee boeken is dus wel dezelfde ge-.
bleven, maar in het laatste is er toch vooruitgang te bespeuren :
Hoyack is dieper doorgedrongen in Gods Wezen. Wat is God ?
<< God is opgebouwd, evenals de mensch, uit bestaanslagen. God heeft
» een oergrond ( het Absolute), een ziel ( de goddelijke Zon en diens
» straling), een denkvermogen (mentaal gebied), en een grofstoffelijk
» lichaam (zichtbaar heelal). De mysticus zal daarom niet zeggen :
» Deus sive natura. God is wel de natuur, maar hij is nog veel meer,
» zoowel in enumeratieven als in normatieven. zin. De natuur is slechts
(1) L. Hoyack, Klinkend Heelal. -- De Sikkel, Antwerpen, 1937, 224 blz., 35 fr..
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» de opperlaag van zijn Wezen. De mysticus is daarom eigenlijk niet
» pantheist maar panentheist. » (33-34)
Zoo'n kinderachting ding als dit trillend pantheisme is niet erg
gevaarlijk. Maar de zaak wordt gevaarlijker, en minder onschuldig
ook, wanneer wij zien hoe schrijver voortdurend christelijke woorden
en uitdrukkingen gebruikt om occultistischen onzin binnen te' smokkelen. Wij willen verhopen dat dit alleen uit onbegrip van den
katholieken godsdienst voortspruit.
Aangezien « Klinkend Heelal » een metaphysisch systeem wil
voordragen, moeten wij natuurlijk allereerst nagaan, wat voor een
ontologie of wezensleer de Heer Hoyack huldigt : van de wezensleer
immers hangt heel de metaphysiek af. Het weze echter vooraf gezegd
dat het schier onmogelijk zal wezen ernstige kritiek uit te oefenen.
Ziehier waarom. « Dit boek, zegt schrijver, is een proeve van deduc» tieve philosophie. Mijn persoonlijke gevolgtrekkingen mogen be-» twistbaar zijn ; de praemissen, waarvan ik uitga hebben, althans
» in mijn oogen, het karakter van het onomstootelijk ware. En ook
» dit houd ik voor zeker, dat in de toekomst de speculatieve wijsbe» geerte, wil zij fiberhaupt een plaats innemen in het geestesleven,
» aangepakt moet worden op de wijze als in deze studie is ge» schied. >> (16)
Schrijver gaat dus .deductief te werk. Het komt er dan ook vooral
op aan te weten van welke praemissen hij uitgaat. Die praemissen nu
zijn niets anders dan de « geestelijke ervaringen van mystic >>. En
de grootste mysticus, de mysticus bij uitnemendheid, dien schrijver
dan ook van zoo nabij mogelijk volgen zal, de diepste Godschouwer
is : INAYAT KHAN (30-31). Ik herhaal het : dat maakt een kritiek
onmogelijk. Want hoe kan ik nu toch tegen beweringen van een
Ziener lets in 't midden breven ?
En in de ontologie krijgen wij al aanstonds eenige staaltjes van die
zienkunst. Die ontologie begint met een kapitel over tijd en ruimte.
Kant wordt afgebroken. De tegen hem aangevoerde opwerpingen,
waarschijnlijk aan Vaihinger ontleend, houden werkelijk geen steek.
Dat Kant een Ding aan zich aanneemt, of zelfs Dingen aan zich (in
het m. eervoud), is hoegenaamd niet in tegenspraak met zijn systeem :
Kants refutatie van het idealisme is geen parade. En al mag men
zeggen dat zijn transcendentale Aesthetik niet af is, en door de Analytiek moet vervolledigd worden, toch heeft men daarom nog niet het
recht te beweren dat die Aesthetik tegenstrijdig is. En geen visionnair
zal hier den Heer Hoyack redden. Doch laten wij verder gaan.
De studie over de ruimte waarmede de Heer Hoyack begint dient als
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voorbereiding op de bepaling van het wezen van het Absolute Zijn.
Wat is dat Absolute Wezen ?
4 Er is geen bestaan denkbaar dat niet tijdruimtelijk zou zijn. Wij
» kunnen zelfs niet denken buiten tijd en ruimte, waaruit ik afleid
» dat zij aanzichten zijn van het allerabsoluutste Zijn. >> (20) En werp
nu maar niet op dat er toch een aanzienlijk verschil bestaat tusschen
denken en voorstellen, en dat er veel dingen kunnen gedacht worden
die absoluut niet voorstelbaar zijn. Schrijver zal u antwoorden dat
» de Geest zelf gebonden is aan de ruimte ». Het occultisme bewijst
dat « doordat het vaststelt dat bepaalde invloeden, zooals in spook» huizen voorkomt, wezenlijk afhankelijk zijn van de plaats. » Tegen
zulke zwaarwichtige argumenten is er al heel weinig in te brengen.
Is echter de Geest gebonden aan de ruimte, dan is God het nog veel
meer. « Als God bestaat, dan is Hij of in de eeuwigdurende ruimte,
» zooals materie of geest daarin zijn, of Hij is die eeuwige ruimte zelf,
» of ten derde Hij is beide, in de ruimte en den duur, en Hij valt
» samen met . die eeuwige ruimte. De derde opvatting geeft het vol>> ledigste begrip omtrent de Godheid. » (20) Men moet er zich nochtans wel voor hoeden, God en ruimte zonder meer gelijk te stellen.
God is het Absolute. Hij moet dus oneindig wezen. « Met andere
» woorden, oneindige uitgebreidheid en oneindige duur zijn de modi
» van dit Absolute Zijn. (21 )... Heemsterhuis bewees bereids, dat
» God als absoluut oneindig heeft te Belden. Ergo God en ruimte zijn
» een. De ruimte is niet verschillend van God, it est un attribut de
» Dieu. C'est le seul attribut par lequel nous connaissons ce grand
are, au moyen de nos organes. » (22)
Dat absolute Wezen is _dus oneindige duur en ruimte. Hoe moeten
wij ons dat voorstellen ? Een corpusculaire natuur mag aan het
Absolute niet worden toegeschreven. De êênheid gaat immers aan de
menigvuldigheid vooraf, zij moet vooropgesteld worden. Het Absolute is een oerêènheid, en aangezien het in de ruimte of juister de
ruimte zelf is, moet het een continuum zijn. Doch wat zal de natuur
van dit continuum wezen ? « De natuur nu van het continuum moet
» onstoffelijk, geestelijk zijn, vermits het de ontkenning blijkt van
» massa. ( Massa heeft immer corpuscula). Nu leert anderzijds de
» moderne physica, dat massa, d. i. wat wij materie noemen, geen
» zelfstandig wezen heeft, maar een bepaalde verschijningsvorm is
» van beweging. Dit schijnt paradoxaal, want wij kunnen ons be» weging alleen voorstellen als betrekking tusschen materie-een» heden. De oplossing van de moeilijkheid is deze, dat men aanneemt
» de vibratoire bewegingsmogelijkheid van het volstrekt continuum,
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» meer populair gezegd, dat het Absolute in trilling kan komen. Een
» ongerijmdheid, zoo men wil, maar dan toch met systeem inge» voerd. » (23)
Het absolute is dus een trillend continuum. Dat is zijn natuur. Doch
wij zouden gaarne weten hoe die trilling van het absolute (een logische ongerijmdheid, zooals schrijver zelf zeide) te verklaren is. Om
dat eenigermate te begrijpen is er maar een methode : « Zij (de tril» lingsbeweging) is wellicht kenbaar door Einfiihlung, d. i. door die
» beweging te worden, hetgeen zou kunnen geschieden in mystische
identificatie ». (25)
Kunnen wij er dan niets van zeggen, dat eenigszins verstaanbaar
is voor eenieder ? Toch wel, al is dat heel weinig. « Al wat wij zeggen
» mogen over de beweging in het Absolute is, dat ook daar plaats
» heeft de beurtelingsche werking van twee polair tegengestelde ten» denties. (24) Het Heelal vertegenwoordigt een onevenwichtige toe» stand, opgetreden in de volstrekte spanningsloosheid van het Ab» solute.(25)
Doch hoe kan nu zoo'n toestand optreden ? « Het ontstaan van het
» spanningsverschil kan als vibratie worden opgevat, een soort naar
» een punt convergeerende vibratie. In het êene cosmische centrum
» bevestigt de alheid zich als alheid, verhouding : nul-66n. Eenmaal
» ontstaan in den boezem van de absolute nulheid, treedt het absolute
» centrum als energiebron op juist door het proces van Ausgleich,
» dat op de spanningsstoornis volgen moet : het wordt in waarlijken
» zin een cosmisch centrosoom. Deze wezensverzameling in een punt
» gevolgd door een expansie is dus als een spontane daad op te vat» ten, « in Anfang war die Tat », spontane contractie van wezen uit
» vrijen aandrang van het absolute zijn. » (26)
Ik wil den lezer verdere inspanning besparen. Wat ik aangehaald
heb zal wel volstaan om geest en strekking van dat « Klinkend Heelal >> te laten beseffen. Een enkel woord nog. Een uitgestrekte doch
ordelooze en onverteerde belezenheid, eenige goede, diepe en karnachtig uitgedrukte waarheden, kunnen niet opwegen tegen al den
philosophischen onzin die in dit boek ligt uitgestald. Wanneer een
mensch met gezond verstand leest dat « groote golflengten geeste» lijker zijn dan korte, en dat die openbaring (?) steun vindt in de
» proeven van den Franschen ingenieur Georges Lakhovsky, geno>> men bij zijn onderzoekingen omtrent de mogelijkheid kanker te
» genezen » dan slaat hij het boek toe om het nooit meer te openen.
Summa summarum : een slecht boek ; waarvan wij alleen betreuren dat de « Sikkel » er zooveel zorg aan besteed heeft.
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Het Goddeloos Communisme

Quadragesimo Anno . nader toegelicht en aangevuld
door Prof. Dr K. du BOIS, S. J.
De encycliek « Divini Redemptoris » van 19 Maart 1.1. over « Het
goddeloos Communisme » is in de eerste plaats een waarschuwing ;
een uitermaat ernstige waarschuwing : « In den loop der eeuwen
is de eene omwenteling na de andere gekomen tot aan de groote
revolutie onzer dagen, die, kan men zeggen, overal reeds woedt of
dreigt te gaan woeden en welke in omvang en hevigheid overtreft
al wat men in vroegere vervolgingen tegen de Kerk moest ondervinden.
Heele volkeren bevinden zich in gevaar terug te vallen in een barbaarschheid, die erger is dan die, waarin het grootste gedeelte der
wereld was bij het verschijnen van den Verlosser ».
Er valt niet aan te twijfelen, wij wisten het reeds maar dit schrijven
bevestigt het ons : het Vatikaan is om het Communistisch gevaar
bijzonder bekommerd.
Een onzettend gevaar bedreigt Christi Kerk ! Waakt, verweert u
uit al uwe krachten ! Dat leert ons de wereldbrief, diar wekt hij ons
toe op.
Wij houden er aan het hier met nadruk te zeggen om elk misverstand
te voorkomen. Wij zijn immers voornemens in deze kroniek niet over
dat gevaar te handelen ; zelfs niet te onderzoeken wat de encycliek
ons zegt over « de leer en de vruchten van het Communisme » en
over « de tegenovergestelde lichtende leer der Kerk » (1 ).
(1) Tweede en derde deel van den wereldbrief. Het eerste deel, over « de
houding der Kerk tegenover het Communisme » herinnert aan hare vroeger
veroordeelingen ; het vierde deel wijst op de « genees- en hulpmiddelen 3,, met

andere woorden op « hetgeen men moet doen, op de middelen die men moet
aanwenden om Christus en de christelijke beschaving te verdedigen tegen dien
verderfelijken vijand » ; het vijfde en laatste deel zegt aan « de dienaren en
helpers bij dit sociale werk der Kerk » : aan « de priestess », « de Katholieke
Actie », « hare hulporganisaties ), 4: de klasseorganisaties ) en 4 de arbeiders ,,
welke hunne taak is in den strijd.
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Geenszins —, is het wel noodig het hier te zeggen ? — dat wij het
Communistische gevaar onderschatten ; of zelfs enkel het nut van
overvloedige inlichtingen er over. De pers, zegt de Paus, « moet
nauwkeurig, maar tevens met de vereischte overvloedigheid inlichtingen verschaffen over de activiteit in het vijandelijke kamp ; mededeelingen doen aangaande de strijdmiddelen, welke in verschillende streken het krachtigst zijn gebleken ; nuttige aanwijzingen geven en waakzaamheid wekken tegen de sluwheid en de bedreigingen waarmede
de Communisten pogen — en reeds er in geslaagd zijn — menschen
van goede trouw tot zich te trekken ». Wie « SREVEN » doorbladert
zal vaststellen dat het meermalen op het Communistisch gevaar gewezen-, het doen en laten der Communisten beschreven
heeft (2). Het zal, dat spreekt vanzelf, na dit gebod hiermee niet
ophouden !
Maar ditmaal handelen wij er niet over, omdat wij dan zouden
herhalen hetgeen velen onzer lezers reeds elders aantroffen en ook
(2) Vooral in deze artikels en kronieken :

Tweede jaargang 1934-1935.
Prof. Dr. E. De Schaepdrijver, Russische toestanden ; droom en werkelijkheid — in hoever de vooruitgang op economisch-sociaal gebied werkelijkheia is; n r 3, blz. 219-223.

Derde jaargang 1935-1936.
Lic. A. Grootjans, De devaluatie van den Roebel — een zijde van het economisch vraagstuk ; nr 5, blz. 483-495.
Prof. Dr. K. du Bois, Rusland's nieuwe grondwet — «er zijn er die, met
een beroep op zekere wijzigingen, welke onlangs in de sovjetwetgeving ingevoerd zijn, daaruit de gevolgtrekking maken, dat het communisme op het punt
staat zijn programma van strijd te verlaten » (uit de Encycliek). De nieuwe
grondwet s c h e e n verschillende « vrijheden » in te luiden, ook « gewetensvrijheid » en << vrijheid om de godsdiensten te beoefenen » ; een eenvoudige
tekstenstudie laat duidelijk uitkomen wat de vrijheden f e i t e 1 ij k inhouaen ;
nr 6, blz. 614-621.

Vierde jaargang 1936-1937.
Prof. Dr. K. du Bois, Het Proces te Moscou; nr 1, blz. 65-69.
Lic: A. Grootjans, Tjeka, G.P.U., Geogobez — « om het moreele te vervangen blijft niets dan 't schrikbewind, zooals wij nu metterdaad zien in Rusland,
waar de vroegere bondgenooten in samenzwering en strijd elkander op hun
beurt verscheuren » (uit de Encycliek) ; deze bijdragen laten het duidelijk
uitkomen ; fir 2, blz. 175-185.
P. de Bruin, Terug uit Sovjet-Rusland. — « Wij weten dat het communisme
op stoffelijk gebied niet heeft bereikt, wat het beloofd had. Afgezien dan nog
van de slavernij... * (uit de Encycliek). De bevindingen van A. Gide, hier besproken, getuigen er van ; n r 3, blz. 255-261.
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omdat wij hun geen voorwendsel willen geven om zich ontlast te
achten van de noodzakelijkheid de encycliek zelf te lezen, nu ze
hun eindelijk aangeboden wordt. « De Maasbode » publiceerde reeds
op 22 Maart een vertaling -- waar wij uit aanhalen ---- ; wij zochten
tevergeefs in onze dagbladen... maar nu heeft « Geloofsverdediging »
voor een goedkoope ,--, 1 fr. -- en handige uitgave gezorgd (3).
Wij beperken ons dan bij het ontleden van enkele verklaringen
welke « Quadragesimo Anno » nader toelichten of aanvullen.
Wij zijn hier zeker toe gerechtigd omdat het bij de lezing duidelijk
blijkt dat de Paus van deze gelegenheid gebruik maakte om op enkele
zijner verklaringen uit dien wereldbrief terug te komen.
De « Sociale Rechtvaardigheid ».
VOOr het verschijnen van « Quadragesimo Anno » hadden sociale
werkers, en daarbij enkele moralisten, pogingen aangewend om aan
de uitdrukking : sociale rechtvaardigheid » ingang te doen vinden.
Ze stieten op hevigen tegenstand : « wij kennen enkel drie « rechtvaardigheden », antwoordde men hun : de « ruilende », de « vercleelende », de « wettelijke », en er blij ft voor een vierde geen de minste
plaats over ». P. Antoine, S. J. schreef zelfs (in 1908, in zijn « Cours
d'economie sociale » ) : « On a beaucoup abuse du mot de « justice
sociale », c'est le pavilion dont les socialistes couvrent leur contrabande ».
Maar in « Quadragesimo Anno » kwam nu het woord voor, niet
een enkele maal en als in 't voorbijgaan maar op vijf verschillende
plaatsen. De Paus gaf er evenwel geen uitdrukkelijke definitie van.
En men zocht. Verschillende bepalingen werden naar voren gebracht welke meest alle de neiging vertoonen die « rechtvaardigheid »
te doen overeenkomen met de wettelijke of een onderdeel er van te
maken.
Nu krijgen wij een glasheldere bepaling : « Het is aan de sociale
rechtvaardigheid eigen van een ieder te eischen, al wat voor het gemeenschappelijk welzijn noodig is ».
Is dit misschien de « wettelijke » 7 Deze wordt niet op dezelfde
..,...................■••••■•••■■•••

(3) Uitgave van « Geloofsverdediging), 13, Ploegstraat, Antwerpen. Binnen
iwrt verschijnt, eveneens bij << Geloofsverdediging >›, in hare reeks Het Woord
des Pausen), een verzameling van vier brieven, nl. van die over het communisme, aan Duitschland, aan Mexico en over Italie (van 1926).
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wijze door alle moralisten bepaald, hetgeen 't wel een weinig moeilijk
maakt een antwoord op die vraag te geven (4 ). Zekeren geven deze
bepaling : « de deugd welke den particulier verplicht aan den staat
het « zijne » te geven, dat is te volbrengen hetgeen de Staat gebiedt,
met het oog op het algemeen welzijn dat hij moet bewerken _». Zoo
b. v. P. Vermeersch, S. J. Anderen schijnen niet uitdrukkelijk te eischen
dat er werkelijk een gebod der overheid aanwezig zij. P. Cas. Hentzen,
0. F. M. bepaalt ze met deze woorden : « de wettelijke rechtvaardigheid... (iustitia legalis of generalis) regelt de betrekking der burgers
tot de gemeenschap, waarvan zij deel zijn. Deze deugd heeft tot haar
object : het algemeen welzijn. Zij verplicht de burgers om datgene te.
doen wat het algemeen belang van hen eischt. Zij wordt wettelijke
rechtvaardigheid genoemd, omdat het aan de wet is om te bepalen,
waartoe de leden der gemeenschap om het algemeen welzijn verplicht
zijn. Algemeene rechtvaardigheid wordt zij genoemd, omdat naar omstandigheden de akten van alle deugden noodig kunnen zijn voor het
algemeen welzijn en daarom door de wet kunnen worden veieischt» (5) .
P. Salsmans, S. J., zegt uitdrukkelijk dat een gebod der overheid
niet vereischt is en geeft ons het kenmerk van deze deugd : K Zij
brengt den mensch er toe aan de gemeenschap te geven hetgeen hij
haar verschuldigd is, om wille van het te bevorderen algemeen welzijn D. Zijne bepaling komt, zooals hij het opmerkt in de laatste uitgave zijner moraal-theologie (1936), ongeveer overeen met die der
sociale rechtvaardigheid (6).
W at eischt de sociale rechtvaardigheid ? Ze verplicht er toe te
doen of te geven hetgeen wel niet een bepaalde particulier als het
« zijne » mag noemen
dan staan wij voor een verplichting
van (( ruilrechtvaardigheid »
maar hetgeen de gemeenschap toch tot
het « zijne » mag rekenen omdat het overeenkomstig de maatschappe(4) De twee andere worden eenvormig bepaald : de ruilrechtvaardigheid
(commutativa), heeft tot voorwerp het recht tusschen de particulieren of de'
maatschappijen als gelijken tegenover elkaar ; de verdeelende (distributiva)
verplicht den Staat er toe het e hunne » aan zijn leden te geven door de staatslasten en -baten in passende maat onder hen te verdeelen.
(5) Uit zijn merkwaardig en waarlijk monumentaal e Commentaar op Qua-waarvan enkel de eerste twee deelen verschenen
dragesimo Anno
blz. 258 ; daar behandelt hij, van blz. 246 tot blz. 308, de e sociale rechtvaardigheid ».
(6) e Iustitia socialis... fere coincidit cum iustitia legali, qualiter a nobis.
definita est. Complectitur enim ea quae homo debet societati propter bonunr
commune .» (I, bz. 391).
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lijke orde is. Dit blijkt uit hetgeen de Paus onmiddellijk op zijne
bepaling laat volgen : « Maar zooals in het levend organisme niet
voor het, geheel wordt gezorgd, als men aan elk deel en aan elk van
de ledematen niet geeft, wat zij noodig hebben om hun werkzaamheden te verrichten, zoo ook kan men geen zorg voor het sociaal organisme en voor het welzijn van de geheele maatschappij dragen, als
men aan elk deel en aan elk van de ledematen, dat wil zeggen, menschen die de waardigheid van persoon bezitten, niet geeft, al wat zij
voor hunne sociale werkzaamheden noodig hebben ».
Tot hiertoe hetgeen meer op de uitdrukking betrekking heeft ; wat
nu de zaak zelf aangaat, blijkt het duidelijk dat de Paus en in « Quadragesimo Anno » en bier drukt op de onderlinge gebondenheid tusschen de leden der maatschappij, een gebondenheid welke beslist
-eischen stelt zoo dat bij het beoordeelen van het « mijn D en het « dein »

het niet voldoende is zich of te vragen wat ieder particulier afzonderlijk beschouwd en als buiten de gemeenschap waarin hij leeft 't « zijne »
mag noemen maar daarbij rekening moet gehouden worden met
hetgeen de gemeenschap mag opeischen opdat tenslotte aan eenieder
zou toekomen al hetgeen voor hem behoorlijk is gezien zijn toestand
in de maatschappij en niet als loutere ondersteuning, omdat hij, b. v.
om een steeds gebrekkelijken gezondheidstoestand, door de zijnen en
zoo noodig door anderen moet bijgestaan worden, hetgeen dan uit
pieteit of liefdadigheid zal gebeuren. Een aandachtig lezen van dezen
wereldbrief en van « Quadragesimo Anno D zal dien eisch duidelijk
maken. Onder den invloed der liberale economie en der vrijheids- en
ongebondenheidsgedachte had men hem geminimaliseerd.
Ons tegenwoordig economisch stelsel.
De Paus beoordeelt het zeer streng !
Waar Hij handelt over de « plichten van strikte rechtvaardigheid »
zegt Hij : « Naastenliefde en rechtvaardigheid leggen dikwijls plichten op in een en dezelfde zaak, maar onder verschillend oogpunt ; en
terecht zijn de werklieden om wille van hun waardigheid, zelf zeer
gevoelig tegenover de plichten, die anderen jegens hen hebben.
» Daarom richten Wij ons bijzonder tot u, christelijke patroons en
industrieelen, wier taak niet zelden zeer moeilijk is, omdat gij de
lastige nalatenschap draagt van de dwalingen van een onrechtvaardig
economisch regiem, dat door verschillende geslachten been zijn rampspoedigen invloed heeft doen gelden ».
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Een « onrechtvaardig stelsel » ? Welke is de juiste draagkracht
van die uitdrukking ? Is dat stelsel, ongeveer evenals het Communistische, « innerlijk slecht » ?
Om dit na to gaan moeten wij ten eerste die woorden in hun
verband onderzoeken. Hetgeen op de aangehaalde plaats onmiddellijk volgt, toont reeds duidelijk aan dat het oordeel niet zoo radikaal
is, ofschoon « de manier van handelen in zekere katholieke kringen
tot nadenken noopt... »
Wij moeten ten tweede in aanmerking nemen dat de Paus bier op
de eerste plaats, ex-professo, over het Communisme handelt en daarom
deze korte aanklacht toetsen aan het document waarin Hij ex profess°,
over het kapitalisme zijn oordeel uitspreekt, n.l. aan « Quadragesimo
Anno » ( In het III deel, I e onderdeel).
Daar maakt Hij een onderscheid tusschen het essentieele uit het
stelsel, hetgeen hierin bestaat dat « de eene het kapitaal, de andere
den arbeid aanbrengt », en het bijkomstige en besluit Hij dat het stelsel niet « om zichzelf mag afgekeurd » maar dat er « aan ons hedendaagsch economisch leven zeer ernstige fouten kleven ». Dat herhaaldelijk terugkomen, in zeer strenge bewoordingen — in « Quadragesimo
Anno », in « Charitate Christi compulsi », enz. —, op de tekorten van
ons maatschappelijk stelsel, dwingt evenwel tot ernstig nadenken,
Geleide economie.
Staat de Paus « geleide economie » voor ?
Hij spreekt zich voor geen enkel economisch stelsel uit om redenen
van specifiek economischen aard maar Hij toont leerend, als Opperherder, aan hetgeen, van godsdienstig en zedelijk standpunt uit, op
economisch gebied geeischt of tenminste wenschelijk is, ofwel omdat
de handeling waarom het gaat, op zichzelf zedelijk goed of afkeurenswaardig is ofwel om haar noodzakelijk verband met 's menschen
godsdienstig en zedelijk leven dat ze bevordert of in den weg staat.
Hij beperkt zich dan niet bij de algemeene princiepen en de besluiten
welke zich er uit voor alle tijden en plaatsen opdringen maar Hij daalt
tot de concreten omstandigheden neer, tot het economisch leven in al
zijne hedendaagsche complexiteit.
In deze encycliek lezen wij daarover : « Hoewel de Kerk nooit een
bepaald technisch systeem heeft gepropageerd, wijl dat niet hare taak
is, heeft zij toch duidelijk punten vastgesteld, die, hoewel zich leenend
tot verschillende concrete toepassingen volgens de omstandigheden
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van tijd, plaats en yolk, den zekeren weg aanwijzen om den gelukkigen vooruitgang van de gemeenschap te verkrijgen ».
Geeft Hij, over die aangelegenheden van economischen aard, enkel
raadgevingen en dus geen duidelijke, bindende geboden?
Zonder twijfel blijven « verschillende concrete toepassingen mogelijk », ofwel omdat niet dezelfde overal wenschelijk of zelfs enkel
maar mogelijk zijn, ofwel omdat verschillende even doeltreffend
schijnen voor het bereiken van het zedelijk doel dat de Paus wil gewaarborgd zien. In dat laatste geval laat Hij aan den economist en
aan den nijveraar of financier voile vrijheid om zich voor die bepaalde
verwezenlijking uit te spreken welke hem, van economisch standpunt
uit beschouwd, de meest doeltreffende schijnt.
Nochtans, zelfs in die gevallen gebruikt de Paus zulke uitdrukkingen dat er ongetwijfeld moet gehandeld worden, dat is naar eene
oplossing uitgezien welke van aard is te voldoen aan de essentiele
eischen door den Paus gesteld en daarbij aangepast aan den concreten toestand waar men zich in bevindt. Zwaargewichtige redenen
zullen dan ten hoogste eenig uitstel toelaten, b. v. om de geesten
voor te bereiden.
Wij meenen niet anders de verklaring over het corporatisme uit
te kunnen leggen, vooral in verband met hetgeen « Quadragesimo
Anno » er reeds over zegde : « Als men — zooals Wij reeds in Onze
encycliek « Quadragesimo Anno » aanstipten het economisch leven
in zijn geheel beschouwt, kan men in de economische betrekkingen de
wederzijdsche samenwerking ,tusschen dd rechtvaardigheid en de
naastenliefde niet doen heerschen, tenzij door middel van organisaties
N an dezelfde en andere beroepen, welke, op stevig-christelijke grondslagen opgebouwd, onderling verbonden zijn en, onder verscheidenen
vorm en aanpassing aan tijd, plaats en omstandigheden, datgene vormen wat men « corporaties » pleegt te noemen ».
In andere gevallen wijst de Paus meer bepaald op eene oplossing
en ook in dat geval beperkt Hij zich niet altijd tot raadgevingen welke
men naar goeddunken al dan niet zal volgen. Zoo b. v. bij deze opmerking : « Wanneer, zooals het geval zich meer en meer in ons loonstelsel voordoet, de rechtvaardigheid niet meer door afzonderlijke
personen kan gehandhaafd worden, tenzij alien contracten sluiten onT
haar gemeenschappelijk te beoefenen door instellingen, welke de werkgevers onderling verbinden om een onderlinge concurrentie te vermijden welke onvereenigbaar is met de rechtvaardigheid tegenover
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de arbeiders, dan is het voor de ondernemers en patroons een plicht
die noodzakelijke instellingen te steunen en te bevorderen, welke aldus
het normale middel worden om hun plichten van rechvaardigheid te
vervullen » Waar de Paus deze opmerking bij voegt : « Maar dan
moeten ook de werklieden hunne plichten van naastenliefde en rechtvaardigheid tegenover hun werkgevers indachtig zijn, en overtuigd
blijven, dat zij daarmede ook hun eigen belangen best beschermen
Het is dus in bepaalde omstandigheden niet geoorloofd accoorden van
de hand te wijzen.
samen met andere uit dezen brief en met
Uit deze verklaringen
de leering van « Quadragesimo Anno » meenen wij te moeten besluiten dat de Paus een zekere gebondenheid in de economische bedrijvigheid tegenwoordig als noodzakelijk aanziet om het praktisch
mogelijk te maken dat in de economie rechtvaardigheid en naastenlielde zouden heerschen. In dien zin eischt hij dus eene eenigermate
« Oefeide &anomie.
Nochtans geene leiding welke hoofdzakelijk van de burgerlijke
overheid uitgaat, maar wel van de economische organismen zelf
onder oppertoezicht van den Staat.
* * *

Ziedaar enkele beschouwingen over hetgeen de Heilige Vader ons
zegt met het doel ons aan te toonen hoe wij het Communisme positief
zullen kunnen bestrijden, door het den weg naar den arbeidersstand
te versperren, zoo jammerlijk opengesteld door het economisch liberalisme, door de dwaling ook van Katholieken die « door hun manier
van handelen er toe hebben bijgedragen om het vertrouwen der werklieden in den godsdienst van Jesus Christus te ondermijnen ».
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I. Het nieuw drama van Cyriel Verschaeve
door Em. JANSSEN, S. J.

Cyriel VERSCHAEVE, Elijah. — Zeemeeuw », Brugge, 1936, 87 blz., fr. 28.
Wie Verschaeve's drama met het bijbelverhaal vergelijkt ( III Kon.
17, 18, 19, 21 ; IV Kon. 9), ziet hoe getrouw en eenvoudig de dramaturg zijn voorbeeld nadicht. In zeven tafereelen stelt hij den strijd
voor van den profeet met Isebel; totdat Gods straf zich voltrekt over
het huis van Achab.
Verscheiden episoden moest de compositie samenrijgen : de voorzegging, de drukking en den afloop van de jarenlange droogte (tafer.
1-3) ; Elijah die, gespijsd to Ber-Sjeba, op den berg Choreb God
ontmoet (tafer. 4, 5) ; den wijnberg van Naboth en de straf (tafer.
6, 7)... Heeft de schrijver de noodige eenheid bereikt, en hoe ? Het
antwoord op deze dubbele vraag brengt noodzakelijk de kern van het
drama naar voren.
Elijah tegenover Isebel, de profeet tegenover de koningin, God
tegenover Ba'al : de strijd ontbrandt en valt, ontbrandt weer en wordt
voltooid ; het eerste conflict is slechts de voorbereiding van het tweede,
het beslissende. In de eerste drie tafereelen stelt Elijah Gods wondermacht tegenover de aardsche macht van Achab en Isabel ; achthonderd-vijftig Ba'al-priesters laat hij afslachten ; doch weer moet
hij vluchten : meer schijnt voor hem verloren dan gewonnen (zie
het begin van het vierde tafereel). In de laatste drie tafereelen onthult
God zich a's « een Henenzwevend Zwijgen » : aan Elijah vooreerst
(vijfde tafereel, blz. 53); aan Achab daarna, door Elijah (zesde tafereel, blz. 64); aan eenieder verder die de straf van Isebel begrijpen
kan :
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« Och isebel, groote en machtige,
Hoe klein, hoe niets, hoe uit wordt gij daaronder !
Hoe groot daarin leeft, zweeft, zwijgt Elijah !
Nu eerst, na al 't rumoer, begint zijn Zwijgen,
Dat, als een stroom in zee, in 't Zwijgen uitmondt »
(slotverzen, blz. 83).
Zoo zijn het vierde en vijfde tafereel de sluitsteen van geheel de
constructie. Het vierde : Elijah's ontgoocheling na zijn overwinning
door de macht ; het vijfde : zijn nieuwe zending, op die ontgoocheling
gebouwd. — Zoo benaderen wij, willens nillens volgelingen van Elijah, God meer en meer : in vuur en storm bij wijze van voorbereiding,
in de stilte voorgoed. — Zoo verklaren dêze verzen alles :
« ... God is geen wervelwind.
... God was niet in het vuur.
... Dit waart Gij ; een Henenzwevend Zwijgen » (blz. 52-53).
Wat bedoelt de dichter daarmee ?
Graag stelt hij tegendeelen tegenover elkander : nacht en dag ( b.v.
blz. 9-10, 41, 75, 79), bloed en straf (biz. 18, 62) ; heel zijn stuk doet
hij berusten op de tegenstelling : Gods storm (eerste drie tafereelen)
en Gods zwijgen (laatste drie)... Ook in den storm toont God zich
machtiger dan de menschen ; maar in de verstilde stilte vaart Hij
't liefst voorbij. Dan klinkt de stem op van het geweten, die Zijn
onontkoombare gerechtigheid onfeilbaar aankondigt ; — en de ontwikkeling van Elijah, na zijn zon-en-storm-periode, is een verinniging : bij de boosdoeners zal de profeet voortaan, het geweten doen
spreken ; niet anders kan hij zijn zending nog inzien :
« Ik daal ! Zelf zal 'k Uw Henenzwevend Zwijgen
Zijn bij Uw yolk. 'k Weet niet meer, na Choreb,
Hoe 'k anders verder, U getrouw, kan leven » (blz. 55).
Als een langzaam toenemende klaarte trekt een aanwezigheid, meer
en meer, de aandacht : de groote Protagonist, de Zwijgende. Gehuld
weliswaar in het mysterie van nacht en straf, laat Hij toch glanzen,
geheimnisvol, Zijn gerechtige barmhartigheid.
Heel wat beschouwingen dienden, van uit dit centraal standpunt,
ontwikkeld. Laten wij ze enkel, los van elkander en daarom genummerd, aanduiden :
1) De voordracht waarmede Cyriel Verschaeve, in Januari 1936,
to Antwerpen een opvoering van Aischulos' Agamemnoon inleidde
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(Volk, Februari 1936, blz. 107-117), kan, met een beetje goeden wil,
een inleiding genoemd worden tot zijn eigen Elijah.
2) Over de leidende gedachte van dit werk, in verband met Verschaeve's algeheelen gedachtenkring, ware een heerlijke studie te
schrijven.
3) Wij meenen niet dat Elijah, als kunstwerk, de evangelie-drama's
Judas en Maria Magdalena overtreft. Judas voornamelijk, uitbundiger
en geweldiger dan dit sober werk, lijkt ons rijker geinspireerd en
tOch, voor compositie en vorm, meer egaal en beheerscht.
4) Men heeft dit drama meer tooneelmatig genoemd. Zeker zijn
het eerste, het derde, het zesde en het zevende tafereel rijk aan dramatische effecten ; maar de benaming machtige epiek komt ons als de
meest juiste voor.
5) Het poetisch gehalte der verzen is zeer ongelijk. Meer dan elders
mist Verschaeve hier stijl en gebondenheid ; over het « Henenzwevend
Zwijgen » dicht hij te luidruchtig.
Wij hebben ons oordeel zoo duidelijk mogelijk willen formuleeren.
Maar boven veel kleine bemerkingen rijst deze overtuiging hoog op :
van al de bekende schrijvers in Zuid-Nederland was alleen Verschaeve
tot zulk drama bekwaam : een werk dat hem volkomen waardig bligt.
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II. Carel van Mander, een goedmoedig aestheet
door L. VANDER KERKEN, S. J.

A. F. Mirande en Prof. Dr. G. S. Overdiep hebben aan de
kunstlievende Nederlandsche gemeenschap een werkelijken dienst bewezen met hun vertaling van het Schilderboek van Carel van Mander (1). Hun knappe en kundige moderniseering van den tekst heeft
hernieuwde beteekenis gegeven aan het werk van dezen verdienstelijken man, « die, volgens zijn bio,graaf, tot grout nadeel voor zich zelf »,
op gevaar of van « door eenige ondankbaren of door sommigen uit
heimelijke gramschap... afgekamd (te) worden » (blz. 11) « de belangrijkste van de meest bekende -schilders... onsterfelijk heeft gemaakt » (blz. 28), of ten minste aan de vergetelheid ontrukte. Het boek
is rijkelijk met 220 afbeeldingen geillustreerd, die niet gekozen werden
om van het boek een actualiteit te maken, maar den tekst dienen, daar
deze reeds actueel genoeg is in zich, ook al viel de keuze dikwijls op
schilderstukken, die niet door van Mander besproken werden.
Het Schilderboek bevat eigenlijk meerdere deelen : een eerste « waer
in voor eerst de leerlustighe Jueght den grondt der edel vrij Schilderconst in verscheyden deelen wordt voorgedraeghen », verder : het
Leven der Oude Schilders, het Leven der Italiaansche Schilders, vertaald uit Vasari's « Le vite dei piu eccellenti pittori, scultori e architetti », het Leven der Doorluchtighe Nederlandsche en Hoogduytsche Schilders, dat oorspronkelijk werk is. Van Mander voegde er
aan toe een uitlegging van de Metamorphosen van Ovidius en een
e Uitbeeldinge der figuren », een verklaring der heidensche godenbeelden en een symbolische uitleg der dierenvoorstellingen.
Van dit alles werd in deze uitgave enkel het leven der Nederlandsche en Hoogduitsche schilders vertaald. De tekst is voorafgegaan
(1) Het Schilder-Boek van Carel VAN MANDER, het leven der doorluchtige
Nederlandsche en Hoogduitsche schilders, in hedendaagsch Nederlandsch overgebracht door A. F. MIRANDE en Prof. Dr. G. S. OVERDIEP. — Wereldbibliotheek, Amsterdam 1936.
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door een oude levensschets van den auteur van een totnogtoe onbekend biograaf.

Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat het Schilderboek van onschatbare waarde is voor de geschiedenis der schilderkunst en dat menige
regel van van Mander een onmisbare aanwijzing geweest is voor
historische opsporingen.
Van Mander bezit zeker de eerste deugd van den geschiedschrijver :
de oprechtheid. Veel last en moeite heeft hij zich getroost om zijn
materiaal te verzamelen, inlichtingen heeft hij gevraagd waar hij die
vinden kon :

« Dat ik aan inlichtingen over de levens van de beroemde schilders
minder verkregen dan nagejaagd heb, zou men mij met een medelijdend hart gaarne vergeven, als men maar merkte of wist, hoeveel ijver
en moeite ik er naar mijn vermogen of schier boven mijn vermogen
aan besteed heb ? » (blz. 361, 363.)
Het griefde hem dan ook als men hem niet met passende gedienstigheid tegemoet kwam. Zoo gebeurde het, dat toen hij eens « zeer
beleefd » trouwens, om inlichtingen over Holbein had laten vragen
bij een dokter uit Bazel, deze hem antwoordde : « dat die naspeuringen hem veel moeite zouden kosten en dat het daarom billijk was,
dat men hem er behoorlijk voor bezoldigde. Toen men mij dit schreef,
zegt van Mander, was ik verbaasd, dat, daar ik toch mijn vrijwilligen arbeid niet uit winzucht maar uit lief de voor de kunst verricht,
een ander ook niet denzelfden ijver betoonde om den roem van zijn
medeburger en van zijn stad te verhoogen. Het is een - zekere doctor
rsely, van wien sommigen zeggen, dat hij doctor Esely moest heeten.
Maar ik dacht : de man is gelijk de bergen van zijn land « onbeweeglijk », als de Zwitsersche rotsen. Spreken wij daar niet meer over. »
Edele en smaakvolle verontwaardiging, voorwaar : zij teekent den
man en siert hem.
Niettegenstaande zijn ijver en goede bedoelingen echter vergist van
Mander zich nogal dikwijls, vooral wanneer hij uit het geheugen
schilderijen beschrijft. Zoo ziet hij in de Aanbidding van het Lam
van Van Eyck, daar waar de zegenende Christus zetelt tusschen de

Moeder Gods en Jan den Dooper, hoe mooi Maria is afgebeeld, die
door den Vader en den Zoon gekroond wordt. Deze en dergelijke
vergissingen zijn misschien te verklaren door het felt dat van Mander,
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zooals trouwens zooveel andere Vlamingen, o. a. zijn leermeester Lucas De Heere, om geloofsredenen de wijk hadden moeten nemen naar
Holland.

Maar niet alleen als historische bron, ook als literatuur heeft het
Schilderboek zijn waarde en overtreft het ver zijn ander letterkundig
werk : zijn liederenbundel, de Gulden Harpe, en zijn vertalingen van
Homeros en Vergilius.
In zijn Schilderboek pas heeft hij zich uitgesproken : een allerinteressantste persoonlijkheid, een geestrijke Renaissance-Vlaming. Hierin verschijnt hij ons, zooals een oude kopergravure van H. Hondius
hem voorstelt : met zijn goedige oogen, waaruit doorheen een lichte
glimp van scherts en geestigheid, ernst en oordeel spreken, en die
kijkhelder tintelen van veel begrijpen.
Eigenlijk is van Mander altijd meer schrijver dan schilder geweest.
Dit blijkt reeds uit de grappen van zijn jeugd : die waren al te vernuftig en te spitsvondig om alleen maar schilderachtig te zijn. Ook zien
wij dat hij zich, na zijn leertijd bij Lucas De Heere eia Pieter Vlerick
in het vaderhuis te Meulebeeke teruggekeerd, « meer op dichten en
schrijven dan op schilderen toelegde » en boerenkluchten en bijbelspelen produceerde waar « bijna alle bloedverwanten uit Gent, Brugge,
Kortrijk, Oudenaerde en andere plaatsen » kwamen naar kijken « met
nog tal van lieden uit omliggende dorpen », o. a. zijn geweldigen
Noach, waarin een groot stuk zeildoek met « veel lijken van menschen
en dieren (op) geschilderd, langs het tooneel (werd) getrokken, en
met handpompen het water op het tooneel (werd) gegoten, waar zoo
veel water viel dat het scheen of het hard regende, met het gevolg dat
tal van omstaanders en toeschouwers... een eind achteruit moesten
wijken en zich in verbazing afvroegen van waar al dit water kwam )
(biz. 18).
Mag van Mander dan ook naam verworven hebben door zijn tooneelprestaties en zijn verzen en als meester in de schilderkunst ge-j
vierd geweest zijn, toch lag zijn eigenlijke roeping elders. Zijn schilderwerk behoort niet tot het beste van zijn tijd en wat zijn poezie vooral
kenschetst is misschien meer de rake zegging, die den goeden prozaist maakt dan een ware ontroering, die den dichter essentieel is.
Men zou haast zeggen, dat hem de werkelijkheid te lief was om ze
in schoone ontroering te laten versmelten en dat anderzijds zijn
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schilderstalent hem meer in den geest zat dan in oog en hand : de
kleur is hem te faciaal, de vorm te onherroepelijk ; zijn opmerking
en opname der realiteit en der ziel was misschien te geestelijk in
haar belangstelling en zocht dus meer naar een uitingsvorm die zich
beter van geest en geestigheid doordrenken laat : het woord. Toch
blij ft hij in het woord : schilder, en wint zijn woord weer kleur en
omtrek : maar die kleur is het licht van den geest, het is de « dag »
zonder meer : de dingen die hij zegt staan edel in het licht en « zijn ».

Beluister maar eens deze heel eenvoudige beschrijving van een tweeluikje : een Mariafiguur met Kindje : « Het Kindje was ook zeer
lieflijk en had in zijn handen een druiventros met een tot beneden
toe hangende rank, waarmee schijnt uitgedrukt te zijn, dat Christus
de ware wijnstok is » (blz. 146). Hoe mooi gezegd, hoe gaaf-evocant
en tevens hoe stil, hoe rijk aan dingen en zwaar van visie.
Zoo was het hem mogelijk en hem alleen misschien dit boek te
schrijven van schoone zakelijkheid en zuivere bewondering, edel geschreven in den hem eigen stijl van korte en zachte spanning, die
dingen gaart en telt als munt.
Tot gave, klassieke structuur kon het geheel moeilijk opstijgen,
maar graag vergeven wij hem zijn wijze consideraties en praatgraagheld, even graag als wij aan onze primitieve schilders zelf hun
onbeholpenheid en bijbelachtige overgevuidheid kwijtschelden, omdat
deze naieve gebreken toch weer beeld en vorm worden van een gansch
eigen en hooge kunstzin, zoodat wij ze noode zouden missen.

Er zijn in het Schilderboek bladzijden en bladzijden waarin schatten van psychologie liggen verborgen, al is. het dan ook dikwijls psychologie van Breugheliaansch allooi. Daar is Lucas De Heere, collectionneur van antieke schoenen en groote tanden, en Michel Cocxie,
die van zijn Italiaansche reis een vrouw meebracht, die « aardig over
hem baasde en hem dikwijls met haar vermaningen aan zijn werk hield
en zoo de oorzaak was, dat hij een bekwaam kunstenaar en een
welvarend man werd. Toen zijn vrouw overleden was, hertrouwde
hij » dan ook (blz. 370). En daar is de grappige Gillis Mostart met
zijn laatste oordeel, « waarop hijzelf met nog iemand dien hij kende
in de hel zat te triktrakken », en Aert Mytens, die in zijn ijver voor
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« de volkomenheid in de kunst in 't geniep de dieven van den galg
ging stelen om .er afgietsels van te makers, en Pieter Vlerick, och arme,
die op pannekoekendag zijn koek met de pan opwierp en zijn korzelachtigen meester Carel van Yper den beboterden pannekoek in
gezicht gooide, « zoodat deze de hitte voelde en erg besmeurd
was D, Pieter Vlerick, « het Jantje onrust... die al maar verder wou
(blz. 331, 332). En daar is Marten Hemskerck met z- ijn vrouw, o die
veel Bingen vond voordat ze verloren geweest waren, » (biz. 321) en
de zotte Cleef, die met terpentijnvernis zijn kleeren en hoofddeksel
insmeerde en « glimmend en wel » de straat opliep, en zijn paneelen
aan den achterkant beschilderde, opdat men ook lets zou te zien krijgen als ze achterstevoren stonden. Maar daar is ook het mooie, intieme leven van Jan Schoorel met wel de schoonste en teederste liefdegechic cleilqs i die men zich indenken kan, en , het tragische einde van
Aertgen van Leyden, die in 't water yersul*.lt. Daar is zooveel ander
moois, dat- men zich met verwondering afvraagt, waarom de loopende
gloemlezingen der Nederlandsche literatuur zoo schaarsch door van
Mander mogen bezocht worden.
Nog te zeer middeleeuwer om tot een volledige aesthetische reflectie
te komen en toch reeds volop genietend van de eerste ontdekkingsvreugde en frissche geestdrift der Renaissance, is van Mander, ook
als aestheet, een overgangsfiguur van zeer gezonde gehalte. De directheid van den middeleeuwer, die geen kunst zag omdat hij ermee
vergroeid was, die zich ten slotte nooit ernstig op de schoonheid heeft
bezonnen, omdat hij ze nog niet verloren had — ook de middeleeuwsche philosophie heeft, n'en dèplaise eenige al te verwoede zoekers,
geen aesthetiek van beteekenis voortgebracht deze directheid van
schouwend genieten-zonder-meer maakt bij van Mander plaats voor
een begin van moderne bezinning, die van haar kant toch weer niet
zoo absoluut was, dat ze zich eerst van de schouwing moest bevrijden
om haar in intelligentie weer te omvatten, maar wel de geschikte voorwaarden bood voor de intra-aesthetische verstandelijke reflectie die
den goeden criticus maakt en op gave wijze begrijpen paart aan
genot.
Wij, modernen, grijpen maar al te dikwijls de schoonheidsontroering bij de keel en dwingen haar zich aan ons te openbaren. Onze
realiteit vervalt doorgaans tot impressie of expressie, zij is te zeer de
realiteit, opgelost in ons subjectief gebeuren en met den eerbied voor
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de maagdelijke objectiviteit der dingen, verliezen wij de mogelijkheid
eener bevrijdende en alleswinnende overgave aan de schoone realiteit zelf : wij missen het geluk der totale schouwing uit vrees het te
verbeuren. De ouden gingen naar de dingen, hun subject was naamloos,
en door zichzelf prijs 'te geven toch weer waarlijk en ten voile subject,
d. i. loutere ingesteldheid op het object, het eigenlijk waardevolle.
Hun ontroering stond met haar twee voeteri in de werkelijkheid van
ruimte en duur en werd soms een lange, dikwijls vrome, bijna altijd
nuchtere pelgrimstocht — die natuurlijk wel eens in een zwevendeschaakbordreis verliep — maar ze « vonden » dan toch de schoonheid
en vonden ze zoozeer, omdat ze haar zoo weinig « zochten ».

Van Mander uit zijn ontroering in zakelijke, vakkundige appreciatie — zoo vakkundig zelfs dat hem de idee wel eens uit de schaal
glipt --- maar de edelheid van zijn wikkend gebaar en de wijze glunderende rust der zegging omhullen een ontroering, die zoo oprecht is,
zoo vrij van alle aesthetisme, zoo onopvallend versmolten met een
levenshouding en met de subjectieve realiteit van zijn persoon, dat ze
bijna het helderst doorstraalt waar ze het mooist is verzwegen.
Van Mander's Schilderboek heeft en houdt nog voor ons, modernen, zijn literaire en artistieke beteekenis : een beproefde leergang
van ware bewondering. En deze knappe Nederlandsche vertaling ervan is verheugend.
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Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst ")
door Ad. JANSEN.
De laatst verschenen afleveringen van de << Geschiedenis van de
Vlaamsche Kunst » bevatten drie zeer belangwekkende uiteenzettingen op dewelke wij hier de aandacht willen vestigen.
Vooreerst het kapittel over << De Vlaamsche Schilderkunst tot on-geveer 1480, » van de hand van Dr J. Lavalleye, die nog onlangs een
prachtig werk over Justus van Gent uitgaf. Op boeiende wijze schetst
de schrijver de ontwikkeling van onze zoogenaamde Vlaamsche primitieven. Onze groote meesters worden elk afzonderlijk behandeld.
Geen droge opsomming van werken, doch voor elk een soms bondig,
maar treffende ontleding, die ons toelaat de ontwikkeling van den
kunstenaar te volgen en ons zijn hoedanigheden leert kennen. Hij
brengt ons in nauwere voeling met de ziel van den meester, en
dit is dan ook wel het belangrijkste deel van de uiteenzetting. Daarbij
worden echter de verschillende vraagstukken, die met het onderwerp
verband houden, uiteengezet. Wij zullen hier slechts enkele woorden
zeggen over het veel omstreden vraagstuk der gebroeders Van Eyck
en op de nog steeds betwiste toekenning van de werken van den
zoogenaamden Meester van Flémalle aan Rogier Van der Weyden.
In beide gevallen wordt de stelling van E. Renders verdedigd.
Wat de gebroeders Van Eyck aangaat, gaat het over het al of niet
bestaan van Hubert Van Eyck en over de Gentsche Schilderschool.
Wij herinneren hier terloops aan het werk van den Brugschen kunstgeleerde E. Renders, dat in 1933 verscheen en dat zoovele, soms
bittere en hevige aanvallen, uitlokte. De titel van dit boek vatte de
stelling samen van den kunsthistoricus, hij luidt : << Hubert Van Eyck,
personnage de legende. D Ziehier trouwens enkele gegevens samengevat uit de bijdragen van Dr. Lavalleye.
Dat de gebroeders Van Eyck de olieverfschildering zouden uitgevonden hebben, is een bewering die niet meer hoeft weerlegd te
(1) Afleveringen N° 4, 5 en 6. Onder leiding van Prof. Dr. Ir. Stan Leurs.
Uitgeverij de Sikkel, Kruishofstraat 223, Antwerpen. Prijs per aflevering 16 fr..
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worden, te meer daar «het bewezen is dat geen enkel schilderij van
de « Van Eycken » met olie geschilderd is. »
Dat zij voor alles realistisch zijn, is een eenzijdige bewering en
mag ons « in dit grootsche werk toch niet alle neiging tot idealisatie,
zelfs tot vergeestelijking » doen ontkennen.
Tot hier toe zal wel iedereen akkoord gaan, wat niet het geval is
voor het derde punt. De vraag doet zich als volgt voor : Heeft
Hubert Van Eyck bestaan als schilder en als broeder van Jan ? De
verdedigers, zoo lezen wij, steunen op 'n « drievoudig samentreffen » :
het opschrift, op de gesloten luiken van het Lam Gods geschilderd ;
de grafzerk en het grafschrift van Hubert en eindelijk de historische
traditie.
Het opschrift op den ondersten rand van de gesloten luiken van
het Lam Gods bestaat uit vier hexameters, waarvan de laatste een
chronogram vormt. Het luidt:
« Pictor Hubertus Eyck, major quo nemo repertus
». Incepit pondus que Johannes arte secundus
» (Frater) per fecit Judoce Vuyd prece fretus
» Versus sexta mai vos collocat acta tueri. »
Hubert begon het werk, dat, op aanvraag van Judocus Vuyd, afgemaakt werd door Jan, « arte secundus ». Op 6 Mei 1432 wordt het
publiek verzocht het te komen bezichtingen.
Doch de echtheid van het kwatrijn, dat zoo'n nauwkeurige inlichtingen bevat, wordt niet alleen in twijfel getrokken, doch zelfs ontkend. Immers zeggen de volgelingen van E. Renders, vergeleken met
de overige teksten van het veelluik, zijn de letters van paleografisch
standpunt beschouwd, minderwaardig, de taal echter past in het
kader der gebruiken der vijftiende eeuw ; doch het chronogram bestond haast niet voor 1450. De geest van de verzen pleit evenmin
ten voordeele van de authenticiteit. Doch er is meer : Het was Kan.
De Bast, die in 1823 (niet in 1923 zooals een drukfout het aangeeft)
het opschrift ontdekte in de nagelaten handschriften van Christoffel
van Huerne ; het volgend jaar vond Waagen het op den ondersten
rand van de gesloten luiken onder een laag verf, doch verminkt bij
het begin van de derde vers : het werd aangevuld met het woord
4( Frater », waarop de verwantschap der twee schilders berust. De
geschiedenis van het kwatrijn is dus « zeer duister ».
De naam van Hubert wordt voor de eerste maal genoemd in 1565
in « Den Hof en Boomgaerd der Poesien » van Lucas de Heere ; dus
ongeveer honderd Brie en dertig jaar na de voltooiing van het werk ;
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tot dan toe was er slechts spraak van Jan. Het kwatrijn zelf wordt
slechts vermeld in het begin van de zeventiende eeuw.
Vervolgens komt de grafzerk in het Museum te Gent ter sprake.
De steen is verminkt en het grafschrift is slechts gekend door litteraire bronnen. In 1565 kent Lucas de Heere den datum niet van het
afsterven van Hubert ; in 1566 verklaart Marcus Van Vaernewijck
dat hij gestorven is op 18 September 1426. « Het grafschrift, besluit
_ Dr Lavalleye, werd samengesteld tusschen 1565 en 1566. >> Evenmin
als het kwatrijn heeft het eenige waarde.
Eindelijk nog de literaire overlevering. Jan kunnen wij heel zijn
loopbaan door volgen dank zij de archiefstukken. Voor Hubert niets,
tenzij de herinnering van Lucas de Heere en Marcus Van Vaernewijck en vier teksten van 1424 tot 1426, die betrekking hebben op
Lubrecht Van Heycke en Meester Ulrecht den schildere.
Wat erger is : de kunsthistorici zijn het niet eens geworden in het
toekennen van de werken aan elk der twee gebroeders, noch in het
bepalen van de hun eigen manier van werken.
Alhoewel deze stelling reeds meermalen werd beantwoord, is men
er tot nog toe niet in gelukt een bevredigende oplossing te vinden.
Met het verdwijnen van Hubert, als schilder « quo nemo major » en
als broeders van Jan, wordt eveneens het bestaan van de Gentsche
schilderschool bewist ; Brugge eischt voor zich de roem op de bakermat te zijn van de Vlaamsche Schilderschool. « De naijver tusschen
de twee steden is een historisch felt, waarmede rekening dient gehouden. »
Op meesterlijke wijze geeft Dr. Lavalleye vervolgens een overzicht
van de werken en de ontwikkeling van den stijl van Jan van Eyck.
Stichter onzer Vlaamsche Schilderschool, laat zijn invloed zich gevoelen gedurende gansch de vijftiende eeuw, niet alleen binnen onze
grenzen, doch ook sedert het tweede deel der zelfde eeuw in Spanje,
in Portugal en Zuid-Italie.
Vervolgens komt Petrus Christus aan de beurt. Zoo zijn eerste
werken aan Jan Van Eyck herinneren, wiens werkplaats hij waarr
schijnlijk te Brugge heeft bezocht, toont hij zich vanaf 1446 meer
onafhankelijk. Ook de invloed van Rogier Van der Weyden is merkbaar in de werken van dezen meester, die weliswaar geen schepper
was, doch een talentvol colorist.
Een tweede punt van de uiteenzetting van Dr. Lavalleye, bij hetwelk wij even willen stilstaan, is het probleem van Rogier Van der
Weyden, dat nauw samenhangt met het bestaan van de Doorniksche
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schilderschool. Diende men in het geval Van Eyck rekening te houden
met den naijver der twee steden, zoo heeft men — en dit is ten zeerste
te betreuren — het probleem Van der Weyden al te dikwijls en ten
onrechte als een twistpunt gemaakt tusschen Vlamingen en Walen.
Doch laat ons de uiteenzetting van Dr. Lavalleye volgen. Zooals
voor. Van Eyck verdedigt hij de thesis van E. Renders.
Men is het er over eens dat Rogier Van der Weyden, zoon van
den messenmaker Henri de la Pasture, te Doornik geboren werd in
1399. Archiefstukken op zijn naam werden gevonden en te Doornik
en te Brussel. De eerste leeren ons dat hij den 18 November 1426
door den magistraat van Doornik ontvangen werd ; dat hij op 5 Maart
1427 in de leer ging bij Meester Robert Campin, met Jacques Daret
als Bezel ; en dat hij meester werd op 1 Augustus 1432. De tekstea
uit Brussel toonen aan dat hij in 1426 de Brusselsche Elisabeth Gof,
faert huwde ; dat hij er, den titel van officieelen schilder der stall
Brussel verkreeg. Verder weten Vij dat hij in 1449 naar Italie toog
ter gelegenheid van het jubilee van het Heilig Jaar. Hij werd in 1464
in Sinte Goedele begraven.
Gezien zekere afwijkingen in de werken van Van der Weydensch
voorkomen, werd een deel van die werken aan den zoogenaamden
Meester van Flêmalle toegeschreven. Voorgesteld als volgeling, tijdgenoot, zelfs meester van Rogier Van der Weyden, heeft men hem
willen vereenzelvigen met Jacques Daret, later met Robert Campin,
die de leermeester van Rogier Van der Weyden zou geweest zijn.
Deze stelling veronderstelt dan tevens een plaatselijke schilderschool
te Doornik.
Renders neemt deze stelling niet aan en meent dat de Rogelet
de la Pasture van de Doorniksche archieven, leerling van Robert
Campin, en Rogier Van der Weyden van de Brusselsche archieven,
twee verschillende personnages zijn.
Daar nu de werken toegeschreven aan den Meester van Flêmalle
dagteekenen uit de jaren 1420 tot 1440 en zij de zwakheden van een
beginneling verraden ; daar anderzijds de eerste werken aan Rogier
Van der Weyden toegeschreven, dagteekenen uit de jaren 14321435 (de Kruisafdoening van het Escuriaal) en hij alzoo, zonder
eenige voorbereiding zijn meesterwerk zou hebben voortgebracht.
neemt Dr. Lavalleye de stelling aan volgens dewelke de werken van
den Meester van Flêmalle de jeugdwerken van Rogier zouden zijn.
En zoo verdwijnt dan de figuur van den Meester van Fla:lane, terwijl Robert Campin achter gelaten wordt « bij de decoratieve werken
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in de schaduw der vijf torens van Doornik » en Rogier Van der
Weyden in waarde doet stijgen. Tevens verdwijnt de veronderstelling van de Doorniksche schilderschool.
Nogmaals is er echter onder « specialisten geen akkoord bereikt.
Laat ons hopen dat het ontdekken van nieuwe archiefstukken dit zoo
belangrijke probleem nader tot zijn definitieve oplossing brengen zal.
Zeer mooie bladzijden wijdt de schrijver vervolgens aan de kunst
van Van der Weyden, Dirk Bouts, Joost Van Wassenhoven, Hugo
Van der Goes, om dan te besluiten : « Door zijn rijkdom zijn verscheidenheid, zijn invloed en zijn uitzonderlijke coloristische hoedanigheden sthittert de Vlaamsche schilderschool van de XV e eeuw
met een onvergelijkelijken glans naast de prachtige Italiaansche schilderschool ; zij mogen beiden op een wereldbeteekenis bogen.
Het tweede hoofdstuk, dat wij echter hier niet wenschen te bespreken, is gewijd aan « De Vlaamsche Miniatuur in de XV e en
XVIe eeuw >> en werd geschreven door Dr. Fr. Lyna. Dat hij de
geschikte man was om dit onderwerp te behandelen had hij reeds
bewezen door zijn gunstig gekend werk : << De Vlaamsche Miniatuur
van 1200 tot 1530, » verschenen in de reeks « Eigen Schoon ».
Dr. Lyna bepaalt er zich niet bij een algemeen overzicht te geven,
doch maakt van de gelegenheid gebruik om enkele terechtwijzingen
te doen, en tevens enkele nieuwe toeschrijvingen aan te stippen.

Al wie eenig belang stelt in de Vlaamsche kunst volgt met groeiende belangstelling het Sluterprobleem. Prof. Roggen, van de Gentsche Hoogeschool, heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt met
zijn menigvuldige studien, van dewelke er verscheidene verschenen
in de Gentsche Bijdragen. Het is dan ook aan hem dat het kapittel
over « Beeldhouwkunst, einde XIV' e en XVe eeuw », werd toevertrouwd. In den hem eigen, bevalligen stijl schetst hij het Slutervraagstuk. De plaats van Sluter in de ontwikkeling van de geschiedenis der beeldhouwkunst worth nauwkeurig aangegeven, zijn stijl
bepaald en zijn werken beschreven. Wij willen hier voornamelijk
wijzen op de uiteenzetting betreffende de herkomst van Sluter's stijl.
Vooreerst drukt de schrijver zijn verwondering uit over het feit
dat men tot nog toe « zoo weinig rekening schijnt te houden met de
mogelijkheid van Sluter's artistieke opleiding in Noord-Nederland
zelf. Nochtans werkte rand 1360 aan den Dom te Utrecht een Zuid-
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Nederlandsche meester, Godijn van Dormaal, « bij wien NoordNederlandsche sculpteurs, o. a. Sluter hunne opleiding kunnen genoten hebben ».
In Zuid-Nederland schijnt er geen spoor te vinden van werken die
vOOr Sluter een nieuwe richting zouden aanwijzen. Weliswaar vertoonen de portaalsculpturen van het vroegere Brusselsche Belfort,
de consoles van het Schepenhuis te Mechelen, e. a. gemeenschappelijke
trekken met Sluter's werk, zoo ook de reliefbeelden van de buitenversiering van St. Janskerk te 's Hertogenbosch; doch al deze werken,
zijn naar de meening van den schrijver uitgevoerd na de aankomst
van Sluter te Brussel. Zoodat Prof. Roggen meent te mogen besluiten
dat Sluter te Brussel een leidende rol heeft gespeeld, en er dus de
nieuwe stijl heeft ingevoerd. In dit geval zou er geen sprake zijn van
4< een autochtonen realistischen stijl in Brussel of in Brabant in de
voorslutersche periode. >> Te meer nog daar de XV e eeuw zelf nog
schijnt vast te houden aan de oude opvatting. Zelfs in het Retaber
van Hakendover zijn « nog bijzonder talrijke sporen waarneembaar
van den ouderen stijl. » Eigenaardig genoeg, in het door Klaas Van
de Werve, Sluter's neef en opvolger, uitgevoerde, steenen retabel
van Bessey bij Citeaux, herinnert ons in niets aan de grootsche werken van Sluter.
Een belangrijke vaststelling is het felt, dat Prof. Roggen aanhaalt,
van een opdracht aan een Gentenaar om een grafzerk te maken in

Doornikschen steen. Tot nog toe werden deze grafzerken beschouwd
als te Doornik zelf vervaardigd, zoodat nu het bewijs geleverd is
dat de Doorniksche grafplaten te Gent werden nagemaakt. Men mag
dan misschien wel spreken van een Gentsche school, en Prof. Roggen
somt dan enkele werken op die zijn inziens tot die school zouden
kunnen behooren.
Verder schetst hij de geschiedenis van onze beeldhouwkunst tot
het einde der XVe eeuw.
Deze kapittels behooren tot het beste en zeker het volledigste van
hetgene wij in eigen taal tot nog toe kregen over deze onderwerpen.
Een zoo verzorgde, als overvloedige illustratie vergemakkelijkt de
studie. Voor niet gespecialiseerde lezers vormen zij een zekere en
betrouwbare gids, voor de andere een prachtige synthese, die den
stand van de verschillende vraagstukken nauwkeurig aangeeft. Wij
twijf elen er dan ook niet aan dat de « Geschiedenis van de Vlaamsche
Kunst » haar doel zal bereiken : de werken onzer Vlaamsche meesters
in breedere kringen doen kennen en lief hebben.
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Moraal
Kan. Dr A. JANSSEN, Professor aan de Universiteit te Leuven,
Leergang van Bijzondere Moraalphilosophie. — « Universitas »,
Leuven, 1937, 315 blz., 40 Fr..
De « Algemeene Moraalphilosophie » onderzoekt de grondslagen van de
-zedenleer, voorzoover de menschelijke rede die kan nagaan ; hierop steunend,
gaat de « Bijzondere Moraalphilosophie » de verschillende zedelijke verplichtingen na welke den mensch binden, eveneens in het licht van zijn natuurlijk
kenvermogen — terwijl de « Moraalltheologie » op de Openbaring steunt.
Maakt deze laatste de « Moraalphilosophie » niet vrijwel overbodig, tenminste voor wie Been « specialist » is ?
Het werk dat Prof. Janssen ons hier aanbiedt laat heel duidelijk het
tegenovergestelde uitkomen : de lezing er van zal voor den ontwikkelden leek
weldoende zijn terwijl de bewonderenswaardige duidelijkheid, ja zelfs eenvoud
der uiteenzetting ze a antrekkelijk maakt.
Verschillende bijzonder actueele en wel eens « brandende » vraagstukken,
die tegenwoordig het geweten van velen verontrusten, worden door de meeste
moralisten te schuchter, te onvolledig en te weinig duidelijk behandeld. Hunne
methode is casuistisch, als het ware negatief. Dit laatste is een bijna onvermijdelijk gevolg van hunne zorg om nauwkeurig te bepalen hetgeen toegelaten en
hetgeen verboden is, om zeer scherp de grens tusschen een en ander te trekken.
Maar het laat het positieve, hetgeen tot de deugd opwerkt, in de schaduw en
moet daarom aangevuld worden. Welnu hier worden « brandende » vraagstukken
onder de oogen gezien, kalm en bestlist en krijgen wij over kiesche onderwerpen
serene en weldoende verhandelingen.
Het gebied van de moraalphilosophie is zeer uitgestrekt. De professor
heeft het in zijn geheel overzien maar enkele onderdeelen er van breedvoerig
behandeld en wel bij voorkeur die bovenvermelde vraagstukken, onder meer :
de a rbeidsplicht ; de kuischheid ; de oorlog en de dienstweigering ; de sterilisatie en de eugenetiek ; het eigendomsrecht ; « vaderland, natie en staat ».
De « Inleiding » zegt ons : « Wij willen enkel een handleiding geven,
-ten bate vooral van onze studenten, handleiding die door het mondelinge
onderricht in de colleges moet worden aangevuld ».
Wij twijfelen er geenszins aan dat deze handleiding bij de studenten
welkom is. Maar « aanvulling » blijkt, ten minste bij het breedvoeriger behandelde, niet noodig, en daarom willen wij (lit werk hier bijzonder aanbevelen.
Bij het lezen verlangt men soms wat meer over een en ander. In aller
.geestelijke behoeften voorzien was onmogelijk en indien het boek lijviger werd
miste het gedeeltelijk zijn Joel.
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Wij blijven evenwel meer verlangen, nl. in andere werken waarin Prof.
Janssen, onderhoudend en leerzaam zooals hier, onderwerpen zal behandelen
welke hij in zijn Leerboek slechts even aanraakte.
Dr. K. du Bois, S. J.

Apologetica.
P. Leonel FRANCA, De Kerk, de Hervorming en de Cultuur, Ned.
bewerking van Dr J. Brouwer. — Foreholte, Voorhout, 1936,
416 blz., ingen. 48 fr., geb. 64 fr..
Dit apologetisch boek bevat, zooals de titel het duidelijk zegt, drie onderscheiden deelen. Alle drie zijn ze gericht tegen de protestantsche stellingen,
en wel voornamelijk tegen een werk van E. Carlos Pereira : 0 problema
religioso da America latina. E. P. Franca, een Braziliaansch Jezuiet, heeft dit
laatste boek uitvoerig willen weerleggen, en Dr J. Brouwer heeft deze weerlegging omgewerkt met het oog op de Nederlandsche lezers en de Nederlandsche toestanden.
Het eerste gedeelte : de Kerk, handelt hoofdzakelijk over het primaatschap
en de onfeilbaarheid van den Paus. De klassieke argumenten die de katholieke
stelling staven worden hier breedvoerig uiteengezet. Eerst wordt het primaatschap van Petrus bewezen uit de klassieke teksten van het Evangelic. Petrus
heeft zich vervolgens te Rome gevestigd en zijne machten zijn in feite overgegaan op zijne opvolgers, de bisschoppen van Rome. Zij werken door heel
de Kerk steeds erkend als de onfeilbare bewakers van de katholieke traditie.
Elk dezer stellingen wordt uitvoerig bewezen door de aangepaste citaten
uit de primitieve oorkonden. Ook is dit gedeelte van het boek van Franca de
meest uitgebreide apologetische verhandeling die we over dit onderwerp nu
in het Nederlandsch bezitten. De schrijver heeft overigens geput uit de beste
apologetische bronnen die in de bibliographie worden aangegeven.
Het tweede gedeelte is eene kritiek op het protestantisme in zijn wezen
en in zijn ontstaan. Hier ook worden de klassieke vragen in 't breede ontwikkeld. De persoonlijkheid van Luther, de omstandigheden van de verspreiding
van het protestantisme bieden geen waarborgen voor een van God ingegeven
hervorming, maar duiden eerder op een moedwillige breuk met de christelijke
Overlevering. Het beginsel van het persoonlijk bijbelonderzoek wordt zeer breedvoerig besproken en weerlegd, en de gevolgen daarvan, nl. de ontbinding van
het protestantisme in tallooze secten worden zeer scherp ontleed. Deze critiek
wordt als verpletterend bedoeld voor het protestantisme en ze is het ook :
een waar arsenaal voor wie in onmiddellijken strijd met protestanten gewikkeld
is. Vele protestanten zal het boek echter niet bekeeren : de toon is er te scherp,
te aanvallend voor. Alleen de principeele waarheid staat den schrijver voor
oogen, en die wordt ten scherpste gewraakt. De psychologische toenadering
die elke ware apologetica moet kenmerken, ontbreekt bier geheel. De protestanten zijn toch ook onze broeders, hoewel verdwaald ; en hem die de kerkgeschiedenis van de 14e en 15e eeuw eerlijk bestudeert zullen niet alleen de
zeer zwakke zijden van de protestantsche leerstellingen in het oog vallen, maar
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ook de mistoestanden in de Kerk zelf die den afval van velen wel niet verrechtvaardigen, maar dan toch verkiaren.
In het derde gedeelte behandelt de schrijver het probleem van de cultuur.
Hier ook neemt hij een zuiver apologetisch standpunt in. Hij weerlegt afdoende
de naieve, maar in protestantsche landen zeer verspreide overtuiging, dat de
hervormde godsdienst de oorzaak is van de stoffelijke welvaart van de protestantsche volkeren, terwijI de katholieke landen in de ellende zijn vervallen.
Verder maakt hij de vergelijking tusschen protestantisme en katholicisme op
zedelijk en intellectueel gebied. Zeer terecht wijst de schrijver er op dat een
waarlijk wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de intellectueele
,en moreele verschillen tusschen bepa alde volkeren, zooniet onmogelijk dan toch
uiterst moeilijk is. Men kan met de volkeren niet handelen zooals met stoffelijke lichamen die men aan een wetenschappelijk onderzoek kan onderwerpen
met ze te isoleeren, met te experimenteeren, met ze te vervangen het eene door
het andere. Geen twee volkeren leven in dezelfde omstandigheden, en talloos
zijn de factoren die inwerken op hun intellectueele en zedelijke gesteltenissen.
Wanneer we echter het katholicisme en het protestantisme op zichzelf
onderzoeken, dan kunnen we toch wel vermoeden welke hun respectievelijke
invloed zal zijn op een bepaald yolk, alhoewel andere factoren lien invloed
kunnen remmen of wijzigen. Schrijver ontleedt dan voornamelijk welken weerslag de protestantsche opvatting over het verstand en over den wil op de gemeenschap zoowel als op het individu moet hebben. Volgens Luther is het
verstand niet enkel onnuttig voor den mensch die gered wordt door het geloof
alleen, maar het is een hinderpaal voor het ware geloof. Smalend of het misbruik van de philosophie in de theologie der scholastieRen heeft Luther, overdreven als hij in alles was, het verstand vernederd en voor onbekwaam verklaard
om den geloovigen mensch in wat dan ook dienstig te zijn. Door deze houding
kwam hij, zooals bekend, in conflict met de humanisten ; maar om dezelfde
reden ook had het protestantisme een noodlottigen invloed op de intellectueele
ontwikkeling van Duitschland. Het middeleeuwsch onderwijssysteem werd niet
hervormd door Luther, maar wel ontredderd, en terwijl de katholieke landen
,als Spanje en Frankrijk in de 17e eeuw hunne schitterendste cultuurperiode
kenden, was Duitschland zijn intellectueelen ondergang nabij.
' Tat de wil betreft, daarvan zei Luther dat hij de slaaf is van de zonde,
en dat alle menschelijke handelingen als zondig moeten beschouwd worden.
Van « goede werken » kon er dan ook geen sprake zijn. De afgrond die voortaan
open lag tusschen de genade van het geloof en het zedelijk leven van den
mensch, moest ook aan dit laatste elk belang ontnemen, zoodat in de hervormde
landen de zedenverwildering gelijken tred hield met den cultureelen achteruitgang. P. Franca beschrijft, aan de hand van protestantsche schriften, den
toestand die op dit dubbel gebied, vooral in Duitschland, heerschte in de 16e
en 17e eeuw, en besluit dat, indien de hervormde landen later tot bezinning zijn
gekomen, dit te danken is aan het feit dat ze vele van de protestantsche beginselen verzaakten en in minder of meerdere mate, bewust of onbewust, de katholieke beginselen opnieuw huldigden.
Het boek van P. Franca verdient alle aanbeveling, indien men in acht
neemt dat het geschreven werd ter weerlegging en bijgevolg op de eerste plaats
ter verdediging. Door de degelijke documentatie, door de duidelijke uiteen-
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zetting en de eerlijke discussie van de argumenten bekleedt dit boek onbetwistbaar een eersterangsplaats in de controverse-literatuur betreffen de drie bepaalde problemen die door den titel zelf worden opgegeven : De Kerk, de Hervorming en de Cultuur }.
F. De Raedemaeker, S. J.

Letterkunde
Urbain VAN DE VOORDE, 'k Heb menig uur bij u, Essay's over
boeken en gedachten. — << Onze Tijd », Brussel, 154 biz., ing.
fr. 35 ; geb. fr. 45.
Het is een delicaat werk nu over den criticus Van de Voorde te schrijven.
Bij voorbaat, en buiten het kader van deze bespreking, hechten wij er dan aan
te verklaren dat, in zoover wij reeds kunnen oordeelen, de uitspraak van het
eerejury omtrent de beschuldiging van plagiaat, van schrijver's wezenlijke
verdiensten misschien minder . afdoet dan men zou vermoeden. Zij stelt, jawel,
zijn gebreken in een helderder licht; maar het is heel goed mogelijk dat, dank zij
deze met schade en schande verworven zelfcritiek en zuiverder methode, Van
de Voorde, nu juist, veel hooger stijgen zal. Dat wenschen wij meteen.
De achttien hier gebundelde opstellen verschenen van 1932 tot 1936.
Elk van hen was, bij zijn verschijnen, actueel ; verzameld geven zij den schrijver
niet weer in zijn voile kracht, wel in zijn habitueele doenwijze en voorkomen.
Altijd brengt hij, onbevangen, een — niettegenstaande den zwaren stip —
duidelijk oordeel uit ; dat altijd van een totaliseerdende kunst- en levensopvatting poogt uit te gaan. Maar altijd ook draaft hij, met enkele opvattingen
en ideeen, onbesuisd door ; herhaaldelijk geeft hij aan den drang even toe om,
met zware stem, over personen en verschijnselen die hij niet door heeft, apodictisch te schrijven. De aanleg van den denker, de ernst van den criticus, de
belezenheid van den cultuurmensch vervangen de degelijke scholing niet ; en
Van de Voorde heeft, te dikwijls nog, bij de moderne profeten een gemakkelijke
voorlichting gezocht, eerder dan, bij de waarlijk bevoegden, een moeizaam
indenken van een diepere waarheid.
De eerste zes opstellen (over Perk, Kloos, Sabbe, Vermeylen, Pol De
Mont en Rene De Clercq) bevallen ons het meest. De zeven volgende, over
moderne vertellers, geven te zeer blijk van Van de Voorde's overdrijvend zelfvertrouwen ; meer nog de vijf verspreide artikelen waarin de schrijver zijn stof,
in 16 en 17 voornamelijk, onvoldoende beheerscht.
Twee van deze studien bespraken wij, afwijzend, in dit tijdschrift : dat
over Gerard Wallschap (Str., Jan. 1934, blz. 34-39) en dat over Dr. Rutten (Str.,
April 1936, blz. 416-419). Nochtans blijft dit boek, naar ons weten, een van de
beste bundels losse essay's die, in de laatste twee jaar, in Vlaanderen verschenen : daar liggen, alom verspreid, heel wat parelen voor 't rapen.
Em. Janssen, S. J.
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Cyriel VERSCHAEVE, Peter Paul Rubens. Vortrag fur das
Deutsch-Niederlandische Institut Köln gehalten im Mai 1936.
Mit 4 Abbildungen. Diederichs, Iena, Zeemeeuw, Brugge,
1936, 24 S., fr. 12.
Zelden wellicht trad een Vlaamsch voordrachtgever, als Vlaming, in het
buitenland meer overweldigend op dan, met deze voordracht, de priester Cyriel
Verschaeve. Hij sprak over den Vlaamschen reus, Rubens ; en wat hij zegde
nam de reusachtige afmetingen aan van Rubens' kunstwerk.
Rubens was de laatste, luide schreeuw, waarmede het Vlaamsche yolk,
in de eerste helft der XVIIe eeuw, zich terugtrok uit de geschiedenis. Nog eens
openbaarde hij ons den vollen vloed van het Vlaamsche bloed (zie zijn Boerenkermis), de voile pracht van den Vicamschen bloei (zie zijn Tuin der liefde),
de voile vaart van de Vlaamsche kracht (zie zijn Val der verdoemden), den'
vollen drang van het Vlaamsch verlangen (zie zijn Terugkeer ' van het werk).
Voor 't laatst... ; maar een yolk dat in zulk een gloed verdween, kan niet gestorven zijn : de blijvende vlammen verkondigen zijn opstaan, groot en machtig,
— en, te middernacht wellicht, rijst de redder.
Verschaeve blijft gelooven in zijn yolk. Hoezeer moet deze << hartstochtelijke belijdenis » hem hebben verlicht en gesterkt ; hoezeer kan en moet zij
eenieder van ons sterken en verheffen !... En wie de meesterlijke Ure bewondering over Rubens reeds kent en bewondert, leze deze voordracht ter aanvulling : beide opstellen moeten, in het vervolg onafscheidelijk, elkander voltooien.
Em. Janssen, S. J.

Jozef MULS, Jacob Smits en de Kempen. — 4( Die Poorte ), Oude
God-Antwerpen, 1937, 30 blz..
Een tweede maal biedt Die Poorte ons een album met commentaar aan.
Evenals Achilles Mussche, verleden jaar, zijn Gentschen stadsgenoot, den
etser-teekenaar De Bruycker aan het publiek voorstelde ; evenzoo komt Jozef
Muls ons betooveren met den persoon en den arbeid van den hoog gewaardeerden en diep betreurden schilder-etser Jacob Smits.
Een geboren Gentenaar eerst ; nu een Hollander, in de Kempen genaturaliseerd ! Een bewogen bestaan langs beide zijden, en een vrij late erkenning.
Een alles-omvattende verbondenheid met hun stad of hun streek ; en, daardoor
juist, de veilige zekerheid waarmee de hoogere kunst nagestreefd wordt en
bereikt. Een sarcastische fantazie eenerzijds die, breed romantisch eerst, bitter
tragisch daarna, zich eindelijk oplost in een koele, Oostersch-getinte contemplatie ; — en anderzijds een zwierige pathos vooraan, spoedig gevangen
in den breeden Kempischen einder, met de stille, schamele en vrome menschen :
weemoed en warme teederheid... Niets lijkt ons suggestiever dan de twee albums
naast elkander opengelegd : door tegenstelling maakt de eene kunstenaar den
anderen grooter ; en nergens vinden we duidelijker de vechtstad Gent tegenover
de vreedzame Kempische vlakte,
De tekst van Jozef Muls verdient alien lof. Sinds jaren in de plastische
kunsten gespecialiseerd, weet deze Conservator van het Antwerpsch Museum
literair en tevens paedagogisch te schrijven. Onder vijf titels ordent hij zijn
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gedachten en feiten ; zoodat, ook wie niets van Jacob Smits of van de plastische kunsten zou afweten, meteen een groot kunstenaar leert kennen en schi1derijen zien.
Ons hinderde, even, de licht opgeschroefde toon van bewondering. Van de
uitzonderlijke verdiensten van Jacob Smits gaat natuurlijk niets of ; wij aanvaarden ook, zonder voorbehoud, de stellingen van den schrijver. Maar woorden
als « geniaal, het mysterie der dingen, de ontmoeting met God, de eeuwige
moeder en het eeuwig kind » moeten karig gebruikt blijven : bij een schrijver
bedekken zij, meer dan eens, een Bemis aan diepere penetratie ; en zin voor
proportie, in het onderling vergelijken van kunstwerken en kunstenaars, heeft
ons Nederlandsch publiek voor alles noodig.
Em. Janssen, S. J.
Herman de MAN, Scheepswerf de Kroonprinces, — Nederlandsche
Keurboekerij, Amsterdam, « Onze Tijd >>, Brussel, 1936, 317
blz., ing. fr. 48, geb. fr. 64,35.
De Kroonprinces : zoo heet de kleine scheepswerf te Gouda, het erfbezit
vz. n Cato Lafever — eveneens de Kroonprinces — en van haar broer Marius,
maar geheel haar domein... De Kroonprinces : zoo heette de eerste tjalk die,
lang geleden, op de werf werd geflikt ; en het boegbeeld er van — de eerste
en echte Kroonprinces ditmaal — wordt, door den schipper Bart Zwartewaal,
aan Cato Lafever cadeau gegeven.
Twee gevoelens zijn meteen in de Cato ontwaakt : het besef dat zij een
vrouw is, en de eerzucht. Uit eer- en geldzucht huwt zij met Leendert Streefkerk, koopt een grooter scheepswerf te Rotterdam en bouwt er zeebootjes,
wordt moeder terwiji haar echtgenoot om het leven komt, en wil, niettegenstaande alles, nog verder en hooger !... Eindelijk gaat zij bankroet ; zij vlucht
naar Antwerpen, en keert, na een machteloos verzet nog, naar de oude scheepswerf weer waar haar broer is gebleven... Daar staat het houten boegbeeld nu
op zijn biok van beton ; Cato, geen werfdragonder meer, voelt zich moeder.
Herman de Man behandelde zijn gewoon thema op de gewone manier :
het water en Zuid-Holland ; maar dit boek overtreft wellicht, in waarde en
omvang, zijn vroegere werken. De bouw zelf verrast door een onuitputtelijke
symboliek : de kleine scheepswerf waar alles begint en eindigt ; de klipper
Semper Avanti met haar schipper Bart Zwartewaal — de eerste die deze vrouw
in haar hart leert schouwen en den vooruitgang van Rotterdam bewonderen,
de aangewezen persoon om haar naar de oude werf terug te voeren — ; de
dood van Leendert Streefkerk die samenvalt met de geboorte van Anne Christine ; het boegbeeld vooral, de « vrouwenkop van hout, in een kraag bekant
weggedoken », in wiens « koele oogen... gewoon om in het water te staren »
blz. 77) Cato Lefever haar 4otsbestemming altijd voort leest, en ze dan involgt...
Alles geschiedt, bier, als noodzakelijk : een ongenoemde hoogere ma cht beheerscht niet alleen den wereidoorlog en het geldgewin, ook de kloppingen
van het hart ; en een als natuurlijk parallelisme van uitwendige avonturen en
zielservaringen geeft aan dit werk, met zijn machtige vaart, een zelden geevenaarden diepgang.
Door zijn stiji houdt De Man ons even op afstand ; omdat hij zelf van
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zijn gestalten, daaromtrent, niet genoeg afstand neemt. Zonder controle schrijft
hij wat hij afluistert : het grove, het typeerende, de vaktaal ; hij mist de voorname sierlijkheid van Coolen die, daardoor juist, een gewesttaal als algemeen
doet aanvaarden. In de rauwe werkelijkheid waarin hij ons, wildvreemden,
ineens verplaatst, moeten wij te veel geruchten en zegswijzen waarnemen om er,
spoedig, .mee vertrouwd te zijn. Machtiger misschien voelen wij de verbondenheid met land, water en natuur ; maar die verbondenheid wordt, min of meer,
beperking en vervreemding.
Dat neemt niet weg dat we De Kroonprinces, een der machtigste romans
die we dit jaar lazen, ten zeerste aanbevelen. Een boek voor volwassenen ;
maar, voor hen, evenzeer verheffend als verpoozend.
Em. Janssen, S. J.

Basiel DE CRAENE, Leye-ruischen. Bandteekening van Jan Stalmans. — Eigen beheer, Bachte-Maria-Leerne, 1936, 38 blz., fr. 20.
Telkens opnieuw verrast ons het weelderig temperament van den pastoordichter Basiel De Craene : zoo veelzijdig begaafd, zoo edel en vroom ! Maar
telkens ook betreuren wij het gebrek aan zelfcritiek, zelfbesnoeiing en stilte ;
het onzekere in de techniek, het vasthouden aan den versvorm waar, naar ons
oordeel, een schets in proza dieper zou insla an.
De aanleiding, in zoover wij het kunnen nagaan, is de besluiteloosheid van
priester De Craene, een geboren schrijver, tusschen literatuur en yolk. Indien hij
alle literair goochelspel eens hartgrondig misprees, alle hoop en pogen opgaf
om in den kring der literatoren naam te maken ; indien hij, zoo eenvoudig
mogelijk, voor de eenvoudigen van harte het brood wilde breken van zijn eigen
zielservaring, priestergebed, arbeid en studie : — ineens zou hij meer bereiken
dan waarvan hij nu droomen kan ; want hij is, onder de Katholieken in Vlaanderen, een der kloekste schrijvers.
Vergeleken met Het Leie-rimpelen (zie Streven, Juni 1936, blz. 144-145),
komt deze nieuwe verzenbundel soberder en directer voor. De oude, even
poseerende uitbundigheid, die den dichter heel wat motieven en ervaringen vrij
oppervlakkig aanwenden doet, is echter niet overwonnen. Wij vinden geen
enkel gedicht, als geheel voldoende geconcentreerd en zuiver ; en de meest
typische stukken (De scheur in huffs, Na tien minuten, Zij verklapte haar geheim)
hadden we liever als novellen uitgewerkt gezien.
Laten we, door een tegenstelling, het onvoldragene laten voelen. Ziehier
de aanhef van Het kind der zee (blz. 8) :
lk heb de zee gezien,
mijn woord verdorde in zijn klank.
lk heb de zon op zee gezien,
mijn blikken schemerlichtten.
Ik heb en zon en zee zien vloeien over 't zand,
het kloppen van mijn hart was zwijgen.
Ziehier, daartegenover, hoe H. Roland Holst-van der Schalk, haar Vrouw
in het woud voorstelt (blz. 6) :
Toen zij een kind was, leefde
zij dicht aan het machtige hart der zee
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dat het machtigst hart is der aarde, ;
zij hoorde zijn stem als zij staarde
van den duintop naar benee
of langs zijn zand liep waar de golven sterven,
festoenen trillend-paarlemoeren kant
op 't zilverwitte warme zand,
zij hoorde zijn klacht tot haar overzwerven
nachts, door de stilte van het huis, en hoorde
daarin haar eigen donker-grooten drang
opkomen, breken en verstillen...
Het verschil tusschen beide teksten ? In den tweeden is de zware ondertoon van de zee werkelijk aanwezig ; hij maakt het vaag verlangen der ziel los
en levend. Met recht mag de dichteres zeggen (wat voor den dichter minder
duidelijk is) :
Toen zij een kind was, ontbloeide
haar stem aan de stem der zee,
en later zeiden de menschen van haar
dat die ruischte zoo diep en zwaar,
zoo diep en zwaar voor een vrouwe-stem :
dat kwam van de zee, dat kwam van hem (blz. 7-8).
Em. Janssen, S. J.

Bernard VERHOEVEN, Maskers. — Vox Romana, Rotterdam,
1936, 101 blz., ing. fl. 1,75, geb. fl. 2,50.
Gerard WIJDEVELD, Het Voorschot. — De Gemeenschap,
hoven, 1935, 95 blz..
Terwiji de naoorlogsche poezie in Vlaanderen, op enkele uitzonderingen
na, nog steeds aan het experimenteeren is, en de periode van het woordgegoochel nog niet ongroeid schijnt, is Holland reeds lang tot een ernstige kunst
teruggekeerd, die als het aarzelend begin-akkoord klinkt van nieuwe klassieke
schoonheid. Klassiek is echter synoniem van volheid in evenwicht. Klassieke
kunst veronderstelt dus een bezonken synthese van wereldbeeld en wereldgebeuren, die voor de verwarring van de moderne tijd voorloopig nog buiten
bereik ligt. Meer echter dan aan welk ander ook, wordt aan de katholiek, die
in de overrompeling van zijn geestesleven toch steeds een grond van zekerheid
bewaart, waarop zich de levenssynthese kan uitbouwen, de gelegenheid geboden,
de chaos van uiterlijke en innerlijke veelheid tot een kosmos te ordenen.
In dit opzicht nu zijn deze twee bundels beteekenisvol : beiden duiden
op een ernstige poging naar beheersching van leven en wereld van katholiek
godsdienstig standpunt uit. Beiden bereiken tot op zekere hoogten hun doel.
Beiden zijn rijk aan beloften, Wijdeveld misschien nog het meest. Doch bij geen
van beiden vinden we het machtige gebaar van een persoonlijkheid die in staat
blijken zou een definitieve vernieuwing te brengen in onze poezie.
Bernard Verhoeven is een denker, een problematische natuur. Zijn maskers zijn verrassend scherp van trekken ; over alle figuren ligt de adellijke
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glimlach der berusting over alien ook die groeve van bitterheid, als een
sabelhouw door het gelaat. Zijn verzen zijn omtogen van eeuwigheid, maar
vooral van dood. De sombere zoekerswanhoop en de Joffe berusting van de
grooten uit de vorige generatie, Leopold, Bloem en anderen, is niet zonder
invloed op hem gebleven. En het samenkomen van die donkere toon met het
grond-optimisme van zijn geloofsleven, geeft aan zijn verzen een bijna kunstmatige gespannenheid, een abstract intellectualisme dat op den duur vermoeit
en prikkelt. Het begrijpen van het leven bij dezen dichter is bijna schematisch.
Het mist de mildheid der aanvaarding, den eenvoud der overgave. Zijn vers
is hieratisch, zijn woord overladen met evocatiekracht. Wie « Maskers » gelezen
heeft, zal eerbied voelen voor den dichter, maar geen van die verzen zal hij
v Is een zang van eeuwigheid door zijn leven meedragen.
Wijdeveld daarentegen is een en al zang. Diep geloof en grenzelooze
oprechtheid klinken door in elk van zijn verzen. Meer nog dan bij Verhoeven,
omdat de vorm hier niet naar het verleden teruggrijpt, maar uit eigen wezen
groeit, vinden we in 't vers van Wijdeveld een bijna klassiek evenwicht, een
zeldzaam vergeestelijkt aanvoelen van het ritme en haast volmaakte modeleering van de uitdrukking op de innerlijke zielsbewogenheid. Veel meer dan
Verhoeven ook openbaart hij ons die stilte der eeuwigheid, dat aarzelend verinoeden van het oneindige, waartoe elke poezie zich tenslotte moet verheffen.
Zijn vers is het gestamel van wie oogenblik na oogenblik gensters van bewustzijn ziet oprijzen uit een onbewuste gloed van beschouwende verrukking :
« Toch, een snellen opslag voor zij weken,
hebben mijn oogen in dat licht gekeken. »
En 'toch heeft ook zijne poezie iets van to groote gespannenheid. Want
het laaien van lien gloed vlamt niet op uit den haard van de gemeenschap,
voedt zich niet met de brandstof die eeuwen traditie en levend geloof rand de
eeuwigheidsgedachten van het geloof hebben samengebracht.
Er hangt rand het geluid van deze stem een eenzaamheid die wel nooit
verstijft tot de angstwekkende verschrompeling van het calvinisme, maar ook
nooit in eigen werk tot die voile mildheid komt van de vertaalde verzen uit
Coventry Patmore of Francis Thompson. Wijdeveld zelf heeft dit aangevoeld
waar .hij zichzelf voorstelt als « de eenzelvige korist ».
Daarom is, alies samen, deze bundel nog slechts een heerlijke belofte.
De dichter zal deze belofte ten voile vervullen, als het voorschot op de hemelsche refreinen, dat hij ons hier schenken wil„ ook het voorschot wordt op een
menschelijk lied dat zijn eeuwigheid niet buiten het leven zoekt, maar het
ontdekken gaat onder de schamelheid van aardsche klanken en menschengezang.
L. Monden, S. J.

In Bethiehems stal, Kerstverzen uit het werk van Protestants-Christelijke dichters, verzameld en ingeleid door Jan H. DE GROOT.
« Neerbosch », Neerbosch, 1936, 52 blz..
« Een eenvoudige verzameling kerstpoezie », gedichten « echt van ontroering » (biz. 5) : meer werd, in dit bundeltje, noch gezocht, noch bereikt.
Al de stukken dat had ook gezegd moeten worden — zijn van moderne
dichters.
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Met eerbied en waardeering leggen wij dit werkje terzij. De innigheid,
waarmede deze Protestanten hun geloofsgeheimen inleven, wekt, ook bij ons
Katholieken, bewondering op. De « katholiciseerende » (d. w. z. algemeenchristelijke) geest van al de versjes — hoeveel over Maria ! — maakt ze in
breedere kringen bruikbaar. En de << moderne » mentaliteit van de dichters
schemert maar door, in zoover ze zich door deemed, vertrouwen en geloof
overwinnen laat... Eerbied en waardeering ! Naast het katholiek bundeltje
Kerstlyriek gelegd, -dat Anton van Duinkerken verleden jaar liet verschijnen,
liikt ons deze verzameling, in haar geheel, voortreffelijker en vromer. Tegen
een bloemlezing uit Middeleeuwsche kerstliederen haalt zij het echter niet.
Ons, Katholieken, komt het alleen hinderlijk voor, dat herhaaldelijk met
de oude traditie gebroken wordt, als zou Maria niet zonder pijn gebaard hebben.
Met alle traditie trouwens breken, ten onrechte, deze dichters ; zij verwarren
ook, naar Katholieke opvatting, geloof en vertrouwen.
Meesterstukjes hebben noch Willem de Merode, noch Jan H. Eekhout,
noch Roel Houwink, noch W. A. P. Smit, noch de anderen geleverd. Stille en
genietbare poezie echter wel... Wij schrijven een versje van Roel Houwink
over ; de moderne verscheurdheid wordt er door het (protestantsch) geloof
overwonn en :
ANDERE « DRIE KONINGEN »
Oak wij zijn gekomen van ver, van ver,
maar nergens lichtte ons een ster.
Wij hebben geloopen onz' voeten wand,
maar geen was er die ons verbond.
Wij hebben geen myrrhe en ook geen goud :
zie onze handen, leeg en koud.
Heer, laat ons bij U binnengaan
en neem onz' armoe, neem ze aan.
Wij hebben niets meer dat verhult
het maakte wee van onze schuld.
Als Gij Uw Licht niet halt gebracht
lagen wij nog in dood en nacht. (biz. 26).
Em. Janssen, S. J.

Bert BAKKER, Barend DE GOEDE, G. KAMPHUIS, Spectrum.
Bloemlezing uit de poezie van Jong-Protestantsche dichters. —
J. H. Kok, Kampen, 1936, 158 biz., ing. fl. 1,50, geb. fl. 2,10.
Deze bloemlezing is het eerste boek van de collectie : ProtestantschChristelijke kunst, met deze bedoeling wellicht opgevat en ontworpen : de
hedendaagsche protestantsche-christelijke kunstenaars moeten, in de kunst, een
arbeid praesteeren en een naam verwerven, hun overtuiging waard.
De samenstellers vatten het begrip « christelijke poezie » niet in beperkten zin op ; 4: de christelijke dichter », schrijven zij in de Verantwoording,
4: staat in het voile leven en dus zullen ook zijn reacties op de veelvoudigheid
daarvan zich in zijn verzen verbeelden en verklanken » (blz. 7). Een bundel
4: religieuze poezie :1) bieden zij ons dus niet aan ; alleen komt, van de 92 stuk-
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ken, een betrekkelijk groot gets 1 religieus geinspireerd voor, — en ook bij de
meest profane klinkt de zware levensernst door van den geloovige.
Levensernst : dat kenmerk vereenigt hier 24 dichters van verscheiden geslachten, Willem de Mêrode en A. Wapenaar met Bert Bakker en Barend de
Goede. — Een wereldbeschouwing, somberder dan die der Katholieken : de
geest van het Protestantisme brengt dat mee ; en tegenover de hedendaagsche
ontreddering biedt hun weinig omlijnd geloof en weinig bepaald godsdienstig
gezag veel minder houvast dan het Katholicisme. — Een-gestaag doorgezette
poging : bij de ouderen om, door het vertrouwen op Gods barmhartigheid,
de zonde te overwinnen ; bij de jongeren om alle moderne onrust en problemen
onder te dompelen in vromen arbeid... «Ons passen», schrijven de samenstellers,
« geen zegevierende leuzen en voortijdig hoerageroep, maar een hardnekkig
vechten en intensief werken » blz. 7) : beter konden deze Jong-Protestanten
zichzelf niet teekenen ; meer nog dan wij hun werk waardeeren, bewonderen
wij hun actie.
En de uitslag ? De christelijke geest blijkt nog niet overwinnend, veroverend ; .hier en daar zelf lijkt hij ons oppervlakkig of door eenig heidendom aangevreten ; in het algemeen komt hij degelijk en krachtig voor. Degelijk
en krachtig zal ook de kunst uitgroeien, levend door dien geest ; reeds is iets
bereikt, maar de dichters vergeten niet dat het voornaamste nog te doen is
(cf. biz. 7).
Aan welke stukken geven wij de voorkeur ? Het Geef mij, Heer... van
A. Wapenaar klinkt vol als koraalgezang ; de vier verzen van Willem de
Merode verbazen door technische knapheid, waarbij de rustig-degelijke
inspiratie toch geenszins ontbreekt. De grootsche aanleg van Jan H. Eekhout ;
de verrassende poetische suggesties vLn Roel Houwink ; het min of meer apocalyptisch pessimisme van H. M. van Randwijk ; de gestalten van Bert Bakker,
G. Kamphuis, Muus Jacobse... : zooveel ware hier, ter inzage, voor te leggen !
Wij halen een stuk van Barend de Goede aan. Het lijkt wel een fragment
van het traditioneel-protestantsche Verloren-zoon-motief.
KRUIPEND BLOED
Hij was gesproten uit een oud geslacht,
maar hoorde tot die vele zonen,
die nooit de trouwe zorg beloonen
en nimmer den wat men verwacht.
Wat men een vreemde zou verschoonen
werd hem in rekening gebracht.
Hij — 't spook van hun doorwaakte nacht —
was 't dwangbeeld in hun droomen.
Maar op een morgen was zijn zitplaat open ;
hij was bij ontij van hen weggegaan
en uitgebroken als een lief.
Toen ging hun hart tenslotte open
en moeilijk brak hun woord zich baan :
hij was van ons — wij hebben hem zeer lief (blz. 44).
Em. Janssen, S. J.
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Dr. M. H. VAN DER ZEYDE, Brieven van Hadewijch, in de oorspronkelijke tekst en in Nieuw-Nederlandsche overzetting, met
aanteekeningen. — De Sikkel, Antwerpen, 1936, 248 blz., 55 fr..
Tegenover den oorspronkelijken tekst van een aantal Brieven van Hadewijch wordt een moderne overzetting geplaatst, niet zooals Prof. Verwey dit
voor de Visioenen heeft gedaan, een vertaling, een modernizeering van het
Middelnederlandsch, doch veeleer een paraphrase, die den inhoud uiteenzet en
toelicht, zooals de uitgeefster dien opvat : zij heeft Hadewijch willen laten
spreken als een mensch van onzen tijd. Niet alle Brieven werden opgenomen ;
wat werd weggelaten viel, volgens het inzien van de uitgeefster, onder een of
meer rubrieken : onecht, onaantrekkelijk, onbegrijpelijk. Zoo komen ook in de
opgenomen brieven meermaals heel wat coupures voor.
lk kan bij deze overzetting slechts herhalen wat ik schreef over Dr. Van
der Zeyde's dissertatie : zij kent noch voldoende Middelnederlandsch, noch
genoegzaam de katholieke mystiek der middeleeuwen, om voor de door haar
aangevatte tak bevoegd te zijn. Naar de tekst eenigszins moeilijk en de
mystieke, inslag eenigszins sterk wordt, blijkt ook hare overzetting onbetrouwbaar. 1k neem slechts den allereersten zin :
' God, die de Clare Minne die onbekint was, verclaerde bi siere doghet,
daer Hi alle doghet bi verlichte in siere claerheit der Minnen, Hi moet u verlichten ende verclaren metter claerre claerheit daer Hi Hem selven claer met es
ende al sinen vrienden ende sinen naesten gheminden .
Dit wordt zeer omslachtig aldus overgezet :
c God, die het licht der volmaakte Heide die te voren op aarde nog niet
werd gekend heeft doen schijnen door zijn liefdedaad : die het ons gaf tot een
baken op de weg ter volmaking, opvat wij de Liefde zouden zien, — moge Hij
voor u opgaan en u verlichten met het licht waarmee Hij zich zelf verlicht en
al zijn geliefden en die Hem het naast zijn, en waarin Hem de uitverkorenen
zien.
Begrijpe wie kan ! Maar van al wat bier gezegd wordt staat er niets
in den tekst. Men heeft niet geweten dat God bier, als zeer gewoonlijk in het
Middelnederlandsch, staat voor Jesus, de Godmensch, God en mensch. De
beteekenis is dan ook : dat Jesus ons door het voorbeeld van zijn deugden,
van zijn deugdenleven, op aarde de ware Liefde heeft geopenbaard en getoond
heeft waarin die bestond, zoodat het voorbeeld van Zijn leven nu ons alley
deugd ook voorlichten moet. Moge Hij u dan ook voorlichten met ditzelfde licht
van zijn voorbeeld, waarin zoo duidelijk de ware Liefde blijkt, bij Hem, bij
zijn vrienden en zijn meest geminden. De leer die hierin ligt wordt zoowel in
den Tienden Brief — Die God mint hi mint doechde — als in vele plaatsen
van de strophische Gedichten verondersteld of uitvoerig uiteengezet. De Clare
Minne is de Minne wier echtheid om zoo te zeggen blijkt, omdat ze in het licht
staat der goddelijke Liefde. In dit goddelijke licht is het dat, zooals wat vender
gezegd wordt, Minne werkt hem selven ende alien creaturen : Minne aan zich
zelven doet toekomen al wat Hem past en aan alle schepselen wat Gods goedheid hun heeft toegewezen. Ook dit werd niet begrepen.
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In dezelfde bespreking van hare dissertatie had ik er reeds op gewezerr
dat die eerste zin verkeerd werd begrepen ; het heeft niet mogen baten. Van.
nog een tweede zinnetje had zij daar een bevreemdende verklaring gewaagd..
In Br. 2, te midden van allerlei raadgevingen die herinneren aan Paulus, Rom..
staat ook : 4: ende scijnt plomp voer de liede, Baer es vele waerheiden in ».
Dit wordt vertaald : « (wat ik hier zeg) moge de mensen een onnosel praatje
klinken, maar er is veel waarheid in. » lk had er op gewezen, dat hier slechts,
herhaald wordt wat ook de H. Paulus zegt : zich niet aanstellerig te toonert
voor de menschen ; en dat de gegeven raad slechts een toepassing is. van het
Middeleeuwsche : humilitas est veritas. Het mocht ook weer niet' baten. Zif
meent haar interpretatie te moeten handhaven, al zijn er bezwaren tegen ;de-bezwaren tegen een andere vertatling zijn m. i. nog grooter, zegt zij. Gaarne
hadden wij vernomen welke die bezwaren zijn. Maar de hare kan er hoegenaamd
niet door : noch om het klaarblijkelijk verband van den heelen brief met denH. Paulus, noch om ende dat in de lucht hangt, noch om y ore de liede, dat
met hare interpretatie een datief zou moeten zijn, noch om den samenhang met
'den brief zelf : scijnt is imperatief te midden van een reeks imperatieven : sijt
bekeersam. Slit op u hoede, doet te alien dinghen wel, mer en roeket om.
engheen ghewin, enz., en alleen mogelijke interpretatie is wel, dat die niet past
bij de opvatting die schr. zich nu eenmaal van Hadewijch heeft gevormd. En.
ook, dat schr. niet gaarne bekent dat zij zich vergist heeft.
Zoo houdt ze hier nog, tegen alle klaarblijkelijkheid in, de onechtheid
staande van den 10" Br., zonder eenig nieuw argument aan te voeren of ookmaar met een woord mijn weerlegging van haar betoog aan te raken. Doch
er moet een einde komen aan al die willekeurige beweringen. Daarom daag ik
haar uit, ook maar een enkel eenigszins steekhoudend argument voor hare
zienswijze in het midden te brengen.
Het criterium voor de coupures : onecht, onaantrekkelijk, onbegrijpelijk,
laat een groote vrijheid toe in de keuze der overgezette stukken ; ook ontbreken
de waarlijk moeilijke en mystieke plaatsen gewoonlijk. Zelfs de Vie Br., een.
bij uitstek « katholieke » brief, over het beleven van, den lijdenden Christus,
die als de kern van geheel Hadewijch's leer mag beschouwd worden, ontbreekt
geheel, onder voorwendsel dat die niet kan begrepen worden dan in verband met
het I. Visioen. En in wat wel geboden wordt stuit, wie Hadewijch kent, voortdurend op vertalingen en verklaringen, die hij niet aanvaarden kan. Het lust
mij niet dit bier door meer voorbeelden aan te toonen dan ik gedaan heb.
Gaarne geef ik toe dat, waar het Middelnederlandsch niet te moeilijk en
de mystiek niet te ingewikkeld is, als b. v. joist in den 10" Br., de overzetting'
voortreffelijk mag heeten. Ja, in 't algemeen is de overzetting, als taal, schifte-rend, loch, nog eens, weinig betrouwbaar.
Dr J. Van Mierlo.
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Kan. Dr. Aug. CROEGAERT, De Liturgie van het Heilig Misoffer,
Handboek voor onderwijs en Katholieke Actie. — Goede Pers,
Averbode, 526 blz., 30 fr.
Met zijn « Uitgewerkte Plannen voor sermoenen en lessen over het H.
Misoffer ) en met dit handboek (een verkorte uitgave van het eerste werk)
Iheeft Kan. Croegaert ons een standaardwerk geschonken waarover we terecht
fier en dankbaar mogen zijn. In geheel de nochtans vrij uitvoerige literatuur
over het H. Misoffer ken ik geen enkel werk, in Welke taal ook, dat de stof

behandelt met zoo'n diepgaande kennis, zoo'n rijkdom aan gegevens en tegelijk
zoo'n algeheele beheersching van het verwerkte materiaal. Hier wordt ons
.geboden de vrucht van jarenlange studie getoetst aan de praktijk van het onderwijs. Schr. weet door een indeeling, logisch tot in de puntjes, den overvloed van
historische gegevens en dogmatisch-ascetische beschouwingen zoo voor te stellen dat het er mart ingaan, reeds bij een eerste lezing. Een anderzijds ontgaat
hij het niet denkbeeldige gevaar voor ongenietbare dorheid bij een al te zeer
doorgedreven systematisatie. Daarom zullen de studeerenden, voor wie deze
verkorte uitgave vooral werd bedoeld, het werk van begin tot einde doormaken met onverminderde spanning.
Dit commentaar over de misliturgie omvat twee deelen : de Mis der doopleerlingen, de Mis der geloovigen. Voor elk Bier deelen worden in volgorde
:de samenstellende elementen bestudeerd naar hun oorsprong en geschiedenis,
hun beteekenis in het geheel van het misoffer of voor de christen gemeenschap,
de dogmatische waarheden die ze illustreeren waar het pas geeft volgt dan
.nog een practisch besluit voor de levensinrichting van den christen.
Dit boek is een weldaad voor ons yolk. Het is onmisbaar voor alwie van
zijn mishooren jets antlers wil maken dan een louter uitwendige formaliteit.
G. D. W.

P. Joh. LINDWORSKY S. J. Ascese. De weg naar levensvolheid.
Bewerkt door P. Romuald 0. M. Cap. — Cultura, Brugge,
1936, 136 blz., 29 fr..
Nederlandsche bewerking van P. Lindworsky's «Psychologie der Ascese) :
,een reeks beschouwingen over het streven naar de volmaaktheid, alien gecentreerd rand de gedachte van het « beroepsideaal 10, zooals die door Schrijver
-werd uiteengezet in zijn Willenschulle » en zijn « Erfolgreiche Erziehung
Zooals van Lindworsky te verwachten is, vinden we hier een menigte
.nuttige en diepe opmerkingen. Vele gedachten zijn echter maar even aangeduid
,en zouden moeten uitgewerkt worden. Ze zullen ook niet alien ieders instemming
trleedragen
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De gedachtengang is soms grillig en moeilijk om volgen, en de vertaling
over 't algemeen nogal zwaar. Toch blijft dit boek het lezen waard.
Dr. J. Donceel, S. J.

Madeleine CHASLES, 'Line catholique devant la Bible. — Pion, Paris,
230 blz., 12 Fr. fr..
In dit oprecht en interessant bock vertelt ons Mevr. Chasles hoe ze er
toe kwam zich bijna uitsluitend toe te leggen op de lezing van den Bijbel, en
welk geestelijk voordeel ze daarbij gevonden heeft. Er zijn vele woonsten in
het huis van den Vader... Indien men zich die woorden herinnert, en iedereen
geen zes wren bijbellezen per dag wil opleggen, kan dit boek door de oprechte
overtuiging die het bezielt veel goed doen. Er staan ook enkele bladzijden over
de Parousie (blz. 189 en vlg.) ; elk verstandige lezer zal sommige opvattingen
hier de schrijfster voor rekening moeten laten. Dat de — uiterst relatieve —
verzameling van de Joden in Palestina een voorteeken is van de Parousie zal
een geschoold exegeet doen glimlachen — maar Mevr. Chasles houdt niet van
D.
de exegeten !

Dr. Franz ZIMMERMANN, Mannliche FrOmmigkeit. — TyroliaVerlag, Innsbruck, 1936, 160 blz., RM. 2,70.
In een tijd als de onze, waarin zoo nadrukkelijk op de behoefte aan
mannen-apostolaat gewezen wordt, is elk boek, waarin het mannelijk aspect
van het godsdienstige leven belicht wordt, uiterst welkom. Dr Zimmermann
bezit daarbij de gave om de meest actueele vraagstukken in hun diepe beteekenis en hun verste draagwijdte te verklaren. Wat de Godsdienst voor den
modernen man moet zijn, en hoe deze zich tegenover de meest klemmende
problemen van het geestelijk leven en van het katholiek apostolaat te gedragen
heeft, wordt in onderhavig boek op treffende, vaak oorspronkelijke en soms
aangrijpende wijze uiteengezet.
E. De Schaepdryver.

Theodor HAEKER, Satire und Polemik. — Uitg. Brenner-Verlag.
Innsbruck, RM. 4,50.
Als wij ons niet vergissen heeft Eerw. Pater Janssen, Spreker op het VI'
Cath. Congres van Mechelen gezegd, dat het lezen van ons Vlaamsche yolk
over 't algemeen gaat naar de romans, liefst de « lichte ». Voor hen is deze
kleine recensie niet geschreven, want het bock « Satire und Polemik ;> is een
diep-ernstig boek. Wij gelooven zelfs niet, dat vele Vlamingen den naam van
den auteur kennen, laat staan zijn werk ; en dat is spijtig. Want dat schrijver
gedachten en stijl bezit, toont ons reeds de « Vorrede . Zijn boek is een bundel
critieken, draaiend vooral om de figuur van Kierkegaard, aan wien Haeker het
te danken heeft, dat hij in 1921 als kind van den Roomsch-Katholieken godsdienst werd opgenomen. Ook hij — ik denk hier onwillekeurig aan Jorgensen —
is een jachthond naar de waarheid : getuige daarvan dit boek. Hij schrijft het
in zijn woord vooraf zelf : « Streng war der Dienst, denn der Zuchtmeister
war die Angst y>. 't Boek is een satire, omdat schrijver met een slag — een
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woord — zijn namelooze tegenstanders weet neer te houwen : de waarheid
blijft steeds samen ! Heftiger is hij nog do n Bloy. Boek is een polemiek,
omdat hij door machtige redeneering de eenige waarheid — God ten slotte —
weet te ontdekken en te behouden en te doen aannemen. Over zijn stijl zal ik
niets schrijven ; daarvoor moet men 't boek ter hand nemen. Overal taalgeweld,
prachtiger en evenwichtiger dan bij een Van Deynsel, die toch ten slotte een
holle ton bleef — hier is het een voile ton met klank ! De uitgave kon heel
wat beter verzorgd zijn !
leder Katholiek kultuurmensch moet dit boek doorwerken.
L. Simoens.

Jozef SIMONS, Eer Vlaanderen vergaat.
Zesde duizendtal, Van
Mierlo, Turnhout, Gudrun, Brussel, 1936, 325 blz., fr. 24.
Wat hoeven we Eer Vlaanderen vergaat nog bekend te maken ? Het verhaal van Florimondus van Laar de Laardonk, den zoon van den dorpsbaron,
den oorlogsvrijwilliger die, in 1918, duidelijk inzag hoe het moment voor
Vlaanderens zelfstandigheid gekomen was... Maar hij werd in zijn actie gedwarsboomd ; gebrek aan durf en verstandhouding verhinderden, an het front
en in het bezette gebied, de reddende daad ; de jonge idealist sneuvelde : het
tragisch symbool van het vrije Vlaanderen dat zijn kans verloon; — na den
oorlog bleek, bij de Vlaamsche dorpsmenschen en zelfs frontsoldaten, de oude
slavenmentaliteit onveranderd.
Hoe actueel blijft dit reeds oude oorlogsverhaal ! Op compositie en taal
kan men wel wat afdingen ; zelfs de hoofdgedachte lijkt ons niet onaanvechtbaar : Vlaanderen was, meenen we, in 1918, psychologisch niet bereid tot den
sprong (cfr. biz. 7)... Zooveel te meer striemend komt de aankiacht echter
neer : een yolk van droomers, praters en zuipers dat, op de vruchtbaarste
momenten van zijn bestaan, zich steeds weer knechten laat !... Een aankiacht
waarbij toch de hoop doorschemert ; die zoo een krachtige oproep wordt tot
fiere zelfstandigheid, noodig voor een alles wagenden offergeest.
Hoe actueel blijft dit oude oorlogsboek ! in de 18 jaar na den oorlog zijn
de Viamingen er niet veel op voruitgegaan ; en nooit of nimmer redden zij,
zonder zelfbewuste edelheid, hun eigen wezen, traditie en geloof ! Daarom
wenschen wij, aan Eer Vlaanderen vergaat, een zeer ruime verspreiding toe :
moge het veel menschen, heilzaam doen nadenken !
E. J.

Frederik VAN EEDEN, Brieven aan Henri Borel.
« Pax », Den
Haag, Brussel, 1934, 177 blz., ing. fr. 18, geb. fr. 25.
De geschiedenis van een vriendschap ! In 1889 zond de twintigjarige
Borel een manuscript aan den negenentwintigjarigen Van Eeden : — 't werd een
vertrouwdheid, waarbij de oudere den jongere aan al zijn pogen en zoeken
deelachtig maakte, en waarvan de mooiste vrucht Borel's bekeering blijkt te
zijn, zooveel jaar na die van zijn leider en het jaar na diens flood.
Borel en Van Eeden waren verwante naturen. Zeker, Borel had de gestalte
niet van zijn vriend ; maar diens superioriteit geeft, aan de vriendschap en aan
de brieven, hun eigenaardig karakter. Brieven van een leider aan een volgeling,
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van een blinde dikwijls aan een blinde, altijd van een edele oprechtheid welke
stellig weerklank zou vinden ! Mededeelingen en reacties over literatuusr en tijdgenooten, over wijsbegeerte en Oostersche beschouwing, over literaire, sociale,
politieke plannen : zelden levert een verzameling van brieven zooveel verscheidenheid en diepte ; en eens te meer moeten wij waarnemen hoe uitzonderlijk
begaafd en edelmoedig meteen Frederik van Eeden toch geweest is.
lk ben er van overtuigd », schreef H. Borel die de uitgave nog voorbereidde, dat na lectuur dezer brieven de lezer meer dan ooit van mijn overleden vriend Frederik van Eeden zal gaan houden ) (blz. 9). Dat weze echter
de eenige uitslag niet ; de literaire, de cultureele, de sociale, de apologetische
waarde van Van Eeden's arbeid moet, door ons Katholieken, nog in helder
daglicht worden gesteld.
E. J.

Sinclair LEWIS, Onze Heer Wrenn. — van Holkema en Warendorf, Echo Serie,Amsterdam, 282 blz..
,Zelfde reeks, 272 blz..
Warwick DEEPING, .Kitty.
Pamelo WYNNE, Blank en Bruin. — Zelfde reeks, 292 blz..
Deze drie vertaalde romans, met zorg uitgegeven, bieden uitstekende ontspanningslectuur. We hebben ze gerangschikt naar hunne waarde. r Onze Heer
Wrenn » is het beeld van een armen schuchteren bediende die alleen maar
droomt van avonturen. Het eene dat hij dan werkelijk waagt — een reis naar
het vasteland — valt hem deerlijk tegen, zoodat hij terugkeert naar Amerika,
en er de rust schijnt te vinden in gelukkig huwelijk.
In « Kitty » bewonderen we een jonge vrouw die een rijke jongeling redt
eerst uit de jaloersche teneerdrukkende bewaking van een hardvochtige moeder,
daarna uit de zedelijke en physieke depressie waarmee hij als zwaar gewonde
uit den oorlog naar Engeland is teruggekeerd. den roerende, ietwat sentimenteele vertelling, spijtig genoeg zonder den minsten religieuzen achtergrond.
De laatste der drie romans is een hartstochtelijk pleidooi tegen de gemengde huwelijken tusschen engelsche vrouwen en indische inboorlingen, tusschen ( Blank en Bruin ). Het engelsch meisje dat de avonturen van Joan
Mansfield heeft gelezen zal moeilijk te vinden zijn voor een gebeurlijk aanzoek
van een rijken Indier ! De tendens komt echter veel te scherp naar voren, en
vele toestanden, behalve dat ze een zedelijk voorbehoud wettigen, zijn daarbij
nog totaal onwaarschijnlijk. Het << happy end ) kan men ook te vroeg voorzien.
De drie romans zijn keurig vertaald.

Jozef BOON, Deciamatorium,
104 blz., fr. 12.

2e

deel. — Het Spectrum, Utrecht;

Het tweede deel van dit nieuwe Declamatorium ), dat vOszir de twee
andere van de pers komt, is bestemd voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. P. Boon
heeft nit de moderne Nederlandsche dichters hij klimt niet hooger op dan
tot Gezelle — een keuze van uittreksels verzameld die hijzelf door een lange
ondervinding als de meest gepaste heeft bevonden voor de jeugd. In een
Verttntwoording ) deelt de schrijver een en ander mee over zijn ervaring in
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het declamatie-aanleeren, en elk stukje is voorafgegaan door enkele uitstekende
nota's waarin als de « regie » wordt aangegeven.
We meenen dat dit « Daclamatorium », veel meer dan dit b. v. van M.
Sabbe en J. Lauwerijs, uitstekende diensten kan bewijzen bij het onderwijs in
de declamatiekunst.
D.

Lambert SWERTS, Baltus. — Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1937,
154 biz., fr. 18.
Om heel wat redenen moeten we, van dezen tweeden roman (meenen we),
veel goed zeggen. Een meer dan gewone werkkracht en vurigheid kenmerkt
den schrijver : vermetel bijna vertelt hij van den Limburgschen metaalbewerker
Baltus, die in de mechanika en industrie voldoening zoekt, rakelings het cornmunisme voorbij gaat, in de stilte God aanwezig voelt.
Stilte... die juist vinden we hier te weinig ; ingetogen stilte waarin God
spreekt. De avonturen van Baltus zijn te rhetorikaal-romantisch voorgesteld,
zijn conflicten te simplistisch lawaaierig, hun oplossing te reclame-achtig. En,
,daar de schrijver tOch gedrongen schrijven wil, bereikt hij al te dikwijls, in
verhakkelde zinnen, duisterheid.
Een edele, krachtige, voorloopig te geweldige poging ! Een boek dat,
veel meer dan het geest, verhopen laat.
E. J.

Albert KUYLE, Een jaar vol heiligen. — Schijnwerpers, nr 6, Het
Spectrum, Utrecht, Standaard-Boekhandel, Brussel, 93 blz..
Over tien heiligen slechts schrijft Albert Kuyle hier tien korte opstellen.
it Maar zoo zijn alle heiligen ! >> schijnt de titel ons te zeggen, « het jaar vol !

3,

Legende en geschiedenis : beide wendt schrijver aan ; want beide hooren
bij de overlevering. Met elke gestalte verbindt hij een waarneming, een levensbeginsel ; de heilige lijkt maar te bestaan om het beginsel te doen glanzen, het
beginsel om den heilige te doen zegepralen. Want alien zegepralen in nederige
grootheid en bovenaardsche verlokking.
Allen Kuyle kon zulke opstellen schrijven : concrete werkelijkheidszin
verheven door een alles verlichtend geloof ; sceptische waarneming van menschelijke kleinheid in de warmte van een alles wegschenkende goedheid ; moderne armoede van de ziel, gevoed met de allerweligste traditie... Beter dan de
meeste anderen laat Kuyle ons de lucht der heiligheid inademen ; wij hopen
dat hij het, na dit meesterlijk begin, nog doen zal.
Wij wenschen dit boekje in zooveel mogelijk handen. Het onderstelt echter
zedelijke voorlichting en een zekere rijpheid van geest.
E. J.

Anton VAN DUINKERKEN, Vondel's lyriek. Een bloemlezing. —
De uilenreeks, nr 24, Bigot en Van Rossum, Amsterdam, 96 blz..
In 51 korte stukken en fragmenten wil de samensteller « den hedendaagschen lezer een beeld van Vondels kunst en karakter geven, waaraan niet uitsluitend de allerbekendste gedichten hun trekken bijdragen » (biz. 5). Hij kiest
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ze dus onder de bekende en de minder bekende ; hij plaatst ze chronologisch,
met het jaartal onderaan ; hun opeenvolging moet de evolutie van Vondel's
kunst en karakter suggereeren, waarbil de korte aanteekeningen (blz. 91-96)
ons omtrent het noodzakelijke inlichten.
Herhaaldelijk komt de gelegenheidsdichter aan het woord : geboorte- en
huwelijksverzen ; lof van zeelieden, overwinnaars en steden ; gezangen bij
vorstelijke tweedracht, intocht of heengaan ; treurdichten bij den flood van
kennissen, kinderen en beschermers ; — en daaruit blijkt niet alleen hoe
belangstellend Vondel aan het openbaar leven deelnam : ook zijn gezonde levenslust, zijn national fierheid, zijn hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid
en vrede, zijn beproeving, zijn gehechtheid aan het katholiek geloof en haar
priesters, zijn verlangen naar den hemel worden warm aangevoeld.
Zulk bundeltje kan den monumentalen Vondel alleen in miniatuur voorstellen ; het geweld, de machtige golvingen en het hoog stijgen van diens levensloop liggen buiten het kader. De niets ontziende hekeldichter, de overmoedige
humorist, de zwaar beproefde die de koninklijke nederigheid ontdekt, de voortvarende bekeerling, de nooit afgestudeerde didacticus en schouwer komen te
weinig tot hun recht.
Maar het ware onmogelijk dat alles, binnen dit bestek, voor te stellen...
Zooals het voor ons ligt, bereikt het boekje zijn doel : het leert Vondel begrijpen ; het leert naar hem grijpen ook.
Under de minder bekende stukken verdienen, dunkt ons, de korte albumversjes Uit zeker stam-boek (blz. 53 en Aan Mr Johan Koendering (blz. 74)
al onze aandacht. Meer nog — want ze zijn kenmerkend voor den ouderen
Vondel — de langere gedichten Den edelen jongeling Joannes Wandelman
(blz. 76-77) en Het lijkbed van Joan Banning Wuytiers, Priester (biz. 79).
Zulke stukken in het licht te stellen, is een heele verdienste !
E. J.

Jan NIEUWENHUIS, De witte wandelaar, Avonturen-roman. Met
penteekeningen van Cuno van der Steene. — « Vox Romana »,
Rotterdam, 165 blz., ing. fl. 1,75, geb. fl. 2,50.
Echte avonturen komen in dezen roman niet voor : er valt geen ander
slachtoffer dan een politiehond ; — en de ironische titel, waaraan een ironische
schrijftrant beantwoordt, past precies op deze goedmoedige satire : hoe hoog
staan geloof, gezond verstand en kalme vastberadenheid boven een verwaand
opsnijden over bijgeloof en een dol-driftig, gejaagd zich-moe-maken
De zonderlinge « avonturen » van de vacantie-gasten (vier landen bij elkander) in het Hotel de la Comtesse Hortense te Cornillon-sur-Braise, moet de
lezer zelf meemaken ; van een detective-verhaal brengt men het geheim niet
uit ! Zeker wordt hij geboeid ; zeker zoekt hij, voor eigen rekening, naar den
sleutel van al die verrassingen ; zeker tast hij verkeerd ; — en als dan min of
meer de groteske onthulling gekomen is, nog werken de beschouwingen en
typeeringen van den schrijver-journalist na, in hun aangenamen causeur-toon.
E. J.
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Felix TIMMERMANS e. a., Van menschen en dingen — Het Poirtersfonds, Eindhoven (Postbus 596, Brussel, Driesstr., 23, Mechelen), 1937, 147 blz., ing. fr. 8, geb. fr. 14.
Van de zes medewerkers leverde Felix Timmermans de kortste bijdrage,
maar ook de beste. Daarbij staat de novellenbundel heelemaal in zijn teeken :
verhalen uit het yolk en voor het yolk ; een sappige mengeling van folklore,
grappen, levenslust en moraliseerende vroomheid. Een licht conservatieve strekking ; Brabantsche uitbundigheid veel meer dan Vlaamsche parmantigheid ; —
een prettige en weldoende lectuur voor eenvoudige menschen !
Wij weten niet hoe de Noordnederlanders op deze Zuidnederlandsche
zwans precies reageeren. Mogelijk wil hun Van Deyssel's « ju, ju, wat een grof
volkje ! » van de lippen ; maar meteen laten zij zich, wellicht, door zooveel
natuur-gezonde optimistisch-geloovige goedhartigheid sterk bekoren. Wat ons
betreft, wij houden wel van deze Brabantsche, traditioneele, graag kannekijkende rhetorica ; — die men dan tOch van haar slordigheid en platheid moet
ontdoen, om ze, voor de kunst, leefbaar te maken.
E. J.

Marie KOENEN, Twaalf vertellingen. — Het Poirtersfonds, Eindhoven, (Postbus, 596, Brussel, Driesstraat, 23, Mechelen) , 1936,
218 blz., ing. fr. 8, geb. fr. 14.
De twaalf hier verzamelde vertellingen passen heelemaal bij elkander.
Verhalen van Limburgsche boeren en daglooners, landelijke aristocratie tegenover kleine wroeters ; van conservatieve ouders die hun kinderen de liefde en
het geluk ontzeggen ; van uitstervende geslachten, met fouten in het verleden,
onherstelbaar ; van familien die het verloren geloof, dank zij een porseleinen
beeldje of een Kerstlied, dankbaar terugvinden !... Verhalen van de liefde die,
te zeer bedwongen, de menschen ongelukkig maakt ; van Kerstmis, Aschwoensdag, Paschen en Pinksteren, met hun aloude gewoonten en steeds nieuwe wonderen !... Verhalen van eigenaardige zielen boeren en jongens, meisjes en
huismoeders — met donkere hoeken, koppige wreedheid, lamlendige stuurloosheid en edelmoedig ontkomen aan het kwaad ; van het heerlijke Maasdal in
Zuid-Limburg ; dat bloeit van vruchtbaarheid en geloof ; van Christus die daar,
met telkens andere zegeningen, al weldoende voorbijgaat !...
Dit boek lijkt ons, literair, een der zeer mooie actueele novellenbundels.
Het brengt ons zuivere, gezonde, rijk ge1nspireerde heimatkunst, uit een zoo
E. J.
geloovig levend yolk dat het wonder nooit \Tél. is.

Mr. L. H. J. LAMBERTS HURRELBRINCK, De broodjeskoning
van Eckeldonck. — Het Poirtersfonds, Eindhoven, (Postbus 596,
Brussel, Driesstraat, 23, Mechelen), 1936, 136 blz., ing. fr. 8.
geb. fr. 14.
Een verhaal voor het yolk, uit den tijd van Napoleon. Gradus Ackermans,
een jongen van Eckeldonck in Zuid-Limburg, moet soldaat worden ; hij sneuvelt in Spanje. Zijn broer Dorus, een struische kerel die, op tweeden Kerstdag,
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te Geleen den strijd am het korstbrood wint, slaagt er in op de Franschen
een zekere wraak te nemen. Alles eindingt, natuurlijk, met een huwelijk.
Het is een verdienstelijke daad zulke frissche, boeiende volksiectuur aan
den man te brengen. Neen, van verfijnde kunst mag men hier niet spreken ;
maar een rustige vaardigheid bij den uitbouw van het verhaal telt toch ook mee,
—4 en een vroom levend houden van oude gebruiken en gewoonten, van oude
verschrikkingen zelfs, interesseert en verheft het yolk meteen.
E. J.

Pol HEYNS, Ons dorp floreert. Volksboek Nr 267, Davidsfonds,
1936, 195 blz., 15 fr..
Pol Heyns heeft ons, met dit verhaal, ontgoocheld. Hij heeft fantasie
en hij kan vertellen ; met een ernstig opzet en een edel doel (zie biz. 6) trok
hij aart het werk... Maar niets is doorgrond ! De Vergiliaansche pastoor Van
de Weyer, de « moderne » onderpastoors Van der Vorst en. Lejeune, de gewetenlooze baron De la Mirafama, de rijkgeworden diamantslijper Louis Van
Tendeloo, zelfs de grafmaker Thijske en zijn neef Just : alien blijven schetnatische gestalten, marionetten, hier en daar caricaturen. En de intrigue steunt
op een drietal totaal onverantwoorde feiten : hoe duidelijk trekt de schrijver
telkens weer aan de touwtjes ! Blijft de algemeene strekking over die we graag
aanvaarden ; maar tegen de bestaande misbruiken onder Katholieken gaat men,
in een boek, met meer bezonnenheid te keer, met minder journalistieke voortvarendheid.
Nog eens, wij waardeeren het talent en de bedoeling van den schrijver ;
zooveel te pijnlijker treft ons de ontgoocheling. — En waarom geeft het Davidsfonds een verhaal uit waarin een natuurlijk kind, als zoodanig, een hoofdrol
speelt. Neen, slecht is het boek daarom niet ; maar men mag het toch niet
meer in de huiskamer laten liggen, onbezorgd, in eenieders bereik !
E. J.

Jonas LIE, Het gezin. op Gilje. Uit het Noorsch naverteld door Huibrecht VAN AEL. — «Die Poorte}, Oude God-Antwerpen, 1937
220 blz..
In een afgelegen bergdorp van Noorwegen leidt het gezin van Kapitein
Peter Winnecken von Zittow Jaeger een patriarchaal bestaan. Een harden strijd
tegen de natuur, de armoede, de eenzaamheid : niettegenstaande hun voorname
afkomst moeten de Kapitein, zijn vrouw vooral, zich in het grofste werk schikken
en met noodmiddelen hun gebrek verbergen. Zij moeten, in verre steden, hun
dochters zoo voordeelig mogelijk ergens laten inwonen ; anders maken deze,
in hun eigen stand, geen toekomst. Toch leeft men op de bergen eenvoudig,
groot en goed.
Een farniliegeschiedenis met de gewone vreugde en beproeving. De oudste
dochter, de schoone Inger-Johanna, breekt haar verloving met den schitterenden
Kapitein ROnnow : onder den invloed van Arent Grip, een student-vagebond,
wordt zij, na den flood van vader en moeder, dank zij een erfenis van haar
tante, de stifle weldoenster der streek. Haar zuster Thinka, de huiselijke, zich
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offerende vrouw, kan, na een eervol huwelijk, haar eerste liefde niet vergeten,
die van haor meer offergeest zou gevergd hebben. In de schaduw blijven, hoe
duidelijk ook geteekend, de derde dochter Thea, en de eenige zoon JOrgen
die in Amerika zijn geluk vindt.
Het is een zacht boek dat diep inwerkt. Door de heldere innigheid waarmee, in dat allereenvoudigst leven, de huiselijke verhoudingen zijn omgeven
en omgeurd. Door de eigen stuwkracht, die van ieder der telkens krachtige
personen, vanzelf uitgaat. Door de bescheiden voorliefde die de vrouwen op
den voorgrond brengt : de Kapiteinsche, Inger-Johanna, Thinka... ; veel moeten
zij onderdrukt houden in hart en geest. Door het even gesuggereerd verlangen — bij student Grip en bij Jorgen vooral — naar vrijheid en avontuur.
Door de edele goedheid die, altijd anders, van iedereen uitgaat. Kortom, door
den frisschen bergwind die alles en alien omwaait : hij maakt de menschen,
voor het conventioneel carriére-leven, minder geschikt ; hij maakt ze verhevener, ruimer van blik en gemoed, heldhaftiger...
Een boek voor alien, dat we echter graag in een beter vertaling voor ons
hadden gezien. Het vorig werk van Huibrecht Van Ael (Jarnefelt, Greta en
haar zoon) leek ons, in zijn bijzonderen verhaaltrant, beter geslaagd.
E. J.
Pieter DE BOER, Vlaamsch koren uit Fransche voren. — Uitgave
van den Belgischen Boerenbond in Frankrijk, 175 rue Lafayette,
Parijs (X), 94 biz..
Mijn goeie Pieter de Boer —of hoe ge ook heeten moogt ! —, gewoonlijk
richt een recensent zich wel niet tot den schrijver ; maar toen ik uw verzen las,
vergat ik dat ik ze recenseeren moest.
Zij zijn het werk van een apostel. Wat moet gij sommige lezers van 4: De
stem uit het Vaderland » aangenaam hebben verrast ; en ik stel me voor dat
nu, in de hoeven van Champagne of Normandie, de kinderen uw versjes voordragen, terwiji de ouders, met uw beduimeld boekje in hun grove handen,
volgen en terechtwijzen... En alien voelen zich in Vlaanderen weer !
Werk van een apostel ; doch daarmede is uw bundeltje, letterkundig, niet
veroordeeld. Fijnproevers, jawel, polijsten hun versregels zorgvuldiger ; zij
besnoeien hun stukken meer, en verzorgen, bij het bundelen, schikking en verscheidenheid. Hoeveel voorzorgen om, meer dan eens, de schamele inspiratie
te verduiken en het ijdel hart !... Te weinig wellicht ru'ikt uw werk naar de
olie : onmiddellijk contact met het leven, deed het, in een mild gemoed, ontstaan ; kwistig speelt het met stemmigen en motieven, die, zonder altijd heelemaal oorspronkeiijk te zijn (voor uw doel hoefde dat niet), persoonlijk genoeg aandoen om echte waarde te waarborgen. Wie laat zich door de Vlaam-'
sche leute van Boer Smet, Zijn pijp, Mate is t' alien spele goed niet bekoren ?
Wie voelt de diepere verrassing niet van Eerste Communie, Burgerlijk begraven,
Blijde marktdag, Kerst-middernaeht ? Wien raakt de weemoed der bannelingen niet, ver van Vlaanderen en van priesters ; zooals gij lien leven laat in Een
palmken, Naar huis weerom, Dood dorpje, — zooals hij warm opklinkt in den
aanhef van Paaschronde
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Van de berstende batten staan bruin reeds de boomen :
Zal de Paasch-heer, dit jaar, wederom tot ons komen ?

Mijn goeie Pieter de Boer, moge, ook op Vlaamschen grond, uw Vlaamsch
koren uit Fransche voren, opschieten en gedijen. Dat wenscht u van harte
E. J.

KLABUND, Chinesische Gedichte. — Phaidon-Verlag, Wien. 130
blz. met talrijke platen in kleur, RM. 2,85.
Men kan Klabund, wellicht met reden verwijten dat hij de omvangrijke
Chineesche literatuur niet altijd de schoonste en meest markante gedichten in
Duitsche verzen heeft overgezet. Toch is zijn keuze rijk genoeg om ons te
laten voelen, hoe de meest eerbiedwaardige onder de Aziatische beschavingen,
ook in de dichtkunst zich op voortreffelijke wijze geuit heeft. Treffend is het
tevens in die exotische gedichten het hart van den « eeuwigen mensch te
voelen kloppen. De uitgave is een echt juweeltje. Jammer dat de uitgevers de
vertalingen niet omlijst hebben met de noodige toelichtingen omtrent schrijvers
en Chineesche literatuur.
E. D. S.

Dr. A. CARDYN, De hedendaagsche Hongaarsche Letterkunde.
Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, Jg. XXXIII,
n° 8, verhandeling 325. — Standaard-boekhandel, Brussel, 1934,
57 blz., 2,50 fr..
In een eerste brochure (verhandeling n° 249, 1927) had Dr. Cardyn ons
een overzicht gegeven van de Hongaarsche literatuur. Gebrek aan plaatsruim
. te
belette hem toen over de hedendaagsche letterkunde van Hongarije uit te
weiden. Met deze studie wil hij die leemte aanvullen. Zooals de andere verhandelingen van de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding munt ook
E. D. S.
deze uit door klare en bevattelijke uiteenzetting.

Dr F. C. J. LOS, Parzival's Graaltocht. — J. M. Bredêe, Rotterdam,
178 blz., f. 1,70.
Dit is een trouwe, zij het ook beknopte en verkorte bewerking van het
beroemde epos van Wollfram von Eschenbach. De voorname, gekuischte taal
laat nog toe in den geest van het oorspronkelijke door te dringen. Zoo zal het
meesterstuk der hoofsche epiek, met zijn geheimzinnig symbolisme, nog op onze
dagen vele dankbare lezers vinden.
Dr. J. Van Mierlo, S. J.

VELHAGEN € KLASINGS, Grosser Volksatlas, hrsg. von Dr.
Konrad Frenzel. — Bielefeld-Leipzig, 1937, X11-40 blz. inl.,
92 blz. kaarten, 112 blz. alfabet. index., RM. 13,50.
De bekende Uitgeverij V. & K. viert haar honderdjarig bestaan met de
publicatie van bovengemeld «Jubilaumswerk3. . Geen twijfel of dit zal aan rrienig-
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een niet te onderschatten diensten kunnen bewijzen. Weliswaar werd het physisch gedeelte van de landenkunde wat sterk op den achtergrond geschoven. Eveneens de economische geographie, tenzij, in zekere mate, in vulgariseerende
inleiding. Maar de atlas is vooral bedoeld als aanwijzer van geographische
namen, en heeft, als zoodanig, merkelijke verdiensten. De lange alphabetische
index bevat immers ca. 80.000 namen, en op de kaart van Belgie, b. v., worden
plaatsjes als Wezemaal en Idegem aangegeven. Spijtig dat soms, in voile
Vlaamsche land, alleen Fransche benamingen worden aangewend (WavreNotre-Dame, Lombeek-Ste Catherine).
Spijts dit voorbehoud, weze V.' & K.'s Volksatlas toch warm aanbevolen.
Hij is in de eerste plaats een nuttige hulp voor den ontwikkelden krantenlezer.
Op dit oogenblik volstaat de kaart van Spanje om het te bewijzen.
Prof. Dr. J. A. Van Houtte.
H. L. VAN OORDT, luitenant-generaal b. d., Napoleon III en Bismarck, — N. V. Stemerding & C o, Rotterdam, 1936, 160 blz..
Een posthuum werk van den schrijver van het gekende boek « Van
Crisis tot Oorlog ». Het is een geschiedkundige schets van de Fransche Staatkunde onder Napoleon III, waarin voornamelijk op verhoudingen Fro nkrijkPruisen gewezen wordt, een episode in den eeuwenouden strijd tusschen Gallie
en Germanie. De zeldzame belezenheid van den schrijver en zijn warme sympathie voor Napoleon III komen in dit boek duidelijk aan het licht.
E. D. S.
Ce qui se passe en Allemagne. — « Bonne Presse », Parijs, 1925,
214 blz..
Feitelijk een schets van de ontwikkeling van het Nationaal Socialisme en
van zijne opvattingen. De interpretatie der feiten maar vooral der instellingen
is wel eens eenzijdig-overdreven, b. v. die van het Ffirher-princiep in de arbeidskeure uitgedrukt ; en verklaren dat tusschen het Nationaal-Socialisme en het
Bolschewisme « si it y a des differences, elles sont secondaires et s'expliquent
par la difference de situation et de peuple 15> is onjuist.
K. du Bois, S. J.
Colonel G. MOULAERT, La Campagne du Tanganika. — Edition universelle, Brussel, 1934, 239 blz., 40 fr..
Kolonel, nu generaal Moulaert, geeft hier een belangrijke bijdrage tot de
geschiedenis van den strijd in Afrika gedurende den Wereldoorlog. Als bevelhebber der Belgische troepen in de streek van het Tanganika-meer, heeft hij
een gewaardeerde rol gespeeld bij de verovering van Duitsch Oost-Afrika.
Daardoor krijgt zijn verhaal niet alleen een onbetwistbaar geza g, maar ook de
aantrekkelijkheid van persoonlijke ervaring. Talrijke foto's, plannen, kaarten
en een naam-register verhoogen de waarde van het werk.
E. De Schaepdryver.
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Dr. Georg MOENIUS, Ein ROmisches Jahr. Mit zwOlf Bildern von
Professor Wolf. — Tyrolia-Verlag, Innsbruck, 1936, 227 biz..
Gebonden RM. 7.
De schrijver, een kenner van Italiaansche en Romeinsche toestanden,
geeft hier zijn indrukken weer na een langdurig verblijf in de Wereldstad.
Een waar genot voor al wie Rome bezocht, omdat hij bij die heerlijke bladzijden
zijn bezoek zal herleven. Maar ook de anderen wordt dit boek warm aanbevolen. Weinige boeken tOch werken zoo suggereerend in als dit, zullen ons
beter doen aanvoelen wat Rome is, also hoofdstad van het Christendom, als
draagster eener eeuwenoude cultureele traditie, als bewaarster van onvergelijkelijke kunstschatten, als hoofdstad van een der machtigste en meest vooruitstrevende naties der wereld. Tyrolia-Verlag zorgde daarbij voor een keurige
uitgave.
E. D. S.

Dr. J. LUNING PRAK, Het begaafde kind. — Boucher, Den Haag,
1936, 92. biz., f. 1,25.
Dr. J. LUNING PRAK, Het minder begaafde kind. — ib., 90 biz..
f. 1,25.
De school is gemaakt voor het kind met middelmatigen aanleg. Meesten minderbegaafde kinderen vinden er meestal hunne gading niet. Het is op dit
gewichtige probleem dat Dr. Luning Prak, psychologisch adviseur te 's Gravenhage, in deze beide werkjes de aandacht trekt.
Het eerste handelt over begaafde kinderen, hun wedervaren in het lager,
middelbaar en hooger onderwijs. Het is maar al te duidelijk dat hun jeugdig
talent niet alle zorgen ontvangt die het verdient. Het onderwijzend personeel
moet voor de klas zorgen, en daarin is de middelmaat het talrijkste element.
Het zou dus zijn nut hebben in de groote centra begaafdenscholen in te richten.
Daar eerst zou men uit de kinderen kunnen halen wat ze beloven.
Goed gevormd zal zoo'n jonge mensch van 25 jaar meer presteeren dam
een middelmatige van 40. Waarom e er dan niet voor zorgen dat de eerste met
21-22 jaar kan afstudeeren ?
Nuttige wenken ook over de manier waarop men thuis het begaafde kind
dient te behandelen.
Veel droeviger is het lot der minderbegaafden in de gewone school.
Daar ze regelmatig om de 2 of 3 jaar, zoo niet vaker, moeten zitten blijven,
ontwikkelen ze noodzakelijk een minderwaardigheidsgevoel dat hun laatste
talentjes doodt. Ze zullen zich dan al te dikwijls inhalen op 't gebied van
't verbodene en 't kwade, en daar haantje de -voorste worden. Twee principes
moeten hunne opleiding beheerschen : beperking tot de fundamenten en den
nadruk leggen op de toepassing van het geleerde in het praktische leven.
Hoe moet men zulke kinderen thuis behandelen, wat kan er in de schoolorganisatie worden gewijzigd om ze beter te vormen, hoe stelt zich bij hen
het probleem der beroepskeuze, ziedaar eenige vragen waarop hier antwoord
te vinden is.

130EKENNIEUWS
1,

451
............

Deze twee raak en leveridig geschreven boekjes zijn zeer interessant en
wezen alle onderwijzenden en vele ouders warm aanbevolen.
Dr. J. Donceel, S. J.

Kurt SCHILLING, Der Staat ; seine geistigen Grundlagen, seine
Entstehung and Entwicklung, — Ernst Reinhardt, Miinchen,
1935, 323 blz., RM. 7,80.
« Ontstaan en ontwikkeling » van den Staat, van de staatsopvattingen,
getoetst aan de princiepen. Eene wijsgeerige studie over de opvattingen zooals
het geschiedkundig gebeuren :ze tot uiting brengt. Maar de Staat is leven en
4 speziell menschliches Leben ». Daarom krijgen wij eerst een onderzoek naar
hetgeen het leven en menschelijk leven is. Het ontstaan van het leven, de ontwikkeling er van tot het staatkundig leven wordt in evolutionistischen zin uitgelegd. Tusschen het dier met enkel een schijn van « staat » (b.v. de mieren)
en den mensch treffen wij « die duncklen machtzusammenballungen wandernder
Stamme » die nog niet « zurn klaren Ziel einer nationalen Lebensaufgabe
gelangt sind ».
De schrijver is een bewonderaar van de Grieken ; hij oordeelt integendeel
zeer streng over de rol der Kerk in de Middeleeuwen en de invloed aan den
godsdienst gegund is zeer bescheiden.
Dr. K. du Bois, S. J.

Pierre RYCKMANS, La Politique coloniale. — Les Editions Rex,
Brussel, 120 blz..
Onder de goeverneurs-generaal van onze Congo is er weilicht geen enkele
die over zoo een onbetwist gezag en algemeene sympathie heeft kunnen
bogen als de Heer Ryckmans. Een langdurig verblijf in de kolonie,
waardoor hij in nauw contact kwam met de daar heerschende toestanden, en
uit dat contact, dank zij zijn uitzonderlijke intellectueele gaven, de rijkste
ervaring wist to putten, geven aan den H. Ryckmans een onmiskenbaar gezag
in koloniale vraagstukken. Hij is daarbij een rasechte schrijver, die de meest
ingewikkelde problemen, de meest delicate toestanden haarfijn ontleedt, pakkend
voorstelt en met gepaste, oorspronkelijke conclusies bezegelt. Zoo is zijn boek,
« La politique coloniale », waarin hij met de hem eigen kennis van zaken, al
de groote vraagstukken onzer colonisatie behandelt, tot een standaardwerk
uitgegroeid. Door de afwisseling der tijdsomstandigheden heen, behoudt het
zijn blijvende waarde.
E. De Schaepdryver.

Gerard KNUVELDER, Volk en Staat. — << Vox Romana », Rotterdam, 1936, 141 biz..
De titel meldt beschouwingen over de verhoudingen tusschen staat en
yolk of natie(s). Zooals hij in zijn voorrede zegt, zet schrijver de beginselen
der katholieke staats- en maatschappijleer uiteen. Hij vangt aan met de bepaling
der termen en begrippen, waaruit blijkt dat hij ze bezigt in hunne klassiekkatholieke beteekenis. Vervolgens stelt hij vast dat in abstracto de nationale
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staat wenschelijk is, maar dot in de werkelijkheid de poly-nationale staat
regel is ; dit verklaart hij door een breedvoerig betoog, dat aan de meest
verscheidene factoren een plaats inruimt. Theoretisch, zegt schrijver verder,
alhoewel de natie geen absoluut recht heeft op een nationale staat, moet aan
deze toch de voorkeur gegeven boven de poly-nationale staat, en al is deze
laatste minder volmaakt, toch kan hij volstrekt gerechtvaardigd en geenszins
verwerpelijk zijn. Eerst wordt enkel Nederland (dat Nederlanders, Friezen
en 48 Oost-Indische volkeren insluit) als voorbeeld aangehaa Id, maar daarna, in
het vijde hoofdstuk, overloopt schrijver schier heel Europa, om de werkelijke
verhouding staat-naties na te gaan. In het laatste hoofdstuk treffen we dan nog
beschouwingen aan over de verhouding natie-godsdienst. Schrijver weet hier
op passende wijze de stelling van Rosenberg dienaangaande te weerleggen.
Dit boek is zeer nuchter en objectief. Zelfs voor wie met de katholieke
staats- en maatschappijleer eenigszins vertrouwd is, is het nog ruimschoots
het lezen waard, omdat alle beschouwingen zoo innig met de werkelijkheid
samenhangen. Geen redeneering komt er in voor, die niet onrniddelljk aan de
werkelijkheid wordt getoetst en aangepast. Daar ligt, meenen we, de groote
waarde van dit werk.
J. De Vroe.

A. DAUPHIN-MEUNIER, La Banque, 1919-1935 AllemagneAngleterre-France. — Gallimard, Parijs, 1936, 298 blz., 20 Fr. fr..
Van den wapenstilstand af tot aan de eerste stabilisatie der munten in de
meeste landen, rond 1925, hadden de banken het in de drie onderzochte landen
moeilijk ; van toen af tot 1929 slaagden zij er in zich bewonderenswaardig te
ontwikkelen en de economie te beheerschen, ja zelfs wel eens den Staat de
wet te stellen ; maar de crisis bracht haar geweldige slagen toe in zoover dat
steatshulp noodig was om ze voor ondergang te behoeden, een ingrijpen dat
geboden was om wille van de spaarders en om volledige ontreddering van
het economisch leven te voorkomen. Maar de Staat maakte er gebruik van om
nu zelf aan de banken de wet te stellen, vooral in Duitschland waar ze onder
strenge staatscontrole en zelfs -leiding gesteld werden. Elders werden plannen
daartoe ontwikkeld.
Dat alles, en daarbij de innerlijke evolutie der banken in die jaren en de
maatregelen op de gebieden van den buitenlandschen handed en van de betalingen aan het buitenland, wordt hier methodisch uiteengezet door iemand die
er in is ». Zoo iemand maakt echter van de eigen technische taal gebruik,
wat meer dan de oningewijde wenscht.
Het werk is veel meer een uiteenzetting van toestanden dan een pleitrede
voor bepaalde hervormingen ; de schrijver laat evenwel vrij duidelijk uitkomen
dat hij voor streng toezicht is.
Wij betreuren het dat het Belgische stelsel der a gemengde bank ) niet
behandeld wordt. Dit verwondert ons een weinig omdat, ter vergelijking met
het gebeurde in de drie behandelde landen, de opbloei van ons bankwezen tot
1930 ; zijn lange weerstand aan de crisis niettegenstaande zijn innig verband
met de nijverheid, in die jaren heel zwaar getroffen ; eindelijk, in 1934-35, zijn
bezwijken dat ingrijpende wijzigingen uitlokte, bijzonder leerrijk zjn.
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Indien wij de evolutie der banken in ons land kennen zal deze studie
evenwel voor ons bijzonder nuttig zijn om zelf die vergelijking in te stellen
welke wij hier missen.
Dr. K. du Bois, S. J.

Fr. ENGELS, Pour comprendre q Le Capital >>, Suivi de deux etudes
de Franz Mehring et Rosa Luxembourg sur « Le Capital ». —
Bureau d'Editions, Parijs, 1936, 126 blz., 4 Fr. fr..
« Das Kapital » van Marx is moeilijk om verstaan ; ook de communisten
erkennen het. Hier krijgen wij van hen eene brochure waar de studie van
Engels de voornaamste brok van maakt. Ze werd door hemzelf niet voor de
pers bedoeld, en terecht : ze is eene *samenvatting voor eigen gebruik, naar wij
meenen niet bijzonder geschikt om te helpen den Meester gemakkelijker te
K. B.
begrij pen.

Marcel LALOIRE, Nouvelle Allemagne, ref ormes sociales et &onomiques. — Edition universelle, Brussel, 1935.
Het boek van een intelligent en eerlijk man, die een diepen kijk werpt
op de toestanden in Duitschland en die toestanden tracht weder te geven, niet
zooals hij ze droomt of vreest, maar zooals zij werkelijk zijn. Schrijver projecteert de huidige toestanden op den achtergrond der geschiedenis, wat de waarde
E. D. S.
van zijn boek in niet geringe mate verhoogt.

F. KAMPF, De zich voltrekkende economische ondergang van
Nederland. — W. P. Van Stockum en Zoon, Vijverdam, Den
Haag, 1935, 16 blz., f. : 0,10.
De toon van de brochure beantwoordt aan lien van den titel ; tot redding
K. B.
uit den ondergang wordt slechts weinig voorgesteld.

Wereldverkeer, Wijde-wereld-serie van het Mundaneum Instituut te
's Gravenhage, eerste aflevering. — W. P. Van Stockum en
Zoon, 's Gravenhage, 1935, 16 blz..
De boven vermelde internationale beeldpaedagogische centrale vangt aan
met de publicatie eener reeks brochures zooals deze Beeldstatistieken welke
bijzonder sprekend zijn en dan nog toegelicht worden. Een zeer nuttige
inleiding om een eerste orientatie te geven en tot verder studie aan te zetten.
Die No l is best geslaagd.

Max VAN POLL, De economische structuur onzer maatschappij.
—«Credo-vi »N°5,DeStandr-Boekhandl,Atwerpn,
1936, 76 blz., 18,75 fr..
Drie interessante voordrachten worden ons hier, een weinig omgewerkt,
aangeboden. Wij treffen er diepgaande beschouwingen over het verleden in aan;
over hetgeen moet gebeuren hadden wij nailer bepaalde aanwijzingen gewenscht.
K. B.
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G. LEBRUN, Dubbel Boekhouden. — (Bewerkt door R. Kemps). —
De Sikkel, Antwerpen, 68 blz.
Dit boekje, dat bedoeld is als een elementaire uiteenzetting van het mekanisme van het dubbel boekhouden, geeft een eenvoudig en klaar overzicht van
tie zaak. De studie wordt vergemakkelijkt door een vijftigtal oefeningen.

j. D.

DEUTSCHE BIBLIOGRAPHIE
door Prof. Dr. H. BRUDERS.
1-1OFFMANN-BLOCK, WOrterbuch der deutschen Sprache.
—Verlag
Friedrich Brandstetten, Leipzig, 700 blz., geb. M. 4,69.
Waar men voor 't Fransche Taaleigen een Larousse, voor 't Nederlandsche het a Moderne Woordenboek >> of a Het Juiste Woord opslaat, is B.'s
werk het aangeduide boek waar het gaat om het duitsche Taaleigen. Dit boek
zal een Vlaming veel meer dienst bewijzen dan een gewoon Neder1.-dUitich

woordenboek, daar het bij het woord alien mogelijken uitleg geeft in Makkelijk
verstaanbare verklaring.

WOLLMANN, Deutsche Sprachkunde auf sprachgeschichtliche
Grundlage. — Verlag Holder-Pichler-Tempsky, Wien IV, 325
blz., M. 5,50.
Alle duitschverwante dialekten zooals die nu nog Leven in den voiksmond, van Weenen tot Antwerpen, en van Den Helder tot het uiterste dorpje
van Zwitserland en Tyrol, hebben onderling veel meer gelijkenis dan het duitsche en vlaamsche geschreven woord nog laat vermoeden. Volgens de politieke
grenzen hebben de taalgrenzen zich stilaan gevormd en hebben met den tijd
zich steeds scherper afgeteekend. Dezen historischen ontwikkelinksgang brengt
W. klaar en aanschouwelijk naar voor en stelt den lezer tevens in de mogelijkheld zijn eigen dialekt door dat der andere streken te belichten.

Herm. Jos. LUNCKGEN, Die Entwicklung des Christentums
and die Anfange der Kirchengriingen im Rheinlande. — Ludw.
Rarscheid Verlag, Bonn, 1934, 124 blz., M. 1,95.
L.'s kleine werk is hierdoor van bijzondere waarde dat het een totnogtoe
onbekende methode in zwang brengt. Schrijver behandelt het ontstaan van het
Christendom in het Rijnland, berustend op de zekere bewijzen zijner opgravingen. Deze laten hem toe voor Keulen het bestaan te onderstellen, van
herders- en vleeschhouwersgilden die reeds voor den tijd van Constantijn de
Oroote in een Bedehuis hun godsdienstplichten volbrachten. De herders hadden Sint Job tot Patroon, de slagers Sint Mathias. — Deze methode om
door opgravingen de oudchristelijke instellingen na te speuren, kan oQk worden toegepast in Vlaanderen, daar waar er gegronde redenen bestaan om dergelijke instellingen te onderstellen.
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Dr. Felix ROTTEN, Die Victorverehrung im Christlichen Altertum. (Eine kulturgeschichtliche 8 hagiographische Studie). —
(Studien zur Geschichte & Kultur des Altertums, XX Bd.). —
Verlag F. SchOningh, Paderborn. 182 blz..
Eerst was het woord « Victor » een toenaam bijna uitsluitend voor heidenen, geen persoonsnaam. Later wordt deze voorbehouden enkel aan de keizers.
Zoo voerde Constantijn de Groote ook lien titel, en verchristelijkte hem door
zijn bekeering. Den keizer niet meer strikt voorbehouden nu, wordt hij ook
gebruikt voor ma rtelaren wiens persoonsnaam niet bekend is. Zoo vinden we
nu vele HH. Martelaren uit Vlaanderen of de streken van den Rijn, die in
hun Leven nooit « Victor ) hebben geheeten.

Ludwig GROTE en Egon PRUGGMAYER, Deutsche Stilfibel.
Verlag L. Staackman, Leipzig, 1936, 128 blz..
Met dit boekje krijgen we het « ABC ) van de bouwkunst. Vulgarisatiewerk, heeft ten doel, de bouwkunst begrijpelijk te maken voor het yolk. De
auteurs doorloopen alle bouwtranten, te beginnen met den Romaanschen, en
bestudeeren van elk Bier stijlen de nog bestaande monumenten. Bizonder scherp
worden ontwikkelingsgang en kenmerken van elken stijI aangeduid in de talrijke afbeeldingen. Deze zijn immers geen photo's maar klare penteekeningen
die het specifieke van den bouwtrant dadelijk in 't oog doen springen.

Lothar SCHREYER, Sinnbilder deutscher Volkskunst. — Hanseatische Verlaganstalt, Hamburg, 140 blz., geb. M. 6,50.
Een eerste hoofdstuk is gewijd aan de kleuren : hoe komt het dat het yolk
aan iedere kleur een zinnebeeldige, eigene beteekenis is gaan hechten ? Verder
wordt nagegaan welke speciale beteekenis de planten, de dieren (Reinaerd),
de menschen bezitten in de volksoverleveringen. Volgt een beschouwing over
den zin der bewegingen, waarin hoofdzakelijk de volksdansen worden besproken.

Wolfgang KRONIG, Der Italienische Einfluss in der flamischen
Malerei im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts. Beitrage zum
Beginn der Renaissance in der Malerlei der Niederlande. —
Triltsch, Wurzburg, 1936, 147 blz..
Volgens schrijver werd de Italiaansche Renaissance eerst in Vlaanderen
opgenomen, om van daaruit later haar invloed te doen gelden op de NoordNederlandsche Schilderscholen. Gelijk de boekdrukkunst uit Vlaanderen naar
't Noorden werd verspreid, zoo ook de Renaissance-elementen. In N.-Nederland
immers was de vrijheid en politieke onafhankelijkheid een sterke waarborg
voor den bloei der kunsten. Merkwaardig is het leerrlijke hoofdstuk over de
t Decoratieve Architectuur >> in de vlaamsche schilderwerken. De vlaamsche
Primitieven schilderden hun heiligenfiguren op een effen, vaak gouden, achtergrond. De Italiaansche Renaissance geeft het landschap, waarin de vlaamsche
meesters nu hun heiligenbeelden zullen plaatsen. Het kader, het panorama
wordt hoofdzaak, de heiligenpersoon wordt vergeten en wordt stilaan door een
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profane afbeelding vervangen. — In een aanhangsel ligt een zeer uitgebreid
materiaal verzameld over de kunstbetrekkingen tusschen Noord en Zuid. —
Deze betrekkingen worden ook duidelijk belicht in 7 schilderwerken uit de
17 e eeuw, bij :

K. WOLFF, Niederlandische Malerei des 17. Jahrh. Geschichte
der Malerei in ausgewahlten Beispielen der bedeutenden Gemalde. — Kunstverlag Seemann 8 C°, Leipzig, geb. M. 12,50.
Die Reihe der' goldenen Bande' 1) der goldene Schrein. 2. A. In Goldstoff geb. M. 3,60. Bilder rheinischer Meister auf Goldgrund. Worte von Rudolf
G. Binding (8 farbige Reproduktionen in I3ildfla.chen von 11-15 cm. bath
Werken von Stephan Lochner, Konrad Witz, von Meister Wilhelm, Meister von
Schoppinger Altar & Meister Francke).
2) Ecce homo. — Eine Passion in Meisterbildern. Dichtung von R.
Schaumann. M. 3,60. — 9 originaltreue farbige Reproduktionen nach Werken
von El Greco, Multscher, Rembrandt, Luini, Raffael, dem Meister des Marienlebens, Quinten Massys ; Rogier van der Weyden & Giovanni Bellini.
3) Heilige Nacht. — Darstellungen beruhmter Meister. Worte von Felix
Timmermans. M. 3,60. — 9 Reproduktionen nach einem mittelrhein. Maler des
15. Jahrh., von Fra Filippo Lippi, Schongauer, Hieron. Bosch, Gossaert, Durer,
Haldung-Grien, Correggio & Baroccio.
Farbige Kiinstlermappen Nr. 98 Vincent van Gogh. Dritte Mappe. 8 farbige Wiedergaben. Eingeleitet von Frenzel. M. 4,50.
. emalde Text von Hausenstein. M. 4,50.
Nr. 99, Pieter Bruegel d. A. 7 G
In de laatste decennia heeft de Firma S. schitterend werk geleverd in Naar
uitgaven van kunstreproducties. De kataloog « S. farbige Reproduktionen »,
geeft ons een beeld van de volmaakte tekniek bereikt in de weergave der
meesterwerken. De meer dan 3000 gekleurde reproducties door de Firma S.
uitgegeven, stellen ons in de gelegenheid alle schilderwerken van de wereld
van dichtbij te bestudeeren. Dank zij zijn internationaal afzetgebied, kan S.
zijn zoo degelijk werk bovendien nog aan een lagen prijs te koop bieden.

Gustav Pieter GLUCK, Brueghel der Aeltere. Gemalde, 36 durchgesehene & vermehrte Auflage. 93 S. 43 farbrige Tafeln 30 X 35
cm., — Verlag Anton Schroll, Wien.
B.'s schilderwerken berusten niet in Vlaanderen, maar in musea van
Weenen of Berlijn. Verder heeft een critisch onderzoek uitgewezen dat 41
Lijner werken verloren gingen. S. die de originalen van Weenen betrouwt en
ze als dusdanig ook steeds voor oogen had, is een kenner van B.'s kunst.
Hij heeft er samen met Hausenstein veel toe bijgedragen B. naast zijn nationalen
roem ook een wereldroem te bezorgen. Ook ga at G., reeds in zijn eerste uitgave
veel verder dan de Kath. Encyclopedie voo wat aangaat Breughel's wereldroem,
en eischt voor hem een plaats op naast de groote meesters.
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Alfred STANGE und Graf WOLFF METTERNICH, Der Bassenheimer Reiter. — Verlag L. Rährscheid, Bonn, 12 Tafeln mit
zwei Einfuhrungen. 20 blz. 37, M. 1,95.
Dit beeld in de dorpskerk van Bassenheim gevonden is eenig in zijn aard.
Het toont ons St. Martinus to paard gezeten, terwijl hij een pand van zijn mantel
houwt en dit aan den bedelaar schenkt. Het is zoo fijn voornaam en toch ook
zoo ongedwongen volksch, dat we voor een kunstwerk staan van zeer hoog
gehalte. Het is zoo volmaakt dat kunstcriticus S. het aan niemand anders toeschrijft dan aan den grootsten meester der 13e eeuw, den onbekenden kunstenaar van Naumbug. Het beeld van Bassenheim immers verraadt een zelfde
hand als de heerlijke stichtersbeelden en de doxaalversieringen in den dom
van Naumburg.

Luise LERNER, Studien zur Komposition des Hiifischen Romans in
13 Jahrhundert (Heft 7 Schwietering Forschungen zur Deutschen,
Sprache und Dichtung). — Assendorff, Munster, 54 blz., M. 1,50.
Vooreerst toont S. aan de innerlijke structuur van het Rolandslied (1130);
KOning Rother en Veldekes Eneide ; deze heeft reeds de grootste dynamielc
en sterkste eenheid. Tegenover deze 3 voorbeelden wordt nu de hoofsche
Roman gesteld. Hij is veel vrijer, vermits hij noch aan geschiedenis noch aan
dichterlijke overlevering is gebonden. De vrijere bouw komt duidelijk uit in
volgende Romans, waarin we tevens vaststellen hoe een hoofdgedachte den
dichter bezielt, en hoe alle stof hem bruikbaar wordt : Iwein, Erec, Parzival,
Tristan, Lanzelot, Wigalois, Krone, Daniel, Flore und Blancheflur, Willehalm
von Orleans, Mai und Beaflor, Wigamur, Garel, Tandareis, Meleranz, Demantin,
Crane, Titurel, Engelhalrd, Partonopier, Gauriel, Reinfried, van Braunschweig,
Wilhelm von Oesterreich.
Deze Romans krijgen ook een grootere eenheid, omdat de stijgende beweging der handeling het heele gedicht naar een hoogtepunt stuwt. Alle
alleenstaande handelingen zijn in den Roman aan een einddoel onderworpen,
terwijl in de vroegere epiek de afzonderlijke handelingen onafhankelijk waren,
van elkaar en zich naast elkaar voltrokken.

Tornius VALERIAN, Stern 8 Unstern der Romanows. Geschichte'
einer Dynastie in Miniaturen. — J. J. Weber, Leipzig, 36 afbeeldingen, 342 blz., geb. M. 6.
Dit werk behoort eerder bij literatuur don bij streng wetenschappelijke
geschiedenis. De knappe schrijver heeft evenwel uit de beste bronnen geput. Alle
portetten zijn buitengewoon concreet en aangrijpend geteekend, doch elke persoon, man- of vrouwenpersoon, al staat hij nog in helle belichting, ha ndelt
als het ware buiten de groote wereldgebeurtenissen om. Wat dit werk ontbreekt zijn groote lijnen die het samenhouden, en tevens aanwijzen hoe elke,
persoon de gebeurtenissen van zijn opvolger voorbereidt en beinvloedt.
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'Waugh JENNIE, Das Theater als Spiegel der amerikanischen Demokratie. — Junker Diinnhaupt, Berlin.
De twee eerste hoofdstukken geven het kader van het heele werk : Amerika
los van Europa. Het theater is er de volkschool geworden, (De Hut van Qom
Tom) doch naargelang we de 20e eeuw ingaan, worden de economische, religi-euze en sociale problemen zeer ingewikkeld, zoodat hun invloed op de massa
moeilijk te bepalen valt. Thema's nu bij voorkeur behandeld zijn : rechtvaar. digheid, echtscheiding en de zucht naar het hoogere. Zij toonen het geloof dat
het amerikaansche yolk heeft in de democratie. Buiten enkele spelen om, kreeg
'0 Neill hier zijn voile recht. We zagen echter graag vermeld « Eugene 0
Nullia } of « Days withourend omwille van hun verband met het vraagstuk
der democratie

ROCKENBACH, Hausbuch neuen, deutschen Humors. Mit vielen
Zeichungen von Joh. Greferath. — 380 biz., M. 4,80. (25 %
vermindering voor het buitenland).
In zoovele hoofdstukken wordt behandeld : K. 1. Narrisches Leben. K. 2.
Potpourri der Landschaften. K. 3. Vergnugliche Historie. K. 4. Ausguck nach
Siiden. K. 5. Eine Viertelstunde Witz. K. 6. Allerlei Phantasterei. K. 7. Geselligkeit & guter Rat. K. 8. Kleine Lebensweisheiten.
R. heeft van overal op- zeer practische wijze samengebundeld al wat de
veel geplaagde menschen tot lachen kan brengen en gelukkiger kan maken.

Dr Wolfram WEGENER, Der Kampf der englischen Presse um
Lord Kitchener. Verlag Triltsch, Wurzburg, 157 blz..
Volgens S. verklaarde Northcliffe, hoofd der engelsche Pers, Lord Kit,chener onbekwaam het opperbevel te voeren in den wereldoorlog. Hij richtte
keen hevige perscampagne tegen den man die op dat oogenblik de machtigste
was van geheel Engeland, en redde aldus de toekomst van zijn vaderland.
De pers immers won het op Lord Kitchener die, vol goede bedoelingen, toch
niet geschikt bleek voor zijn taak.

F. HEYER, Das neue England. — Gustav Fischer, Iena, 272 blz..
Engeland wordt hier gefilmd. We leven mee met den modernen Engelschman. De staatsveranderingen en hervormingen worden er met kennis van zaken
besproken. In Engeland groeit nog steeds het nieuwe naast het oude dat steunt op
traditie. Al het nieuwe op gebied van wetgeving en sociale organisaties wordt
in dit boek raak weergegeven en tevens vergeleken met de toestanden van het
nieuwe Duitschiand.

Quelle and
Admiral SCHEER, Vom Segelschiff zum U-Boot.
Meyer, Leipzig, 288 blz., vele afbeeldingen, geb. M. 7.
Deze eenvoudig geschreven autobiografie is dubbel interessant ; omdat
ze ons het mooie leven schetst van een zeeman, en tegelijk een leerrijke verhandeling biedt over de ontwikkeling der bewapening ter zee. Van zijn 15 jaar
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of ging de jonge S. op zee en bracht het door zijn taai werk tot het opperbevelhebberschap over de duitsche vloot in den wereldoorlog. En hij die zijn
zeemansleven begon op het armzalige 1 Segeschiff 3> is geworden de uitbuiter
der geduchte ( U-Booten 3,.

J. and H. MATTHIAS, Das Buch der Oceanflughe, Tod & Sieg uber
den Weltmeeren. — E. S. Mittler & Sohn, Berlin, 32 tafels,
M. 5,80.
Dit boek is niet een looter repertorium der oceaanvluchten shift's 1919 ;
maar is vooral een uiteenzetting van de redenen dier tochten. Aanhoudend voelt
men den eerbied voor die helden die hun Leven waagden om voor de mensch-held de lucht te veroveren. Alles wordt van dit verheven standpunt beschouwd :
tie enkeling strijdt, lijdt en sterft om voor zijn medemenschen de toekomst teverzekeren.

Franz LICHTENBERBER, Grimmelshausen Simplizissimus. Herder, Freiburg i. B., 216 blz., geillustreerd., geb. M. 3.
F. L. doet ons den dertigjarigen oorlog werkelijk meeleven. Hij vertelt
in modern duitsch de avonturen die G. in 1669 neerschreef in een roman, die
voor velen nu te moeilijk is om lezen. Al 't ruwe van dezen donkeren tijd staat
hier pakkend verteld : hoe de held zich door alle wederwaardigheden heenslaaf,
maar tenslotte genoeg heeft van de wereld en als eremijt gaat leven.

Prof. Dr Gustav MENSCHING, Das heilige Wort. (Heft 9 tintersuchungen zur ailgemeinen Religionsgeschichte). — Rährscheid,
Bonn, 167 blz., M. 6,60, 25 % korting voor het buitenland.
Zooals in de tijden voor Christus de grieksche filosofie tot grondslag
diende voor het monotheisme van het 0. T., zoo is ze ook de bazis geworden
voor de leer van Christus. Deze wijsbegeerte bevatte immers zieleuitingen en
zielestemmingen die we in elken natuurlijken godsdienst terugvinden, omdat
ze zijn de uitdrukkingen van de menschelijke natuur zelve.
Naast al zijn talrijke godsdienststudien weidt M. hier uit over den reli-gieuzen zin van het spreken en het zwijgen. Hij heeft het over het geschreven
en gesproken woord bij de profeten en bij Christus in de gebeden, de sacramenten.
en de predicate. Verder beschouwt hij het Woord dat door God werd gesproken
bij de schepping en bij de openbaring. Dit Woord wordt in de schriftuur met
zijn H. Naam (Jahve) vereenzelvigd en is het Vleeschgeworden Woord dat
van Hem uitging als zijn Zoon.

Dr Gerhard HARTMANN, S. J., Der Aufbau des Markusevange–
hums mit einen Anhang : Untersuchungen zur Echtheit des:
Markusschlusses. (Neutestamentliche Abhandlungen, hrsg.. von
Max Meinertz, Band 17, Heft 2-3). — Aschendorff, Munster,.
1936, XV u. 276 blz.,, 10,31 RM., prijs voor het buitenland..
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Zooals Herman Cladder S. J. de aandacht trok op het Mathaeus-Evangelie,
zoo deed H. dat van Marcus. In Petrus' eerste preek (Act. Ap. 10, 33-34)
tigt in 't kort het heele plan van het Marcus-Evangelie vervat. M. immers schreef
zijn boek volgens het verhaal van Petrus, loch niet in korte p osse pericopen,
maar in streng symetrische eenheid. Een objectieve plansaanduiding is de
regelmatige terugkeer van den naam Jesus. De kern van het E. is de steen des
aanstoots : Jesus' lijden en sterven, welke M. weg tracht te wentelen. Alle
leidende gedachten immers schikken zich rond dat eene middelpunt. De groote
verdienste van dit werk bestaat hierin dat het den kunstigen bouw van het
Marcus' Evangelie duidelijk onderlijnt.

Jo P. JUNGLAS, Die Lehre der Kirche. Eine Laiendogmatik.
der Buchgemeinde, Bonn, 1937, 376 biz..
-Verlag
Elk katholiek werk dat bij de « Buchgemeinde » verschijnt, heeft een vast
publiek dat van tevoren op het boek is geabonneerd. Om de abonnenten niet
te ontstemmen, wordt de beste schrijver uitgekozen voor de te behandelen stof.
Bovendien moet deze stof van algemeene interesse zijn en in een mooien vorm
worden ingekleed. Dit alles kan reeds de waarde van Junglas' werk eenigszins
doen beseffen.
Wat wij als kinderen in den Catechismus door vragen en antwoorden
leerden is in dit boek tot een geheel verwerkt. De geschiedenis van het dogma,
de godsdienstige veranderingen uit den loop der eeuwen worden klaar en
handig in het geheel geweven. Kortom dit werk beantwoordt ten voile aan den
eisch van den tijd en alien die er naar grijpen zullen zich niet alleen vrijer
voelen tegenover de leer der Kerk maar ook aangespoord tot meer vroomheid.

Dr Karl HOLZHEY, Jahwe der Gott Israels. Sein Kampf gegen die
fremden Glitter von Moses bis Christus. — Acht Abhandlungen
Prof Dr Schulz Breslau XII Band Heft 4.) Verlag Aschendorff,
Munster, 1936, 184 blz., M. 6,90.
<K Wanneer het er om gaat de stelling en de waarde van het 0. T. te
bepalen, mogen niet worden terzijde gelaten de hoofdpunten van de godsdienstige belijdenis » : << God is Schepper, Vader en volmaakt Wezen », met deze
woorden sluit S. zijn werk. In een anti-joodsche atmosfeer geschreven wijst
dit werk uitdrukkelijk op het onderscheid tusschen de providentieele rol van
het y olk Israel, en zijn eigene politieke nastrevingen. Nergens ook daalt H.
neer van zijn hooge literaire vlucht en houdt aldus zijn werk boven wellicht
hatelijke controversen. Wat den inhoud nog aangaat, de overgang van Jodendom naar Christendom is meesterlijk weergegeven, alsook de innerlijke samenhang tusschen het 0. en N. T.. Het verband van het geloof in Jahve met de
grieksche Filosofie wordt er voorgesteld als de grondslag voor de vroegchristelijke en middeleeuwsche godsdienstontwikkeling.
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Dr Th. GOTTLOB, Der kirchliche Amtseid der BisschOfe ( Kanonistische Studien & Texte herausgegeben von Univ. Prof. Dr. A.
Koeniger, Band 9.) Verlag Rährscheid, Bonn, 1936, 188 blz.,
M. 7,50.
Het gaat hier over den eed van trouw die de bisschoppen aan den paus
zwoeren alvorens ze hun ambt mochten uitoefenen.
De duidelijkste bron voor de verplichting van dien eed is het nieuwe
kerkelijk Rechtboek. (Can. 332 § 2). Doch reeds in de decretalen van paus
Pascalis (1102) werd deze eed voorgeschreven, en kwam zoo in het Corpus
juris Canonici. Een nog oudere bron is de « Liber diurnus » der pausen waarin
we lezen dat sinds Leo II (638) de paus, als bisschop, eveneens dezen eed
aflegde voor de voeten van den H. Petrus.
De eerste niet-ItE:liaansche bisschop welke dezen eed aflegde was de
H. Bonifacius die gehoorzaamheid beloofde aan Gregorius II (722). Paus
Gelasius echter had reeds in 492, tijdens de verwarringen der volksverhuizingen, geeischt van de bisschoppen dat ze zouden luisteren naar de decretalen
door Rome uitgegeven. Deze eisch werd in de wijdingsformule ingelascht, en
er werd uitdrukkelijk gehoorzaamheid gevraagd en niet alleen reinheid van
geloof. Ouder dan deze gehoorzaamheidsbelofte is immers de vrije geloofsnekentenis voor de wijding. Deze laatste bekentenis was trouwens ook gebruikelijk in de oostersche kerken, omdat daar het gevaar voor ketterij het grootst
was. De studie van G. is klaar en vloeiend geschreven. In dezelfde verzameling
heeft Koeniger, de uitgever zelf, twee practische werken laten verschijnen :
« Die Ordnung fur Diozesangerichte » (184 blz., M. 6,50), « Die neuen deutschen
Konkordate & Kirchenvertrage» (268 blz., M. 9,50).

H. SPROEMBERG, Die Entstehung der Grafschaft Flandern. Teil I.
Die ursprunkliche Grafschaft Flandern (864-892). Historische
Studien Heft 282. — Verlag Dr E. Ebering, Berlin, M. 2,80.
25 % korting voor het buitenland.
De Geschiedenis van het oorspronkelijk graafschap Viaanderen (864892) is het eerste deel van het degelijk werk van S. ; verder bereidt hij een
boek voor over de eerste vI p arnsche constitutie. Zijn werk heeft hij opgedragen
aan zijne vrienden uit Belgie en Nederland, om hen to bedanken voor den steun
dien hij bij ons heeft gevonden. Al zijne opvattingen en besluiten werken in
het eerste deel der Geschiedenis van Vlaanderen door van Roosbroeck opgenomen.

Dr Jos. KIRCHBERG, Kaiseridee & Mission unter den Sachsenkaisern & den ersten Saliern von Otto I. bis Heinrich III. Historische Studien, Heft 259. — Ebering, Berlin, M. 6,60, 25 0/0
korting voor het buitenland.
Hoe diep in de Middeleeuwen vinden wij bij den Duitschen keizer naast
de meening dat hij over alle landen regeerde ook de gedachte terug dat hij
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als zijn eigen taak het missiewerk moest nemen. Met veel omzichtigheid en
zonder te veel overdrijvingen wordt deze interessante vraag besproken door K.,
vooral voor den tijd der Saksische en eerste . Salische keizers van Otto I tot
Hendrik III. De politieke orienteering van Duitschland naar Rome en Italie, die
verband houdt met den keizertitel, is nooit schadelijk geweest noch aan de
Duitsche, kultuur, noch aan het missiewerk in 't Oosten. Alle volken uit het
Oosten verschillen zoozeer van het Duitsche, wat hun nationaliteit betreft, dat
deze oppositie voldoende verklaring geeft, waarom men voortdurend opnieuw
weerstand bood aan de macht van den keizer.

Dr W. KAMLAH, Apokalypse Geschichtstheologie. Die mittelarterliche Auslegung der Apokalypse vor Joachim von Fiore, Historische Studien, Heft 285. — 131 blz., M. 5,20, 25 % korting
voor het buitenland.
Reeds had Justus van Tiberias in iijn Joodsche kroniek een theologie
van de wereldgeschiedenis (Geschichtstheologie) geconstructeerd. Dit werk
bleef bij de Joden voortleven in talrijke nieuwe uitgaven tot aan de Fransche
Revolutie. Ook wordt ze in 't Christendom overgenomen door Julius Africanus,
Hippolytus en Eusebius en wordt door de eeuwen heen vermenigvuldigd in
duizenden kronitken. — Me dunkt dat K. deze Geschichtstheologie >> niet gekend heeft. Door de z apocalypsis >> komt neven de kristelijke kroniek en ten
deele rfhankelijk van haar de « Geschichtstheologie >> van Irendus op : de
Chiliasmus. Tegen deze opvatting strijden Origenes, Tychonius, Hieronymus en
Augustinus. Tot aan Joachim von Fiori exclusive of tot Bruno von Segni (1123)
inclusive volgen alien met Augustinus de antichiliastische exegese van Tychonius. — Alles wat K. hierover geeft, zal iedereen overtuigen.

Dr A. NOHE, Der Mailander Psalter. Grundlage & Entwickelung
Freiburger theol. Studien, Heft 41). Herder, Freiburg i. Br.,
170 biz., M. 2,50.
S. heeft uit Ambrosius' werken psalmcitaten verzameld ; hij vergelijkt ze
dan met het milaneesch Psalterium, dat nu nog bestaat. Uit dit onderzoek
blijkt dat het mil. Ps. wel onder invloed staat van het Ps. romanum, maar
daarneven nog door vele andere handschriften beinvloed werd zonder nochtans
zijn eigen karakter te hebben verloren. In deze studie is N. leerling van M.
Allgeier in Freiburg. Deze plaatst de psalmvertaling door den H. Hironymus
naar den hebreeuwschen tekst vervaardigd tusschen het ps. Rom. en het ps.
Gallicanum. N.'s besluiten steunen ook die opvatting.

Dr Joseph SCHMIDLIN, Papstgeschichte der neuesten Zeit. (1800
bis zur Gegenwart). — Munster. Band I : Papsttum und Papste
im Zeitalter der Resbauration. XXX en 708 blz.. Lexikon.
formaat). — Band 2 : Papsttum und PApste gegenither der modernen StrOmungen Pius IX und Leo XIII. (1846-1903). XXVIII

BOEKENNIEUWS

463

en : 616 Seiten, geb. M. 22 ; linnen M. 27 ; halfleder M. 30.
3 Band. Papsttum & Papste im XX jahrhundert Pius X
& Benedikt xy. (1903-'22) 1936, XX en 350 biz., M. 14.
geb. M. 17. — Verlag Josef KOsel & Friedrich Pustet, Munchen.
Waar Pastor's geschiedenis ophoudt in 1799 bij den flood van Pius VI,
vangt S. aan, en gaat door tot 1922, d. i. tot aan den huidigen paus Pius XI.
Oak diens leven ligt reeds klaar, maar uit eerbied voor den nog levenden paus
is het nog niet verschenen. De eerste band zet in met de uitwerking der Revolutie op de Kerk ; met het vernietigende en ook weer het sterkende dat ze voor
haar meebracht. Deze gansche periode is geschiedkundig doorvorscht onder
alle mogelijke oogpunten. Door de methode van Pastor en het ruime gebruik
dat S. maakte van het pauselijk archief wist hij steeds nieuwe gezichtspunten
te onthullen, welke alle Katholieken belang inboezemen. Het tijdstip dat Pius VII
tegenover Napoleon stelde, is het begin van een vrijere ontplooiing en opbloei
der Kerk. — Doch met het jaar 1848 wordt het vatikaansch archief gesloten,
omdat de latere oorkonden te dicht bij den huidigen tijd staan. De S. geeft
zich dan alle moeite om dit gebrek aan documenten te verhelpen en zoo
mogelijk geheel te doen verdwijnen.
Velen onder ons hebben nog herinneringen uit hitn kinderjaren welke
teruggaan tot die tijden. Daarop steunt nu de S. om groote richtlijnen te
zoeken, en toch heeft dit hem niet belet het werkelijke van het ingebelde klaar
te onderscheiden.
Wekenlang hoorde ik uit dit boek bij studeerende jeugd voorlezen, en
alien volgden met veel interesse. Trouwens door een meester in het vak worden
hier de meest actueele gebeurtenissen behandeld als de geweldige uitbreiding
gedurende de daatste eeuw van het missiewerk, en de gevolgen van den wereldoorlog op het leven en den bloei der Kerk.

Prof. Dr. HERKENNE, Das Buell der Psalmen iibersetzt and erk1irt.
— Haustein, Bonn, 466 blz., M. 14,50.
Veel is er over de psalmen gezegd geworden. En terecht, wat valt er
niet te verklaren in deze psalmen die door zoovelen dagelijks worden
gebeden ? Zelfs voor wie gestudeerd heeft zijn ze dikwijls moeilijk. 't Latijn
en 't Grieksch, waarin ze werden overgezet, werpen er geen klaar licht op.
Zelfs het Hebreeuwsch kan niet alles verklaren, omdat deze taal enkel uit
medeklinkers bestaat en aldus vele interpretaties van 66nzelfden tekst toelaat.
De speciale verdienste van dit boek ligt hierin, dat het sinds 30 jaar de eerste
groote, katholieke, wetenschappelijke studie is die over de psalmen werd geschreven.

Peter LIPPERT, Einsam & Gemeinsam. — Herder, Freiburg i. Br.,
1936, 234 biz..
.
-De Schrijver is reeds overleden ; maar dit boekje is een mooie gedenkenis omdat het is de uiteenzetting van Pater L.'s gedachte : Mochten we alien
met mekaar blijven door een gemeenschappelijk bezit van al onze geestelijke
goederen !

464

BOEKENNIEUWS

Prof. Dr. R. MEILI, Psychologische Diagnostiek. Einfiihrung zur
Psychologen and Erzieher. — Ernst Reinhardt, Munchen, 256
blz., M. 6.
M. gaat uit van het felt dat we bewust of onbewust onzen naaste beoordeelen ; we kunnen niet anders, maar uit liefde houden we dit oordeel voor
ons alleen. In dit werk nu zoekt S. naar vaste methodes die ons in staat stellen
vasten grond aan ons oordeel to geven. Al wat in 't Fransch of 't Engelsch over
dit onderwerp werd geschreven, heeft M. benut en ontwikkeld in deze persoonlijke studie.

Friedrich SCHNEIDER, Die Selbtzterziehung. Wissenschaft 6
Ubung. — Verlag Benziger, Einsiedeln, Köln, 1936.
Al wie doet aan zelfopvoeding vindt hier een nuttig boek. Ook kan ledereen zich interesseeren aan wat er gezegd wordt over Christus. S. Ignatius met
zijn bizonder gewetensonderzoek, of over den PaHotijii P. Kentenich in Schiinstatt met zijn leer over het berouw en het goede voornemen.

Wilhelm ELLBRACHT, Erziehung in der Familie. — Schoningh.
Paderborn, 1937, 176 blz..
S. onderlijnt scherp de rol der ouders als opvoeders : ieder mensch voedt
tenslotte zichzelf op, daarin Iligt het gevaar maar ook de grootheid. Er gaat
een optimistische stemming uit van deze practische besprekingen, die met de
erfelijkheid en de psychologische fa ctoren bij ouders en kinderen rekening
}louden. Bijzonder mooi is behandeld het religieuze Leven in de familie. Verder
is het geheele boekje opgeluisterd door vergelijkingen tusschen het huidige en
vroegere familieleven.
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Aan den Lezer
Met het oog op onze propaganda hadden we bij het vorig
nummer van STREVEN een kaart gevoegd, met verzoek ze terug
te zenden, ingevuld met de namen van Vlaamsche intellectueelen die
in ons tijdschrift belang 'konden stellen.
Een vrij groot aantal van deze kaarten zijn ons, zorgvuldig
ingevuld, toegekomen. Dit blijk van sympathie voor ons kultureel
apostolaat is ons een kostbare steun, en Wij danken van harte de
inzenders.
Uit vele brieven en gesprekken is ons overigens gebleken dat ons
« streven » door vele katholieke intellectueele Vlamingen gewaardeerd
wordt. Van verscheiden zijden werd ons bevestigd dat men ons tijdschrift op prijs stelt omdat het onalhankelijk, buiten en boven elken
partijtwist, een .onbevangen katholieke stem laat hooren. Ook omdat
het, over elk actueel probleem, zijn woord spreken , wil. Een onafhankelijk oordeel en velerhande onderwerpen : dit waren, van het oogenblik ar dat we ons tijdschrift oprichtten, onze twee doeleinden. En
het doet ons oprecht genoegen te vernemen dat onze bedoeling ook
zoo begrepen werd.
Door onze talrijke lezers aangemoedigd zullen we op den ingeslagen weg voortgaan. Wij zijn ons immers bewust dat het does,
eenigszins benaderd, verre van bereikt is. Geen moeite zullen we sparen om ons tijdschrift zoo snel mogelijk nog nauwer bij de tijdsnoodwendigheden aan te passen. Zoo hebben wij ons voorgenomen, in
den volgenden jaargang van STREVEN, in een reeks van vijf artikels,
het zooveel besproken en omstreden probleem van het* staatsgezag te onderzoeken. V iji onzer meest vooraanstaande medewerkers
zullen beurtelings handelen over het katholiek-leerstellig, het Wijsgeerig, het juridisch en het historisch aspect van het probleem, alsmede
over de verhouding tusschen Staat en corporatie en tusschen Staat
en Kerk.

466

AAN DEN LEZER

Voortaan zullen we ook regelmatig een internationaal overzicht
kunnen geven over de jongste gebeurtenissen, ongeveer zooals het,
in dit nummer, door Mr. J. Van Houtte, Professor aan de handelsafdeeling van de Universiteit te Leuven wordt aangevat.
Nog andere plannen liggen ter studie, en zullen, hopen we,
binnen afzienbaren Hid uitgewerkt worden. De verwezenlijking van
verscheiden onder hen veronderstelt echter een merkelijk ruimeren
lezerskring.
Daarom zijn wij zoo vrij ook bij dit nummer dezelfde kaart als
bij het vorige te voegen, met vriendelijk verzoek aan onze lezers die
het nog niet deden, ze ingevuld terug te zenden. Degenen die ons
dezen dienst reeds bewezen verzoeken we bij hun vrienden, waarvan
ze ons de namen opgaven, persoonlijk, als het kan, aan te dringen,
opdat ze ons opzenden van proefnummers met een abonnement zouden beantwoorden.
Aan de talrijke niet-geabonneerden die dit nummer van STREVEN als proefnummer ontvangen, vragen we het ernstig door te
lezen, en bij middel van de bijgevoegde kaart, ons hun inschrijving
te laten geworden.
Allen danken we voor hun aanmoedigenden steun, en we houdert
ons aanbevolen voor alle welwillende kritiek. Dank zij een vertrouwelijke samenwerking van de lezers met de redactie hopen we tot een
tijdschrift te komen dat op zijn eigen bescheiden wijze meewerkt
aan den intellectueelen heropbloei van het katholieke Vlaanderen.
DE REDACTIE.
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Neutraliteit en Verdraagzaamheid
door Prof. J. SALSMANS, S.I.

Neutraliteit of onzijdigheid is de subjectieve houding van wie zelf
geen partij wil kiezen noch kleur bekennen ; hij ontzegt zich rechts
of links te ijveren, of zelf er een persoonlijke meening over na te
houden
Verdraagzaamheid staat daarmede in verband, doch met ob jectiever beteekenis : men gunt aan anderen vrijen handel en wandel,
alsof het er weinig op aankwam wat ze denken en doen.
In het heidendom, en in 't bijzonder bij de sceptici, de skeptische
wijsgeeren der oudheid, waren er veel die wanhoopten de waarheid
te kunnen achterhalen, en er onverschillig tegenover stonden, en
ongeveer als Pilatus zuchtten « Quid est veritas ? Wat is toch waarheid » ( Joann. 18, 38) ? ! —. Maar sedert het ontstaan van het christendom betuigden zich voorstanders en tegenstrevers of ketters
doorgaans even beslist en vierkantig in overtuiging en handelswijze :
pro of contra.
Slechts in de 18e eeuw, als de encyclopaedische wijsbegeerte van
Voltaire en Diderot en tutti quanti de grondvesten van godsdienst
en kennis ondermijnde, komt de twijfelzucht weer aan den dag : zeker skeptisch agnosticisme geldt als - de echte wetenschappelijke howding ; men wil zoogezegd zich niet uitspreken, noch iemand in zijn
opinie lastig vallen. En zoo zijn de moderne begrippen van onzijdigheld en verdraagzaamheid wezenlijk een uitwas van de valsche
wijsbegeerte der 18e eeuw en van den liberalen geest der Fransche
Omwenteling : over alles zal ieder mogen denken en zeggen wat hij
wil!
*
**
Welnu, is zulke houding tegenover de waarheid redelijk en wijs ?
Ging het over zienswijzen, die heelemaal niet « bewezen » zijn,
dan is het onbetwijfeelbaar verstandig alle oordeel te schorsen, hoewel het ook niet onredelijk is, voorloopig althans en met zeker terug-
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houding, zijn instemming te hechten aan wat op degelijke gronden
berust. Dan ook is het plicht anderen niet te verketteren, die de
tegenovergestelde waarschijnlijkheid aankleven : dat vergen wijsheid
en wederzijdsche eerbied en liefde. In dubiis libertas, zegde reeds
Augustinus, in omnibus caritas : in het twijfelachtige vrijheid, maar
in alles liefde.
Doch het is onlogisch en absurd die houding te veralgemeenen,
alsof er geen enkele absoluut vaststaande en onbetwijfelbare waarheid was, alsof het vrij stond over alles te discussieeren, alsof andermans meening altijd eerbied verdiende. Er bestaat, en daar zijn wij,
christenen, bewust van, een philosophische waarheid, die, minstens
wat de grondvesten der kennis betreft en de grondwaarheden, als
het bestaan van een Opperwezen, de onsterfelijkheid der ziel, de
bekwaamheid van 's menschen verstand tot het bezit der waarheid,
zich aan elk mensch met normaal ontwikkelde rede z$5.6 voordoet, dat
het ongerijmd blijkt zijn instemming in te houden. Er bestaat vooral
een godsdienstige waarheid, door God geopenbaard, en met voldoende bewijzen toegelicht en geschraagd, om de instemming te verdienen van elk « redelijk schepsel » met gezond verstand en goeden
wil. « Ik ben daartoe geboren, zegde Christus, om te getuigen voor
de waarheid ; al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem ( Joann.
18, 37).» Bijzonder jammer is het, dat juist tegen de zich duidelijk
voorstellende godsdienstige waarheid vele menschen zich kritisch en
aanmatigend gedragen !
*
**
Zekerheid of zelfs klaarblijkelijkheid zijn dus geen utopie. Integendeel onzin is het : scepticisme, neutraliteit en verdraagzaamheid als
absoluut geldende principes te huldigen.
Of zou het soms een volmaaktheid voor den mensch zijn te kunnen
twijfeleen of te willen twijfelen aan iets, dat hem met voldoende
zekerheid bekend is ? De rede haakt naar het bezit der waarheid,
haar voedsel, en waar die waarheid helder voorkomt, hecht zich
heel natuurlijk het verstand aan zijn goed en zijn voorwerp, het ware.
« Over alles te willen denken wat men verkiest » is effenaf onbezonnen. Trouwens wie zoo spreekt, laat zich begoochelen door bijmotieven die niets gemeens hebben met een onvooringenomen streving
naar de waarheid ; en zoodra hij tot het nuchtere inzicht der objectiviteit terugkomt, beseft hij hoe onverstandig en onlogisch zulke
geesteshouding is. Onverschilligheid en onbeslistheid tegenover hel-
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der schijnende werkelijkheid is niet menschelijk noch menschwaardig.
De waarheid eischt in den regel onze instemming ; zij neemt ons
verstand gevangen, zooals S. Paulus zegt (2 Cor. 10, 5), in den
dienst van Christus, maar juist om het vrij te maken van den sluier
en de drukking der duisternis. «Veritas liberabit vos, zegde onze
Zaligmaker zelf, de waarheid zal u vrij maken » ( Joann. 8, 32).
Een gekende waarheid is dan ook uiteraard onverdraagzaam jegens
de ontkenning van haar zelf, en jegens de valschheid. Zij ke pt geen
compromis, maar draagt in zich de onwrikbare stemming : Quod est,
est : wat is, dat is nu eenmaal zoo en niet anders. Derhalve is het
ook niet redelijk anderen alle vrijheid van denken van harte te gunnen, tegenover een waarheid, die, zooals we veronderstellen, ons
helder toeschijnt. Zeker wij kunnen niet oordeelen over hun subjectieve goede trouw, en wij moeten niemand wegens kwade trouw
veroordeelen ; maar indien wij bewust zijn de waarheid te bezitten,
dan hoeven wij niet goed te keuren, dat anderen daarvan verstoken
zijn, noch den toestand van onbeslistheid van die anderen of van
loochening der waarheid, als den objectief idealen en normalen te aanschouwen. Verdraagzaamheid ten overstaan van de met zekerheid
gekende valschheid zelf is principieel uit den booze. Wat trouwens
niets afdoet aan de praktische verdraagzaamheid aan de personen
uit christelijke liefde verschuldigd, en aan het christelijk medelijden,
dat wij koesteren moeten voor degenen die de waarheid niet erkennen.
*
**

Dat zien we ook op oneindige wijze in God zelf verwezenlijkt.
God is de waarheid, en kan geen ziertje valschheid beamen noch
goedkeuren. « Ego sum veritas, Ik ben de waarheid, zegde Christus D
(Joann. 16, 6) , met alle goedheid voor niet-moedwillig dwalenden,
Zoodanig is ook de houding der Kerk, die sommigen « zoo onverdraagzaam » vinden. Ze bewijst dat zij de waarheid bezit en is
bewust van haar taak en haar plicht de waarheid, haar door Christus
toevertrouwd, onvervalscht en onverminkt te bewaren en voor te
houden. Ze moet en zal immers de minste onwaarheid dadelijk uitroeien, ja met waarschuwenden vinger wijzen op meeningen, die,
al zijn ze geen ketterij, toch eenigszins de zuiverheid der leer en den
glans van het « ware » in gevaar brengen. Niet slechts wat de dogma's
betreft, ook omtrent de zedenleer, houdt zij vast voor, hetgeen ze,
door den heiligen Geest verlicht, weet waar te zijn : trots alle mo-
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derne strekkingen of gevoelsargumenten zegt zij : non licet, dat mag
niet, aangaande allerlei onkuischheid buiten of binnen het huwelijk,
vruchtafdrijving, misbruik van rijkdom enz. Ja voorwaar, de Kerk
is niet inschikkelijk en niet modern genoeg, als men door « modern »
zijn begrijpt zich laten meevlotten met de stroomingen van den dag.
Daaruit hare wetgeving omtrent boekenverbod en voora fgaande
boekencensuur. Wat al herrie onder de voorvechters der « vrijheid
der wetenschap » en der « meeningsvrijheid », ten overstaan van die
zeer wijze maatregelen, waardoor zij juist de waarheid verdedigen
wil en meteen de wetenschap dienen, en als een voorzichtige moeder
haar kinderen tegen het verraderlijk vergif der dwaling en tegen
zedenbederf wil beveiligen ! Valschheid en kwaad hebben toch geen
rechten en moeten niet ontzien ! Kan zij hen wellicht ongestraft laten,
die voor zichzelf alleen de waarheid verdonkeremanen, zij heeft toch
den strengen plicht andere haar toevertrouwde zielen te verdedigen
tegen den invloed van waarheid- of zedenbedervende penneridders.
Dezelfde waarheidsliefde en bezorgdheid voor de zielen doet haar
de gemengde huivelijken streng verbieden, waarin doorgaans voor de
katholieke partij gevaar voor afvalligheid bestaat of minstens voor
godsdienstige onverschilligheid, en nog grooter gevaar voor de katholieke opvoeding der kinderen. De cijfers, bijzonder in Duitschland en Holland, spreken maar al te duidelijk en al te treurig, spijts
de zoogezegde ernstig gegeven waarborgen. ,— Een typisch voorbeeld
van ongerijmde verdraagzaamheid is het voorstel —, men hoort het
niet zelden ! — dat de jongens den godsdienst van vader zouden
volgen en de meisjes dien van moeder...! Alsof niet alle zielen even
waard in Gods oogen waren en Christus niet voor alle gestorven
was I Men kan het warempel de Kerk niet euvel duiden, dat ze geen
enkeFe ziel goedsmoeds aan de dwaling prijsgeeft ! —9 Van hetzelfde
allooi is het opzet van het huwelijk niet slechts door den katholieken
pastoor te laten inzegenen, maar ook door den protestantschen dominee : « Men mag immers in de moderne omstandigheden niet a te
veel » vragen en niet alles voor zich willen hebben : men moet inschikkelijk wat geven en wat nemen »... Alsof alle godsdiensten even
waar en goed en eerbiedwaardig zouden zijn ! —, Voorzeker, een
« gemengd huwelijk » is geen « onverschillige zaak »... waartoe het
voldoende is dispensatie aan te vragen als een pure formaliteit ! Tot
een dispensatie van een kerkelijke wet, een gunst die trouwens nooit
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rechtens verschuldigd is, zijn buitengewone en ernstige redenen, met
den noodigen waarborg, strikt geeischt.
Dergelijke zorg tot behoud van waarheid en godsdienst, en hetzelfde verbod, dienen aangepast aan een huwelijk met een ongodsdienstige partij, zoodat het in den regel ook ongeoorloofd is kennis met
haar aan te knoopen.
**
Nogmaals op dezelfde grondbeginselen steunt de houding der
Kerk in zake onzijdig onderwijs. Neutrale inrichtingen waar men
zoogezegd zich noch voor, noch tegen den godsdienst uitlaat, gemengde scholen die nl. ook voor kinderen van andersdenkenden openstaan zonder dat de leiding uitgesproken katholiek is, zijn niet veilig
en goed genoeg voor katholieke jongelingen, en derhalve zijn ze
voor hen verboden, ofschoon wellicht een priester er den godsdienst
komt onderwijzen. Zoo luidt het duidelijk voorschrift van het Kerkelijk Wetboek (can. 1374 ). Het is praktisch onmogelijk z66 een
tijdlang les te geven dat men strikt neutraal blij ft. En daarom is er
in zulke scholen altijd zeker gevaar vanwege meesters, leerlingen of
boeken, en — wat niet te onclerschatten valt vanwege de makkers.
Voor gedoopte kinderen mag het onderricht en N.B. de opvoeding
niet futloos en kleurloos zijn, maar moet gansch doordrongen zijn met
waarheid en godsdienst. Indien het zelfs in uitstekende katholieke
scholen een zoo moeilijke taak is de jeugd tot hechte deugd op te
voeden, wat moet het dan elders zijn ? ! Het is niet slechts uit godsdienstige overtuiging, maar ook krachtens een zeer juist psychologisch gevoel, dat de katholieke ouders zich in 1879 zooveel offers
getroostten om hun kinderen van een gevaarlijk onderricht te vrijwaren. Sindsdien hebben de uitwerkselen der onzijdige school op
reeds talrijke geslachten, en het nog immer ijveren van andersden-kenden voor neutraal onderwijs, hun maar al te zeer gelijk gegeven.
Op zulk punt kan en mag en zal de Kerk niet toegeven. Pius XI
heeft de rechten van ouders en Kerk in zake onderwijs scherp en
duidelijk uiteengezet in zijn, helaas, te weinig gekende Encycliek
over de opvoeding (31 dec. 1929) , en nog onlangs bewohderden wij
hoe die tachtigjarige grijsaard op de bres springt om de katholieke
jeugd in Duitschland te beschermen.
**
In verband met neutraal onderwijs staat het vraagstuk der onzijdige
zedenleer, of leeke moraal, een zedelijk stelsel waar God niet eens
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genoemd wordt. Dit systeem is niet slechts onvolledig, omdat daarin
de plichten jegens het Opperwezen niet bestaan, maar is ook onvolmaakt, als een puur-menschelijke fatsoenlijkheid, omdat, buiten de
Godsgedachte om, de begrippen van zedelijk goed en kwaad noch
van zedelijke verplichting duidelijk geformuleerd en degelijk gegrondvest kunnen worden, en omdat God alleen een alleszins voldoende
kennis der zedenwet, en voldoende drijfkracht en sterkte om die
volhardend te onderhouden, verschaf fen kan (1 ). De katholieken
moeten de « moraal zonder God » verwerpen, zoo leers ons Concilie
van Mechelen van 1920 (d. 36). De zedenleer mag niet van den
godsdienst losgescheurd worden. De Kerk ontving van Christus opdragt niet slechts om de dogma's maar ook om de zedelijhe voorschriften voor te houden, daar zij den weg naar den hemel leeren
moet. En onze tegenstrevers kunnen de vreugde niet smaken even
goed als wij, katholieken, een menschwaardig en zedelijk gedrag
in te prenten.
**
Krachtens dezelfde bezorgdheid drukt de Kerk de geloovigen op
het hart, niet alleen dat slechte dagbladeu lezen een zonde is, maar
ook dat de zoogezegd neutrale pens geen passend geestesvoedsel
biedt ( Conc. van Mechelen, d. 234 ). Oprechte onzijdigheid is hier
ook praktisch onmogelijk en niet duurzaam te verwezenlijken, daar
vele onderwerpen in betrekking staan met geloof en zeden, en dus
onvermijdelijk van een of ander standpunt uit toegelicht worden.
Trouwens in een kleurlooze voorstelling komt de waarheid niet tot
haar recht, maar blij ft onvolledig en verminkt. In plaats van geestdrift voor de christelijke leer, ontstaat er een onverschilligheid die
den geest van geloof doet uitbloeden. Hier nogmaals is onzijdigheid
uit den booze.
*
**
Zelfs in loutere politiek is strikte onzijdigheid principieel afkeurenswaardig : een burger mag niet afzijdig en onverschillig blijven
tegenover 's lands welzijn, maar moet b. v. het middel dat de moderne
wetten hem ter hand stellen om bij te dragen tot het heil der gemeenschap, zijn stembrief, gebruiken en goed gebruiken, krachtens de
deugd van sociale rechtvaardigheid, ni. zijn stem geven aan degenen
die volgens hem het best het algemeen welzijn zullen bevorderen.
(1) Rechtelijke Plichtenleer, n. 1-2 Geneeskundige Plichtenleer n. 1-4. — Over
verdraagzaamheid >, zie ook Vermeersch, La Tolerance.
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Als echter, zooals in ons land, de politiek innig gemengd is met
de hooger staande belangen van God en van de zielen, dan wordt
die gewetensplicht, volgens de hierarchie der waarden, zooveel te
strenger. Bisschoppen en priesters gaan hun taak niet te buiten als
ze die verplichting, zooals elken gewetensplicht, verkondigen. De
Kerk houdt zich niet bezig met louter politieke, louter stoffelijke zaken en daarin geeft ze geen richting, doch waar zij oordeelt dat de
hoogere belangen van den godsdienst tusschenbeide komen, is zij
bevoegd om voorlichting te geven en richtlijnen aan te wijzen (1).
Onzijdigheid in zulke omstandigheden zou in de handelwijze der
burgers zeer dicht komen te staan bij afiijdigheid van den godsdienst
zelf, als nl. iemand beweert noch tegen noch voor den godsdienst te
zijn, doch zich eenvoudig daarbuiten te houden door niet te « pratikeeren D. Zulke onzijdigheid is nu toch al te monsterachtig, daar
« God dienen » de eerste plicht van een « redelijk schepsel » is en
zijn reden van bestaan, en daar een gedoopte zijn geloof en zijn
lidmaatschap van de Kerk moet belijden en beleven. Heeft Christus
niet gezegd : « Wie niet is met Mij, is tegen Mij » (Mt. 12, 30) ?
Wie hierin beproeft onzijdig te blijven, is daardoor alleen reeds
teg en Christus.
*
**

In den gewonen omgang met andersdenkenden ziet de Kerk nu
veel door de vingeren wat in de Middeleeuwen om het gevaar voor
contaminatie verboden was. Zij waarschuwt echter dat de handelwijze der christenen nooit den schijn mag hebben het kwaad goed
te keuren of de dwaling gering te schatten. Zoo bij voorbeeld « afkeurenswaardig zijn de katholieken, zegt de Kerkvergadering van
Mechelen (1920 ; d. 74 ), die niet-kerkelijk--getrouwden ontvangen
en bezoeken alsof ze wettige echtgenooten waren, of die met de
openbare bestrijders der Kerk omgaan op een voor Christus smadelijke en voor de geloovigen ergerniswekkende wijze ».
In neutrale vereenigingen zijn onze christenen niet op hun plaats.
Niet slechts de arbeiders behooren bij katholieke syndikaten aan te
sluiten ( ibid. d. 122-124 ), ook de beoefenaars der hoogere beroepen
zullen zooveel mogelijk katholiek gegroepeerd zijn. Ultra-leeke genootschappen, als de « rotary », zijn niet betrouwenswaardig. Om
caritatieve doeleinden zullen wij op de allereerste plaats de heerlijke
(1) Zie den Kerstmisbrief (1936) der belgische Bisschoppen.
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katholieke werken steunen (1 ). In 't bijzonder moet de jeugd wegblijven uit zekere genootschappen met onzijdigen schijn, maar inderdaad protestantschen geest ( ibid. d. 315 ).
*
**

Een zekere toenadering volgens de moderne levensomstandigheden.
de « Godsvrede » zooals men na den oorlog nog al onbeholpen zegde,
mag nooit ingegeven zijn door een ijdel verlangen om verdraagzaam
te schijnen, noch door een ongezond « tolerantisme », noch door de
noodlottige strekking om alles te lalciseeren. Wij mogen niet andere
zielen laten bederven, noch onze eigen overtuiging in gevaar brengen,
noch toegeven aan « indifferentisme » of aan menschelijk opzicht,
noch eenige schaamte gevoelen voor Christus en het Evangelie. « Dat
de burgerlijke tolerantie van kwaad en dwaling, door de Staats
wetten voorgeschreven en door ons praktisch en oprecht aangenomen, onze eigen principes in spreken en handelen niet doe verwateren
(ibid. d. 74) ».
Maar tegenover de personen, al zijn ze heftige tegenstanders van
wat voor ons heilig is, behooren we altijd de christelijke liefde te
beoefenen. We zijn vol medelijden en vol goede gevoelens tegenover andersdenkenden, en wenschen hun alle goed toe, vooral het
geluk van de waarheid te erkennen. We stellen ons niet hoogmoedig
boven hen, noch zien misprijzend van uit de hoogte op hen neer, wel
indachtig dat ook voor ons het geloof een « gave Gods » is. Maar
in het zalig bewustzijn van de waarheid te bezitten, gevoelen wij
ons gelukkig en danken God. Zonder ooit te doen aan broodrooverij,
fanatisme of kwaadsprekerij, noemen wij toch het kwaad bij zijn
naam, en ontmaskeren dwaling en valschheid waar zij willen binnensluipen. Met een woord : onwrikbare beginselvastheid sluit de goede
verdraagzaamheid jegens de personen niet uit.
Handelde Christus zelf ook zoo niet ? Met alle minzaamheid voor
niet-moedwillig dwalenden en voor « menschen van goeden wil »,
heeft Hij de verleiders van zijn yolk in hun waar daglicht gesteld ;
nooit heeft hij in zijn prediking de waarheid verdoezeld of geminimiseerd ; valschheid en kwaad spaarde hij geenszins. En men kan
het zijn volgelingen niet kwalijk nemen, indien zij, met eerbiedige
bescheidenheid, hun eigen gedrag willen regelen volgens zijn goddelijk voorbeeld.
(1) Zie Blaton, in Collat. Gauday. 1936, biz. 268.
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Nederlandsche Inleidingen tot de Wijsbegeerte
door E. VANDENBUSSCHE S. J.

Met zijn tijd mee te gaan, lijkt wel het eenvoudigste wat men tegenwoordig van iemand eischen kan. Het is noodig om zijn taak behoorlijk te vervullen, en tot het noodzakelijke acht men ieder in staat.
Hoe vanzelfsprekend deze eisch ook schijne, niettemin wordt dit
steeds moeilijker, naarmate beschaving en cultuur zich ontwikkelen.
In de laatste decennia hebben een paar generaties, niet het minst
door allerpijnlijkste ervaringen, hun kennis op alle gebied verrassend
uitgebreid. Gevestigde wetenschappen als natuurkunde en scheikunde
zagen, door nieuwe uitvindingen, niet alleen hun domein verruimd,
maar ook hun methodes totaal vernieuwd en hun practische toepassing in de moderne techniek verduizendvoudigd. Daarnevens streven
nieuwe wetenschappen als ethnologie, sociologie e. a. naar autonomie
en eigen methodiek, terwij1 de kunst allerlei richtingen is ingeslagen,
waar velen niet wegwijs in kunnen worden.
Een gestudeerde, wien dit alles ontgaat, hinkt zijn tijd achterna. Hij
moet er contact mee nemen, al was het maar om de geestelijke instelling van zijn medemenschen : hun psyche en ethos te begrijpen. Een
uitgebreide studie kan hij zich natuurlijk niet veroorlooven ; en zelfs
indien hij over voldoende tijd en middelen beschikte, dan zou hij nog
niet in staat zijn om deze wetenschappen zonder voorbereiding grandig te bestudeeren. Wanneer wij weinig tijd hebben en de stof ingewikkeld is, zien wij dan ook uit naar een inleiding tot de wetenschap,
waarmee wij willen kennis nemen.
Ongeveer om dezelfde redenen gaan wij zoeken naar een Inleiding
tot de Wijsbegeerte. Op dit gebied hebben wij daar zelfs nog meer
belthefte aan. Hoezeer ook iedereen van nature uit philosoof is, toch
is de philosophie voor hem zoo maar niet toegankelijk. Voorbereidingen en inleidingen bewijzen ons in dit vak vooral kostbare diensten.
Vele jaren Lang moesten wij een modern algemeen werk van dien
aard ontberen ; thans biedt de Nederlandsche boekenmarkt ons zes
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oorspronkelijke inleidingen tot de wijsbegeerte (1 ). Ze verschenen
alle tusschen 1927 en 1934, en 66n ervan beleefde in dit korte
tijdbestek twee herdrukken. Een alleszins merkwaardig verschijnsel I
Wij willen er even onze aandacht aan schenken, om den lezer in
de gelegenheid te stellen te kiezen of desnoods te helpen, waar de
keuze hem in verlegenheid bracht.
Hun verscheidenheid,
Reeds in de eerste jaren van zijn lang professoraat placht Kant zijn
studenten aan te zetten om veel meer te philosopheeren, dan wel aan
philosophie te doen. Hij wilde dat ze zich niet alleen zouden eigen
waken wat hij hun aan begrippen, principes en zelfs historische systemen voorschotelde, maar dat ze dit alles zouden verwerken om op
eigen krachten te gaan denken. Deze aansporing berustte op de erkenning van het diepe wezen der wijsbegeerte : haar wetenschappelijk
en haar persoonlijk karakter tegelijk, waardoor ze een aparte plaats
inneemt in ons geestesleven.
Philosophie is inderdaad een wetenschap, en als zoodanig berust
ze op een methodiek en brengt een bepaald technisch apparaat mee,
dat wij moeten beheerschen om haar te begrijpen. Maar in den
mensch leeft ze daarenboven als een natuurlijke drang : elk mensch
is philosoof, zoodat men terecht heeft kunnen schrijven : « it Taut
etre déjà quelque peu philosophe pour s'abstenir a point de philosopher D (2). Zoo moeilijk kan het zijn om aan dezen drang te weer(1) Dr. E. De Bruyne, Inleiding tot de Wijsbegeerte. (Philosophische Bibliotheek). — Standaard, Brussel ; N. V. Dekker & de Vegt, Nijmegen, 1927, 1929,
1932. 259 pp. ; 20 fr.
Dr. A. Vloemans, Voorbereiding tot de Wijsbegeerte. — H. P. Leopold's
Uitg.-Mij, den Haag, 1927. 201 pp. ; fl. 3,90.
Dr. H. Wolf, Inleiding in de Wijsbegeerte. — Sythoff, Leiden, 1931. 242 pp. ;
fl. 3,90.
Dr. J. H. Hoogveld, Inleiding tot de Wijsbegeerte. — I. Beginselen der wetenschapsleer. (Wijsbegeertige en zielkundige Bibliotheek). — Malmberg, Den
Bosch, 1933. 193 & 91 pp. ; fl. 3,90.
Dr. M. J. Langeveld, Op weg naar wijsgeerig Denken. (Volksuniversiteitsbibliotheek, nr 58). — Erven Bohn, 1933. 265 pp. ; fl. 1,90.
Dr. L. De Raeymaeker, Inleiding tot de Wijsbegeerte en tot het Thomisme.
(De wetenschappelijke Bibliotheek). — Het Kompas, Mechelen ; De Spiegel,
Amsterdam, 1934. 217 pp. ; 24 fr.
(2) Vgl. J. Marechal, Science empirique et psychologie religieuse. In zijn
4 Etudes sur la Psychologie des Mystiques. I 3 ., p. 66.
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staan. En zooals hij in elk van ons zich op persoonlijke en toch mededeelbare wijze zoekt uit te drukken, aldus heeft hij in de gescTiiedenis
verschillende wijsgeerige systemen voortgebracht, waarin wij slechts
kunnen doordringen als wij geleerd hebben persoonlijk te philosopheeren.
Voorbereiden tot philosophie en tot philosopheeren is dan ook op
zichzelf reeds een omvangrijke taak. Bedenken wij daarbij nog dat een
inleiding voor doel kan hebben even met de wijsbegeerte in contact
te brengen, of wel degelijk een propaedeuse aan de hand te doen,
dan zal het ons niet meer verwonderen dat wij voor de keuze gesteld
worden tusschen 6 inleidingen. Hun verscheidenheid is natuurlijk.
Het grootste contrast bestaat wel tusschen de werken van
Mgr. Hoogveld en Dr. Vloemans. Dat belet niet dat ze beiden
van êênzelfde beginsel uitgaan ; want op beide boeken zou men, dunkt
mij, dit motto kunnen plaatsen : « Al doende leert men. » De een
zoowel als de andere wil inleiden tot de philosophie met philosophie.
Maar de wijze waarop ze te werk gaan verschilt ongeveer evenzeer
als die van twee leermeesters, die hun candidaat-chauffeur voor 'n
proefritje installeeren, de eene op een nog niet ingebouwd chassis, de
andere in een luxueuse wagen. De eerste doet zijn leerling afzien van
het confortabele en aangename van den rit, om hem te toonen hoe
pedalen, handles en kleppen werken op zijn commando. Bij den tweede geniet de leerling van het autorijden ; de oneffenheid van den weg
doet hem behaaglijk op de veeren schommelen, maar in hem groeit
niet de zekerheid der bewuste beheersching.
Het werk van Mgr. Hoogveld behoort tot het strengere maar ook
soliedere genre. Het tweede, nog niet verschenen deel ervan, zal over
wezen en taak der wijsbegeerte handelen. Daarop is het eerste deel,
waarbij talrijke aanvullende nota's in een afzonderlijk fascikel gegroepeerd werden, eigenlijk slechts een voorbereiding. Uitgaande van
het feit dat de wijsbegeerte een wetenschap is, analyseeren wij er het
wetenschapsbegrip in zijn meest algemeene beteekenis. Daarmee zijn
wij aan 't philosopheeren over de menschelijke kennis, haar modaliteiten, haar middelen, haar voorwerp, haar uitbouw, met een woord
wij ontleden de kennis en ons kenvermogen in alle opzichten.
Daarentegen biedt Dr. Vloemans, vooral bekend om zijn werk over
Spinoza (3), beschouwingen over de wijsbegeerte en een schets van
(3) Spinoza, De mensch, het leven en het werk. — 's Grzlvenhage, 1931. —
Een boek, dat Dr. VI. pieteitvol geschreven heeft.
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haar geschiedenis, die een cultuur-historisch en essayistisch karakter
dragen. Zijn titel ten spijt zal dit boek niet zoozeer bevallen aan hem
die zich tot diepere studie van de wijsbegeerte wil voorbereiden, dan
wel aan een evenwichtig-ontwikkelde, een man met geestelijke . resonantie, die zich even in de philosophische atmosfeer wil verplaatsen.
Sokrates en Platoon komen onmiddellijk op hem af, want « er is geen
geschikter inleiding tot de wijsbegeerte denkbaar dan de studie van
den ontwikkelingsgang der Grieksche wijsbegeerte » (p. 47). Zij doen
hem philosopheeren, eenerzijds om een wereldbeschouwing op te bouwen, anderzijds om streng-methodisch waarheid te veroveren. En de
geschiedenis komt hun uitspraak bevestigen.
Dr. Vloemans doet echter geen objectieve methodes aan de hand
om de taak der wijsbegeerte te volvoeren. Zijn voorbereiding stelt zich
tot doel de psychologische grondslagen van die methodes te ontwikkelen m. n. de algemeene « verwondering D en den drang om alles
zijn verantwoorde plaats in 't geheel aan te wijzen. Hiermee wil hij
de philosophische geesteshouding opwekken. Niet alleen zal deze geesteshouding niet schaden aan de wetenschap, den godsdienst, de kunst
waarmee men totnogtoe zijn werkelijkheidszin verdiepte ; integendeel
zij zal dit alles samenbundelen en integreeren. Contact met de wijsbegeerte is een soort verruimingskuur voor den geest.
Blijkbaar heeft ook Dr. Wolf dit op 't oog gehad met zijn inleiding,
die ontstaan is uit lezingen, gehouden voor de Amsterdamsche « Vereeniging voor Wijsbegeerte ». Hij opent slechts enkele horizonten in

de philosophische wereld. Hij ziet de philosophie als een strijd van
tegenstellingen en aldus demonstreert zij volgens hem een principe
dat ons denken ten gronde moet liggen, nl. de polariteit « Onder
polariteit verstaat men tegenstellingen die, gelijk het positieve en
negatieve, steeds bij elkaar behooren en waarvan een pool niet zonder
den ander kan worden gedacht » (p. 7). Zijn boek is niets anders dan
een suggestieve poging om in de geschiedenis der wijsbegeerte een
reeks polaire spanningen in het licht te stellen. Zoo b.v. staan het
denken in syllogismen en het instinct, waarvan de hoogste (transcend.eerende ?) vorm de intuitie is, als polaire krachten : rationalisme en
irrationalisme, begrip en idee tegenover elkaar. Geen van beide kunnen wij prijsgeven ; beide liggen in de natuur van ons denken. Aldus
stelt Dr. W. ook de deductieve rationalisten en de empiristen en andere
richtingen meer tegenover elkaar (4 }.
(4) Af en toe gebruikt Dr. Wolf een echt storende terminologie. Zoo lezen
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Maar tot de philosophie toe kan men met meer nuchterheid en zakelijkheid beschouwen. Zelfs moet dat sours. Dan verlangt men binnengeleid te worden in de concrete wereld der wijsbegeerte ; men wil
in de philosophie thuis zijn als in zijn werkplaats. Aan dit verlangen
voldoet de inleiding van Prof. De Raeymaeker, die veel dienst zal
bewijzen bij het aanvangen van de studie der wijsbegeerte. Ze behelst
een inleiding tot de wijsbegeerte in het algemeen : een historisch overzicht en beschouwingen over het philosophisch denken, waaraan een
inleiding tot het Thomisme is toegevoegd.
Daaruit blijkt reeds dat deze inleiding practisch wil zijn. Tal van
systemen zijn hier in algemeene formuleering geschetst, niet zoozeer
terwille van de synthese als om den beginneling stilaan wegwijs te
maken in deze nieuwe wereld. Wordt het Thomisme als school aangeprezen, dan is dit niet om den rijkdom van zijn innerlijke wczenstrekken, die men eerst na veel studie kan waardeeren, maar omdat
de gulden tijd van het Christendom, waarin Sint Thomas leefde, en
het woord der pausen ons de waarde van het Thomisme als christelijke philosophie waarborgen. Geen hooge bespiegeling, maar bevatteiijke voorstelling, en verder een verzorgde bibliographie, kostbare
practische inlichtingen, waar men anders lang naar zoeken kan.
Het meest synthetisch zijn de inleidingen van Prof. De Bruyne en
Dr. Langeveld. Zij voldoen het best aan de verscheidene eischen, die
men aan een goede inleiding stelt en zijn bijgevolg ook algemeenbruikbaar.
Prof. De Bruyne is de bij uitnemendheid probleemgevoelige geest,
met een intense sympathie voor elke uiting van het geestesleven. Daardoor alleen reeds is hij aangewezen om in te leiden tot de wijsbegeerte.
Zijn werk vatte hij op volgens een klassiek-geworden schema : het
eerste deel geeft een ontwikkelingsgang van de wijsbegeerte, het tweede beschouwt dit denken op zichzelf.
Voor het schetsen van de geschiedkundige evolutie van het denken,
beschikt hij eenerzijds over een merkwaardig analytisch vermogen :
elk philosopheeren wordt in zijn eigen geestelijke geaardheid gevat ;

anderzijds weet hij met synthetische kracht systemen en gansche perioden in hun totale geestelijke atmosfeer voor den lezer toeganDe dieren... hebben verstand >> (p. 39). « Er is, wat 't intellect
betreft, geen essentieel verschil tusschen mensch en Bier. » (Ibid.) Wanneer
men aan de woorden « intellect » en « verstand » hun gewone beteekenis geeft,
is dit niet waar ; ook Dr. W. geeft dit toe. Waarom, tegen het gebruik in, deze
begrippen tot een zoo pooveren inhoud herleid ?
wij : «
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kelijk te maken. Hier lezen wij echt interessante bladzijden, ook over
het huidig wijsgeerig leven, zoodat wij weten waar ons persoonlijk
denken zich moet inschakelen, om « zeitgemdss )) en vruchtbaar te

zijn.
Het tweede deel handelt over den aard van dit denken, zijn verhouding tot de andere domeinen van het geestesleven als den godsdienst en de verschillende weterischappen, eindelijk zijn rol in het
leven. Wat is wijsbegeerte ? Wat kunnen en moeten wij ervan verwachten ? Hebben wij er lets van te vreezen ? Al deze vragen eischen
een antwoord, als wij willen vermijden dat naderhand een heele valsche problematiek ons voorgeworpen wordt, waarmee onze wijsbebeerte geen weg weer. Prof. De Bruyne geeft dit antwoord en bakent
de grensgebieden af, terwijl hij begrijpende welwillendheid meedeelt
voor traditioneele stellingen en tegelijk interesse, sympathie en zin
voor levende, actueele vraagstukken.
Dr. Langeveld hecht minder belang aan de traditie en voelt zich
veel onafhankelijker ten opzichte van de wijsgeerige bezinning van
het verleden. Voor hem is de huidige problematiek, die hij zich voorstelt op te wekken, eerst ontstaan met Kant ; wat daarvOOr komt verdient weinig aandacht. Een paar keeren spreekt hij over de scholastiek, maar dan geeft hij blijk er een onvolmaakte kennis van te hebben ( b.v. van de abstractie-theorie).
Zijn inleiding bestaat in ' t ontwikkelen dezer problematiek. Welke
philosophische vraagstukken dringen zich aan den mensch van de 200
eeuw op, en in welke richting kan hij naar oplossing ervan
zoeken ? Om ze te ontdekken beschouwt hij de innerlijke psyche van
den mensch in haar verhouding tot de buitenwereld. Aldus onderscheidt hij een drievoudige problemengroep, beantwoordend aan de
drie deelen der wijsbegeerte : de kennisproblemen ( wetenschapsleer ),

de zijnsproblemen (metaphysica ), de waardenproblemen ( ethica ). Dan
geeft hij, klaar en bevattelijk, verscheidene mogelijke oplossingen van
de in elk deel gestelde problemen en eindigt met een onderhoudend
hoofdstuk over Mensch en filosofie, dat herhaaldelijk aan Vloemans
doet denken.
Hun strekking.
Om te vliegen volstaan den vogel zijn veeren niet ; hij moet nog
ruimte hebben en lucht onder de vleugels krijgen. Maar waarheen
hij zijn vlucht ook richt, een horizon sluit zijn ruimte af en hi; zweeft
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in een stormige of sereene lucht, al naar gelang zijn instinct en net
klimaat waarin hij leeft. Aldus verplaatst ook elke inleiding tot de
wijsbegeerte ons in een bepaalde atmosfeer, die aan de wijsgeerige
bezinning een eigen karakter geest. Zij betaalt steeds een bijzondere
tol aan een tendens, zelfs wanneer zij alle scholen en tendenzen wil
voorstellen. Daaruit volgt dat zij, vooraleer wij het bemerken. ons
denken richt en critische normen opdringt om over philosophische
theorieén te oordeelen.
Op de eerste plaats richt zij ons in de wereld der wijsbegeerte
naar zekerheid of twij fel, naar rust of bewogenheid, naar oorlog of
vrede. De manier, waarop zij de philosophie voorstelt, zal hierover
beslissen. Onlangs publiceerde P. B. Jansen een artikel over « de christelijke philosophie », een onderwerp waarover, sedert enkel jaren,
veel gediscussieerd en geschreven werd. Volgens hem is het een
vrucht van de christelijke openbaring, dat de christelijke philosophie,
steeds in het zekere bezit van een goed aantal rationeel-beheerschte
waarheden, in rustig tempo evolueert, terwiji de niet-christelijke door
diepere problematiek bewogen wordt, maar veel minder algemeen-erkende waarheden verworven heeft (5).
De inleidingen, die wij bespreken, stellen de waarheid van deze
thesis op treffende wijze in het licht.
Drie schrijvers, m. n. Mgr. Hoogveld, Prof. De Raeymaeker en Prof.
De Bruyne, bewegen zich in de atmosfeer van de neo-scholastiek.
Niemand onder hen negeert de problematiek, die uit het wereld- en
levensbeeld van onzen tijd gegroeid is. Maar hoezeer een denker
als Prof. De Bruyne haar ook beleeft, Loch staat hij er met rustige
zekerheid tegenover, op den grondslag van de « philosophia perennis ». Philosopheeren is voor hem geen werk op drijfzand, maar op
vasten, reeds gedeeltelijk ontgonnen bodem. Zijn werk verhoogt het
vertrouwen in de wijsbegeerte, schept waardeering voor haar resultaten en wekt meteen den lust op om zich aan haar taak te wijden.
De lezing van de andere, niet-thomistische schrijvers werkt niet
even vruchtbaar. Zij worden als het ware geobsedeerd door de moderne problematiek en hun philosopheeren is doordrongen met geestelijke onrust. Het lijkt wel dat alle waarheden en alle waarden kunnen
betwist worden. De menschelijke geest zou niets bereiken wat onaantastbaar is en blij ft. Zoo zal men bij de lezing van Dr. Langeveld
(5) Bernhard Jansen, Christliche Philosophie. In « Stimmen der Zeit ). October 1936 ; p. 33.
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soms aan den indruk niet ontkomen, dat het wijsgeerig denken tenslotte maar een richtinglooze zingeving is van het individueele en
sociaal bestaan, een moeizaam tasten naar den duisteren groei van
het leven, een zwaar noodlot eerder dan een verlichtende plicht. Philosophie ? wellicht een eindelooze problematiek, waarin niets met afdoende zekerheid te ontwarren is.
De gevaren aan een dergelijke geesteshouding verbonden, liggen
voor de hand. Wie uit innerlijke onrust steeds paraat is om aan de
betrekkelijke waarheid van elk systeem krediet te verleenen, komt
er wel eens toe de absolute waarheid prijs te geven en tenslotte in de
skepsis onder te gaan. Dr. Vloemans is zich daarvan zeer bewust.
Niettemin brengt zijn werk een gelijkaardig gevaar mee, even noodlottig voor de wijsbegeerte en dat een niet gewaarschuwden geest
kan ontredderen.
De problematiek bestaat eigenlijk in de levende spanning der
vraagstukken van een tijd. Zij oefent op den mensch, wien het zoeken
in de natuur ligt, een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Het is
bekend hoe Lessing dit uitdrukte : « Wenn Gott in seiner Rechten
alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb
nach Wahrheit obschon mit dem Zusatze, mich immer und ewig
zu irren, verschlossen hielte und sprach zu mir : « wahle ! », ich fiele
ihm mit Dehmut in seine Linke und sagte : « Vater, gieb ! die reine
Wahrheit ist ja doch nur fur Dich allein ! ». Wat men hierbij ook opmerken mag, deze houding heeft dan toch dit kerngezonde, dat de
problematiek verstaan en beleefd wordt als een drang naar waarheid.
Weet men zich echter op een zekeren afstand te stellen tegenover de
problemen en ze ik zou haast zeggen belangloos te beschouwen, tamelijk onverschillig voor de uitkomst van zijn onderzoek, dan kan men
er wel een zekere harmonie in ontdekken. Een harmonie die op zichzelf voldoening kan geven en den geest gevangen houden. Meteen
wordt de problematiek een spel van vraagstukken, die elkaar onderling
aanbrengen en ophef fen, doch waar het uitzicht op waarheid uit verdwenen is. En dan gaat men philosopheeren om zich een genoeglijke
afleiding te verschaf fen in wat ik heeten zou « de schommel der
problematiek », behagen scheppend in de dynamiek, de beweging van
den geest, die voortspruit uit zijn nooit-voldaanheid. Dit verspelen van
de menschelijke denkkracht zal niet alleen schaden aan de philosophie,
maar daarenboven de geestelijke vermogens van den mensch ont-

zenuwen en ondermijnen.
Hieruit moet men evenwel niet bcsluiten tot de veroordeeling van
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dit snort inleidingen. Brengt hun strekking al een paar gevaren mee,
daarom zijn ze niet waardeloos noch onbruikbaar. Aileen het werk
van Dr. Vloemans verdient wat meer voorbehoud : hij affirmeert enktie
stellingen, die voor een rechtgeloovige en voor een katholiek in het
bijzonder niet aanneeembaar zijn. Zoo beweert hij dat de godsdienstige overtuiging, op een lageren bewustzijnstrap althans, « wat de
eeuwige, onoplosbare raadselen van het mensch-zijn betreft... reeds
tevreden is met schijn-oplossingen » (p. 118). Hierbij volstaat het op
te merken, dat het eenvoudigste geloofsleven heelemaal niet in het
gedrang geraakt door zoo'n vage bewering, die niet gestaafd wordt
door bewijzen. Wat in dit geval onmogelijk is.
Hun waarde.
Het feit alleen, dat al deze inleidingen zoo vlug na elkaar verschenen, bewijst reeds hun onvolledigheid. Elk nieuw werk groeide in
zekeren zin uit een aanklacht op de reeds bestaande. Aanleidingen
daartoe waren er te over ; we zullen ze straks voldoende in het
licht stellen. Daarbij kon het moeilijk anders of een inleiding van êên
strekking riep er een tweede op van de tegenovergestelde strekking.
Hier stellen wij enkel de vraag of hun innerlijke waarde waarlijk zoo
beperkt is, dat wij eerst met de kwantiteit ook de kwaliteit bereiken ?
Een volledige inleiding, die het wijsgeerig leven langs al zijn aspecten belicht, bezitten wij in geen geval. Ongetwijfeld zijn de schrijvers
zich hiervan bewust ; sommigen hunner, als Prof. De Bruyne, beperken slechts noodgedwongen hun opzet, op straffe van een zekere
eenzijdigheid, terwijl anderen, als Dr. Vloemans en Dr. Wolf, blijkbaar niet meer wenschen te geven.
Ondertusschen komen de hoedanigheden en leemten van elk werk
in scherper contrast uit bij hun onderlinge vergelijking. Een paar
voorbeelden. Prof. De Bruyne geeft een zeer waardevol overzicht van

de geschiedenis der wijsbegeerte, die in objectiviteit en bevattelijkheid
de schets van Prof. De Raeymaeker en Dr. Vloemans overtreft. Onvermijdelijk wordt zijn lezer sterk getroffen door de groote verscheidenheid van systemen, waarin de wijsgeerige bezinning de waarheid
zoekt te benaderen. Spontaan rijst bij hem de vraag op : vanwaar die
verscheidenheid en in welke maat is de volstrekte waarheid in een
systeem te vinden ? In een tijd als de onze lijkt mij een behandeling
van het vraagstuk der systematiek, ook in een inleiding tot de wijsbegeerte, volstrekt noodzakelijk. Prof. De Bruyne is er niet op inge-
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gaan : een tekort, dat wij na lezing van Dr. Vloemans nog meer voelen.
De inleiding van Mgr. Hoogveld munt zeker uit door haar stevigen
bouw : zij ontplooit en organiseert 'den geest met onberispelijke nauwkeurigheid. Zij wil de philosophische geesteshouding een uitrusting
verschaf fen, organisch leven meedeelen, met êèn. woord « jets geven
wat E. Lask « Logik der Philosophie » zou noemen » (p. IX ), om van
daaruit dan het wezen en de taak der wijsbegeerte te omschrijven. Ontegensprekelijk moet men eenigszins organisch en begripmatig denken
om te philosopheeren. Zoowel zij die de philosophie als een wereldbeschouwingsleer voorstellen als zij die uitsluitend historisch willen
inleiden, zien deze noodzakelijkheid gemakkelijk over het hoofd. Niettemin kan men van oordeel zijn dat Mgr. Hoogveld ietwat te resoluut
dezen weg opgaat, te abstract en te statisch is.
Maar laten wij ons gezichtsveld verruimen en de Nederlandsche
inleidingen confronteeren met wat in onze buurtalen terzake verscheen.
Het overwicht der Duitsche productie is opvallend. Buiten een paar
oorspronkelijke werken, o. a. dat van den bekenden logicist Russell,
bleef het in Engeland bij de vertalingen van de Duitsche inleidingen.
In Frankrijk zijn ze eveneens schaars. Deze ongelijkheid zal wel verband houden met de verschillende inrichting van het onderwijs in die
landen. Sinds langen tijd reeds staat de wijsbegeerte op het program
van het middelbaar onderwijs in Frankrijk. Tot voor enkele jaren
was dit niet het geval in Duitschland (6). De noodzakelijkheid der
initiatie deed zich daar dringender voelen en vele universiteitsprofessoren schreven een inleiding tot de wijsbegeerte.
Doch even tref fend is het dat wij zoowat een kwarteeuw later dan
deze groote cultuurvolkeren tot de wijsbegeerte « ingeleid » worden.
Zooveel vroeger verschenen aldaar een reeks inleidingen, die de eene
oplage na de andere beleefden : Paulsen (1892), Kiilpe (1895), Jerusalem (1899), Wundt (1901) ; wat later Simmel en, in 1914 Windelband. De twee eersten werden onmiddellijk in het Engelsch vertaald
en, in 1902, gaf de bekende moralist Sidgwick eveneens een inleiding
uit. Wel kwamen toen ook bij ons een paar inleidingen op de markt :
(6) In Pruisen wijdde het gymnasiaal onderwijs, sinds 1837, 2 uur in de
week aan Philosophische Propaedeutik ». Dit werd in 1856 van 't program
geschrapt. In Oostenrijk, Baden en Wurtenburg werd ca. 1880 begonnen met
philosophisch onderricht in de hoogste klassen van het gymnasium. Na 1900
drong men ook in Pruisen daar weer op aan. Thans worden in Duitschland
philosophie-lessen gegeven in de Unter- en Oberprima.
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die van Land in 1889 en opnieuw in 1900 ; die van Wijnaendts Franken in 1905. Maar zij missen totaal de allure, die aan de Duitsche
een meer dan momenteele waarde verleende, waardoor zij dertig jaar
lang in dienst der philosophie stonden.
In deze inleidingen kwam inderdaad een tijdverschijnsel tot uiting,
nl. de aIgemeen-ontwaakte drang naar echte wijsbegeerte, dien het
positivisme niet langer meer konden onderdrukken. Dit bleek niet bij
machte een bevredigende wereld- en levensbeschouwing te geven, en
naarmate het Kantisme meer en meer als geestverengend erkend werd,
bouwde men zijn verwachtingen op een nieuwe wijsbegeerte. Vandaar
de stuwende kracht van deze werken. Ze richtten zich naar de toekomst door ze te voorvoelen en stonden zoo open voor het komende
denkleven, dat ze langen tijd konden aangepast worden. Hierdoor
werden ze klassieke inleidingen, die meteen modern bleven : van
Wundt verscheen in 1922 de 9de druk, van Jerusalem in 1923 de
10de, van Kulpe in 1928 de 12de, van Paulsen in 1930 de 42ste.
Hierbij is het overbodig iets over hun waarde te zeggen : zij hebben zich meer dan dertig jaar gehandhaafd temidden van een intens
wijsgeerig leven. Of ook onze inleidingen op deze manier hun waarde
zullen kunnen bewijzen, is vooralsnog niet te zeggen. Die van Prof.
De Bruyne heeft daar ongetwijfeld de grootste kans toe.
Hun beteekenis.

Uit dit alles is voldoende gebleken, dat wij rijkelijk geholpen
worden om ons voor de philosophie te interesseeren. Wij vernemen
uit alle richtingen het compelle 'intrare tot het feestmaal der wijsbegeerte. Kunnen wij daaruit ook iets besluiten wat het wijsgeerig
leven aangaat in ons cultuurgebied ?
Het Nederlandsche taalgebied omvat zoowat 13 millioen inwoners.
Voor die 13 millioen zijn in 8 jaar 6 inleidingen van de pers gekomen.
Er zijn ongeveer 100 millioen Duitschsprekenden. Naar verhouding
moest om de 2 maanden een nieuwe inleiding op de Duitsche boekenmarkt gebracht worden. Natuurlijk is deze verhouding niet zoo eenvoudig als wij ze voorstellen ; maar ook dit nog in acht genomen,
stelt de vergelijking op concrete wijze in het licht dat er intense
wijsgeerige bedrijvigheid heerscht in het Nederlandsche cultuurgebied. Want willen wij het peilvermogen van onze uitgevers naar de
geestelijke belangstelling niet in twijfel trekken, dan moeten wij zeggen dat al die werken belangstellenden vinden. Belangstellenden in
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meer of minder ontwikkelde milieu's, want ze verschenen in strikt
philosophische bibliotheken zoowel als in vulgarisatie-uitgaven ; belangstellenden ook van alle doctrinaire en intellectueele geaardheid.
Nederland is van alle landen een van de meest openstaande voor
vreemde cultuurinvloeden. Het intellectueele leven vertoont er een
sterken internationalen inslag en, als gevolg daarvan — het klinkt
bijna paradoxaal — is het individualistisch en zelf meestal wat schoolgevangen. Elk trekt er op uit, gaat zijn weg en komt thuis met buit.
Aldus ook het wijsgeerig leven. Verschillende inleidingen danken
voorzeker hun ontstaan aan het verlangen van een uitgever om zijn
reeks aan te vullen... of te openen. Dit is echter niet meer dan een
aanleiding. Hun verschijnen houdt in den grond meestal verband met
een wijsgeerige richting, een schoolgroepeering, die zoo rijk is aan
toekomstverwachtingen en meteen wellicht zoo bezorgd om haar zelfbehoud dat zij, bij wijze van inleiding, een werfboek in 't publiek
brengt. Te meer is dit noodig, daar in het middelbaar onderwijs geen
philosophie gedoceerd wordt.
De verdeeldheid in wijsgeerig Nederland is in de laatste jaren zeer
toegenomen. Dit moest het Tijdschri[t voor Wijsbegeerte ondervinden, dat in 1932 genoodzaakt was zich op ruimeren grondslag in te
richten, en die verdeeldheid bleek zoo moeilijk te overbruggen dat
eerst een jaar later een gedeeltelijke en dan nog losse eenheid bereikt
werd. Ook onze vele Inleidingen getuigen van deze verdeeldheid en
dit internationalisme. Men is in besloten kring gaan philosopheeren,
vaak ergerlijk onwetend omtrent de wijsbegeerte van een andere groepeering, met eenzijdige belangstelling voor het leven van zijn denkrichting over de wereld. Geen enkele persoonlijkheid of school wist
zich te imponeeren en een meer algemeene, bodemvaste beweging te
verwekken. Omdat die niet bestaat, omdat men zich niet bewust is
in een ruimen belangstellenden kring te staan, daarom ook leidt men
steeds maar in. Het wijsgeerig leven schijnt bij ons nog niet stevig
gevestigd.
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DE NIEUWE STER IN INDIE

Pandit Jawaharlal Nehru
door E. VERSTRAELEN, S.J.
Kurseong ( Indie).

Gandhi is diep in de zestig. Hij blijft de Mahatma, algemeen geeerbiedigd onder de Hindous en dikwijls geraadpleegd. Als erkende
verpersoonlijking van Indie, is hij de aangewezen man voor het stellen van symbolische daden met 'n nationaal-Indische draagwijdte.
Niemand anders dan hij kon voor 'n paar maanden, in Benares, de
nieuwen tempel van BHARAT MATA inwijden, waar Moeder
Indie aan al hare kinderen ter vereering wordt voorgehouden onder
de gedaante van 'n tien meter hooge marmeren reliefkaart. A fgezien
van zijn rustelooze bedrijvigheid ten voordeele van de Harijans of
Untouchables, om ze toch maar binnen den schoot van het Hindouisme
te houden, bepaalt zich zijn politieke rol tot de zeer verhevene, wellicht minder ingrijpende bediening van Mentor. Het is Jawaharlal
Nehru, zijn vroegere, jongere collega, die thans onbetwistbaar het
stuur van de Indische nationals beweging in handen heeft.
't Vorig jaar verscheen te Londen, bij John Lane, The Bodley
Head, JAWAHARLAL NERHU, AN AUTOBIOGRAPHY, 'n
lijvig boekdeel van 618 bl. in octavo. Het werd in de gevangenis
geschreven, net zooals Mein Kampf. Het maakt misschien evenzeer
opgang als Hitler's boek destijds, vooral in Indie, maar ook wel in
Engeland en in de Vereenigde Staten. In minder dan an jaar tijds
kende het dure boek reeds tien uitgaven.
Verwonder u niet dat deze aartsvijand van het Britsch imperialisme
zijn aanklacht tegen het « British Raj » in zijn land, in perfect Engelsch, de wereld inzond. Neem den auteursnaam en de algemeene
strekking weg en ge kondt het boek even goed toeschrijven aan 'n
geboren Engelschman. Jawaharlal bekent het zelf dat hij meer van
'n Westerling weg heeft dan van 'n Indier. Het is maar een bewijs
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meer van den stevigen vat dien de Engelsche cultuur op de Indische
intellectueelen heeft weten te verkrijgen. Het boek is ook voornamelijk voor Indie bedoeld, in zoover de schrijver 'n bepaald lezerspubliek op het oog had, want hij schreef vooral om den tijd te dooden
in de gevangeniscel en om klaarheid te brengen in zijn geest. Binnen
de enge ruimte van dit artikel zal ik trachten 'n objectief beeld te
geven van het Leven en den geest van den Pandit, met weglating
nochtans van die bijzonderheden die 'n nadere bekendheid met Indische toestanden vergen en Vlaamsche lezers minder zouden interesseeren.
ENGELSCHE OPVOEDING.
De vader van Jawaharlal was Motilal Nehru, 'n schatrijk advocaat
van Allahabad. Hij behoorde tot de kaste der Brahmins (vandaar
zijn titel Pandit, leeraar, die op zijn zoon is overgegaan), maar was
onverschillig in godsdienstzaken en totaal verengelscht. Aan zijn
eenig zoontje Jawaharlal (in 1889 geboren) gaf hij 'n Engelsche
gouvernante en later, op aanbeveling van Annie Besant, 'n theosophische huisonderwijzer. Arme jongen ! In zijn dertiende jaar werd
hij lid van de Theosophische Vereeniging. Dat was de eenige godsdienstige (of liever pseudo-godsdienstige) vereeniging waaraan hij
ooit zijn naam opgaf. De connexie duurde maar 'n jaar, en later
voelde hij niets dan weerzin voor de Theosophen.
Op zijn vijftiende jaar werd hij geplaatst in Harrow College, 'n
kostschool voor de Engelsche jeunesse dor& en als zoodanig de
mededinger van Eton College. Hij schreef naar vader dat de meeste
van die Engelsche jongens toch zoo 'n lamme kerels waren, ze konden over niets enders praten dan hun sport. Na twee jaar was hij
klaar voor de Rechten in Cambridge en later in Londen. Het succes
In de studien was matig. Hij liefhebberde wat in het socialisme van
de Fabian Society. Godsdienstig en zedelijk ging hij er in Engeland
niet erg op vooruit. Jongelui die, zooals hij, uit hun studieverblijf
aldaar naar Indie terugkeeren met 'n hooghartig rationalisme en
moreele onverschilligheid, zijn legio. Van zichzelf getuigt hij: «I am
afraid, as I landed in Bombay, I was a bit of a prig with little to
commend me D.
TASTEN EN ZOEKEN.
Hij werd opgenomen in de balie van Allahabad. Zijn professioneel
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werk interesseerde hem maar half. Hij sloot zich aan bij het INDIAN
NATIONAL CONGRESS, 'n soort Indische Landsbond, in 1885
door Hume en Banerjea gesticht « om de Indiers te bekwamen tot
zelfbestuur ». In die jaren, juist voor den Wereldoorlog, was het
'n deftige vereeniging van Engelsch kennende Indiers uit hoogere
standen met gematigde politieke strevingen. Jawaharlal bleef op den
achtergrond. Afgezien van 'n zekere schuchterheid vond hij het niet
• in den haak om toespraken te houden in 't Engelsch en Hindostani
was hem nog dun ijs.
Toen kwam de gisting en beroering van 1919. In nijpenden oorlogsnood had Engeland mooie beloften gedaan, die het zich nu nog
maar kwalijk herinneren kon. Oorlogswetten werden afgekondigd.
Ghandi lanceerde zijn eerste satyagraha-kampanje (1 ). Jawaharlal
vatte dadelijk vuur voor die directe strijdmethode. Het vooruitzicht
van de gevangenis schrok hem niet af. Maar Motilal was er niet
over te spreken. De cresus trachtte op den vloer te slapen om te
zien welk lot zijn zoon in de gevangenis te wachten stond. Hij ontbood Gandhi naar Allahabad en deze gaf Jawaharlal den raad om in
die zaak zijn vader ter wille te zijn.
Maar met al zijn bedaagde levenswijsheid ging zelfs Motilal
stilaan overhellen naar de radicale methode van Gandhi, — vooral
toen hij Pendsjaab bezocht om ten behoeve van het Congres 'n enquete in te stellen over de militaire onderdrukking van anti-Britsche
betoogingen en de beruchte fusillade van Amritsar. Jawaharlal was
ook lid van de commissie. Hij wierp zich met hart en ziel in de rationale strijd.
Maar er ontbrak iets. De volbloede nationalist met zijn verfijnde
Engelsche opvoeding kende « arm Indict » niet. Hij had nog de harde
les te leeren van de groote ellende van hare millioenen. In Juni 1920
waren 'n twee honderd kisans (pachtboeren) naar Allahabad gekomen om over de afpersingen van hunne talugadars (grootgrondbezitters ) beklag te doen. Ze verzochten hem naar hun dorpen mee te
komen. Hij deed het. Het was 'n revelatie. De miserie van het Indisch
(1) Satyagraha, in 't Sanskriet < greep van de waarheid », vrij inadequaat
vertaald door burgerlijke ongehoorzaamheid of burgerlijk verzet. Voor Gandhi
is het 'n politiek strijdmiddel dat ten doel heeft de overheid, die zich aan
machtsmisbruik vergrijpt, tot inkeer te brengen door haar concreet het hateIijk karakter van hare wetten voor oogen te stellen. Praktisch bestaat het
in vreedzaam (non-violent) trotseeren van den wetgever door openlijk en
opzettelijk, maar zonder geweldpleging, de onrechtvaardige wetten te overtreden en' vrijwillig al de onaangenaamheden van de sancties, op zich te nemen.
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platteland was hem niet onbekend, maar evenals ieder stedeling, nam
hij het op als 'n natuurlijke zaak, 'n bestaande werkelijkheid. Nu zag
hij die hongerige, hulpelooze, berustende wezens. Hij at met hen.
Hij luisterde naar de litanie van de knevelarijen die ze vanwege hun
heeren te verduren hadden, Hij sprak tot hen om hen de boodschap
van Gandhi uit te leggen. Nu ging het wel in Hindostani, bij die
simpele lui die misschien niet veel verstonden van al wat hij zei,
maar wier algeheel vertrouwen in hun oogen te lezen stond.
Die zwerftochten door het Kisan-gebied van de Gangesvlakte,
honderden mijlen in den omtrek van Allahabad, duurden anderhalf
jaar, meestal te voet, zonder zonnehelm, in de blakende hitte van
Indie. Hij was delicaat grootgebracht, op z'n Engelsch, maar had
'n sterk gestel. Regeeringsambtenaren of agenten der geheime politic,
die opdracht kregen hem op den voet te volgen, hadden het erg te
verantwoorden en gaven soms het karweitje op. Die contactname
met de massa gaf 'n nieuwe orienteering aan zijn politieke opvattingen. Zijn nationalisme kreeg 'n sterke sociale kleur. De sociale doelstelling zou zelfs stilaan den voorrang krijgen. Later, in lange gevangenistermijnen zou hij dit alles beredeneeren : de Brit moet weg —
want onder hem is sociaal herstel onmogelijk — want hij is de
natuurlijke bondgenoot en beschermer van de reactionnaire elementen in mijn land... Dat was echter slechts de formuleering van wat
hij reeds aanvoelde onder die lange voetreizen door de padivelden
van Hindostan.
EERSTE GEVANGENSCHAP.
Einde '21 kwam de Prins van . Wales ( de toekomstige Edward VIII
van korten duur) naar Indie. Het Congress vaardigde 'n hartal (1)
uit. Nu waren de Nehru's niet meer te houden, senior al evenmin als
junior. Allebei werden ze, wegens propaganda voor den boycot, naar
de gevangenis van Lucknow overgebracht.
Daar vernam Jawaharlal, in Februari '22, dat Gandhi de satyagraha-beweging had afgelast voor 'n bloedige gewelddaad van Congress-volunteers ergens in 'n verloren plaatsje van Noord-Indie. Die
verbeisterende maatregel deed hem voor de eerste maal twijfelen aan
bet beleid van Gandhi. Moest 'n nationale beweging in onstuitbare
vaart op 'n mooien dag worden stopgezet voor 'n sporadische en
(1) Nationale rouwdag waarop alle publieke bedrijvigheid, zaken, verkeer
enz. wordt stilgelegd.
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schier onvermijdelijke breuk van de verplichte vreedzaamheid ? « Nonviolence » was voor Gandhi het eerste beginsel dat alle andere overwegingen terugdrong ; Jawaharlal ging het geleidelijk opvatten als
'n hoogst wenschelijke modaliteit, van ondergeschikt belang nochtans en slechts in zooverre te bewaren als het menschelijkerwijze
mogelijk was.
In Maart werd hij vrijgesteld. De burgerlijke ongehoorzaamheid
was opgeheven, maar de swadeshi-beweging ( « koop Indisch »,
praktisch : boycot Engelsche koopwaren) ging voort. Terug in Allahabad organiseerde hij het « posten » bij de winkels van lakenkoopers die tegen hun gegeven woord vreemd goed hadden ingevoerd.
Gevolg : na anderhalve maand betrok hij zijn oude cel in de gevangenis van Lucknow, ditmaal voor negen maanden.
BEVORDERINGEN.
Op 31 Januari '23 stond hij nog eens op vrije voeten. Kort daarna
werd hij verkozen tot voorzitter van de Municipality van Allahabad.
Hij was reeds secretaris van het Provincial Congress Committee der
Vereenigde Provincien ( 2 )• en werd in hetzelfde jaar benoemd tot
secretaris van het All India Congres Committee, 'n bediening die hij
voortaan schier ononderbroken zou waarnemen.
Na twee jaar gaf hij zijn ontslag als burgemeester van Allahagabad. Hij vond dat hij geen doortastend werk kon verrichten, omdat
de financien van de stad per slot *van rekening in handen waren van
het provinciaal (Engelsch) Gouvernement. Tegen de gewoonte in,
ging zijne bezorgdheid vooral uit naar de « Indische » stad. Hij
wilde haar voorzien van mederne wegen, verlichting, rioleering enz...
Hij dacht er aan 'n grondbelasting in te voeren. Die zou natuurlijk
het zwaarste neerkomen op de bewoners van de breed- uitgelegde
Engelsche villa-wijken. Het Gouvernement maakte dadelijk bezwaren en voor 'n natuur als die van Jawaharlal bleef er niets anders
over dan zich terug te trekken.
VERBLIJF IN EUROPA.
Intusschen was zijn vrouw Kamala gevaarlijk ziek geworden. Een
kuur in Zwitserland werd aanbevolen. Jawaharlal nam gretig de
elegenheid te baat om zich uit Indie en het gewoel van den strijd
g
(2) Na Bengalen de meest bevolkte provincie van Indie, gelegen aan den
bovenloop van de Ganges. Een der voornaamste steden is Allahabad.
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te verwijderen en op 'n afstand in geesteskalmte den toestand te
overschouwen. De zaken hadden namelijk een kwaden keer genomen.
Van het mirakel der verbroedering tusschen Hindous en Muslims in
de eerste jaren van Gandhi's bevelhebberschap bleef niet veel meer
over dan 'n zoete herinnering en het oude spook van het Communalism (1) kwam weer al de verkregen resultaten van de vorige jaren
afbreken. Jawaharlal zag geen uitweg.
In Maart '26 ging hij scheep naar Europa. Daar vernam hij van
'n Congres van Verdrukte Nationaljtetten, voor Februari '27 te
Brussel belegd. Hij schreef naar vader en werd aangesteld als vertegenwoordiger van het Indian National Congress. Dit bracht hem
onder meer in persoonlijke aanraking met leiders van de Chineesche Kwomintang, met vooraanstaande socialisten en enkele communisten. Hij werd bestuurslid ven de Anti-imperialistische Liga,
tijdens het congres gesticht. Hij deed zijn volle voordeel met deze
gelegenheid tot observatie en vergelijking. Daarenboven reisde hij
anderhalf jaar lang, 'n goed deel van Europa af. Hij verbleef ook
enkele dagen in Moskou, tijdens de viering van het tienjarig bestaan
der Sovjet Republiek.
Bij zijn terugkeer naar Indie, in December '27, hadden zijne
ideeen vasten vorm gekregen. Geen Dominon-status naar het model
van Canada, Australia enz. (wat volgens hem neerkwam op 'n gewone nieuwe uitgave van het bestaande regime, met als eenig verschil bruine hooge bazen in plaats van blanke), maar volledige onafhankelijkheid in den vorm van 'n demokratischen staat -- om dat
doel te bereiken zou hij de opinie bewerken binnen het kader van
het Congress, dat op sociaal gebied nog overwegend conservatief
was. -- Hij kon zich 'n zekere mate van succes beloven in de arbeidersklas en onder de jeugd.
TERUG OP DE VUURLIJN.
Kort na zijn aankomst kwam de Simon Commission naar Indie,
om ter plaatse 'n enquete in te stellen met het oog op 'n nieuwe te
vergunnen grondwet. Het boycotten van Engelsche initiatieven was
het Congres tot 'n tweede natuur geworden, maar ditmaal oordeelde het dat de beste manier om die commissie te kelderen zou
(1) Het diepgewortelde antagonisme tusschen de godsdienstige gemeenten
in Indie (Hindoes, Muslims, Sikhs enz ), ook op politiek terrein, waar het
de vorming van 'n anti-Britsch eenheidsfront vreeselijk in den weg staat.
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zijn : haar vooruit te loopen. 'n Ontwerp van Constitutie werd opgemaakt, meer bekend als het Nehru Report. Het was grootendeels
het werk van Motilal. Jawaharlal kon er geen vrede mee nemen,
vooral wegens 'n clausule die de bestaande belangen der grootgrondbezitters onaantastbaar verklaarde. Om zich er van te dissocieeren
wilde hij ontslag nemen als secretaris van het Congress, maar vrienden bepraatten hem om te blijven.
Intusschen werd de Simon Commission overal onthaald op hartals,
optochten met zwarte vaandels en den kreet : « Simon, go back ».
Tweemaal doorstond Jawaharlal de proef van « lathi-charges », aanvallen van bereden politie met lange bamboestokken voorzien van.
'n ijzeren kap. Dank zij zijn sterk gestel kwam hij er telkens ongedeerd uit.
Einde '28 werd hij verkozen tot voorzitter van het All India Trade
Union Congress. In 'n overwegend lanbouwende streek lijk Indie
hebben de vakvereenigingen niet veel invloed. Jawaharlal hoopte
toch van zijn positie gebruik te maken om 'n toenadering tot stand
te brengen tusschen het Congress en de Indische arbeidersbeweging.
Maar de volgende jaren kon hij maar lijdelijk toezien, wanneer het
Trade Union Congress in drie vijandige organisaties verbrokkelde.
Hij had trouwens werk te over in andere sferen.
Het bestendig bestuur van het Congress verkiest ieder jaar 'n
nieuwen voorzitter. In '29 viel de keuze op Jawaharlal. Hij was pas
veertig jaar en volgde zijn eigen vader op. Toch was de onderscheiding niet zoo groot als het op het eerste gezicht wel zou lijken. De
Simon Commission en het Nehru Report waren op niets uitgeloopen,
'n nieuwe botsing tusschen het Congress en de Regeering was op
handen, Gandhi werd bestormd om toch maar het voorzitterschap
voor het volgende kritieke jaar op zich te nemen. Hij was onbuigzaam
en op het laatste oogenblik wierp hij den naam van Jawaharlal in
het midden. Om bestwil schikte men zich naar Gandhi's verlangen
en zoo werd Jawaharlal voor de eerste maal voorzitter van het Congress.
Hij was heelemaal in zijn element, toen hij in de algemeene vergadering van het Congress te Lahore, den onverzettelijken onafhankelijkheidswil van Indie en de opening van 'n nieuwe satyagrahakampanje kon uitbazuinen. Maar de ware leiding bleef bij Gandhi.
Deze deed 'n nieuwe vondst. De burgerlijke ongehoorzaamheid zou
zich concentreeren op de hatelijke zoutbelasting. « Verbreek de zout.
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wetten door zelf zout te maken ! » Jawaharlal kon er niet goed wijs
uit worden : welk verband bestond er in godsnaam tusschen 'n nationalen strijd en keukenzout ? Maar zie, die simpele zoutmakerij
verspreidde zich over Indie als 'n loopend vuurtje en bracht in concrete taal de boodschap van den burgerlijken Weerstand tot de
massa's. Nogmaals moest hij Gandhi's psychologische vaardigheid
en ongeevenaard inzicht in de Indische volksmentaliteit bewonderen
WEER ACHTER SLOT.

De Nehru's gingen ook zout keten. Het product dat ze te voorschijn brachten was maar 'n vies goedje, maar de gelijkenis met zout
was groot genoeg om 'Jawaharlal weer voor zes maanden in de ge.
vangenis te doen belanden.
Bij zijn vrijstelling (11 Okt. '30) was het zoutenthousiasme erg
geluwd. De nieuwigheid was er af. Hij wilde versch bloed in de
beweging storten. Het middeltje dat hij verzon is typeerend. In
Goedsjeraat was 'n « No-tax Campaign » in vollen gang. In die
streek zijn de boeren eigenaars van hun grond en hunne weigering
om rente te betalen was 'n vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid,
aangezien in hun geval de rente hetzelfde is als de grondbelasting
door de Regeering te innen. In de provincie van Jawaharlal (de Vereenigde Provincien) waren de boeren pachters en tusschen hen en
den Staat stonden de grootgrondbezitters, Zamindars en Taluqadars.
De crisis was nu met hare voile zwaarte op het Indische platteland
neergekomen en de boeren konden onmogelijk hunne rente opbrengen.
Dit was 'n eenige gelegenheid om ook in de Vereenigde Provincien
'n No-tax Campaign aan te gaan. Jawaharlal gaf aan de beweging
'n nationaiistische kleur : de oproep tot niet-betaling was gericht tot
zamindars zoowel als pachters. Maar hij wist wel dat de landheeren
met de Engelschen heulden en de directieven van het Congress niet
zouden nakomen. In feite werd het 'n klassenstrijd ; dat was juist
wat hij verlangde.
Op 'n week tijds was heel het zaakje geflikt. Acht dagen na zijn
vrijstelling moest hij weer twee jaar zitten, voor 'n opruiende redevoering uitgesproken in Allahabad daags na zijn vrijlating. Hij was
niet te temmen. In 't voorbijgaan hield hij even 'n driedaagsche hongerstaking als protest tegen de geeselstraf die op sommige politieke
gevangenen werd toegepast. Met nieuwjaar '31 vernam hij dat
Kamala ook in arrest was genomen. Einde Januari Loch kwam 'n
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amnestie de bestuursleden van het Congres in de gevangenis verrassen. De eerste Ronde-Tafelconferentie in Londen was zoo juist
of geloopen en de ‘ Regeering wilde aan het Congres de gelegenheid
geven om zich te bezinnen.
WAPENSTILSTAND.
Twaalf dagen nadien stierf Motilal. In 'n laatste krachtinspanning
voor de nationale zaak, tijdens de gevangenschap van zijn zoon,
was de zeventigjarige den dood vrijwillig tegemoet geloopen.
Toen begonnen de besprekingen tusschen Gandhi en den onderkoning Irwin, die leidden tot het Delhi-pact. Jawaharlal was daarbij
tegenwoordig. Drie weken lang had hij ruime gelegenheid om met
Gandhi gedachten te wisselen, vooral tijdens zijn gebruikelijke morgenwandeling, den eenigen tijd dien hij voor intieme gesprekken vrij
had. De meeningsverschillen tusschen den hoofdleider en den jongen
aanvoerder van den extremistischen vleugel, waren groot, vooral op
sociaal gebied. Maar Gandhi was altijd vriendelijk en tegemoetkomend. Jawaharlal hoopte hem in socialistische richting te kunnen
beinvloeden. Later zag hij in dat hij zich bedrogen had.
Het Delhi-pact stond hem maar half aan, omdat het te veel weg
had van 'n compromis. Voor de zooveelste maal zegevierde het zedelijk overwicht van Gandhi en schier met een blind geloof in de zoo
dikwijls onfeilbaar bevonden intuItie van den Mahatma zette hij
zijn handteekening ander het verdrag. Maar in de onmiddellijk volgende algemeene vergadering van het Congress te Karachi haalde
hij zijn schade in, door 'n motie voor de nationaliseering der sleute1industrieen te doen aannemen.
Gandhi trok naar Londen voor de tweed Ronde-Tafelconferentie.
Tijdens zijne afwezigheid kwam het er op aan elk conflict met de Regeering te vermijden. De burgerlijke ongehoorzaamheid was opgeheven. Dit sloeg alleen op de politieke betrekkingen. In de economische
sfeer had het Congress zich uitdrukkelijk vrijheid van beweging
voorbehouckn. De no-tax campaign, voor 'n paar maanden door
Jawaharlal met zulke onthutsende vlugheid verspreid, was 'n waar
succes geworden. De niet-betalende boeren wonnen het pleit. Het
provinciaal gouvernement stond 'n verlaging van de pacht toe. Maar
zij werd onvoldoende geacht en 'n nieuwe kampanje werd afgekondigd. Ditmaal heette het « fair- rent campaign ». Het verschil was
niet groot, want een der schikkingen luidde : « kan je het voile be-
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drag, op den rentevoet der Regeering, niet betalen, betaal dan liever
niets D. Jawaharlal zag in dit alles geen de minste verbrekiilg van
den wapenstilstand, maar het Gouvernement dacht er anders over
en vatte de zaak op als 'n casus belli.
In November reisde hij naar het heetgebakerde Bengalen, den
haard van het terrorisme. In verscheidene monstermeetings te Calcutta sprak hij redevoeringen uit tegen de onzalige wanhoopspolitiek.
juist voor zijn terugreis kwamen 'n paar overspannen jongelui hem
vertellen dat zijne anti-terroristische propaganda 'n slechten indruk
maakte. Na 'n korte woordenwisseling kwam de aap uit de mouw :
als hij in 't vervolg niet braaf was, zouden ze, ook wel eens met hem
moeten afrekenen !
In December tastte het Gouvernement door. Zoogezegd om de
agitatie tegen het rentebetalen te onderdrukken, werden praktisch
alle politieke en openbare vrijheden geknot ; Jawaharlal werd binnen
de grenzen van Allahabad genterneerd ; hij vertikte het en stapte in
den Bombay Mailtrein, om Gandhi bij zijn terugkomst uit Engeland
te begroeten ; in een der eerste halten werd hij aangehouden en in
'n dievenwagen naar Allahabad teruggebracht. Zijn vergrijp was
in technische breuk van het interneeringsbevel. Toch luidde de uitspraak : twee jaar.
STUDIE EN OBSERVATIE IN EEN GEVANGENISCEL.
Het Congress was onwettig verklaard. De nieuwe onderkoning
Willingdon voerde in repressiepolitiek in zooals Indie er nooit eene
gekend had sinds den grooten opstand van 1856. Het moest nu
eens uit zijn met al die congresserij ! Niet veel nieuws sijpelde tot
de cel van Jawaharlal door — toch wel l dat zijn oude moeder tijdens
'n lathi-charge 'n diepe wonde aan het hoofd had opgeloopen.
De gezondheid ging achteruit. Hij werd verplaatst eerst naar Bareilly, later naar Dehra Dun in de Himalaya. Hier trof hij 'n inschikkelijken directeur. Zoowat alle boeken die hij verlangde werden
hem toegestaan. Hij studeerde hard. Onthecht aan den nationalen
strijd in zijn land, volgde hij met spanning het wereldgebeuren. Het
'outer nationale standpunt, zoo meende hij te mogen vaststellen, was
uit den tijd. Overal stond het sociale vraagstuk op den voorgrond.
Soms voelde hij zich opgetogen bij de gedachte dat hij ook wel eens,
in zijn hoekje van de wereld, zijn steentje zou kunnen bijdragen
voor het groote werk der lotsverbetering van de massa's. Maar dat
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moest dan gebeuren in en door het Congress, want dat was de eenige
gansch Indie omvattende, vooruitstrevende partij.
September '32 bracht 'n nieuwe coup de theatre van Gandhi. Hij
begon zijn eersten vasten « tot den dood toe », als protest tegen het
Communal Award, dat 'n nieuw afzonderlijk kiezerskorps, dat van
de Depressed Classes (Outcasts) in 't leven riep. Van uit zijn gevangenis in Poona zond hij 'n telegram naar Jawaharlal om diens
raad in te winnen. Deze antwoordde vrankweg : dat al dit godsdienstige vasten voor politieke doeleinden hem van de wijs bracht en
dat het gevaarlijk was 'n groote nationale beweging naar zijwegen
of te leiden.
Toen begon hij te piekeren over godsdienst. Buiten alle religie
grootgebracht ( afgezien van het onzalige theosophische experiment
in zijn jeugd), en doordrongen van het historisch materialisme van
Marx, zag hij in het door en door godsdienstige Indie niets anders
dan blind geloof en superstitie, dweepzucht en « heilige » oorlogen,
sociale achterlijkheid en uitbuiting. Daar was wel reden toe ! « En
toch wist ik wel dat er wat anders in is (in den godsdienst) , lets
dat een diepe innerlijke hunkering van den mensch verzadigt. » Hij
heeft het vooral gemunt op de « georganiseerde godsdiensten », die
thans doorgaans, zoo zegt hij, nog maar ledige, versteende, vormen
zijn van wat ze eens waren. Hij is niet malsch voor de Church of
England, volgens hem het beste voorbeeld van zulk ontzield overblijfsel uit vervlogen dagen. Voor 'n rationalist zooals hij is het niet
kwaad gekeken : « Het Protestantisme trachtte... het beste te hebben
van beiderlei wereld. Het slaagde wonderwel wat deze wereld betreft, maar van religieus standpunt uit, viel het, als georganiseerde
godsdienst, tusschen twee stoelen in de asch en religie maakte geleidelijk plaats voor sentimentaliteit en big business. Het Roomsch
Katholicisme ontkwam dit lot, omdat het op den ouden stoel bleef
zitten en het zal gedijen, zoolang die stoel staande blijft. Tegenwoordig schijnt het de eenige levende godsdienst te zijn, in den engeren
zin van het woord, in het Westen ».
'n Katholiek vriend ( 1 ) zond hem verscheiden boeken over de
(1) Zijn naam wordt verzwegen, maar ik weet uit betrouwbare bron dat
het B. S. GILANI is, 'n Pendsjabi, bekeerd uit den Islam via het Protestantisme tot het Katholicisme. Hij was de secretaris van Jawaharlal en had met
hem den onverzettelijken trouw aan het Congress gemeen (ook na zijne bekeering), de onvermijdelijke kennismaking met de Engelsche gevangenis inbegrepen.
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Kerk en Pauselijke encyclieken. Hij las ze met belangstelling, vooral
de sociale encyclieken, zooals blijkt uit de uittreksels en lange beschouwingen die hij daarover ten beste geeft. Oplossingen van het
sociale vraagstuk, ingegeven door godsdienstig-zedelijke beginselen
kunnen hem niet bevredigen — de Katholieke al evenmin als de
Hindoesche naar het model van Gandhi of de Mahomedaansche. In
zijn louter economische verklaring van de geschiedenis kan het bestaan van een priesterklasse maar door een functie gewettigd worden :
aan de bevoorrechte klassen liefdadigheid aanprediken en aan de
armen gelatenheid en hoop op 'n beter hiernamaals. De technische
uitvindingen van onzen wetenschappelijken tijd stellen ons in staat
om alle standenverschil uit te wisschen. Jawaharlal is er niet verre
van de priesters in de moderne maatschappij als « parasieten » te
beschouwen.
.
Einde Oogst '33 kwam de verlossing. Drie en 'n halve maand
waren hem kwijtgescholden voor « goed gedrag » — wat misschien
wel aan zijn studieijver te danken was.
INTERMEZZO VAN VIJF MAANDEN VRIJHEID.
Het onwettig Congress lag te zieltogen onder den hiel van Lord
Willingdon. Er was geen bestuur meer, geen voorzitter, en nog maar
'n schim van publieke werkzaamheid. Jawaharlal hechtte er aan
Algemeen Secretaris van het Congress te blijven heeten, maar hij
functionneerde in het luchtledige.
Het eenige propagandamiddel dat nog voorhanden was, was de
dagbladpers. Met gebroken energie ging hij aan het schrijven — al
had hij meer dan eens schrappingen van passages of zelfs 'n heel
artikel door 'n ongenadige censuur te verkroppen. Hij nam het communalism onder vuur. Al die Hindoesche Bahadoers en Muslimsche
Khan's die voor den hoogen Engelschen rechterstoel onder elkander
aan 't haspelen waren, zoogezegd om de belangen van hunne respectievelijke gemeenten te verdedigen — het was hun eigenlijk om vette
postjes te doen : wat gaven die aartsreactionnairs om de sociale vertieffing van hun geloofsgenooten ? De oplossing van het communistische probleem ligt volgens hem ( zooals te verwachten) niet in
politick gesjacher met percentages van de vertegenwoordiging in de
Kamers, maar in het nog slapende sociale klassebewustzijn van de
massa's. In Bengalen en Pendsjaab is de kleine boerenstand overwegend Muslim, in het tusschenliggend Ganges-gebied Hindoe ; beide
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groepen moesten de handen in elkaar slaan om het gemeenschappelijk
juk van zamindars en geldschieters of te werpen.
Dat de klasse der zamindars zich had overleefd, was voor hem
'n waarheid als 'n koe en hij hield zijne overtuiging niet voor zich.
Zoo kwam hij wel eens in botsing met Gandhi, die nu 'n beschermende hand over de landheeren was gaan uitsteken, maar daar
stoorde hij zich niet aan. De banden tusschen hem en den Mahatma
werden met den d'ag losser.
In Januari '34 trok hij nogmaals naar Calcutta. Hji wilde moreelen
teun verleenen aan de Bengaleezen. Dank zij de dwaze en misdadige streken der terroristen kon de Regeering in hun provincie den
pletrol der « wetenschappelijke onderdrukking » naar hartelust in
actie brengen. Jawaharlal nam geen blad voor den mond. In drie
toespraken laakte hij het terrorisme, maar hekelde eveneens het Gouvernement dat het ziekteverschijnsel wilde uitbranden en de ware
oorzaak van de ziekte onverlet liet.
Toen spoedde hij naar het Patna-gebied, dat zoo juist door 'n
geweldige aardbeving was geteisterd. Voor tien dagen organiseerde
hij het werk van hulpbetoon, in de verwoeste streek door het Congress ingericht. Afgesloofd kwam hij in Allahabad terug. Daar
wachtte de politie van Calcutta hem of om hem gevankelijk terug
te voeren. De regeering sloeg toe : twee jaar, voor de drie redevoeringen in Calcutta.
VERLATENHEID.
Voor de zesde maal nam hij zijn intrek in het « pensioen van Hare
Majesteit », ditmaal in Calcutta. In April las hij in 'n krant de proclamatie waarin Gandhi de Burgerlijke Ongehoorzaamheidsbeweging
geeindigd verklaarde. Volgde 'n oproep tot zelf-loutering, beoefening
van huisindustrie (als verweermiddel tegen de grootnijverheid), afschaffing van de Onaanraakbaarheid en drankbestrijding. De tweede
sataygraha-beweging liep dus uit op 'n sisser --- en het was Gandhi
zelf die hem afschoot ! De kruik was al lang te water geloopen en
nu barstte ze. De breuk met Gandhi en zijne « non-violence » was
voldongen. Jawaharlal zou voortaan zijn eigen weg gaan.
Hij voelde zich zedelijk vereenzaamd. De zwoele lucht van Bengalen deed hem geen goed. Hij werd overgebracht naar Dehra Dun.
Daar begon hij zijn autobiographie. Het boek werd geschreven in
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'n periode van zware depressie en verbittering en het draagt er de
sporen van.
De ziekte van zijn vrouw Kamala nam juist toen 'n gevaarlijke
wending. Hij werd tijdelijk vrijgesteld, maar na elf dagen, toen haar
toestand lichtjes verbeterde, werd hij weer opgesloten in 'n gevangenis bij Allahabad. Kamala's toestand herviel. Langs verscheiden
wegen werd hem de vrijlating voorgespiegeld, mits hij verzekeren
wilde, ook maar privaat, zich van alle politieke bedrijvigheid te onthouden. Dat beteekende 'n erkenning van het regime. Het was 'xi
geweldige tweestrijd. Hij werd weer bij zijn vrouw gelaten onder
geleide van de politie. Zij lag bijna bewusteloos van de hooge koorts.
Bij zijn afscheid fluisterde zij hem in het oor : « Wat beteekent dat
met die verzekering aan de Regeering ? Niet doen I »
Toen werd Kamala overgebracht naar 'n gezonde plaats in de
Himalaya, Jawaharlal eveneens naar 'n nabijgelegen gevangenis. Hij
mocht haar om de drie weken bezoeken. In Mei '35 moest zij voor
verdere behandeling naar Bedenweiler in het Zwarte Woud ( Duitschland ). Begin September naderde het einde. Jawaharlal werd voorwaardelijk vrijgesteld vijf en 'n halve maand voor den termijn. Hij
vloog naar Europa. Kort na zijn aankomst stierf Kamala. Hier eindigt de autobiographie.
EN NU?
Bij zijn terugkeer in Indie 't vorig jaar, werd Jawaharlal met eên
slag de held van het nationaal-voelende Indie en de afgod der jeugd.
De ban op het Congress was ingetrokken. Tweemaal achtereen
werd hij tot jaarlijksch voorzitter gekozen — 'n unicum in de geschiedenis van het Congress. Hij legt 'n verbazende werkkracht
aan den dag. Het valt niet te ontkennen dat zijne socialistische propaganda binnen den schoot van het Congress vruchten afwerpt.
Op 1 April a. s. zal 'n nieuwe grondwet in werking treden, de
uitkomst van de Ronde-Tafelconferenties in Londen en van maandenlange besprekingen in het Londensche Parlement. Indie zal worden
omschapen in 'n Bondsstaat, maar de Engelsche Onderkoning behoudt 'n absolute oppermacht. 'n Zekere mate van medezeggenschap
wordt verder op de Indiers overgedragen, dat wil zeggen op de
communalisten en op de Indische Vorsten, die opeens —, ze staan
er zelf van te kijken — van uit hunne middeleeuwsche slaperigheid
in het middelpunt van het politieke leven worden getrokken. Het
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Congress vindt het 'n Aprilvisch en heeft reeds 'n hartal uitgevaardigd. Jawaharlal doet meer dan den boycot prediken ; hij propageert
de gedachte van 'n Indische Constituante. Onze Grondwet moet ons
niet van uit het Londensch Parlement worden opgelegd ; zij moet
groeien op Indischen bodem, uit het Indisch yolk.
Om tot zijne autobiographie terug te keeren, zonder overdrijving
mag zij heeten :'n pistool op de borst van den Engelschman in
Indie. Ongelukkig schijnt zij ook geroepen om onnoemlijk kwaad
te stichten in de ziel van jeugdige lezers. Het ademt 'n Marxistischen
geest. Af en toe moet de godsdienst het ontgelden en zelden of nooit
wordt 'n onderscheid gemaakt tusschen de uitwassen en vervalschingen ( die in Indie wel bij zonder in 't oog loopen, dat moet erkend)
en het mooie, eeuwige ding, dat religio of dharmo beet. Voor ons,
katholieken, is het wel vereerend dat het katholicisme in zijn geestelijken horizon 'n grootere plaats inneemt dan het onbeduidende aandeel der Kerk in het Indische publieke leven zou doen verwachten,
maar ook bier heerscht onbegrip.
Jawaharlal telt sommige katholieken onder zijn vrienden. o. a.
B. S. Gilani — zooals wij 't reeds opmerkten ( zie de voetnota blz.
497) -- 'n geestverwant van den Pandit in zijn vurig Indisch nationalisme, maar met 'n even sterk overwicht van de sociale doelstelling
boven de louter nationale. Volgens hem is alle hoop niet verloren.
Hij heeft 'n open geest en zou de waarheid niet ontduiken, wanneer
hij ze inzag. « He is true to his lights ».
Ten overstaan van zijn socialisme zijn de katholieken verdeeld.
Volgens sommigen heeft het communistisch wereldgevaar in Indie
substantie gekregen door de machtige en dynamische persoolijkheid
van Jawaharlal. Anderen nemen het zoo tragisch niet op. Vooraleer
we de grens van het Marxisme bereiken is er in Indie nog heel wat
ruimte voor hoogdringende sociale hervormingen. Dit is misschien
struisvogelpolitiek, want Jawaharlal stuurt bewust op collectivistisch

landbezit aan.
De Indische katholieken die zich bij het Congress hebben aangesloten ( 1 ) slaan 'n middenweg in. Hun standpunt is : we moeten de
sociale politiek van het Congress van binnen uit beinvloeden. Het
(1) Zij vormen de meerdersheid onder de katholieken van het Zuiden van
Indie, de eenige plaats waar de Kerk eenigen invloed kan doen gelden. Bij de
iaatste verkiezingen waren er vier Congressleden op de vijf Indische katholieke
gekozenen (alles met uitdrukkelijke goedkeuring van de bisschoppen).
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begrip « socialisme » is hier nog vaag en in groei. We moeten de
Christelijk-sociale en Christelijk-cooperatieve idee in Indie verspreiden, en dat binnen den schoot van het Congress, omdat zoo iets de
kans op succes verhoogt.
De voorman van die groep is Gilani, wiens bekeering grootendeels
aan de sociale encyclieken te danken was. In zijn weekblad « The
Social Order », verschijnend te Allahabad, ( dat gratis aan de Congressleiders wordt bezorgd), predikt hij opportune importune het
ideaal van Quadragesimo Anno. Als voorzitter van het All Indian
Catholic Congress, gehouden te Trichur ( Malabar) in December
'36 deed hij door de vijfhonderd aanwezige vooraanstaande katholieken 'n eindresolutie aannemen : voor de vestiging in Indie van 'n
Christelijk Corporatieven Staat. De Kerk in Indie mag zich om de
aanwinst van Gilani gelukwenschen. Moge hij er in slagen om Jawaharlal van Moskou of te trekken en dichter te brengen bij Rome.
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Newman's 44 Lead, Kindly Light
door Al. JANSSENS, Missionaris van Scheut.

Niets is in Newman's oeuvre zoo algemeen bekend als het kort ge-U
dicht : « Lead, Kindly Light ». Deze woorden, zegt H. Scott Holland,
(( zijn overgegaan in de verbeelding en in de literatuur van Engeland ;
altijd zullen zij het hart van het gansche yolk vasthechten aan het
aandenken van den man, die eens in bittere ervaring en te midden
van het donker dat hem omgaf hun aandoenlijk geheim tot het eind
toe uitgelezen heeft » ( 1 ). Het gedicht werd overgenomen in de
zangboeken van Katholieken, Anglikanen en Protestanten en blijft tot
nogtoe een der meest populaire godsdienstige gezangen in de AngelSaksische wereld. De Newman-kenners hebben sedert lang gezien,
dat we in deze achttien lijnen een verrassend-trouwe openbarir g krijgen van het meest eigendommelijke in zijn wezen. « In deze hymne n,
aldus Wilfrid Ward, « spreekt de mensch Newman waarachtiger tot
ons dan hij het in een groot boek van philosophie had kunnen
doen » (2). Naar Gunning's oordeel, is dit lied « de beste vertolking
van zijn heele leven, van zijn theologie, zijn levenstaak, zijn eenige
roeping » (3).
Zoo vol van beteekenis zit dit vers dat, wanneer men eerst den letterlijken of historischen zin heeft verstaan, een tweede, dieper, alge-.
meener zin in 't verschiet is. Ontstaan uit persoonlijken nood, geeft
het niettemin een algemeen-menschelijke ervaring weer, de ervaring
van een leven-in-geloof als tegenovergesteld aan het leven van zinnen
en van natuurlijke rede ; van volgzaamheid jegens een bovenaardsch
licht te midden van duisternis ; van betrouwen en hoop op toekomstige
levensvolheid.
Treffend heeft P. Sobry uit dit gedicht het formeel-kenmerkende
van Newman's vroomheid en van zijn religieus genie aangewezen. Dat
is niet zoozeer « zijn opgaan in God's liefde, en het blij-dringend
meetrekken van anderen in zijn vaart, maar wel dat hij met heiligen
(1) H. S. Holland, A bundle of memories, London 1915, p. 120.
(2) W. Ward, Last Lectures, London, 1918, p. 148.
(3) I. Gunning, J. H. Kard. Newman, Amsterdam, 1933, p. 189.
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ernst en kommer voor zichzelf en voor anderen — het meest nog voor
diegenen die hun weg verloren hebben — onrustig orienteert naar
God's Noorden, zooals in zijn L e a d, Kindly Li g h t, op der
wereld vreemde, donkere, bedrieglijk-gevaarlijke zee. Hij vreest altijd
dat de omringende duisternis, the encircling g l o o m, van den
weg afbrengen zal, een verkeerden stap zal doen zetten : daarom zet
hij onwezenlijk-kleine stapjes naar God toe, one step enough
f or m e, die hem echter iedermaal wezenlijk een schrede vooruitbrengen » (4 ).
Newman's onsterfelijke lijnen zou ik in 't kort willen verklaren. Het
is me niet in de eerste plaats te doen om de waardeering van dit stuk
als poezie, maar eenvoudig om zijn letterlijke, historische beteekenis.
Ik laat eerst den Engelschen tekst met een vertaling voorafgaan.
Het opschrift in de definitieve uitgave, nl. The Pillar of the
Cloud (De Wolkkolom) is niet oorspronkelijk. D e L y r a A p o stolica geeft als titel: Licht in de duisternis.
Nederlandsche metrische vertalingen zijn zeer talrijk ; men kan er
zes verschillende vinden in het groot Newman-boek van Dr. Gunnin (5 ), alle tamelijk vrij, en eenige zeer onnauwkeurig. Ik verkies
bier een letterlijke omzetting te geven.
Lead, Kindly Light, amid the encircling gloom,
Lead Thou me on !
The night is dark and I am far from home
Lead Thou me on !
Keep Thou my feet ; I do not ask to see
The distant scene ,--, one step enough for me.
I was not ever thus, nor pray'd that Thou
Shouldst lead me on.
I loved to choose and see my path, but now
Lead Thou me on !
I loved the garish day, and spite of fears,
Pride ruled my will : remember not past years.

(4) P. Sobry, Newman and his idea of a Univ., Leuven, 1934, p. 27.
(5) Gunning, o. c. p. 186-189.
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So long Thy power hath blest me, sure it still
Will lead me on,
O'er moor and fen, o'er crag and torrent, till
The night is gone ;
And with the morn those angel faces smile
Which I have loved long since, and lost awhile.
Leid, vriendelijk Licht, te midden van het donker dat me omgeeft,
leid gij mij voort ! De nacht is duister en ik ben ver van huis — leid
gij mij voort ! Bewaak mijn schreden ; ik vraag niet om wat ver-af
ligt te zien — een enkele stap is mij genoeg.
Ik was niet altijd zóó, noch bad ik dat gij mij zoudt voortleiden.
Liefst koos en zag ik zelf mijn weg ; maar nu leid gij mij voort !
Ik minde 't verblindend zonlicht, en hoe bevreesd ik ook was, trots
beheerschte mijn wil : Gedenk de vervlogen jaren niet.
Zoolang heeft uw macht me gezegend : zeker zal zij me ook verder
voortleiden, over heide en moeras, over rots en stortvloed, tot de nacht
voorbij is ; en in den morgen zullen die engelengezichten me tegenlachen, die ik zoolang geleden heb bemind, maar voor een wijle verloor.
Het vers is gedateerd 16 Juni 1833. In de vorige maand was hij,
tijdens zijn Siciliaansche reis, doodelijk ziek geweest. De eerste symptomen van een kwaadaardige koorts. werden zichtbaar toen hij op weg
was van Catania naar Aderno ; een week lang was het met hem zoo
slecht gesteld dat men wanhoopte hem te redden. Rond 17 Mei
teekende een beterschap zich af, tien dagen later was hij in Palermo,
waaruit hij omstreeks half-Juni in een appelsienenboot doorvoer naar
Marseille. Een heele week werd zijn boot door windstilte overvallen
in de engte van Bonifacio en dan dichtte hij zijn L e a d, Kindly
Light.
Over zijn gevoelens, gewaarwordingen en zelfs droomgezichten
tijdens zijn ziekte schreef hij een m em or a n d u m, een ongemeen
interessant stuk vanwege de merkwaardige en zeldzame klaarheid,
waarmee hij beschrijft wat in zijn geest en in zijn hart omging. We
moeten niet vergeten dat deze gewaarwordingen van een zieke meestal verhevigd werden door een snort ijlkoorts, maar zij zijn niettemin
echt, geven ons een blik in Newman's gespannen, gejaagde natuur,
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en laten ons het geestelijk terrein kennen waaruit zijn L e a d, K i n dly Light is voortgekomen. We vinden er een soort gewetensonderzoek waarin hij zichzelf beschuldigt van eigenwil en verwaandheid.
Zijn ziekte, meende hij, was daar een bestraffing van. Tref fend echter
blijft die onwrikbare zekerheid dat hij genezen zal, omdat hij nog
een werk te doen heeft, omdat hij niet gezondigd heeft
t e g e n het lich t. Hier krijgen we reeds een duidelijk verband
met het « vriendelijk Licht » in zijn vers Noteeren we verder nog dit :
« Als ik beter werd, placht ik op het daglicht te wachten, en als het
licht door de vensterblinden zichtbaar werd, placht ik te zeggen : 0
zoet licht ! Beste gave van God, enz. » Met kracht kwam de overtuiging in zijn geest, « dat God hen tegemoet komt die z ij n weg bewandelen, die hem indachtig zijn op zijn weg, op de paden van den
Heer ; dat ik me op zijn pad, zijn weg moest plaatsen, dat ik mijn deel
moest doen... Dergelijke schriftuurteksten speelden onophoudend in
mijn hoofd » (6).
De uitwendige aanleiding tot het gedicht is zonder moeite te reconstrueeren uit den inhoud zelf. Newman zit ver van huis en verlangt
naar zijn vaderland ; in het donker van den nacht ziet hij de noordster
pinkelen, die de richting aanwijst. Maar deze gegevens worden onmiddellijk getransponeerd op een hooger, geestelijk plan. Het is zijn
ziel, die in het duister is en op reize naar het eeuwig vaderland, die
'de leiding volgen wil van het goddelijk licht. Veelbeteekenend is
de definitieve titel door Newman aan zijn vers gegeven : « de wolkkolom » was immers het lichtend teeken van Gods tegenwoordigheicl,
leiding en hulp, voor de naar het beloofde land pelgrimeerende Israelieten. Zoo is ook hij, Newman, op reize en God's licht straalt over
zijn weg.
Nog in zijn laatste ziekte, wanneer hem Faber's hymne « The Eternal Years » werd voorgelezen, zeide hij : « Over mijn Lead, Kindly
Light, spreken velen gunstig, maar dit lied is veel schooner. Mijn lied
is dat van een ziel in de duisternis, maar dit is het lied van het eeuwige
licht. » ( 7) Het lied van een ziel in de duisternis, d. w. z. de ziel
geeft geen licht of uit zichzelf, zij is in het donker, het licht moet van
God komen. Straalt echter dit licht haar voor, dan kan ze vooruit, ook
in het donker, ook in het midden van den nacht. Ware 't niet van dit
licht, haar reis zou hopeloos zijn over heide en moeras, over rots en
(6) N. W. I, 208-236 ; Ap. 55 ; Ward 1, 54, 55.
(7) Gunning, o. c. p. 703.
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bergstroom. Newman voelt zich als een pelgrim die niet aarden kan
in deze wereld, hij geeft zich niet over aan Naar bedrieglijke beloften,
hij weet dat zijn doel en zijn bestemming niet hier beneden liggen.
Hij is als een vreemde en een banneling in een onbekende streek, die
niet harmonieert met zijn echtste verlangen. En moeizaam strompelt
hij voort naar zijn home aan den anderen kant, te midden van die
wereld vol schijn, vol mysterie en vol kwaad, met afwisselende gevoelens van verveling, vrees en angst, als een reiziger die zijn weg
moet vinden over een Barre heidevlakte, of door een modderig moeras, of over een snel-vlietende bergrivier, of over steile rotspaden.
Hij is zich altijd bewust van het gevaar een verkeerden stap te doen
in de duisternis die hem omgeeft, en daarom richt hij zijn dringend,
smeekend, bijna snikkend gebed tot het « vriendelijk Licht ».
Maar wie of wat is het « vriendelijk Licht ». Het is zonder twijfel
jets van God, ja, uit de woorden : « gedenk de vervlogen jaren niet 0
en « zoolang heeft me uw macht gezegend », wordt het klaar dat de
blik van den dichter op God zelf gevestigd is. God is immers licht,
eeuwige klaarheid en Newman ziet hem bij voorkeur als stralend, zelfstandig licht, als b.v. in het vers
Unveil, 0 Lord, and on us shine...
But when Thy keener, purer beam
Is pour'd upon our sight...
Verdere opheldering kan gevonden worden in een sermoon van
1830, dat als een eerste, ruwe schets biedt van zijn Le a d, Kindly
L i g h t. Daar schrijft hij : « Richt uw handel en wandel naar het
licht dat gij bezit, ofschoon gij o m r i n g d z ij t door mo e i 1 ij kh e d e n ( the encircling gloom) en gij zult vooruitgedragen worden,
verder dan ge zelf weet. Abraham gehoorzaamde het roepen Gods
en ging op reize, niet wetend waar hij been ging; zoo ook zullen wij,
als we Gods stem volgen, stap voor st,ap (one step
enough for me) in een nieuwe wereld gebra.cht word e n, waarvan we vroeger geen idee hadden... maar zoo we weigeren
ons nut te trekken uit het licht dat we reeds hebben ontvangen, dan
wordt ons licht tot duisternis» (8).
Zou dan het « vriendelijk Licht » niet Gods stem in het geweten
zijn, of ,---- wat op hetzelfde neerkomt — Gods waarheid, die het ge(8) P. P. S. VIII, 195, 196.
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weten voorlicht ? Ik moge hier nogmaals de aandacht trekken op de
woorden door Newman tijdens zijn ziekte zoo vaak herhaald : « I k
heb niet gezondigd tegen het Licht.» Het springt in
't oog, dunkt me, dat het licht waartegen hij niet gezondigd had dezelfde werkelijkheid is als het leidende licht in Lead, Kindly Light.
Weliswaar zegt Newman dertig jaar later (in de Apologia) dat hij
nooit goed heeft geweten wat hij bedoelde met die zonde tegen het
licht (9). In het memorandum over zijn ziekte in Sicilie is anders de
,zin duidelijk genoeg. Newman beschuldigt zich daar van koppigheid,
eigenzinnigheid, verwaandheid, doch spijts dit alles weet hij dat hij
niet sterven zal, omdat hij niet gezondigd heeft tegen het licht ; hij
is zich bewust van zijn zwakheid en zijn zondigheid, maar de zonde
tegen het licht heeft hij niet begaan.
Nog merkwaardiger is, dat hij, ook vOOr zijn ziekte in Sicilie,
herhaaldelijk aan 't overwegen is over die zonde tegen het liclit. Zoo
b.v. in een sermoen van September 1830 spreekt hij den lof uit van
koning Josias, die niet gezondigd had- tegen het licht, d. i. tegen zijn
beter weten in, die teeder van hart of van geweten was, die de dwingende kracht van de goddelijke stem in zijn binnenste erkende, die
luisterde naar God en gehoorzaamde (10).
In het begin van 1831 bestudeert hij de bekeering van Sint Paulus
en komt tot het besluit dat de apostel, w5Or zijn bekeering, niet gezondigd had tegen het licht. God, zoo overweegt Newman, spreekt
tot ons op twee wijzen, in ons hart en door het woord van zijn openbaring. Van deze laatste en helderste informatiebron, wist Paulus weinig af, want hij begreep de Joodsche Schriftuur toen nog niet. De
eerste echter, Gods stem in zijn geweten, kende hij en hij luisterde
er naar. Deze inwendige stem was maar zwak, vermengd met en verduisterd door menschelijke gevoelens en menschelijke overleveringen,
zoodat wat zijn geweten hem hiet to doen slechts ten deele waar was
en ten deele verkeerd. Niettemin, geloovend dat zijn geweten hem
Gods wil voorhield, gehoorzaamde hij eraan. Hier was dus geen toegeven aan zichzelf, geen moedwil, geen zonde tegen het licht. Wel
was hij beinvloed door zondig zelfvertrouwen, en wellicht gaf hij nu
en dan toe aan hoovaardij, maar er was geen open verzet tegen God,
geen oorlogsverklaring aan Gods gezag, geen verheffen van de retie
boven God, zooals bij de Pharizeeers die geloofden dat Jezus de Mes(9) Ap. 55.
(10) P. P. S. VIII, 95, 96.
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sias was maar hem niet wilden erkennen, of zooals bij de heidensche
philosophen die in ijdel geredeneer een wereldsche wijsheid achternaliepen en de goddelijke misprezen. De H. Geest wordt verstikt door
open overtredingen van het geweten, door misprijzen van zijn gezag.
Waar nu iemand dwaalt uit onwetendheid, zijn eigen begrippen van
goed en kwaad involgt ofschoon deze begrippen voor een deel verkeerd zijn, daar zondigt hij voor zooveel als 't in zijn macht was juister begrippen te krijgen, maar hij wordt door Gods genade niet verlaten. God zal hem voortleiden tot het licht, ondanks zijn dwalingen
in geloofszaken, als hij maar voortgaat met nauwgezet te gehoorzamen
aan wat hij gelooft Gods wil te zijn. Wie van ons heeft nooit de
vrees gevoeld, dat hij of dwaalt van Christus' leer ? We moeten het
« heilig licht van ons geweten D minnen en eraan gehoorzamen, zooals
Paulus deed (11).
Nogmaals, in Juni 1831, komt hij op dezelfde idee terug van die
zonde tegen het licht : « Hoe wonderlijk heeft God ons voortgeleid
van het eene werk naar het andere ! S tap v o or s t a p, als 't ware,
heeft hij ons omhoog gebracht langs de veilige treden van die ladder
welker top tot in den hemel reikt. En desondanks, hoe gretig liepen
wij naar de bekoring toe ! Wij weigerden tot hem te komen, om van
hem leven te ontvangen ! Hoe roekeloos zondigden wij tegen het
licht !» (12) Een vers (van 17 December 1832) is een alarmkreet tot
waarschuwing van een vriend, die gezegd had dat hij zich niets
aantrok, noch zijn eigen zaligheid, noch die van anderen. Zeg die
woorden geen twee keer, met opzet en voorbedachtelijk, aldus Newman, want dan ware 't een zonde tegen 't licht :
Beware ! such words may once be said
Where shame and fear unite ;
But, spoken twice, they mark instead
A sin against the light. (13)
Wat is dan die zonde tegen het licht ? Voor hen, die op de hoogte
zijn van de Anglikaansche theologie, zal 't niet verwonderlijk zijn als
we wijzen op de onzekerheid en onvastheid van Newman's zondenklasseering. Dat is een zwak punt in alle Protestantsche en Anglikaansche sermoenen en verhandelingen over de zonde. War zijn
(11) P. P. S. II, 103-106.
(12) P. P. S. 1, 109.
(13) Verses, 88.
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overgang tot het katholicisme is Newman hier aangewezen op de
Schriftuur en op de theologen van zijn Kerk. Hij onderscheidt voornamelijk zonden uit onwetendheid (sins of i g n o r a n c e), zonden
uit zwakheid (sins of in fir m i t y of wat wij dagelijksche zonden heeten) en zware zonden (transgressions, greater
s i n s) (14 ). De zonde tegen het licht is êên bijzonder soort van zware
zonde, nl. opzettelijk en vrijwillig, met voorbedachtheid en voile kennis, Gods stem die in het geweten spreekt misprijzen, Gods licht dat
naar de godsdienstige waarheid voert niet willen zien of niet willen
volgen ; de zonde van hen, die de waarheid kennen, maar haar niet
willen aanvaarden, die door hun geweten uitgenoodigd worden om de
Godsopenbaring te gelooven maar haar van zich afgooien.
Deze zonde dan is het waarvan Newman zich vrij pleit tijdens
zijn ziekte. Hij is zwak geweest, schuldig, verwaand, koppig, maar
altijd was hij bereid op te gaan naar de waarheid, te luisteren naar
God's stem die spreekt in zijn binnenste. En het « vriendelijk Licht »
is God zelf, zich openbarend in zijn geweten, die hem geleidelijk
naar omhoog voert, naar de voile kennis en het volmaakt realiseeren
van de Godsopenbaring. Hij vraagt niet om te zien wat vêr-af ligt,
wat hij over vijf of tien jaar zal te doen hebben, welke offers later
nog van hem zullen gevergd worden. E&I stag is genoeg : als hij
weet wat hem hier en nu te doen staat, dan kan hij de toekomst veilig
aan Gods zorgen overlaten.
Wat vêr-af ligt, een min of meer verwijderd rustpunt, een distant
s c en e, is niet te vereenzelvigen met het eindpunt van de reize, het
h o m e, of het eeuwig vaderland. Newman beschouwt zijn aardsche
pelgrimagie als een voortdurende marsch van de eene pleisterplaats
naar de andere. Nog weet hij niet — in 1833 — waarheen God hem
verder richten zal, maar met heel den drang van zijn ziel wil hij
volgen waar de lichtende « wolkkolom D voorgaat. « Dit is de ware
geest van geloof : wachten op God, wakker zijn om te zien waarheen
hij ons leidt, zijn leiding volgen. We mogen 't niet beproeven om zelf
voor te gaan » ( 15 ). Hier is een van Newman's wezenstrekken. Hij
heeft zijn levensplan nooit uit eigen kracht en uit eigen initiatief
opgetimmerd, hij wacht liever op deVoorzieningheid, op de goddelijke
leiding. Er zijn veel kritische momenten geweest in zijn leven, als
(14)
(15)

Vg1. P. P. S. V, 195-208. Zonde tegen het licht., p. 200.
P. P. S. III, 8. — Vgl. III, 16, 26. Men denke aan het wachtwoord
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b.v. de veroordeeling van Tract 90, zijn verhef fing tot titulair-bisschop die verijdeld werd door de Iersche hierarchie, het beschamende
vonnis tegen hem uitgesproken in de Achilli-zaak, de strijd in verband
met « The Rambler » en met het vestigen van een Oratory te
Oxford. In dergelijke omstandigheden grijpt een gewone mensch, —
wat zeg ik, ook een gewone kristen — naar het zwaard om zijn
zaak uit te vechten. Newman daarentegen geeft altijd den strijd
op (met inwendig gezucht weliswaar en soms met een paar pijnlijke
aanteekeningen in zijn dagboek ) — op het oogenblik dat, naar zijn
beste weten, God hem niet, of niet langer, roept tot dit bepaald werk.
Wat men zijn passiviteit heeft genoemd is niets anders dan zijn
staalsterk vertrouwen in Gods leiding, zijn volstrekte overtuiging dat
de kristen een instrument is in Gods hand en persoonlijke plannen in
den steek moet laten om te doen wat God wil. En daarom is 't hem
genoeg te weten waar hij nu zijn voet moet zetten : one step
enough f or m e ! « Wees niet bevreesd, God is vol ontferming en
zal u stilaan vooruitbrengen. Hij laat u niet zien waarheen hij u
voert ; ge zoudt bevreesd worden moest ge heel het verschiet ineens
zien. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Volg zijn plan.
Kijk niet angstvol vooruit. Zie liever naar beneden, waar ge nu uw
voet zet om geen misstap te doen. Maar houd u niet bezig met de
toekomst. » (16) « We moeten stap voor stap vooruit, in overeenstemming met het licht van Gods geboden. Hoe hemelsch onze geest ook
moge wezen, hoe vervuld met lief de, heiligheid, ijver, hoe daadkrachtig en vredelievend, niettemin als we voor een oogenblik van God
wegkijgen en den blik vestigen op ons zelf, dan vallen we terstond in
een of ander uiterste, in een of ander Pout. » (17) « Wat de apostel
zegt van Abraham, is een beschrijving van alle waar geloof : het gaat
vooruit zonder te weten waarheen, het eischt niet, het slaat geen koopjes, om het eind van den weg te kennen ; het is ervan overtuigd genoeg licht te hebben om vooruit te komen, meer licht dan de zondige
mensch met recht mag verwachten, als het maar êên s t a p v o or uit
ziet ; het laat alle kennis van de streek langswaar het pelgrimeeren
moet aan Hem over die haar noodt om voort te gaan. D (18)
« lk was niet altijd zOO. » In de tweede stroof herdenkt Newman
weemoedig en berouwend de vervlogen jaren, waarvan hij wenscht
(16)
(17)
(18)

P. P. S. 1, 348 (van 1831).
P. P. S. II, 278 (van 1834).
P. P. S. II, 22 (van 1834) Vgl. P. P. S. II, 215, 216 (van 1834).
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dat ze uit Gods herinnering worden weggewischt. Hier is niet vooreerst bedoeld wat hij zichzelf als koppigheid verwijt in den strijd
met Hawkins over het tutorschap, of zijn eigenzinnigheid wanneer
hij besloot alleen naar Sicilie te gaan. Er is spraak van een bepaalde
periode in zijn leven, wanneer hij zich eenigermate onttrok aan de
goddelijke leiding, zelf zijn weg wilde banen en kiezen, nl. in 18261827 ; van zijn « liberale » periode. Voor een tijd had hij zich laten
meedrijven met den stroom van het liberalisme, hij begon den voorrang te geven aan redeneering, aan eigen oordeel en kritiek, boven de
stem van God in het geweten. Het « verblindend zonlicht » ( the garish
day) van de zich overschattende rede, die zichzelf als maatstaf neemt
van alles, ook van de Godsopenbaring, had hem voor een wijle aan
het ware Licht onttrokken dat glansde in zijn geweten. Trots beheerschte zijn ziel, diezelfde trots en verwaandheid welke hij zeer
fijn had nagespeurd in den nog niet bekeerden Paulus, maar dat was
een trots die nog samenging met de vreeze Gods : and spite of
f ear s, pride ruled my w i l 1. Hij had zich nietopenlijk verzet
tegen Gods gezag, hij had de rede niet in de plaats gezet van de
Godsopenbaring, hij was trouw gebleven aan het dogmatisch princiep (19).
a Zoolang heeft uw macht me gezegend ; zeker zal zij me ook verder geleiden tot de nacht voorbij is. » Dankbaarheid en vertrouwen
zijn de twee zijden van Newman's kinderlijk geloof in een bijzondere
voorzienigheid. Hij is zonder ophouden bezig met al de zegeningen
door God over hem uitgestort ; zijn roeping, zijn taak, zijn heilzame
gedachten, ja tot zijn mislukkingen toe, alles is hem Godsgave, waarvoor hij dank zegt in zijn verzen, in zijn brieven, in zijn dagboeken.
Er is iets onaardsch in zijn vertrouwen ; met heel zijn ziel hoopt hij
voor zichzelf, voor alien die Christus aanhangen, voor de Kerk, omdat
hij weet dat de toekomst beslist wordt door een trouwen en goeden
Albeheerscher. Intusschen gaat zijn pelgrimsreize door het danker
en door den nacht van het leven op deze wereld. Newman is aldoor
overweldigd door het geheimvolle rondom hem ; zijn ervaring van
de duisternissen waarin onze geest zich beweegt is bij hem zoo ongemeen scherp dat men hem, zeer ten onrechte, als een halven sceptieker heeft aangezien. Wat hij echter bedoelt is dit : er is geen
rationeele oplossing van de moeilijkheden, van de schijnbare tegenstrijdigheden die allerwege opduiken, in den kosmos, in de historie,
(19) Ap. 67.
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in ons zelf. We zijn langs alle kanten omringd door een diep mysterie,
dat absoluut onze menschelijke vermogens te boven gaat (which is
absolutely beyond human solution) (20). De oplossing is alleen te
vinden in het goddelijk licht der openbaring, in het kruis van Christus,
in het Evangelie.
(( En in den morgen zullen die engelengezichten me tegenlachen, die
ik zoolang geleden heb bemind, maar voor een wijle verloor. » De
morgen, na den nacht van dit aardsche leven, is het gloren van de
eeuwigheid. Newman gebruikt dezelfde schriftuurlijke spreekwijze in
een overweging over Sint Jan den Evangelist : « Terecht mocht deze
groote heilige aan het eind van zijn dagen zeggen : kom, Heer Jezus !
gelijk zij die vermoeid zijn van den nacht en wachten
op den m or g e n... En dan, wanneer alles wat hij verloren had
hem terug tegenwoordig werd, zou zijn herinnering aan al 't voorbije
nieuw leven krijgen. » (21 ) Aanleiding tot deze beeldspraak ligt, zou
ik denken, in de vervelende, slapelooze nachten tijdens zijne ziekte.
Hij had er schrik van en het donker maakte hem benauwd. Elken
morgen begroette hij de eerste stralen van het licht (22).
Over de « engelengezichten, die hij zoo lang geleden had bemind o
krijgen we een verrassende opheldering in een brief van 1886. De
eerste zes jaren van zijn leven had Newman doorgebracht in de heerlijke patricierswoning van zijn ouders te Ham, bij Richmond. In
September 1807 verliet de familie dit huis, en de kleine John Henry
werd in 't volgende jaar naar de school van Dr. Nicholas gestuurd
te Ealing. Maar in zijn droomen kwam altijd weer het onvergetelijk
visioen van zijn eerste woonplaats en van den mooien twin daarrond,
met een grooten plataan, drie dozijn hooge acacia's, een Spaansche
kastanjeboom, een lork, een magnolia. Hij droomde ervan als van
een paradijs en in zijn droomgezichten lachten de engelen hem
tegen (23).
Eenmaal de jeugd voorbij zag hij geen engelengezichten meer in
zijn droom, maar hij leefde gestadig in hun tegenwoordigheid, onder
hun oog, met de zekerheid dat wanneer eenmaal het gordijn van
deze wereld der zinnen zou uiteenscheuren het onvergetelijk visioen
tot werkelijkheid zou omgetooverd worden.
(20) Ap. 218.
(21) P. P. S. IV, 306 (van 1836).
(22) N. W., I, 224.
(23) Ward, I, 29, II, 337-40. Vgl. de beschrijving van het huis te Ham in
Hist. Sketch, III, 62 (Un. Sk. 63).
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En terwiji hij opsteeg, naar den rechterstoel toe van God, hoorde
hij de triomphante hymne van het engelenkoor :
Praise to the Holiest in the height
And in the depth be praise:
In all his words most wonderful
Most sure in all His ways!
Lof zij den Heiligste in den hooge
En Hem zij lof in de diepten :
In al zijn woorden is hij wondervol
Onfeilbaar in al zijn wegen.
Leuven, Januari 1937.

(24) Verses, 354 (Dream of Gerontius).
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1. Het Marialeven van Willam
door Prof. Mag. E. DRUWE S.J.

Dr Frans Willam heeft zijn uitnemende kennis van land en yolksgebruiken van Palestina voor het eerst geopenbaard in zijn Leven
van Jezus (1932). Het werd dadelijk in haast alle Europeesche talen
vertaald, ook in het Japansch en het Chineesch. De nederlandsche
vertaling beleefde reeds een vierde druk. Verleden jaar verscheen
zijn Leven van Maria (1 ) en reeds ligt een keurige vertaling voor
van de hand van Pater C. van Goirle 0. M. Cap. (2). Dit nieuwe
boek van Willam verdient des te meer onze aandacht dat een goed
Marialeven tot nog toe niet geschreven was en dat de schaarsche gegevens, die de hl. Schrift ons aangaande Jezus' Moeder mededeelt,
het haast als een hopelooze onderneming lieten voorkomen van daaruit een doorloopende biographie op te bouwen. Dat Wiliam het
aandurfde een boek van 580 bladzijden (470 in de meer gedrongen
tekst van de nederlandsche uitgave) te besteden aan het vertellen
van een leven zoo arm aan uiterlijke gebeurtenissen en historisch
gewaarborgde gegevens, doet dan ook op het eerste gezicht als een
waagstuk aan ; dat hij erin slaagde, stempelt hem tot een van de
verdienstelijkste katholieke schrijvers van onzen tijd.
Het weinige dat het N. T. ons mededeelt over Maria, heeft men
ten alien tijde getracht door vrome gepeinzen en verbeeldingen aan
te vullen. Het christen yolk kon zich met het nuchtere verhaal der
evangelien niet tevreden stellen. Men wilde er altijd meer over weten :
over hare ouders, haar geboorte, haar jonge jaren en dergelijke din(1) Das Leben Marias der Mutter Jesu. — Herder, Frieburg i.B., 1936, 598 blz.

gen. RM. 4,60, geb. RM. 6,40.
(2) Het leven van Maria de Moeder van Jezus. — Uitgeverij Foreholte, Voor-

hout, 1937, gen. Fr. 55, geb. Fr. 72.
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gen meer, waarover het Evangelie ons niets bericht. Uit die behoefte
zijn in vroegere eeuwen de « apokriefen D ontstaan, legendarische
verhalen, aan Apostelen of apostolische mannen toegedicht, waarin
het wemelt van wonderen en ongerijmdheden (3). Zoo vertelt b.v.
het z.g. Voorevangelie van Jacobus de geboorte van Maria uit
Joachim en Anna, haar opvoeding in den tempel, haar huwelijk met
Iozef na het wonder van den bloeienden staf, enz. Aan Jozef van
Arimathea o.a. werd een soort « naevangelie » over Maria's met
wonderen omringd heengaan uit dit leven toegeschreven. Alhoewel
de Kerk herhaaldelijk tegen die apokriefe verhalen waarschuwde,
drongen ze meer en meer door in het yolk, dat ze ook in kunst en
tooneel (Eerste en zevende Bliscap) wilde uitgebeeld zien.
Naarmate de ontwikkeling van den kritischen zin het naieve vasthouden aan die legenden deed wijken, zocht men meer langs den
weg van het psychologische zich-inleven het verloop van Maria's
aardsch bestaan te reconstrueeren. Daarbij hield men echter doorgaans niet genoeg rekening met de eigen psychologie van het Oosten en de volksopvattingen en gebruiken van het midden waarin
Maria leefde.
Hierin ligt nu juist de oorspronkelijkheid en de groote waarde
van Willams Marialeven, dat hij eenerzijds alle apokriefe elementen
absoluut weert om zich uitsluitend te houden aan de gegevens van
het Evangelie, in het licht der dogmatische traditie der Kerk, en
anderzijds dank aan zijn buitengewone vertrouwdheid met land en
yolk van Israel, uit die weinige bouwsteenen een vast aaneengesloten,
psychologisch geheel aanvaardbaar beeld van Maria's leven weet
op te tooveren.
Uitgaande van het verhaal der boodschap ( Lukas, 1, 26-38), waarmede de figuur van Maria haar intrede doet in de geschiedenis, \N-7.agt
schrijver een terugblik op Maria's jeugd. Met fijn-psychologisch
aanvoelingsvermogen roept hij het eenzame, in zichzelf gekeerde leyen der « begenadigde », onder de rumoerige inwoners van het kleine
Nazareth, voor onze oogen op. Een leerrijke uitweiding over geloften
bij het yolk van Israel (blz. 13-19) en over zijn houding tegenover de
maagdelijkheid (blz. 19-22) helpt ons om beter het antwoord van
Maria aan den Engel « dat zij geen man bekent )) te begrijpen. We
moeten dat nl. niet zoo verstaan « als zou Maria jets op zich geno(3) Zie daarover AL. JANSSENS, Het Dogma en de apocriefen, 2e uitg.,
Brussel 1930.
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men hebben, wat anderen eveneens aan God beloofden en waarvoor
ook Coen reeds dezelfde zegswijze gebruikelijk was : « gelofte van
maagdelijkheid afleggen ». Maar dit is niet zoo. Wat Maria heeft
gedaan, gelijkt meer op hetgeen een bloem doet, als ze zich opent
voor de stralende zon : de beweging begint van binnen uit en niet van
buiten. Maria heeft niet het voorbeeld van anderen overgenomen en
nagedaan, maar een inwendige mogelijkheid verwerkelijkt, die alleen
bij haar, de genadevolle, aanwezig was » (blz. 24 ).
Veel licht werpt ook de kennis der toenmalige volkszeden op Maria's verloving met Jozef, op diens gewetenstwij fel na de maagdelijke ontvangenis, op handel en wandel van het goddelijk huisgezin
te Nazareth, enz. Een gansch bijzondere aandacht wijdt Willam
aan de veel omstreden houding van Jezus tegenover zijne Moeder
op de bruiloft te Kana (blz. 250-298). Met dit wonder zet Jezus zijn
eigenlijke messiaansche loopbaan in : Hij treedt als het ware uit zijn
natuurlijk verwantschap, om met de menschen een nieuw verwantschap aan te gaan, om een nieuwe gemeenschap te stichten, waarin
de eerste plaats aan zijne zijde niet aan een verwante, maar aan een
vrij door Hem gekozen man, Simon Bar-Jona, toevertrouwd werd.
En evenals Hij aan zichzelf een nieuwen naam « de Menschenzoon »
gegeven heeft en Simon's naam door den symbolischen naam Petrus,
d.i. rots, vervangen heeft, spreekt Hij nu voor het eerst zijne Moeder
met den titel « Vrouw » aan, om daarmede hare plaats in het werk
der Verlossing aan te duiden. Tevens liet Hij haar verstaan, dat de
tijd waarop zij, als nieuwe Eva naast den nieuwen Adam staande, als
de in Genesis III voorspelde Vrouw, met haar Zaad de slang den
kop zou verpletten, dat die tijd, die ook Jezus' uur was, eerst later
zou aanbreken. « Jezus behoorde nu aan zijn leerlingen en het yolk.
Zij bleef voortaan op den achtergrond --, op den achtergrond wilde
zij voor haar zoon werken, zoolang hij het wenschte. Zij bleef echter ieder oogenblik bereid, zoo gauw het « uur van Jezus » kwam,
als de dienstmaagd des Heeren aan zijn zijde te staan » (blz. 298).
De andere verwanten lieten zich echter niet zoo makkelijk in de
schaduw stellen. Nu vooral Jezus door zijn wonderen het succes
begon te kennen, wilden zij ook deelen in de eerbewijzen van het
yolk. Ze zochten Jezus weer in hun macht te krijgen en trachtten
daartoe zelfs het gezag van zijn Moeder uit te spelen. Daartegenover stelde Jezus alleen maar nog klaarder het geestelijk karakter van
zijn rijk in het licht : « Wie ook den wil van God doet, is mijn broe-
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der, mijn zi..;,ter en mijn moeder » ( Markus III, 35 ). Voor Maria ligt
onder deze schaarsche mededeelingen een wereld van kommer en
leed verborgen, die niet gemakkelijk onder woorden is te brengen.
Het was haar uiterst smartelijk en als een voorschool van den kruis-.
weg, toen zij zich door haar familie waarlijk genoodzaakt zag, met
hen mee te gaan om Jezus te halen en zijn werk met geweld te verhinderen » ( blz. 316 ).
Het kort bestek van deze kroniek laat niet toe op al de mooie
passages en verrassende vondsten van dit heerlijk boek in te gaan.
Laten we nog aanstippen de stylistisch ook zeer merkwaardige beschrijving van Maria's gevoelens tijdens Jezus' lijden en dood, waarbij ook de woorden : « Vrouw, ziedaar uw zoon » hun voile beteekenis krijgen. Schrijver heeft zich ook' de meening, onlangs door Pickl
voorgesteld, eigengemaakt, dat dochters van het Oosten zich Jezus'
dood eenvoudigweg niet zonder de gebruikelijke rouwklacht konden
voorstellen. Heel suggestief haalt hij hierbij de rouwklacht aan, die
de heilige dichter uit Syrie, Ephrem, Maria in den mond legs ( blz.
402 v). Het zij ons toegelaten in verband daarmede er op te wijzen
dat in de iiturgie der ,00stersche kerk op goeden Vrijdag een lijkklacht van Maria en een andere van Jozef van Arimathea voorkomt (4 ). Ook de roomsche iiturgie zinspeelt op de rouwklacht in
het Of ficie van Paasch-Zaterdag ( Antifoon van het Benedictus ) :
« Mulieres sedentes ad monumentum lamentabantur flentes Dominum --- De vrouwen, bij het graf gezeten, hieven een rouwklacht aan ».
Een dertigtal goedgekozen photo's luisteren het boek op, waarvan
we met een laatste woord van lof voor de keurige verzorging zoowel
van de nederlandsche als van de duitsche uitgave, afscheid nemen.

(4) Zie NILLES, Kalendarium, II, blz. 251 ; HEILER, Urkirche unct Ostkirche,

blz. 349.
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II. Hoe ver staan we met ons godsdienstonderricht ?
door J. VAN DER STICHELE S.j.
Leuven, C.D.C.

Deze bijdrage werd ons bezorgd door een medewerker van het
Catechistisch Documentatie Centrum, Minderbroedersstraat I1, Leisyen. Opgericht in April 1935, stelt dif werk zich ten doel : alien, die
op eenige manier met het geven van godsdienstonderricht zijn gelast, te helpen door hen de gelegenheid te verschaffen tot nauwere
onderlinge samenwerking en door hen een breed opgezet internationaal studie- en documentatiemateriaal op catechetisch gebied ter beschikking te stellen.
Intusschen worden de theoretische en practische problemen van
het godsdienstonderricht 'in binnen- en buitenland door het C.D.C.
zelf van naderbij bestudeerd en vergeleken. Enkele voorloopige
resultaten van die studie verschenen eerst in Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift en in Nouvelle Revue Theologique, totdat in het najaar 1936 kon worden overgegaan tot het uitgeven van « Inleiding
tot de Catechetische Literatuur », dat we hier graag aan alle belangstellenden aanbevelen. (1 )

HOE VER STAAN WE MET
ONS GODSDIENSTONDERWIJS ?
Op 13 Mei 1936 — dus nog geen jaar na den omzendbrief van
den toenmaligen minister van onderwijs, den Heer Bovesse --- verscheen bij ministerieel besluit het nieuwe « Leerplan en Leidraad voor
de drie eerste graden der Lagere Scholen D. Het is niet onze bedoeling hier uit te weiden over de gelukkige resultaten die van dat
(1) lnleiding tot de Catechetische Literatuur, Leuven, C.D.C., Turnhout,
Brepols, 1936. 25X17 cm. 346 blz. ing. 20 Fr., geb. 27 Fr.
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leerplan terecht verwacht worden. Bevoegde vaktijdschriften (1)
hebben er verschillende bijdragen aan gewijd, en ook in Nederland (2) werd het met veel belangstelling bestudeerd.
« Terug naar het leven » is de leuze, die bij het uitstippelen van
dit leerplan voor alle vakken van het onderwijs heeft gezegevierd.
Len nieuw programma had trouwens moeilijk anders gekund, want
lang reeds vi5Or het ingrijpen van de of ficieele instanties, was broksgewijze en van onderen uit al een heel eind weegs in de goede richting afgelegd.
Het rationalisme van de vorige eeuw had den scheidingsmuur tusschen leer en leven zoo hoog opgetrokken dat hij afbrokkelen moest. Echt menschelijke denkers als Newman, Scheeben,
011e-Laprune, Blondel, enz. hadden sinds lang al gereageerd : het
al-ontledend, verbrokkelend (en dus doodend) verstand was niet
de heele mensch.
« Engelscheit en dierscheit mengen in den mensch zich ondereen »
(Vondel).
Vandaar de belangrijke rol in de opvoeding en in het menschelijk
leven ueberhaupt van verbeelding en gevoel. Die factoren schakelt
het rationalistisch schoolsysteem uit. Hetzelfde gebeurt met de « gebondenheid » aan eigen familie, eigen yolk, eigen land. De laatste
jaren hebben helaas maar al te pijnlijk bewezen hoezeer de met zichzelf ingenomen, individualistische en geloofsarme wereld op het verkeerd spoor is geraakt. De jeugd is er wars van en ook de paedagogen zijn gaan inzien althans de besten onder hen dat het er
op aankwam ,nenschen te vormen : en dat is heel wat anders dan
geheugens vol te proppen, of verstanden te ontwikkelen. Op de eerste
plaats moet de leeraar de hem toevertrouwde jeugd leeren leven. Echt
opvoeden is de jeugd vormen tot de levenstaak die haar wacht en dat
in en bepaald sociaal milieu. Meer waarom heeft het nieuwe of ficieele
leerplan dan Loch weer geen rekening gehouden met de hechtste van
alle menschelijke gebondenheden, nl. onze gebondenheid aan God ?
Of is de oorsprong en het einddoel yen elk echt menschelijk streven
niet het Oneindig Volmaakte, alvolmakende Opperwezen ?
Daar dus in het officieele belgische leerplan voor Lager Onderwijs, over het godsdienstonderwijs niet gerept wordt, liet de bisschop(1) Zie o.m. Vlaamsch Op voedkundig Tijdschrift, passim sedert Juni 1936 —
Revue Beige de Pedagogie o.m. October 1936.
(2) o.m. door Fr. Rombouts in Ons Eigen Blad (Tilburg) 15 Nov., 1 Maart,
Febr. jl.
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pelijke Overheid in Januari jl. een katholieke interpretatie ervan verschijnen, getiteld Leerplan en Paedagogische Richtlijnen voor de
Katholieke Lagere Scholen (1). In de bespreking die hij er aan
wijdt in Ons Eigen Blad ( 21 constateert Fr. S. Rombouts met
genoegen dat « bijna alle vernieuwingsdirectieven in het of ficieele
leerplan neergelegd, grif worden aanvaard, zij het op andere
wijze geinterpreteerd, gefundeerd en op meerdere punten gecompleteerd. De oude intellectualistische eenzijdigheid, die het eenige
heil in het kunnen-opzeggen van de katechismus zocht, heeft plaats
gemaakt voor het activiteitsbeginsel, dwz. voor het inzicht, dat met
het leeren en kennen, de oefening in het praktische beleven parallel
moet loopen ».
Hoe het godsdienstonderwijs gewenscht wordt blijkt verder nit
de in het Leerprogramma aangegeven bronnen : de werken van de
Zusters van Vorselaar (3), van E. H. Vandevelde (4), van Edw.
Poppe (5), van E. van der Mueren (6), van de Zusters Annonciaden van Huldenberg (7). Niet dat het leerprogramma voortaan alle
persoonlijk initiatief wil kortwieken. Integendeel. Het voorziet zelfs
uitdrukkelijk dat de verschillende bisdommen de algemeene richtlijnen
in bijzonderheden zullen uitwerken en aanpassen aan eigen concrete
toestanden. In het aartsbisdom is reeds sinds den aanvang van het
schooljaar 1936-1937 een nieuw « Godsdienstprogramma voor de Lagere Scholen van het Aartsbisdom Mechelen » (8) verplichtend opgelegd, zoowel voor het catechismusonderricht in de kerk als voor de
godsdienstlessen in de klas. In het voorwoord veroordeelt Z.E. Kardinaal van Roey « een loutere tekstverklaring van den catechismus (als)
een echt anti-pedagogische methode en wijst met aandrang op het
belang van de godsdienstig-zedelijke vorming der kinderen.
Ook in het godsdienstonderwijs heeft dus de leuze « terug naar
het leven » gezegevierd. De jeugd vindt een godsdienstles eerst werkelijk interessant, als zij er een licht en een kracht in vindt om richting to geven aan Naar concrete leven. Met dien eisch hebben de beste
schrijvers over godsdienstonderricht sinds een tiental jaren en in de
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Lier, van In, 1 e Deel, 106 blz., Fr. 3.
Ons Eigen Blad, XV. Jaarg. Nr 5.
Liefde zaaien, daden maaien, 1935, Averbode.
Opvoedend Katechismusonderricht, 1935, Torhout, Becelaere.
De eucharistische methode, 1929, Averbode.
Bij de ware levensbronnen, Leuven, VI. Drukkerij.
Evangelielessen voor onze kinderen, Wijnegem, L. Hertoghs.
van In, Lier.
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meeste landen dan ook rekening gehouden. Aileen reeds de titels,
van een tref fend bewijs. Een paar voorbeelden : Religion und Leben
(A. Rademacher), Licht und Leben (Junglas), Bij de ware levensbronnen ( van der Mueren), Life Problems (Cooper), Le problême
de la vie devant la raison et devant le catholicisme (Sullerot), Vivre
(Arami), Religione e Vita (G. Madugno), enz. (1 ).
Tegenover die nieuwe richting staat de Kerk allesbehalve vijandig. De na-oorlogsche verwarring en ontnuchtering, de reactie
tegen het rationalisme, de vooruitgang op paedagogisch gebied, hebben veel tot de vernieuwing van het godsdienstonderricht bijgedragen,
maar het was toch van binnenuit steeds de waarachtige roeping van
de Kerk het geheele menschelijke bestaan, tot in zijn meest concrete
omstandighden, — niet enkel de individuen maar ook het gezin,
de volkeren, de staten, ja gansch de geschapen wereld —, op te nemen in den godsdienst en deelachtig te maken, elk naar de mate
van zijn kunnen, aan den verlossenden en zegevierenden Christus.
*
**

Is de nieuwe richting totalitair in het doel dat ze zich stelt, de
methode is het eveneens. Dat ons godsdienstonderwijs zoo weinig
blijvende vruchten afwierp, schrijft een Zuster van Vorselaar, op de
eerste plaats toe aan de onkunde van den ketecheet omtrent den
zielegroei en de natuurlijke ontwikkeling van het kind (2). « Bij het
voorbereiden van een les zal hij doorgaans wel zoeken hoe de waarheden klaar en zelfs aanschouwelijk uit te leggen. Maar zoekt hij
ook genoeg om die waarheden in verband te brengen met het gedachten-, het gevoels- en het daadleven van de kinderen ?» Uitgaan dus
van het Leven, om het Leven te bereiken. Uitgaan van wat het kind,
den student, het jonge meisje nu interesseert (belangstellingscentra
van Decroly) en een beroep doen op wat zij zelf reeds hebben ondervonden. Enkele belangstellingspunten ontleend aan het milieu en
waarvan bij het godsdienstonderricht best kan uitgegaan worden,
mogen hier ter illustratie volgen :
Kinderfeesten : St Maarten, St Niklaas, Nieuwjaarsdag, Paascheieren, Kermis.
Buitengewone gebeurtenissen : Inhuldiging van een Pastoor, van
(1) Al deze werken vindt men breedvoerig ontleed en besproken in de
hierboven vermelde lnleiding tot de Catechetische Literatuur.
(2) In « Richtlijnen bij een opvoedend godsdienstonderricht ». Brasschaat,
de Bievre, 1936. Niet in den handel.
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een burgemeester, van een Heilig-Hart beeld, ...een brand, enz... (1 ).
Kortom jets dat het kind heeft meegemaakt, waarover het thuis en op
straat hoort spreken, waarnaar het gemakkelijk luistert : wat daaraan wordt vastgeknoopt zal het gretig in zich opnemen en jarenlang,
misschien levenslang onthouden Het kind is gevoelig, zingt, speelt,
handelt en bidt graag : welnu die natuurlijke aanknoopingspunten
kan en mag een goed opvoeder niet ongebruikt laten !
Met voorbehoud van de noodige aanpassing is dit evenzeer waar
voor het middelbaar onderwijs. Hier ook moet het godsdienstonderricht erop gericht zijn motieven te vormen en kracht-ideeen te verwekken, gedachten die evenzeer den wil voortstuwen als het verstand
verlichten. De knapenschap droomt van idealen : laten wij dan niet
den klemtoon leggen op een minimalistisch en louter juridisch opgevatte zedenleer, een opsomming van al wat moet of niet mag op straf
van zonde, hoeveel uren ze ( ?) 's Zondags slafelijk werk mogen ( ?)
verrichten alvorens het doodzonde wordt, enz. Het spreekt vanzelf
dat onze leerlingen goed moeten weten wat er vereischt is, opdat een
zonde een, zware zonde zou zijn, maar laten wij het beste van onzen
tijd besteden aan het doen begrijpen waarom de geboden hen verplichten. Leeren wij hen vooral heel dikwijls geestdriftig opkijken
naar de helden, die het hoogland der heiligheid reeds zegevierend
en blij hebben veroverd. In Duitschland en in Italie wordt daartoe in
de godsdienstles een ruim gebruik gemaakt van hoofdfiguren uit de
Bijbelsche en vooral de Kerkelijke geschiedenis. Maar dat veronderstelt heel andere handboeken dan de theologie-compendia die men op
de meeste van onze colleges gebruikt. Vergeleken bij de handboeken
voor onze lagere scholen en bij vele keurige en degelijke uitgaven
waarover de duitsche gymnasia en lycea beschikken (2) moeten de
boeken voor de studenten van ons middelbaar onderwijs bestemd
't zeker onderdoen ! Maar er wordt gezocht en enkele realisaties
zelfs worden in het vooruitzicht gesteld (o.m. door Z. E. H. Roosen,
op het congres van het vrij middelbaar onderwijs, gehouden te Brussel, 31 Maart j.1.).
*
**

(I) Zie voor meer bijzonderheden het bovenvermelde Leerprogramma.
(2) B. v. de serie Licht und Leben (Junglas), Lehrbuch der Kath. Religion
(Bremer, Kastner, enz.) Wahrheit und Gnade (Langhammer, Pfiegler, enz.)
Deze series geven voor elke klas telkens een apart deeltje.

524

GODSDIENSTIGE KRONIEK

Het totalitaire in doelstelling en methode brengt ten slotte nog mee
dat niet enkel elke les op zich zelf, maar ook de stof van een heel
termijn of van een gansch jaar een organisch geheel moet vormen.
We willen het beter gekende ook beter doen beleven. Welnu het
leven, het vruchtbare leven, gedijt niet in versnippering. Terwijl tot
vOOr een paar jaren vele schrijvers hun godsdienstonderricht voor
meer gevorderde leerlingen trachtten to concentreeren rond de historische Christusfiguur, gaat de voorkeur tegenwoordig eerder naar
het alom tastbaar-tegenwoordige en apostolisch bezielende mystieke
lichaam van Christus. Het is duidelijk hoe zeer leer en leven, onderwijs en Katholieke Aktie hier tot vruchtbaar samenwerken op elkaar
zijn aangewezen. Moge het uitdiepen en het werkelijk beleven van
de gemeenschap der heiligen --- de in, met en door Christus aan God
toegewijde offergave — wellicht het aangepaste tegengift brengen
tegen de nu opgang makende communistische en nationaal-socialistische dwalingen. Dan zal het opkomend geslacht weer op zijn beurt

door een integraal christelijk leven het onweerlegbare bewijs leveren
van de eeuwentartende jeugd der Kerk en de goddelijkheid van haar
Stichter Jezus Christus.
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Een merkwaardig boek : Dr. De Bruyne's Ethica 11Iw
door A. SNOECK

S.J.

Met belangstelling en interesse werd, na kennisname van Dr. De
Bruyne's Ethica I en II, uitgezien naar het verschijnen van het derde
deel waarin de besluiten van wat voorafging kritisch zouden worden
getoetst en duidelijk positie zou worden ingenomen. En men is tot
geen teleurstelling gekomen.
Een korte handleiding door het monumentaal werk zal, hopen we,
de degelijkheid, de stevige struktuur en de fijne sierlijkheid van den
bouw laten blijken.
Ethica III bevat de uitwerking van de vraagstellingen gezien van
uit het tweede en derde standpunt dat de schrijver wi1 innemen bij
het bestudeeren van de ethica : het critisch en metaphysisch standpunt.
Het critisch standpunt beslaat 466 pagina's wijl het metaphysische
over een 100 bladz. wordt verhandeld.
We mochten wel verwachten dat Mr. De Bruyne ons zelf zijn
methode zou toelichten. Kwam er voor Ethica I een lange uiteenzetting van de phenomenologische methode, hier wordt nu ook de
critische methode omlijnd en naast de phenomenologische gesteld om
beter het onderscheid tusschen beide to vatten.
Dat er een critische vraagstelling is volgt uit het denken zelf van

den mensch, dat niet rust bij het vaststellen van een feit noch bij
het bepalen van een wezen maar zoekt en streeft naar het inzicht
der noodzakelijkheid van wat wezen heeft.
De critische methode nu wil datgene wat ze beschouwt hechten
aan de noodzakelijkheid van het denken zelf.
(1) E. De Bruyne, Ethica III. — De Standaard, Antwerpen, 560 blz.
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Ter zake vraagt naar het aanvangsphenomeen dat in Ethica I
als vertrekpunt werd genomen : de wroeging — de critische reflexie
of de wroeging in laatste instantie in het denken zelf niet haar
grond vindt zoodat wie de wroeging verwerpt zijn denkakt zelf moet
verwerpen en zich tegenspreken.
Anders : na het prachtig hoofdstuk van Ethica II over het immoralisme kan de immoralist nog altijd beweren dat hij ofwel geen
aanvoelen heeft van goed en kwaad ofwel zich feitelijk niet gedwongen ziet naar het goede te streven en het verkeerde te mijden. Neen
wil de critica nu zeggen, LI spreekt u zelf tegen. Uw beweren zelf
is onmoglijk indien U het ethisch bewustzijn en de verplichting verwerpt.
Een stap verder zet de critische behandeling als ze er aan toevoegt
dat bijgevolg alles wat het ethisch bewustzijn en de verplichting
constitueert « even noodzakelijk bevestigd moet worden als de eerste en onloochenbare evidenties van de werkelijke denkaktiviteit
:elf » (40).
Drie hoofdproblemen dienen dus opgelost in het critisch gedeelte
1° Ligt in mijn denken besloten dat er een onderscheid is tusschen goed en kwaad ?
2° Ligt in mijn denken besloten dat er een absolute verplichting
bestaat zich naar dit ingezien goed te richten ?
30 Liggen er noodzakelijke vereischten vast aan de absolute verplichting zoodat ik die zou moeten gronden buiten mijn denken zelf ?
Het kan onmogelijk in onze bedoeling liggen ieder van die grondproblemen in hun volledige ingewikkeldheid en ieder van de veelgeschakeerde bewijsvoeringen te volgen. Men moet het boek zelf instudeeren om er de scherpte en de doelmatigheid van te beset fen.
Allerhande vraagstukken en systemen warden terloops aangeraakt.
Kant's moraal, om maar een voorbeeld te geven, worth in een onderdeel van een hoofdstuk kernachtig en klaar, achtinsvo/ en toch precies bepaald. Er zijn voornamelijk twee hooEstukken die we niet
kunnen bespreken omdat ze niet tot het essentieele behooren en die
merkwaardig zijn : De persoonswaarde en de geslachtsmoraal, Moraal en atheisme.
**
Bondig kan men de positieve bewijsvoering van het critisch gedeelte op volgende wijze weergeven :
De eerste stelling zegt : In mijn denkakt zelf ligt een onderscheid
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besloten tusschen behoorlijk en onbehoorlijk. Buiten het volslagen
scepticisme wordt - aangenomen dat wie denkt de waarheid vat. Maar
tegenover die waarheid is een dubbele houding van degene die denkt
mogelijk. Al ziet hij noodzakelijk de waarheid in, hij kan ze met
heel zijn persoon ofwel beamen of niet, en ziet terzelfdertijd in dat
het behoort met heel zijn wezen als waar te erkennen wat waar is.
« Het is klaarblijkend dat het b e g r i p goed hier niet analytisch
afgeleid wordt van het be grip waar en het be grip waar van het
begrip denken. Klaarblijkend geschiedt hier ook geen zuivere
deductie van de eene voorgestelde werkelijkheid uit de andere. A Iles is concrete synth es e. Werkelijk vat het denkend subject de waarheid van zijn denken en onmiddellijk vat het daarin,
dank zij een nieuwe sy nth es e, het passend karakter van de waarheid voor het denken. Logisch noodzakelijk wordt de nieuwe evidentie
onmiddellijk opgeslorpt in een volgende synthetische activiteit van
den geest : Klaarblijkend ziet hij dat het b e h o or l i j k is en vrij
te bevestigen als waar, wat hij onloochenbaar onder den
d w a n g van de natuur zelf, als waar i n z i e t. Het zedelijk bewustzijn is dus klaarblijkend verbonden met de evidentie van het
denken, in en door de ondeelbare synthetisch . e activit e i t van den geest die spontaan vat, thoeretisch affirmeert,
practisch beaamt » ( 111-112 ) .
Aldus is de volslagen immoralist reeds weerlegd.
Maar er is ook een positief resultaat bereikt. Behoorlijk is het dat
ik de verhoudingen beaam die door mijn denken worden ingezien.
Letten we wel dat mijn denkakt geen afgesloten geheel is maar enkel
een punt van mijn geheele denkaktiviteit die zonder rust alle verhoudingen tracht te peilen van het Al en van mijn wezen met het Al.
« Aan het denken wordt de opdracht gegeven samen met het vermogen eenerzijds te bepalen wat de persoon is, anderzijds vast te stellen
wat in zijn zeer complexe aktiviteit waarlijk overeenstemt met zijn
bestaan en zijn ontwikkeling als persoon. » (112 )
Heel wat gegevens worden mij nopens de persoon in den kenakt
zelf aan de hand gedaan : in mijn denkakt verschijn ik als geestelijk,
bepaald door een lichaam, een in den tijd, aktief verder strevend,
sociaal-individueel.
De weg ligt open naar een persoonsmoraal uitgebouwd op het
principe : « Wat de formeel geestelijke doch bio-noologische totaliteit van den mensch ziet als objektief behoorlijk voor haar lichame-

PHILOSOPHISCHE KRONIEK

528

.....................

lijk-geestelijk wezen, moet als zedelijk goed beschouwd worden, van
het oogenblik dat het in de menschelijke eenheid het leven — als persoon —, op een, wijze waardig van een persoon, mogelijk maakt, behoudt of bevordert ». (145)
De inhoud van het zedelijk bewustzijn is aldus reeds kritisch ontdekt.
**

De vorm van het zedelijk bewustzijn, de verplichting, komt nu aan
de beurt. Hoe kunnen we bewijzen dat wie denkt verplicht is te
beam en wat hij als waar inziet.
Kart worden de phenomenologische bevindingen van Ethica I over
de verplichting samengeraapt om de gezichtspunten te hebben waaruit we de critische aandacht moeten richten.
Dan begint de bewijsvoering uitgaande van datgene wat reeds
critisch bevonden werd.
Het streven van mijn denkaktiviteit maakt mijn kenakt mogelijk
maar mijn denkaktiviteit zelf is niet meer mogelijk en bijgevolg rnijn
Penakt ook niet, wanneer ik niet verplicht ben de ingeziene waarheid
te beamen. « Indien wij denken, m o et en wij, zonder objektieve
waardebeoordeeling, logisch genoodzaakt de wetten van de logica
onderhouden ; indien we willen denken en ons denken, voor zoover
het van ons afhangt, willen ontwikkelen zijn wij daarenboven praktisch genoodzaakt en verplicht de waarheid als waarheid en de
dwaling als dwaling te bevestigen. Anders kunnen wij ons niet vervolmaken als denkende subjecten ; anders volgen wij niet de natuurlijke richting naar geestelijke evolutie, die de intuitieve en critische
ontleding van ons wezen ons doer ontdekken. (248)
Ook de immoralisten die wel een onderscheid tusschen goed en
kwaad erkennen maar zich nochtans niet verplicht achten door het

goede worden dus door de tegenspraak zelf weerlegd.
*
**

Hebben we

tot hiertoe critisch de absolute verplichting bereikt

die in het phenomenologisce onderzoek is opgekomen ?
Het vragen van het vorschend verstand houdt niet op vooraleer we
het absolute der verplichting hebben uitgelegd en de noodzakelijkheid

ezvan hebben laten inzien.
De ontleding van den drang naar geestelijke ontwikkeling die in
ieder mensch niet alleen feitelijk maar natuurnoodzakelijk bestaat bij
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zoover dat zonder dit streven het leven noodzakelijk uiteenspat, toont
aan dat ik in het verzet tegen dien drang mij bewust ben, niet tegen
(( mijn » waarheid alleen in te gaan maar tegen « de » Waarheid
en bijgevolg niet alleen relatief verplicht te zijn tegenover mijn persoon maar absoluut. « De Zedewet blijkt mij absurd indien zij niet
verschijnt als transcedent in het diepste wezen van een werkelijkheid
die de mijne is )) (339).
Daar de Verplichting noodzakelijk absoluut is stelt het verstand
eindelijk nog een vraag : wat namelijk dit absolute van de verplichting veronderstelt. Wie of Wat legt die absolute verplichting uit ?
Noch datgene wat men empirische verplichting noemt, noch de sodale verplichting, noch de menschelijke natuur als gesloten geheel
kan het absolute karakter van de verplichting verantwoorden. Is
er dan een werkelijkheid die de menschelijke natuur transcendeert
en zich in de verplichting absoluut doet gelden ?
Als men eenmaal bewezen heeft dat de Godheid bestaat kan men
wet gemakkelijk de absolute verplichting uitleggen maar zouden we
niet andersom kunnen te werk gaan en langs de noodzakelijkheid van
de absolute verplichting een opgang vinden tot de Godheid ?
De grond van de absolute verplichting moet noodzakelijk een
gees t zijn want de drang naar volmaaktheid zelf is naar meer
geestelijkheid gericht. Noodzakelijk moet hij in zijn transcendentie
toch op de eene of andere wijze immanent zijn want « De voorwaarde
van mijn vrijheid onderga ik doch ik ben het die vrij kies » (299).
Nochtans kan noch mijn geest, noch het begrip geest, noch het
transcendentale bewustzijn van Kant een uitleg geven. Ook niet een
immanence geest die in pantheistische vormen zich zou uitwerken
door mijn geest en noodzakelijk hetzij mijn persoonswaarde zou te
niet doen hetzij de verplichting zelf te loor zou doen gaan. Alleen
een volledige immanentie van een volledig transcendent wezen kan

alle gegevens van de phenomenologie en van de critica synthetiseeren.
« Wat onderstelt echter de relatie tusschen een v o 1 k o m en
transcendent en Geest en mijn zelfstandige werkelijkheid in
wier diepste wezen en zijn hij volkomen immanent ligt, tenzij
een scheppende activiteit ? » (343 )
Ontleed verder de eigenschappen van dat wezen en noem het God.
God zelf is aldus de grond van mijn verplichting. Het hoogtepunt van
de bewijsvoering is bereikt : God gegeven aan den immoralist.
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De metaphysische ethica wordt eigenaardig opgevat. Wie als slot
een transpositie had verwacht van de nieuwe methode op datgene
wat we gewoon zijn metaphysische moraal te noemen werd in zijn
verwachtingen teleurgesteld. Metaphysica is hier « een eigenaardige
reflexie over de moeilijkheden of aporieen die oprijzen uit het samenbotsen van de phenomenologische en critische evidenties, in een
enkel lichtveld samengebracht, en beschouwd in verband met de
absolute bovenmenschelijke Realiteit die ten grondslag ligt aan alle
werkelijkheid en meer bepaald aan geheel het ethische » (473 ).
Schrijver geeft hier maar enkele groote trekken weer. Merkelijk
heeft hij hier niet zooveel belang aan gehecht dan aan het critisch
staven van de grondwaarheden der moraal.
*
**

Mr. De Bruyne verschijnt in heel dat meesterwerk als een onmeedoogend analyst. Hij bevestigt niet voorbarig maar vezelt de
ingewikkeelde totaliteit van het zedelijke, die hij juist op alle oogenblikken in die totaliteit wil beschouwd zien, uit, op zoo'n wijze dat
we telkens den inslag moeten volgen van ieder element in de struktuur van het geheel.
Maar zijn ontledingen beroepen zich voortdurend op zijn methode.
Zich bewust dat hij langs nieuwe wegen de werkelijkheid opspeurt,
verliest hij geen enkel oogenblik den afgelegden weg uit het oog,
beredeneerd stapt hij verder, gaat dien kant uit, maakt deze bocht
over dit domein.
Aldus zijn analyse en methode wel de hoofdkenmerken van zijn
studie die daarbij blijk geeft van een buitengewone belezenheid. Dit
alles legt deels uit waarom het werk zoo lang is, waarom we op
sommige oogenblikken zouden wenschen nu eens via recta naar het
doel te gaan, zonder weer telkens attent gemaakt te worden op die
theorie, op die niet vermoede moeilijkheid, op dit vergeefsche pogen.
Kan het anders of niet iedereen zal elke van die 1700 bladzijden
willen onderteekenen. Het geheel blijft een monument waar we in
Katholiek Vlaanderen mogen trotsch op gaan. Werd reeds de wensch
niet uitgedrukt dat het werk in het fransch zou vertaald worden ?
Onze wensch is wel dat het werk door vele menschen moge bestudeerd worden en gevat, en dat het spoedig ietwat bondiger en nog
helderder moge heruitgegeven worden.
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Standpunten
door Em. JANSSEN, S.J.

Dr. Paula STERKENS-CIETERS, Antwerpen in de letterkunde, — Kath. Vi. Hoogeschooluitbreiding, XXXVI, 1-2, Standaard-boekhandel,
1937, 96 blz., fr. 5.
Dr. Julius PEE, Multatuli en de zijnen. Naar
onuitgegeven brieven. Met een stamboom en illustraties. — Wereldbibliotheek, Amsterdam,
1937, 459 blz. geb. fr. 45,50.
Bert BAKKER, Barend DE GOEDE, G.
KAMPHUIS, De weegschaal. Essays van Protestantsche letterkundigen, bijeengebracht door. —
Protestantsch-Christelijke kunst, II, J. H. Kok,
Kampen, (1937), 163 blz., ing. fl. 2,25, geb.
Ii. 2,90.
Dr. C. TAZELAAR. Beknopt handboek van
de Nederlandse letterkunde, ten dienste van
het christelijk onderwijs. Deel I. Middeleeuwse
literatuur tot Tachtigersbeweging. — Deel II,
De beweging van Tachtig en de nieuwste literatuurhistorie. — Wolters, Groningen, 1935 en
1936, 130 en 193 blz., ing. fl. 1,30 en 1,90.
Dr. Jos. J. GIELEN, Handleiding bij de studie
der Nederlandse letterkunde. Begrippen, Geschiedenis, Overzichten, Toepassingen. — Muusses, Purmerend, 1936, 440 blz., fl. 4,75.
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A. J. SCHNEIDERS en P. H. GREINER,
Tabellarisch overzicht van de vier literaturen. —
G. Naeff, 's Gravenhage, 1936, fl. 0,40.
W, L. M. E. VAN LEEUWEN, Forte schets
van de ontwikkeling der Nederlandse letterkunde. Met een scihematisch synchronistisch
overzicht van de wereldletterkunde. Derde bijgewerkte druk. — Wolterd, Groningen, 1936, 289
blz., 19 blz., ing. fl. 2,50, geb. fl. 2,90.
W. L. M. E. VAN LEEUWEN, Drift en
bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe
Noord-. Nederlandsche letterkunde. — Wereldbibliotheek, Amsterdam, 274 blz., geb. fr. 42.
Albert THIBAUDET, Histoire de la littErature
francaise de 1789 a nos jours. — Stock, Paris,
1936, 587 blz., Fransche fr. 30.
Dr. Martin J. PREMSELA, Lectuurgids voor
moderne Fransche letterkunde. — Noordhoff,
Groningen, 1936, 139 blz..
Men kan de literaire productie in creatieve en reflexieve onderscheiden ; en dan vraagt men zich of : « Waartoe dient de reflexieve
literatuur eigenlijk wel ? Welk is het doel en het nut van het essay,
de literaire monographie, de gedeeltelijke of geheele literatuurge
schiedenis ?
— Een kunstvorm als een ander ! » is men geneigd to antwoorden... « Maar de groote helft van zulke werken is wetenschappellijk
ingekleed. Waartoe dienen die dan ?
— Tot beter begrip en zuiverder genot van de creatieve letterkunde ! Daarbij vullen zij, voor een deel, de ruimte tusschen kunst
en wetenschap ; de letterkundige werken lijven zij bij de cultuurgeschiedenis in, die zij voor een deel behandelen »...
Reflexieve literatuur is, op het domein van de literatuur zelf,
tweede-handswerk ; wie dat, bij het onderwijs of bij de eigen
vorming, over het hoofd ziet, goochelt met namen en titels misschien, — maar weer in feite niets. En het essay, dat meteen reflexief en creatief voorkomt, willekeurig spontaan en wetenschap-,
pelijk gefundeerd, analytisch sekuur en synthetisch verrassend,
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bijkomstig en zelfstandig, dankt zijn tweeslachtig bestaan alleen
aan de noodzakelijke speling : het steeds open veld, tusschen de
kunst, de wetenschap 'en de levenswaarneming in, 'voor de intuitie en creatie.
Reflexieve literatuur moet dus van de creatieve uitgaan en er
naar terugwijzen. Een criticus leest en leert het publiek lezen.
Op het domein van de wetenschap, maakt de reflexieve literatuur
deel uit van de cultuurgeschiedenis ; als zoodanig vergt zij een
standpunt. Zonder dat, noch eenheid noch geleding — alles valt
uiteen — ; een met kennis en bevoegdheid ingenomen standpunt
daarentegen wordt lichtend van levenden, van vêr-reikenden glans.
Wij noemen standpunt een cohaerente, virtueel alles omvangende
opvatting van het leven en de kunst. Zij moet totaliseerend zijn :
niets toch van het leven valt, objectief, buiten de kunst, en de
kunst zelf hoort bij het leven. Zij moet intultief en mystiek zijn :
een mystiek alleen organiseert alle leven tot êêne werkzaamheid.
Zij moet religieus zijn : een mystiek heeft waarde naar gelang van
haar religieus gehalte.
De kern van elk critisch-literair standpunt is een levenscultus,
een religie ; daaronder verstaan we een levensovertuiging waarvoor men zich offeren wil. Zij overtreft evenzeer de beredeneerde klaarblijkelijkheid als de zedelijke verplichting. Op beide
kan en moet zij steunen ; de mensch geeft zich echter onvoorwaardelijk aan haar gewonnen, en hij weet — met een zekerheid die
heel zijn wezen doortrilt — de honderdvoudige vruchtbaarheid van
deze onderwerping.
Tegen zulke religie leunt een literair criticus aan. Aesthetisme
vervangt haar niet ; want een vergoddelijkt aesthetisme ontledigt
de schoonheid die het verheffen wil, het verblindt den mensch ook
ten overstaan van de zedelijke en speculatieve rangorde der waarden. Een gezond aesthetisme kan er evenmin van los : onafhankelijk gesteld zou het ofwel vergoddelijkt worden, ofwel opgenomen
in . een samenstel van rationeele waarheden of moreele bepalingen
waarbij het niet thuis hoort... Aan het absolute van een religie
blijft de schoonheid dus deelachtig — zij staat eenigermate boven
de wet en boven de rede, ofschoon zij geen van beide ooit schenden mag — ; van de religie zelf dient zij meteen scherp onderscheiden — schoonheid is menschenwerk, terwiji elke religie Gods
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ingrijpen onderstelt — ... Een gezond aesthetisme plaatst de
schoonheid in het niemandsiand ,: tusschen de religie eenerzijds,
anderzijds de rede en den wil. Van de religie nemen de kunstwerken hun vormen en verschijning over (hun schoonheid, zouden we
bijna zeggen) ; van het natuurlijk-geordend leven hun objectieven
inhoud (1).
De waarde van een aesthetisch standpunt hangt dus, voor een deel,
of van de waarde der religie waarmede het verbonden dient te zijn.
Van de objectieve waarde dier religie niet alleen ; ook van de subjectieve intensiteit waarmede zij het leven beheerscht... Zulk een religie (en hoe verscheiden komt zij nog voor !) kan nu, bij bepaalde
critici, niet bestaan, bestreden worden, kwijnend of vurig bestaan,
verzwonden zijn voor luidruchtige propaganda of dorre moralisatie,
voor eigenwijs rationalisme of sceptisch agnosticisme... : even zooveel standpunten, die werden en worden ingenomen !
Uit de voor ons liggende boeken willen wij even het respectievelijk standpunt ophalen. Vooraan de essay's en de monographie's
waarin naar een standpunt gezocht words en gewezen ; — dan de
proeven van literatuurgeschiedenis — de paedagogisch-bedoelde
eerst, daarna de andere — : de methode zelf en de wijze van behandeling zal ons, omtrent het ingenomen standpunt, het veiligst
inlichten.
I
« Deze studie », schrijft Dr. P. STERKENS-CIETERS op de
derde bladzijde van haar Antwerpen in de letterkunde, « maakt
geen aanspraak op volledigheid. Ze is enkel een eenigszins bijgewerkte Centrumvoordracht... » Met deze eerlijke bekentenis doet
de schrigster zichzelf bijna onrecht aan : een voordracht die uitdijt tot een stuk van 92 blz. heeft zij veel weer dan « ,eenigszins »
bijgewerkt, en te duidelijk streefde zij naar volledigheid !... In
hoever deze bereikt is, kunnen we niet uitmaken. Zoo zorgvuldig
echter en nauwkeurig echter vinden we alles onderzocht en als
uitgeschud, zoo eenvoudig en bevattelijk de vondsten geordend en
voorgesteld, dat we deze monographie een model mogen noemen
van wetenschappelijke vulgarisatie.
.
« In hoever [zijn] het Antwerpsch stadsbeeld en het Antwerpsch
(1) In een voorgaand nummer beroerden we even, in een ander kader, dezelfde
gedachten (De wereldstrijd om Cluistus, Streven, IV, 4, blz. 339-342).
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volksleven een bron van inspiratie... geweest voor onze dichters,
romanschrijvers en essayisten » (blz. 3) ? Antwerpen en de literaire bedrijvigheid van de XVIe eeuw, Antwerpen en het verval
van de XVIIe en XVIIIe eeuw : deze twee paragraphen halen,
naast veel andere namen, die van Anna Bijns, Marnix, Jan van
der Noot, Vondel, Poirters, Huygens en Ogier even op. Zij zijn
als een aanloop tot het Antwerpen van de XIXe eeuw, dat, bij
het Vlaamsch heropleven na 1830, de kunstenaars veel onmiddellijker inspireerde : de romanschrijvers en verhalers Conscience,
A. Snieders, Van Kerckhoven, Hilda Ram, Sleeckx ; de dichters
Ledeganck, Van Rijswijck, Van Beers... Na 1850 wordt, elders,
in het teeken van het naturalisme, de grootstadsroman mogelijk ;
alleen G. Eekhoud slaagt er, met zijn La nouvelle Carthage, voor
Antwerpen min of meer -in... Bij den aanvang van de XXe eeuw,
trekken E. De Born, L. Baekelmans, L. Monteyne de lijnen van het
naturalistisch pessimisme door ; achter hen treden Andre De Ridder
aan, A. Delen, K. Van den Oever, R. Verhulst, E. Verhaeren, A.
W. Grauls, P. Van Ostaijen, C. Eeckels, L. Verhees, R. Van Passen, L. Zielens, Willem Elschot, A. Van Cauwelaert, M. Van der
Meersch, J. Lambin-Pasquasy en heel wat anderen : de bonte wemeling van hedendaagsche vertellers en dichters uit en over
Antwerpen... Volgt nog een kort overzicht van het essayistisch
werk : dat van vreemdelingen en dat van inheemsche publicisten,
waarbij E. De Bruyn, J. Muls, << Weerspiegeld Antwerpen », L.
Zielens, R. Van Passen en P. Colin het meest worden aanbevolen...
En dit besluit eindelijk : het epos over Antwerpen moet nog geschreven worden. Wij hopen !...
Noodzakelijk werkte de schrijfster meer in de breedte dan in de
diepte. Hier en daar snijdt zij toch een probleem aan : de plattelandsroman tegenover den stadsroman (blz. 44-47) , de grootstadsroman en het naturalisme (blz. 48-49) ; — wij zijn er haar dankbaar voor dat zij zich wist to beperken. Want nu pas wordt een
grondiger studie mogelijk, met meer onderscheid tusschen hoof den bijfiguren, meer perspectief van geschiedenis en cultuurwaarden.
Nu pas kan iemand, met het uitgebreid studiemateriaal overzichtelijk voor oogen, de overwegende beteekenis van Antwerpen in de
Nederlandsche letterkunde (2) niet alleen aangeven, maar ook na(2) Grooter, dunkt ons, dan die van Amsterdam. Deze bewering vergde een
Lange verklaring !...
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der bepalen. Dan zal het zwaartepunt, meenen wij, verschoven
worden — schrijfster hecht jets te veel belang aan het stadsbeeld
als zoodanig, en aan de hedendaagsche (dikwijls vrij oppervlakkige) typeerkunst -- ; dan zal het standpunt van Vondel, zooals
zijn bekend vers (blz. 25) dat aangeeft, het precies juiste blijken
te zijn. Dan zal de Nederlandsche letterkunde, waar de ContraReformatie de haar verschuldigde plaats zal innemen, een min of
meer gewijzigd evenwicht vertoonen ; — en dit werkje heeft reeds
meer gedaan dan de baan daartoe opengelegd.
**
Van 1893 tot heden toe, meer dan veertig jaar lang, heeft Dr.
Julius PEE Multatuli bestudeerd. Diens werken en de vertalingen
daarvan niet alleen ; hij zocht brieven op, stelde zich met overlevende familieleden en vrienden zooveel mogelijk in betrekking,
maakte zich — om het zoo te noemen — een laat getuige van diens
handel en wandel... Een levenswerk biedt hij ons hier aan ; beter :
een waardevollen levensoogst.
Van de groote schrijvers weten wij nooit te veel. Daarom, al
stellen de meeste hier verzamelde documenten Multatuli minder als
schrijver in het licht, — wie den mensch Multatuli bestudeeren
wil, mag ze niet voorbijzien ; en de studie van den mensch is, voor
die van den schrijver, de eenige grondslag.
Wij voelen ons niet bevoegd om de besluiten van Dr. Pee critisch te onderzoeken. Met een paar bemerkingen omtrent zijn
methode en geest, bedoelen wij dus geenszins — het zou al te
dwaas zijn ! — heele zijn constructie omver te werpen. Zijn al te
merkbaar anticlericalisme echter, even onaesthetisch als onwetenschappelijk, maakt deze, misschien meer dan noodig is, wankel en
verdacht.
Met het plan de 29 brieven van Tine aan Potgieter (van 1866
tot 1874) uit te geven, nam dit boek een aanvang. Daarbij kwamen
een veertigtal brieven van Multatuli aan zijn uitgever G. L. Funke
(van 1871 tot 1885) ; zes brieven van Edu (Multatuli's noon) aan
Jhr. W. H. W. de Kock ; een boek van Nonnie (Multatulfs dochter) waarin 211 brieven aan haar geestelijken leider (van 1893 tot
1930) waren gebundeld ; een drietal zeer belangrijke brieven van
Mw. S. Omboni, de weldoenster van Tine en van de kinderen, aan
Dr. Pee zelf... Met deze grondstoffen, door zooveel andere gege-
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y ens, teksten en bijionderheden aangevuld en toegelicht, constru-

eerde de schrijver zijn Multatuli en de zijnen : vanaf Douwe Jorisz.,
Multatuli's overgrootvader, — doorheen al de opeenvolgende geslachten en heel het leven van zijn held, — tot aan Aldo en Lig°
Bassani, zijn achterkleinkinderen, die nu « volbloed Engelsen geworden zijn » (blz. 378). Met een vluchtig overzicht van geheel
den Dekkerstam — de broers en zuster van Multatuli, met hun
respectievelijke afstamming — besluit hij zijn arbeid van onvermoeide pieteit en gewetensvolle stiptheid.
Laten we beproeven zijn besluiten in hun onderlinge saamhoorigheid voor te stellen :
1°) « De Dekkerstam is, in zijn geheel beschouwd, lichamelijk
en geestelijk gezond » (blz. 447).
2°) Multatuli was, zooals M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel hem voorstelt, « een mensch die, trots menschelijke zwakheid
en de teerheid van zijn gemoed, den moed had alleen te staan en
sterk te zijn door eigen kracht » (3).
3°) Zoowel Tine als Douwes Dekker << gaf blijk van een
ietwat excentriek karakter... Beide (n) ... waren zeer ongewone
naturen, en het is daarom dat zij voor gewone mensen zo moeilijk
te begrijpen zijn » (blz. 109).
4°) De rol van Multatuli's tweede vrouw, Marie Hamminck
Schepel (Mimi), words, door mejuffer A. C. Everts, met recht zoo
beschreven : « Het genie van haren man, in al zijn veelzijdigheid
en diepte, vond in haar een volkomen begrip. Haar heele leven is
aan hem gewijd geweest, ook na zijn dood » (blz. 338).
5°) « De zoon en de dochter van Multatuli schenen mij zo
ver van het normale af te staan, dat ik belang ging stellen in gans
de Dekkerstam » (blz. 410). ec Van de vier vertakkingen [van den
Dekkerstam] is die van Multatuli de minste. Ik kan zulks niet anders verklaren dan door de bloedlijn van de Wijnbergens, die, —
men denke aan Tine's vader, die krankzinnig stierf, — in hoge
mate ziekelijkheid vertoont » (blz. 447) (zie ook blz. 40-41).
Met drie geduchte tegenstanders had Dr. Pee af te rekenen : met
Multatuli's eigen zoon, zijn eigen dochter en zijn eigen neef. De
kinderen meenden dat ide partij van hun moeder niet kOn gekozen
(3) Uit Aan den lezer. Brieven I, blz. V (Wereldbibliotheek Amsterdam). Aangehaald op blz. 314.
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worden, dan tegen hun vader en tegen diens tweede vrouw ; de
neef, Dr. Th. Swart Abrahamsz., beweerde dat zijn oom erfelijk
belast was (4).
Wij zijn niet bevoegd — we zegden het reeds — om de besluiten van Dr. Pee te beamen of ze te bestrijden. Maar zijn partijdigheld springt te zeer in het oog.
1°) Ten opzichte van sommige personen vooreerst :
a) Dr. Swart Abrahamsz, wordt, om zijn studie, wêl afgemaakt,
niet weerlegd (5). Niemand toch zal de schimpende bemerkingen
en partijdige getuigenissen van blz. 40-44 voor een grondige weerlegging aanvaarden ; en de studie over den Dekkerstam (blz. 410446) stelt hem niet, evident, in het ongelijk.
b) Vooral de kinderen moeten het ontgelden. De zoon Edu_
wordt, door zijn vader en door Dr. Pee meteen (XXIe hfd.st., blz.
258-270 ), « zedelijk kleuxenblind » gendemd. Nu kan dat waar
zijn — de getuigenissen luiden zeker niet gunstig — ; maar was
Multatuli, daaromtrent, een bevoegd rechter ? Kan men niet evenveel feiten tegen den vader als tegen den zoon aanhalen ? En als
men den eene in alles verontschuldigt, dan bestaan voor den andere toch ook verzachtende omstandigheden !
c) Nog meer « onwetenschappelijk » treedt de schrijver tegen
Nonnie, Multatuli's dochter, op. Toch niet zonder aanleiding heeft
deze zich van haar vader en diens tweede vrouw afgekeerd 1...
Haar onevenwichtigheid zou echter vooral blijken uit een drietal
brieven van Mevrouw S. Omboni, een vriendin van Tine ; en uit
haar eigen brieven aan haar biechtvader. Welnu, Mevrouw Omboni heeft Tine en de kinderen zooveel mogelijk van Multatuli afgewend (in 1866 : blz. 119 — in 1870 : blz. 153 — in 1874 : blz.
203, 212 en vlgd.). In 1896 slechts, nadat tusschen haarzelf eenerziicis, Nonnie en haar man anderzijds, een hinderlijk geschil was
gerezen en bleef bestaan (zie blz. 384-385), liet zij zich omtrent
Nonnie, minder gunstig uit (blz. 10, 386). Eerst oordeelde zij, naar
eigen bekentenis, soms partijdig over Multatuli (blz. 9) ; waarom
(4) Eduard Douwes Dekker. Een ziektegeschiedenis (De Gids, juli 1888, blz.1-75).
(5) Het materialistisch determinisme dat de Dr. aan zijn beschouwingen ten
grondslag schijnt te leggen, kan er, als men ze wat tempert, gemakkeli}k van gescheiden worden.
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moet haar later oordeel over Nonnie als volstrekt onpartijdig gelden (6) ?... En wat Dr. Pee uit de brieven van « De mystieke
Nonnie » aanhaalt (blz. 390-406), bewijst, buiten zijn eigen waanwijs onbegrip, niets. Met echte mystiek hebben die geschriften,
zooveel wij het kunnen nagaan, niets gemeens ; en dat een vrome
vrouw met haar biechtvader brieven wisselt (gemiddeld vijf of zes
keer per jaar) , wat volgt daaruit ? Zelfs niet dat Nonnie scrupuleus
was (zie blz. 389) !
Misschien had Nonnie, tegenover haar vader, beter kunnen handelen. Er ligt ook eenige inconsequentie in het zich beroepen, nu
en dan, op diens roem. Vlagen van ijdelheid en eenig egoisme kunnen haar daarbij eigen geweest zijn. Doch daarmede staat ze nog
niet « zo ver van het normale of » !
Ziehier dan onze eerste conclusie : tegenover de groep van Multatuli met zijn bewonderaars en andersgezinden, neemt Dr. Pee
geen of stand. Onbesuisd kiest hij partij. Door dik en dun verdedigt hij de eenen ; met alle middelen wil hij de anderen gezag ontnemen. Doch juist omdat hij alle middelen daartoe aanwendt, ontneemt hij het hun niet.
2°) In zijn sollen met Nonnie's bekeering en brieven ontmaskert
Dr. Pee zichzelf : een absoluut vrijdenker, voor wien het geloof
niets dan achterlijkheid beteekent (zie vooral blz. 382-383) (7).
Al te duidelijk is Multatuli, de profeet der vrije gedachte, voor
hem een leuze en een begeestering : het sloopingswerk van kerk en
godsdienst, in den naam van wetenschap en vooruitgang, moet,
als onder zijn hoede, worden doorgezet !... Of zulke Multatuli-vereering actueel is en vooruitgang beteekent (8), zal wel geen ernstig
mensch aanvaarden.
3°) Zoo is het boek een doorloopende apologie van Multatuli
geworden, en ook van zijn tweede vrouw, Marie Hamminck-Schepel. Het getuigenis van Tine, zijn eerste vrouw, moet daarbij het

(6) En Nonnie's « ondankbaarheid » tegenover haar, welke Dr. Pee opdrijft
(blz. 153, 369 en elders) ? Ligt de verkiaring (daarom nog niet de rechtvaardiging) in het geschil niet waarvan Mevrouw Omboni sprak ?... Hoe kan Dr. Pee
daarover oo4feelen ?
(7) Hij schijnt toch Ernest Psichari te waardeeren (biz. 406-408) !... Begrijpt
hij diens houding tegenover zijn grootvader Renan, wiens plaats, als priester, de
kleinzoon wilde innemen ?
(8) Dr. Pee schijnt er zelf aan te twijfelen : « Het is... stil geworden rondom
Multatuli » (biz. 16).
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meest bewijzen. Men zal ons volgende kantteekeningen veroorloyen :
a) Wij geven graag toe dat Multatuli de heldhaftige, edeimoedige strijder was voor waarheid en recht ; de martelaar die hier
words voorgesteld. Maar zijn gebreken — onbesuisdheid, grootheidswaanzin, egolstisch narcissisme, pose — lijken zoo , onafscheidelijk met zijn hoedanigheden vereenigd, dat hij zich veel lijden op
den hals gehaald heeft.
b) Wat zijn polygamie en zijn pleiten voor vrije moraal bebetreft, die zijn niet goed te praten. Als hij zich, daarom juist, veel
en blijvend leed berokkent, aan wie de schuld ?
c) Multatuli heeft beide vrouwen Tine en Mimi, blijvend aan
zich gehecht. Tine geloofde, onverbeterlijk optimistisch tot het einde, aan zijn zending van maatschappelijk hervormer. Zij dwaalde
echter, in zoover zij de tekortkomingen van haar man in die zending betrok ; voor diens gebreken, evenals voor die van haar kinderen misschien, bleef zij zedelijk blind (zie de brieven aan Potgieter, passim).
Ook Mimi ziet zich in Multatulf s ldealisme opgenomen ; veel meer
echter in het humanitair vrijdenkers- en vrijgezelsidealisme van de
Ideen (zie blz. 116-117) (9). Zij heeft er de kracht in gevonden om
geheel haar leven aan den kunstenaar te wijden ; doch daarmede
heeft zij het in het teeken gesteld van de vrije liefde en van het
revolutionnair humanitarisme.
Weer dringt een conclusie zich op : de driehoek Multatuli-TineMimi is, voor vrijdenkers, het ideaal van een niet-exclusieve liefde
en trouw, in en buiten het huwelijk. Daarom zijn Multatuli en Tine
« voor gewone menschen zo moeilijk te begrijpen » (blz. 109) ; daarom kan men zich afvragen « of er in de heele geschiedenis 6611 liefde is aan te wijzen, zoo volledig, zuiver, onbaatzuchtig en groot als
de hare [die van Mimi] » (Mej. A. C. Everts aan Dr. Pee, aangehaald op blz. 338-339).
Nog heel veel ware aan te halen en te bespreken. Samenvattend
herhalen we wat we reeds zegden : ook wij waardeeren de documentaire waarde van het boek van Dr. Pee ; en het was geenszins
onze bedoeling zijn besluiten, zonder meer, te bestrijden.
(9) Zie den zesden bundel der Multatuli-brieven.
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Ook voor ons blijft Multatuli — in Max Havelaar, Vorstenschool, verscheiden van zijn Ideen — een groot schrijver. Ook voor
ons is zijn invloed, op de gedachtenstroomingen in Nederland, aanzienlijk geweest... Maar het wordt tijd dat men hem aan het anticlericalisme onttrekke ; dat men een objectief boek over hem schrijve, evenzeer getuigend van warme vereering als van critisch doorzicht, van wetenschappelijken ernst als van aesthetische scholing.
Dr. Pee heeft de heerschende mentaliteit onder de Multatulianen
als een onbetwist standpunt aanvaard ; hij heeft, onder dien drang
meestal, de Multatuli-studie, van de aesthetika en de levensbeginselen, op de personen overgebracht die hij telkens absoluut aanvaardt of verguist ; aan de algemeene, zij het nog voorwaardelijke,
vereering waarop zijn held recht heeft, heeft hij een slechten dienst
bewezen.
*
**

Een keurbundel essays van protestantsche letterkundigen ( een
boekdeel uit een geheele reeks die Protestantsch-christelijke kunst
voor titel draagt) laat ons aanstonds twee feiten waarnemen : de
protestantsche letterkundigen willen, naast de Roomsch-katholieke
en naast de paganistische, hun eigen plaats innemen ; — zij beoefenen ook het essay... Een vluchtige inzage van de opstellen voegt
er dit bij ; zij doen het met een bijna schuwe bezinning, met een
haast wetenschappelijke omzichtigheid.
Met meer uitbundigheid, paradoxen en temperament zouden
Roomsche of paganistische essayisten optreden : deze min of meer
doctorale opstellen zijn er zooveel te voornamer en vertrouwbaarder om ; en niemand zal, dan met aanzienlijk voordeel, de algemeenprincipieele beschouwingen doormaken van C. Rijnsdorp en Roel
Houwink, noch de historische opstellen van W.A.P. Smit en K.
Heeroma, respectievelijk over Vondel en Bilderdijk. De bijzondere
studies over Henriette Roland Hoist, over M. Nijhoff, over J. H.
Leopold en over Adwalta zijn telkens meer dan lezenswaard ; en
terwijl, in het algemeen, niets dan dichters besproken warden (de
bundel zou Essays over dichters en dichtkunst mogen heeten), treft
het, in het bijzonder, hoe ieder criticus-aan-het-woord zoo grondig
mogelijk zijn overzicht en uitspraak tracht te fundeeren... Een tweede (of derde) « reveil » (cfr. biz. 67) zal men de hedendaagsche protestantsche literatuur-en-haar-geest nog niet noemen ; duidelijk ech-
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ter groeit, bij eenieder, het bewustzijn van een collectieven schat,
door alien eendrachtig te beveiligen en ongeschonden te bewaren.
Welke is die collectieve schat ?
Het christelijk geloof, dat spreekt ; maar niet het traditioneel
Calvinisme, Lutheranisme of een andere sekte. Daarom neemt de
traditie, bij de Jong-Protestanten, Been aanzienlijke plaats in ; en de
twee opstellen daarover, die de inleider even moet motiveeren (blz.
10), toonen evenzeer aan waarin Vondel en Bilderdijk dienen afgewezen als aanvaard te worden.
Even reactionnair, strijdend en veroordeelend als de oude protestantsche sekten waren — als ook Bilderdijk nog was tegenover de
« ongodisten » van zijn tijd — ; even tegemoetkomend, verzoenend
en in de eigen levensbeschouwing gemakkelijk integreerend, komt
de protestantsche geest hier voor. Tegenover de christelijke genootschappen — ook de Roomsche Kerk — niet alleen ; evenzeer tegenover de moderne kunst, cultuur en techniek. Allerminst wereldontvluchtend, allerminst blind voor standpunten en resultaten in andere
groepeeringen, allerminst afzijdig of weinig sympathiseerend : — de
Protestantsche jongeren, die hun idealen die « der protestantschkatholieke christenen ». (blz. 7) durven noemen, willen hun christelijk geloof weer stralend en veroverend maken.
Waarin bestaat het ? Blijkbaar kunnen de essayisten zelf het zeer
moeilijk duidelijk omlijnen... Het onderstelt een zekere theologie en
moraal (cfr. blz. 9) ; doch zijn precies verband daarmede lijkt al
een vraagpunt. Het is de oude opvatting van schuld en verzoening.
(cfr blz.143) : de mensch, die op God vertrouwt, door de openbaring zelf gezuiverd van alle zondigheid !... Het is een zuiver inwendige godsdienstigheid, een aanvaarden ---, ieder voor zichzelf —
van Christus' verlossing... Het is een grondige levensernst vol van
een deemoedige dankbaarheid ; en met zulke moreele gesteltenis
willen de Jong-Protestanten ook de kunst doordringen ; — daarmee
willen zij (( komen tot een waarlijk algemene, katholieke, Kristelijke
kultuur op de basis van de reformatie » (blz. 67).
Bewijst de bijna wetenschappelijke bedachtzaamheid van deze
essayisten de vaagheid niet van hun geloofsideaal ? Wij, RoomschKatholieken, zien deze, door de tegenstelling met ons geloof juist,
zoo duidelijk in ! Even bevreemdt ons meteen de « katholieke... kultuur op de basis van de reformatie » ; alsof de" reformatie aan de
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protestantsche sekten de katholiciteit niet ontnam, en alsof de katholiciteit uit een zeker geven-en-nemen kon ontstaan ! Van onverstand tegenover het Roomsch-Katholicisme (het zou de eenheid en
den vrede verbreken !) getuigt ook het opstel over Vondel en zijn
bekering (blz. 145-161) : een grondiger inzicht had den schrijver,
uit zijn bewijsmateriaal, precies de besluiten doen trekken van Brom
en Molkenboer.
Wij, Roomschen, weten zeer goed dat de weg naar de christelijke
eenheid de weg is naar Rome, naar de apostolische Kerk ; en wie
de waarheid voorhoudt komt altijd minder vredelievend voor dan
wie haar nog verdoezelt. Toch waardeeren wij den godsdienstigen
ernst en den drang naar christelijken vrede, de nieuwe bezieling en
de edelmoedige werkzaamheid, zooals zij zich, in dezen bundel voordoen. Allen zullen wij er veel uit leeren ; en zulk voorbeeld van tegemoetkoming en werkzaamheid wekt ons, Roomschen, op tot oprechte — zij het nog openhartige — samenwerking.

(wordt vervolgd)
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INTERNATIONALE KRONIEK,

Buitenlandsche Politiek
door Prof. Dr. J. A. VAN HOUTTE.
Leuven.

Een gelukkig toeval stelt ons in de gelegenheid de tegenwoordige
kroniek in te zetten weinig weken nadat het internationaal statuut
van Belgie een diepgaande wijziging komt te ondergaan. Op 24 April
jl. werd door de regeeringen van de Fransche Republiek en van het
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannie en Noord-lerland aan
de regeering Van Zeeland een verklaring beteekend krachtens dewelke Belgie van de verplichtingen yen Locarno werd vrijgesteld.
Om de toedracht van deze hoogst belangrijke akte te vatten is het
niet van belang ontbloot even op haar antecedenten in te gaan.
Wanneer in 1925 het Westelijk pact te Locarno werd onderteekend door Duitschland, Frankrijk en Belgie, onder de waarborg van
Groot-Britannie en Italie, nam ieder van de verdragsluitende partijen, met inbegrip dus van Belgie, evenals de waarborgende mogendheden, de verplichting op, elken medecontractant gewapend ter
hulp te komen, die aan een niet uitgelokten aanval vanwege de derde
partij zou ten prooi vallen. Concreet gesproken, indien b.v. Duitschland een aanval op Frankrijk richtte, dan was Belgie verplicht zich
met zijne geheele legermacht bij Frankrijk, Italie en het Vereenigde
Koninkrijk te voegen en met deze drie mogendheden tegen den
aanvaller te velde te trekken.
Deze verbintenissen werden aangegaan onder de ingeving van
Briand, korts na de intrede van Duitschland in den Volkenbond,
in den tijd dien men zou molten noemen de bloeiperiode van de gedachte van collectieve veiligheid. Het blijft voor ons niettemin een
raadsel hoe de toenmalige Belgische regeering de verantwoording
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van dergelijke verplichtingen kon opnemen. Het staat ongetwijfeld
eenieder voor de oogen van hoe menigvuldige omstandigheden de
toestand van vrede of oorlog tusschen twee grootmachten, zij het
nog niet eens Frankrijk en Duitschland, kan afhangen. En er zou
voorwaar geen groote vaardigheid noodig geweest zijn om ervoor
te zorgen dat de uitbarsting van een conflict, om eender welke oorzaak, op de oevers van den Rijn geschiedde en om zoodoende
de clausules van Locarno, met de aangegeven gevolgen voor ons
land, in toepassing te brengen om den « niet uitgelokten » aanvaller
te fnuiken. In ieder geval bestond voor Belgie de practische zekerheid van, bij elk conflict in West-Europa, aanstonds in staat van
oorlog te geraken, en het is duidelijk dat alle vijandelijkheden tusschen de grootmachten onmiddellijk hun weerslag in West-Europa
hadden gekregen.
Gelukkig deed zich in de eerstvolgende Lien jaar geen enkel
onrustwekkend felt op de Rijnlinie voor. Doch Coen, half Maart 1936,
de Duitsche Rijksregeering aan de nieuw ontstane Weermacht garnizoenen in het Rijnland lief betrekken, maakte zich een paniek van.
de Westelijke kanselarien meester. De toenmalige Fransche regeering (Sarraut) schijnt op dat oogenblik het inzicht te hebben gehad
een gewapende interventie tegen het Rijk te ondernemen. Maar
Italie, dat onder toepassing stond van de sancties, Wilde van geen
tusschenkomst in het Westen hooren, en de Britsche regeering was
erop bedacht het grootste kwaad, het uitbreken van een oorlog in
het Westen te vermijden. Ingaande op de voorstellen van Kanselier Hitler om een « nieuw Locarno » tot stand te brengen ditmaal
echter zonder gedemilitariseerde Rijnlanden, stelde zij zich tevreden
met een voorloopige eenzijdige overeenkomst te ontwerpen waarbij
zij, Frankrijk en Belgie zich verbonden om zooals voorheen tegen
een niet geprovoceerden aanval vanwege Duitschland weerstand
te bieden. Ministerpresident Van Zeeland schaarde zich aanstonds
aan de zijde van het Foreign Office, zoodat ook Frankrijk gedwongen
werd het Britsche standpunt aan te nemen, dat op 19 Maart 1936
in de zgn. • accoorden van Londen werd vastgelegd.
In de daaropvolgende maanden ontwikkelde zich echter meer en
meer in ons land een drang naar terugkeer tot de volledige neutraliteit, waarvan de redevoering van Z. M. Koning Leopold III een
schitterende uiting was. Daar het nieuwe Westelijk pact uitbleef,
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verbond van Londen en voortaan zelf voor de nationale verdediging
zorg te dragen. Onderhandelingen werden met de twee betrokkenen
gevoerd, zoowel fangs den gewonen diplomatischen weg als op
meer rechstreeksche wijze, bij middel van herhaalde reizen van
Z. M. den Koning, alsook van de HH. Van Zeeland en Spaak naar
Londen. Het onthaal van de Britsche regeering was bepaald gunstig het kon haar niet ontgaan dat een uitschakeling van een positief verbond van Belgie met Frankrijk noodzakelijk haren invioed
te Brussel zou versterken, daar de Nederlanden, buiten alle diplomatische akten om, krachtens hun geografische ligging voor hun
verdediging op haar zijn aangewezen. Omgekeerd waren de Belgische voorstellen te Parijs minder welkom. Eenieder herinnert zich
nog op welke hatelijke aanvallen de rede van Z. M.de Koning in de
Fransche pers werd onthaald. Niettemin moet Frankrijk thans niet
alleen om militaire doch tevens om finantieele redenen, het Vereenigd
Koninkrijk te zeer in de oogen zien dan dat het een te sterk uiteenloopende houding had kunnen aannemen. De H. Delbos voegde zich
dus bij den H. Eden om de verklaring van 24 April of te leggen.
Deze akte neemt nota van het besluit van Belgie zijn grenzen te
verdedigen « tegen elken aan- of inval », te verhinderen dat het Belgisch grondgebied als doorgangsgebied of als basis voor militaire
verrichtingen zou genomen warden, en daartoe de geschikte maatregelen te nemen. Ons land blij ft alleen getrouw aan, en gebonden
door het Pact van den Volkenbond « en de verplichtingen die het
Pact oplegt ». Rekening houdende daarmede verklaren beide regeeringen Belgie voor ontslagen van de verbintenissen van Locarno en
van Londen, terwijl zijzelf de verplichtingen behouden welke uit
deze verbintenissen voortsproten.
Daarmede vertoont het internationaal statuut van ons land opnieuw
een zekere gelijkenis met wat het voor den Wereldoorlog was. Belgie
is in zekere mate opnieuw een land van gewaarborgde neutraliteit.
Een ding is echter veranderd, waarin zijn internationale rechtspositie
merkelijk verschilt van de toenrnalige. Het lidmaatschap van den
Volkerenbond brengt de verplichting mede steun te verleenen aan de
medeleden die een opdracht van Geneve vervullen (art. 16 van het
Pact ). In het geval van militaire sancties zou zulks beteekenen dat
de Belgische regeering doortocht zou hoeven te verleenen aan de
legers van den Volkerenbond. Wij meenen ons echter niet te vergissen met aan te nemen dat het hier om een zuivere stijklausule
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gaat, en dat de regeering desgevallend alle middelen zou aanwenden
om te verhinderen dat ons land, al ware het nog voor de Volkerenbondsidealen, het slagveld zou worden yen, een nieuwen oorlog. Men
mag dus, o.i. gerust deze bepaling buiten beschouwing laten. In deze
orde van gedachten beteekent dus de verklaring van 24 April een
onschatbare verbetering van ons internationaal statuut daar zij ons,
practisch vrijmaakt van alle militaire verplichtingen. Wat de beloofde
hulpverleening betreft, weliswaar is zij tot hiertoe alleen op onze
Oosterburen toepasselijk terwijl eeuwen van onze geschiedenis ons
het gevaar uit het Zuiden niet mogen doen vergeten. Maar alles
schijnt erop te wijzen dat de verdere pogingen van de Britsche en
Belgische diplomatie op het totstandkomen van een algemeen Westelijk pact gericht zijn, waarin de . bepalingen van 24 April zouden
veralgemeend worden, en dat ongetwijfeld aan de wenschen van de
geheele bevolking van ons land zou beantwoorden.
*
**

Sedert een jaar bijna staat Spanje in het brandpunt van de wereldbelangstelling. De periode der schitterende wapenfeiten schijnt er
thans bepaald gesloten. Tijdens de jongste weken hebben de rationale troepen kleine vorderingen gemaakt in Biskaja, welke op een later
tijdstip de inneming van Bilbao moeten vergemakkerijken. Zij zijn
echter ver van een beslissend karakter te hebben. Daarentegen was
Spanje gedurende de jongste twee maanden het voorwerp van een
ongemeen drukke diplomatische werkzaamheid. De onafzienbaar lange duur van de krijgsverrichtingen heeft in Engeland een machtige
beweging ten gunste van een bemiddeling der zgn. demokratische
mogendheden verwekt. Parijs en Brussel verklaarden zich met het
Britsche plan accoord, en terzelfdertijde werd beroep gemaakt op het
hoogste gezag ter wereld, dat van den Heiligen Stoel. Omstreeks
dezen tijd werd de bolsjewiseerende regeering Caballero door een
andere, onder den meer gematigden Negrin, vervangen, en deze episode van de Spaansche inwendige ontwikkeling schijnt wel een uitwerksel van Britsche intriges geweest te zijn, die het terrein zouden
geef fend hebben voor het initiatief van bemiddeling.
Inderdaad, onmiddellijk na deze gebeurtenis zond het Foreign Office een nota naar Valencia en Salamanca om een wapenstilstand
aan te bevelen, gedurende denwelken de vreemde strijdkrachten van
de Spaansche fronten zouden , teruggetrokken worden. Daarna zouden
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de oorlogvoerenden weliswaar, zooals tevoren, malkander in evenwicht hebben gehouden, maar, zonder toevoer van versche troepen
uit den vreemde zouden zij spoediger tot een toestand van uitputting
geraakt zijn, welke niet dan gunstig ware geweest voor een definitief
staken der vijandelijkheden en voor het doorvoeren van de te Londen
gewenschte vrije volksstemming over het toekomstig regime van den
Spaanschen staat.
Rome en Berlijn schenen niet afkeerig te zijn van het Britsch
plan, in de hoop wellicht dat de uitvoering ervan de macht zou verzekeren aan generaal Franco. Hebben Valencia en Moskou dezelfde
vrees gekoesterd ? Men is geneigd zulks aan te nemen wanneer men
de gebeurtenissen in acht neemt welke het verzenden van de Britsche
nota onmiddellijk volgden, en die blijkbaar voor doel hadden Internationale verwikkelingen te verwekken, een taktiek welke Madrid
reeds tevergeefs had aangewend in de eerste maanden van den burburgeroorlog. De vertegenwoordiger van de Spaansche rooden te
Geneve, del Vayo, legde bij den Volkerenbond een scherpe klacht
neer tegen de Italiaansche inmenging in Spanje. Toen de Volkerenbond dat opzet, onder ingeving van Groot-Britannic en Frankrijk,
in den doofpot schoof, nam Valencia zijn toevlucht tot meer rechtstreeksche middelen. Den 28en Mei werden twee Italiaansche torpedojagers die in de haven van Palma de Mallorca (Balearen) voor
anker lagen, door roode vliegers gebombardeerd. Zes of ficieren werden hierbij gedood. Geen 24 uren waren verloopen, of het was de
beurt van het pantserschip «Deutschland» dat in de reede van Ibiza
( Balearen) op rust lag, en waarop de bolsjewistische luchtvaart een
beschieting in regel uitvoerde waarvan, tot hiertoe, 30 dooden en 80
gewonden het slachtoffer waren. Het groot aantal slachtoffers van
de manschappen bevonden zich op het dek of in
deze aanranding
hun ongepantserde woonvertrekken bewijst voldoende de onwaarheid van de bewering dat het Duitsch schip het vuur zou geopend hebben. Later werd overigens een ander verhaal gesponnen
de roode vliegers zouden de «Deutschland» voor den nationalen
kruiser « Almirante Cervera » aanzien hebben. Ook deze uitleg wordt
door het groot verschil tusschen type, voorkomen en of meting van
beide oorlogbodems verij deld.
Men moest niet lang op het Duitsche antwoord wachten, en het
was geweldig. In de vroege morgenuren van den Maandag 31en Mei
kwam een Duitsch smaldeel reprèsailles uitoefenen op de versterkte
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havenstad Almeria, welke twee uren lang gebombardeerd werd,
waarna de Duitsche weerwraak voor geeindigd werd verklaard. In
tegenstrijd met wat een behendige perspropaganda heeft trachten
voor te stellen, was de daad van de Duitsche regeering krachtens de
beginselen van het volkerenrecht, volkomen geoorloofd, zoodat de
Britsche en Fransche regeeringen, anders dan Valencia gehoopt had,
er genoegen mede namen. Ernstiger was echter, in haar oogen,
Duitschlands beslissing van zich uit het Londensch Comitê voor
niet-inmenging terug te trekken (31 Mei), waarbij het aanstonds
door Italie gevolgd werd. Hiermede was de vrucht van maanden
moeizame diplomatische arbeid verijdeld. En het valt niet te loochenen dat, al had het accoord van niet-inmenging niet de verwachte
resultaten opgeleverd, het tenminste een voorhang uitmaakte, waar-.
achter zich de interventie verschuilde, een doofpot die belette dat de
lont het vuur zou steken aan het poeder van een algemeenen oorlog.
Duistchland en Italie hadden hun inzicht te kennen gegeven niet
eerder hun plaats bij het Comitê terug in te nemen, als zij voldoende
waarborgen zouden gekregen hebben dat zoodanige incidenten zich
niet meer zouden voordoen. Aanstonds zette het Foreign Office zich
aan het werk om aan beide landen voldoening te schenken en nam,
als gewoonte, de leiding van de onderhandelingen. Op 3en Juni maakte zij, na de beide Spaansche regeeringen verwittigd te hebben, voorstellen over aan de Duitsche en Italiaansche kanselarijen. Het aantal schepen van de internationale controle moet, naar haar meening,
verhoogd worden ; er moeten zgn. veiligheidszones warden ingericht,
waar de bodems van de oorlogvoerende partijen in geen geval molten
binnendringen, en waar bijgevolg de controle-schepen een volstrekte
veiligheid zouden genieten ; tenslotte zouden uitoefenende mogendheden, ingeval van hernieuwde aanval op een van haar, onmiddellijk
overleg plegen om gemeenschappelijk repressiemaatregelen te treffen.
De Duitsche en Italiaansche regeeringen hebben twee dagen daarna een vrij gunstig antwoord op deze voorstellen overgemaakt ; Loch
schijnen de beraamde maatregelen haar nog niet voldoende om de
veiligheid van haar zeemachten te verzekeren. Zij eischen dat, bij
toekomstige incidenten de schepen van alle mogendheden automatisch
in actie zouden treden om solidair weerwraak uit te oefenen op den
aanvaller. Over weinige dagen zal met het vervolg van de onderhandelingen kennen. Het is te voorzien dat het Vereenigd Koninkrijk
alles in het werk zal stellen om Duitschland een zekere voldoening te
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schenken. Blijkbaar is het immers in den jongsten tijd tezeer verontrust over de steeds nauwere samenwerking tusschen Berlijn en Rome,
welke eensdaags een rampspoedigen weerslag zou kunnen hebben op
de verhoudingen in de Middellandsche Zee. Wellicht was het daarom dat het een zoo gul onthaal bereidde aan den Duitschen vertegenwoordiger op de kroningsplechtigheden van 12 Mei, veldmaarschalk
von Blomberg. Voor Londen blijven de Empire-zorgen steeds op het
voorplan. En onbetwistbaar verwekt de intimiteit tusschen Duitschland en Italie momenteel een ontzaglijke bekommernis waarbij de
Spaansche aangelegenheden diep in de schaduw worden gedrongen.
**
De lotsverbondenheid van beide volkeren in het Spaansche treurspel heeft overigens merkelijk de versterking bevorderd van de zgn.
as Berlijn-Rome welke in de twee jongste maanden in een opvallend
druk been- en weerreizen van de ministers van beide regeeringen tot
uiting kwam. Op het einde van April was het kolonel-generaal Goering die, naar het heette, zijn gade begeleidde naar het eiland Capri,
doch bij deze gelegenheid te Rome een bespreking van vij f uren
voerde met den Duce en graaf Ciano, waarop voorzeker over geheel
wat anders dan over de gezondheid van Mevr. Goering werd gehandeld. De mededeeling werd nadien verstrekt dat de Duce in den
herfst het bezoek zou beantwoorden, dat Kanselier Hitler in Juni
1934 te Venetie had a fgelegd. Een week daarop, van 3 tot 5 Mei,
was het de beurt van baron von Neurath die met zijn Italiaanschen
collega graaf Ciano alle zijden van de Europeesche diplomatische
situatie in oogenschouw nam. Tenslotte is, op 3en Juni, veldmaarschalk von Blomberg te Rome aangekomen. Zijn bezoek is vooral
gewijd geweest aan de studie van de Italiaansche gewapende macht.
Een of ficieele mededeeling verstrekte bereidwillig de inlichting dat
hij had kunnen kennis nemen van de jongste verbeteringen aan de
Italiaansche bewapening aangebracht... Overig ens werd de Duitsche
minister van Oorlog als een vorstelijk persoon ontvangen, terwijl
de Rijksfiihrer van zijn kant een nieuwe betuiging gaf aan zijn politieke vriendschap met de nieuwe ridderorde voor Verdienste voor
het eerst te verleenen aan Mussolini -en aan graaf Ciano.
De innige betrekkingen tusschen het Rijk en Italie, en vooral de
Lange besprekingen van veldmaarschalk von Blomberg met maarschalk Badoglio, hebben in breede kringen de meening doen ingang
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vinden dat er tusschen beide landen een positieve militaire alliantie
zou aangegaan zijn. Deze opvatting werd door de bevoegde instanties
tegengesproken. Wij kunnen gemakkelijk deze logenstraffing voor
waarheid aannemen. Sedert de Wereldoorlog zijn de meeste mogendheden wars geworden van automatische allianties en behouden zich
een ruimere vrijheid van handelen voor. Daarbij zijn zich beide dictators bewust van de zeer betrekkelijke waarde van verbonden en
ententes. Zij geven er zich rekenschap van dat hun partner, in geval
van conflict, enkel en alleen naar het belang van zijn land zou zien.
Waarom zouden zij dan formeele verbintenissen aangaan ? Aileen
indien hun belangen overeenstemmen kunnen zij vast op elkander
rekenen, ook zonder geschreven verbintenissen. En het fejt is juist onloochenbaar dat, tengevolge van de ideologische tegenstelling van
onzen tijd, de Duitsche en de Italiaansche belangen merkelijk gelijkloopen. De gebeurlijke gevolgen van dat feit volstaan niet alleen om
een druk diplomatisch verkeer, maar zelfs om diepgaande militaire
besprekingen te begronden en te rechtvaardigen.
**

Het schijnt eveneens zeker dat de tegenstelling tusschen Duitschland en Italie in Midden-Europa tot het verleden behoort. De Duitsche verklaring van 11 Juli 1936 heeft de Oostenrijksche onafhankelijkheid erkend. Tijdens een reis die wij, korten tijd geleden, in
Duitschland ondernamen, mochten wij den indruk oogsten dat het
Rijk beslist is deze gedragslijn na te leven : een zekere samenwerking
van de Oostenrijksche Nazi's met de regeering Schuschnigg zal
vroeg of laat hun opname erin voor gevolg hebben, en daardoor een
praktische aanhechting bij het Rijk, zooals te Danzig. Een van de
voorwaarden van het tot stand kamen van de as Berlijn-Rome was
blijkbaar dat de Italiaansche regeering haar steun zou verleenen aan
dat plan, evenals aan de Duitsche Midden-Europa-politiek in haar
geheel.
Dat is kortelings nog gebleken uit de jongste samenkomst van den
Duce met Bondskanselier Schuschnigg, te Venetie op 22 en 23 April
jl. In de daaraan voorafgaande maanden waren er, als een uiting
van den Oostenrijkschen drang naar zelfbehoud, storingen getreden
in de betrekking tusschen Weenen en Berlijn. De heer Mussolini moet
zijn bezoeker de les hebben gespeld het resultaat van het onderhoud
was inderdaad een overwinning voor... Duitschland. De Bondskan-
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seller moest erin toestemmen binnenkort het gevreesde Trojaansche
Paard — de Nazi's — in het Vaderlandsche front op te nemen. Eens
te meer werd het niet-actueel karakter van het Habsburger vraagstuk
bevestigd, lees : de uitsluiting van een restauratie. Tenslotte had de
H. Schuschnigg een houvast meenen te vinden voor de toekomst in
het oude Fransche Donauplan : een nauwere aansluiting van de
opvolgerstaten van de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie. Ook
hierin werd hem door den Duce stokken in de wielen gestoken : dat
alles was goed, maar met Tsjechoslowakije alleen moest de vernauwing der banden tot het economisch opzicht beperkt blijven. Nu
vormt juist Tjechoslowakije de ruggraat van het Midden-Europaplan, daar Hongarije sedert jaar en dag tot het Duitsch-Italiaansche
Kamp behoort, en Joegoslavie van dag tot dag meer en meer in zijn
vaarwater geraakt. Praag echter is, naar het woord van Dr. Goebbels,
« het vreemdelingenlegioen van de Sowjets » en daarom was Duitschland beslist tegen een toenadering van Oostenrijk tot de Tsjechen
gekant : Italiè heeft dit standpunt voor zijn rekening overgenomen,
en daarmede zijn de plannen van den H. Schuschnigg verijdeld.
Weliswaar is hij, niettegenstaande de te Venetie aangegane verbintenis, in dezelfde richting voortgegaan. Tijdens een bezoek te
Boedapest, in de eerste dagen van Mei, trachtte hij de Hongaren voor
zijn plan te winnen, maar vond allerminst gehoor bij Regent Horthy
en Minister president Daranyi, en het onthaal dat het Italiaansche
koningspaar ca. 20 Mei te Boedapest genoot bevestigde sterker dan
ooit de Hongaarsche trouw aan de protocollen van Rome. Ondertusschen hadden de Tsjechische Minister president Hodsja en de Oostenrijksche staatssecretaris voor Buitenlandsche Zaken, de H. Guido
Schmidt, van hun aanwezigheid op de Londensche kroningsplechtigheden gebruik gemaakt om de Britsche en Fransche staatslieden om
steun te verzoeken. Frankrijk is echter op dit oogenblik tezeer verzwakt door binnenlandsche verwikkelingen om een grootscheepsche
diplomatische actie te kunnen ontwikkelen. En het Vereenigde Koninkrijk houdt er, om de bovengehaalde reden, allerminst aan in openlijke tegenstelling tot Duitschland te treden zoodat de voorvechters
van het Midden-Europa-plan, te Londen eveneens, met troostvolle
aanmoedigingen voorzien, werden afgescheept.
De Duitsche-Italiaansche invloed mag dus in Midden-Europa als
vaster gevestigd gelden dan ooit. Op het oogenblik dat wij deze kroniek stellen onderneemt de H. von Neurath een groote diplomatische

INTERNATIONALE KRONIEK

553

rondreis naar Belgrado, Sofia en Boedapest. Het is te verwachten
dat ook hieruit belangrijke gevolgen zullen voortspruiten voor de
hergroepeering van de Europeesche machten.
**
Een meer zelfstandige houding tegenover de as Berlijn-Rome nemen de Oostelijke randstaten van Midden-Europa, Polen en Roemenie in. Sedert 1921 bestond tusschen beide staten een militair
verbond, bedoeld als verdedigingsmiddel tegen het agressieve bolsjevisme van de eerste jaren. In het vervolg waren echter, onder den
noodlottigen invloed van den H. Titulesco, bepaald vriendschappelijke betrekkingen ontstaan tusschen de Sowjetunie en Roemenie,
welke een omgekeerd evenredige verzwakking van de Poolsch-Roemeensche vriendschap voor gevolg hadden. Een jaar geleden werd
echter Titulesco ontslagen, en keerde de Roemeensche politiek zich
meer en meer van den Kremlin af. Daarmede waren tevens gunstige
voorwaarden geschapen voor een herleven van de Poolsche alliantie
die echter meteen meer algemeene beteekenis kreeg. De geographische ligging van beide landen tusschen het machtsbereik van de as
Berlijn-Rome eenerzijds, en de Sowjetunie anderszijds, stelt hen bizonder bloot aan het gevaar het slagveld van Europa te worden. Het
verbond moest dus ook aan deze eventualiteit worden aangepast, en
beide landen moesten, tusschen de twee polen van ideologische tegenstellingen, een volkomen neutrale houding aannemen. Dat is het
doel geweest van de besprekingen welke kolonel Beck, van 22 tot24
April te Boekarest heeft gevoerd, en welke op het oogenblik een
plechtige bevestiging krijgen door het bezoek van President Moscicki
aan Koning Carol II. Het is de bedoeling van beide staten een barriêre
te vormen tusschen hun Ooster- en Westerburen. In dat opzicht biedt
hun streven een zekere gelijkenis met dat van ons land. Het ware
dan ook niet onmogelijk dat, met den tijd, tusschen de drie neutrale
staten een samenwerking ontwikkeld worde, waarvan de inzet misschien zou te zoeken zijn in de onderhouden die de H. Beck in het
begin van Maart 1936 met onzen Ministerpresident voerde, en wij
betwijfelen niet dat de vrede in Europa en in de wereld er zouden
mede gediend zijn.
8 Juni 1937.
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Biadzijden uit de geschiedenis der wiskunde

G. Monge en de beschrijvende meetkunde
door Prof. V. VAN BOUCHOUT.

Nadat de wiskunde in het oude Griekenland een schitterende bloei
had gekend, was voor Europa een lange periode van verval ingetreden. Gedurende eeuwen zou ons vasteland geen leidende rol meer
spelen in de geschiedenis dezer wetenschap waarin de namen van
Euclides, Pythagores en zoovele anderen met gulden letters geboekt
bleven. Terwijl het arabische rijk zich over drie werelddeelen ontwikkelde en een vruchtbare bodem bleek voor meetkunde en stelkunde,
voor sterrekunde en driehoeksmeting, bleef over de meeste Europeesche gewesten een mantel van loomheid gespreid die sled-its in de
vijftiende eeuw zou worden afgelegd. Nog een paar eeuwen later
begon dan voor goed de triomfantelijke opgang van de wiskunde,
gekenmerkt door het ontstaan in een zeer korte tijdspanne van bijna
al hare moderne takken : de analytische meetkunde en de differentiaalrekening, de beschrijvende en de projectieve meetkunde.
De beschrijvende meetkunde waaraan wij bier een oogenblik onze
aandacht willen schenken, is dus de wetenschap die o. m. tot doel
heeft figuren van de ruirrtte voor te stellen door hunne projecties op
twee platte vlakken die loodrecht op elkaar staan.
Reeds in de oudheid hadden de architecten het princiep van de
projectie toegepast om het plan van een gebouw op te maken. Nooit
echter hadden zij op dit plan de gewone constructies der meetkunde
kunnen uitvoeren. Zoo was het hun b.v. onmogelijk rechtstreeks op
de teekeningen een loodlijn te zoeken op het vlak van drie aangegeven punten, of den hoek van twee willekeurige vlakken te bepalen.
Alhoewel in de zeventiende eeuw enkele empirische regels voor de
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meest eenvoudige constructies werden aangegeven, werd de beschrijvende meetkunde eerst in de tweede helft der achtiende eeuw door
Gaspard Monge op een wetenschappelijke basis opgebouwd.
Monge werd als oudste zoon van een marskramer den tienden
Mei 1746 te Beaume geboren. Toen hij zestien jaar oud was teekende
hij een merkwaardig plan van zijne geboorteplaats, dat de bewondering opwekte van een of ficier van het fransche leger. Deze besefte
onmiddellijk over welke uitzonderlijke gaven de jonge Monge beschikte. Hij bracht hem naar de militaire school van Mêzières waar
de talentvolle knaap zijne wiskudige opleiding ontving. Tot de
lessen voor of ficier werd hij echter om wille van zijn geringe afkomst
niet toegelaten. Men kan er dan ook niet over verwonderd zijn dat,
toen later de fransche revolutie uitbrak, Monge een hartstochtelijk
aanhanger werd van de nieuwe gedachte van gelijkheid en broederlijkheid. Het onrecht dat hem in zijne jeugd was aangedaan had hij
niet kunnen vergeten.
Het was gedurende zijn verblijf te Mêziêres dat Monge de grondslagen legde van de beschrijvende meetkunde. Hij gelukte er in
vraagstukken van militaire topographie, die ingewikkelde berekeningen vergden, op tamelijk eenvoudige wijze langs grafischen weg op
te lossen. De oplossing steunde op de projecties van ruimtefiguren
op twee orthogonale vlakken, en hiermede was het princiep van de
beschrijvende meetkunde gevonden. De nieuwe methode bleek in
militair opzicht zoo belangrijk te zijn dat Naar ontdekker uitdrukkelijk
verbod kreeg ze verder bekend te maken. Monge's buitengewone
geest had echter over alle kastevooroordeelen gezegepraald en de
jonge wiskundige werd repetitor en weldra ook leeraar aan de school
van Mèziêres.
Spijts alle voorzorgen door de overheden genomen zou het geheim
van de nieuwe leer Loch ontsluierd worden. Alhoewel Monge zelf
zich bij het verbod tot publicatie neerlegde, beging hij in 1780 de
onvoorzichtigheid van aan zijne leerlingen te zeggen dat de oplossing
van een vraagstuk, waaraan zij weer lang hadden moeten rekenen,
op een zeer eenvoudige wijze met passer en liniaal kon worden gevonden. Hij voegde er bij dat het hem verboden was hierover
uitleg te geven. Meer was er natuurlijk niet noodig om de nieuwsgierigheid te prikkelen : een der toehoorders met name Lacroix kende
geen rust meer vooraleer hij die oplossing op zijne beurt gevonden
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had. De princiepen der beschrijvende meetkunde werden dan in
1795 door hem bekend gernaakt.
Ondertusschen was de invloed van Monge steeds grooter gewor-.
den : in 1780 werd hij lid van de academie, en in 1792 minister van
zeewezen. Hij maakte ook deel uit van de commissie van maten en
gewichten waaraan wij het metrisch stelsel te danken hebben. Ten
slotte hielp hij de Normaalschool en de Polytechnische School van
Parijs stichten, en het is aan de eerste van deze inrichtingen dat
hij de beschrijvende meetkunde voor de eerste maal in het openbaar
doceerde. In deze lessen besprak hij zelfs vraagstukken van de
toegepaste beschrijvende meetkunde zooals het bepalen van schaduwlijnen van niet doorschijnende lichamen.
Monge die met geestdri Et de gedachten der revolutie had helpen
verspreiden, werd weldra een vurig bewonderaar van Napoleon door
wien hij met verscheidene opdrachten werd gelast. Hij bleef den
Keizer tot aan diens uiteindelijken val getrouw, en de ineenstorting
van het rijk bracht voor den reeds ouden wiskundige de somberste
dagen van zijn leven. Hij behoorde tot een geslagen partij ; de politiek kon ook toen den geleerde in den mensch niet eerbiedigen. De
man die reeds een wereldfaam verworven had, en die een der
schitterendste vertegenwoordigers was van de fransche wetenschap
werd, samen met Carnot, uit de academie voor wetenschappen verbannen. Dat was voor Monge den genadeslag : hij trok zich volledig
uit de samenleving terug en stierf den achtienden Juli 1818. _
Men zou zich grootelijks vergissen moest men uit deze korte levensschets besluiten dat de ontdekking van de beschrijvende meetkunde
de eenige verdienste van Monge is geweest. Ook op het gebied van
de analyse werd door hem prachtwerk geleverd. Zijn buitengewoon
voorstellingsvermogen van de ruimtefiguren bracht hem er als van
zelf toe zich ook met de analytische meetkunde in de ruimte bezig
te houden. Zijn « Feuilles d'Analyse appliquée a la Gêometrie D zijn
een merkwaardige bijdrage tot de studie van de gebogen oppervlakken. De vergelijkingen van cylinders, kegels, omwentelingsoppervlakken, conoiden enz., worden hierin bestudeerd. Er wordt verteld
dat Lagrange, na lezing van deze « Feuilles », zou hebben uitgeroepen : « Avec son application de l'Analyse a la representation des
surfaces, ce diable d'homme sera immortel D.
De geschiedenis heeft dit oordeel van een tijdgenoot niet verloochend.
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Godsdienst
Jos. DE BRANDT, Christelijke Eschatologie (Leerboeken der Dogmatica en der Apologetica). — Standaard Boekhandel, Antwerpen. 342 blz., Fr. 35.
A. VAN HOVE, De Erfzonde (zelfde reeks), 342 blz., Fr. 35.
Kan. J. BITTREMIEUX, Marialia (zelfde reeks), 372 blz., Fr. 38.
Deze Brie boeken maken een kostbare verrijking uit van de reeds imposante reeks « Leerboeken der Dogmatica en der Apologetica » die, onder leiding van P. Al. Janssens in het jaar 1924 begonnen, stilaan uitgroeit tot een
volledige theologische bibliotheek.
E. H. De Brandt behandelt de « ,eschatologie », grieksch woord dat zooveel beteekent als « leer der uitersten >>. De uitersten nl. zoowel van den
enkeling als van het menschdom in zijn geheel, d. i. (en daarmede is tevens
de volgorde der hoofdstukken aangegeven) dood, bijzonder oordeel, hel, vagevuur, hemel, verrijzenis der lichamen, wederkomst van Christus en laatste
oordeel. Dat zijn zoovele onderwerpen die geen verder kommentaar noodig
hebben om de belangstelling van den lezer op to wekken. Voor ieder punt
wordt niet alleen de leer van de Kerk duidelijk uiteengezet, maar tevens
ook Naar historische ontwikkeling geschetst. Een bijzondere aandacht wordt
geschonken aan de in de laatste jaren (o.a. door Chevrier, Roure, Glorieux)
voorgestelde theorien over den dood als einde van den proeftijd.
E. H. Van Hove biedt ons een glasheldere, door en door degelijke uiteenzetting van het leerpunt der erfzonde. Uitgaande van de leer der Kerk, zooals
die door het Concilie van Trente werd geformuleerd, gecontrasteerd met de
verschillende ketterijen, die in den loop der tijden dit dogma of geloofspunt
verwierpen, of in een valsch licht stelden, toont schrijver zeer zorgvuldig aan
hoe die leer in de H. Schrift en de Overlevering betuigd is. Daarna doet hij
ons inzien hoe, alhoewel de rede alleen het bestaan der erfzonde niet kan
bewijzen, het dogma nochtans tegen de rede in geener wijze indruischt. De
tweede helft van het boek gaat over het wezen van de erfzonde. Na klare
uiteenzetting en kritiek van de vele theologische systemen, wordt de uitleg
van de HI. Thomas als de meest bevredigende verdedigd.
Kan. Bittremieux, die ook in het buitenland om zijn mariologische studies
gunstig bekend staat, heeft in zijn « Mariana >> ten behoeve van den nederlandschen lezer een aantal in verschillende tijdschriften gepubliceerde artikelen verwerkt en gebundeld, die een zeer belangrijke aanvulling uitmaken van
de vier boekdeelen over « De Hl. Maagd en Moeder Gods Maria », door Pater
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Janssens zelf in deze reeks uitgegeven. De meeste betreffen het in onze dagen
veel besproken vraagstuk van Maria's Middelaarschap. Bijzondere opmerking
verdient een diepgaande studie over Maria's betrekkingen tot de Heilige Drievuldigheid (blz. 213-295). Onmisbaar voor alwie zich op de hoogte wil brengen van de laatste publicaties op het gebied der Mariologie zijn de twee
hoofdstukken : « Betwiste standpunten in de moderne Mariologie » (blz. 191212) en « de Mariologie in onzen tijd » (biz. 297-340). Mgr. Kerkhofs, bisschop van Luik schreef de Inleiding : « Marialeer en Mariadevotie ».
E. Druwe, S.J.

'Opvoedkunde.
B. J. DOUWES, Paedagogische Beschouwingen over nieuwe onderwijs- en opvoedingsideeen. — Thieme, Zutphem, 1937,
318 biz..
Wie zich wil inleveri in lief pae i a , (7; r:iscli leven van Nederland, wie
hooren wil over het nieuwe en het nieuwste in het domein der opvoedkunde,
over de boeken, waarvan, onder paedagogen, wordt gesproken, over de talrijke
pogingen tot vernieuwing van het onderwijssysteem, in navolging van het
bUitenland of op eigen hand, die leze de beschouwingen die de Heer Douwes
in dit boek heeft gebundeld. De meeste van deze beschouwingen zijn in den
loop van enkele jaren gepubliceerd in « De Vacature », de overige in andere
bladen. Zij doen ons de reactie kennen op al het nieuwe, ja soms revolutionnaire dat de hedendaagsche paedagogie ons zoo vaak te bieden heeft, van
een man die een jarenlange ondervinding in yolks- en kweekschool verbindt
met f een groote belezenheid, een ruime belangstelling en een gezond oordeel.
Niets van wat er opdaagt aan den horizon ontsnapt aan zijn blik, en alles
wordt bsproken met nuchtere zakelijkheid en gezond verstand. De eindindruk
blijft4 dan ook : In al die nieuwe pogingen steekt veel goeds, waaruit ons traditioneel onderwijs veel nut kan halen. Maar een omwenteling in het opvoedingsstelsel, zooals de meeste voorstanders der nieuwe school die verlangen,
is geenszins noodig. De ervaring toont reeds dat, zooals gewoonlijk, de reactie
op het oude systeem te ver is gegaan. Schrijver is bijzonder streng voor de
Montessorimethode, en wat hij er over vertelt zal 2eker menig voorstander
even doen nadenken.
Ware het niet beter geweest de discussies, - die sommige beschouwingen
in hun tijd hebben uitgelokt, eenvoudig weg te laten ?
Dr. J. Donceel, S.J.

Dr. J. SCHRIJVER, Leerboek der Graphologie, Met reproducties
van de besproken handschriften in een bijidage. — N.V. Uit''gevers-Maatschappij ),« Kosmos », Amsterdam, 260 blz., geb.
il. 5.90.
De graphologie, of « de wetenschap, die ons in staat stelt uit het handschrift zekere eigenschappen op te sporen, die de persoonlijkheid van den
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schrijver kenmerken, » heeft zich geleidelijk opgewerkt van een aardige liefhebberij tot een ware kunde, en evolueert steeds meer in de richting van een
echte wetenschap. Het boek van Dr. Schrijver mag terecht aanzien worden
als een waardevolle bijdrage tot die ontwikkeling.
Het groote gevaar van de graphologie, en in 't algemeen van alle wetenschappen die 's menschen karakter trachten te ontdekken, is dat ze te simplistisch worden opgevat. Aan dit gebrek lijdt het ondehavige werk zeker niet.
Met nadruk wijst- de auteur er op dat het, om een vaardig grapholoog te worden, niet volstaat even een boek over graphologie door te werken, zelfs niet
als men daarbij niet nalaat ook eenige oefeningen te verrichteb. Lange praktijk en een zekere aanleg zijn vereischt.
Zeer juist ook is de volgende opmerking die waarschijnlijk het succes van menig onbevoegden uitiegt : «...eenerzijds hoe moeilijk het is voor
den betrokkene, zich zeif te kennen en derhalve de door den grapholoog geleverde karakterschets op haar juistheid te toetsen, anderzijds hoe gemakkelijk
voor den grapholoog om door het op den voorgrond, stellen van een paar gemakkelijk te raden eigenschappen den beoordeelden schrijver de suggestie
bij te brengen dat, nu het eene zoo raak is, het andere ook wel juist zal wezen, ook al strookt dit geenszins met de eigen inzichten » (blz. 48).
Van bijzondere degelijkheid getuigt gansch het boek, zoowel de inleidende kapittels, waarin Dr. Schrijvers het ‘ heeft over de moderne karakterkunde (de graphologie zal immes « steeds nauw voeling moeten blijven houden met de nog jonge, maar niettemin zeer belangrijke en aan vruchten alreeds rijke wetenschap der karakterologie »), als de hoofdstukken die gewijd
zijn aan de ontleding en de interpretatie van het schrift. Overal komt aan den
dag een groote bezadigdheid, een uitgebreide kennis der vakliteratuur die
nochtans niet ontaard in een slaafs napraten. Zeer vaak houdt de auteur er een
eigen mening op na.
Het boek is zeer keurig uitgegeven. Het is voorzien van een naam- en
zaakregister, en vergezeld van een bijlage waarin 178 voorbeelden de theorie
illusteeren.
Dr. J. Donceel, S.J.

Drs P. DIJKEMA, Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde. —
Van Dishoek, Bussum, 1936, 288 blz..
Deze beknopte Encyclopedie kan veel dienst bewijzen aan al wie zich
interesseert voor psychologie en pedagogie, zonder in die vakken en volledige
opleiding te hebben genoten. Ze bevat twee deelen : 1) een ziel- en opvoedkundig woordenboek, waarin een groot getal vaktermen wordt bepaald, omschreven of uitgelegd ; 2) een Vademecum, waarin de lezer kan vinden « een
twintigtal korte, zakelijk bedoelde opstellen over de belangrijkste paedagogische en ziekundige onderwerpen... »
Van het eerste deel ziet iedereen het belang in. Wie soms wel een boek leest
over opvoedkunde of psychologie, zal er mee gediend zijn hier een klare
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uitleg te vinden voor woorden als : dysplastisch, ideo-motorisch, intelligentiequotient, psychogram, enz., die in de meeste woordenboeken niet, of althans
karig en zelfs valsch worden toegelicht. Met alle gegeven bepalingen of omschrijvingen zal nochtans niet ieder het eens zijn. Zoo schijnt ons b.v. wat
schrijver zegt over Gestaltpsychologie en Realisme (A) niet gansch waar.
Men zoekt ook nutteloos naar sommige niet zoo licht te begrijpen, vaak gebruikte vaktermen, als b.v. drempel, connexie (zoo dikwijls gebruikt door
Thorndike c.s.), chronaxie, varEatie-coefficient (zooals trouwens al de statische
termen), g-factor of algemeen intellect, enz.
Het tweede deel bevat nuttige overzichten over sommige problemen. Wij
vonden vooral interessant de opstellen over jeugperioden, moderne onderwijsmethoden, typen, waar in weinig bladzijden zeer veel gegevens zijn verwerkt.
De uitgebreide overzichten over « Exameneisen » en Methodiek voor leervakken der lagere school zijn speciaal voor Nederland bedoeld.
Wij troffen in sommige vreemde woorden schrijffouten aan b.v. vicarus
voor vicarius (104), Salesaansche voor Salesiaansche (105), Bauvais voor
Beauvais (100).
Dr. J. Donceel, S.J.

Rudolf ALLERS, Heilerziehung bei Abwegigkeit des Charakters,
Einfiihrung, Grundlagen, Probleme and Methoden. — Verlaganstalt Benziger, Einsiedeln, Köln, 364 blz,.
Dit nieuwe boek van den bekenden Weener medicus-psycholoog-pedagoog
handelt over de opvoeding van kinderen en jonge lieden, die lijden aan karakterontaarding (Abwegigkeit des Charakters), niet echter aan zenuwstoornissen, zintuigdefecten of licharnelijke gebreken. Zooals Schrijver het in zijn
Voorwoord zegt, gaat het hier dus over ware « heilopvoeding », vermits in de
bovengenoemde gevallen, en daar alleen (met toevoeging van sommige spraakstoornissen) een ware genezing, en niet enkel en compenseeren van niet uit
den weg te ruimen defecten, mogelijk is.
Alles trekt aan in dit boek. De keurige band, de klare, aangename druk,
de degelijke inhoud, waar een omvattende, door eigen praktijk en veelzijdige
belezenheid verworven kennis wordt geschraagd door een stevige philosophic
met bovennatuurlijke bekroning, en getemperd door een bescheidenheid die
getuigt dat we hier waarlijk te doen hebben met een geleerde die z'n vak
totaal overschouwt.
De degelijkheid van den inhoud ziet men in bij het nakijken der inhoudstafel. Na een inleiding die handelt over de Heilpaedagogiek, volgen hoofdstukken over : Algemeene oorzakenleer, aanleg en omgeving, typenleer ; onderzoekmethoden (tests, voorgeschiedenis, observatie) ; natuur en soorten der
karakterontaardingen ; jeugdcriminaliteit en verwaarloozing ; opvoeding der
karakterontaarden (individueel of in een gesticht) ; de heilopvoeder (wat hij
moet zijn en hoe hij het moet worden) ; de inrichting der heilopvoeding.
Zaak- en naamregister vergemakkelijken het gebruik van dit voortreffelijk
werk.
Dr. J. Donceel, S.J.
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Taal- en Kultuurgeschiedenis.
B. E. BOUWMAN and Th. A. VERDENIUS, Deutsche Literaturgeschichte. Nebst Lesebuch fiir hiihere Lehranstalten. Neunte
Auflage, 2 Rande. — Wolters, Groningen, 260 blz., per deel
ing. fl. 2,75, geb. fl. 3.50.
De Duitsche Literatuurgeschiedenis die de Heeren B. E. Bouwman en
Th. A. Verdenius voor een klein twintigtal jaren aan hun collega's aanboden,
heeft merkelijk bijgedragen tot de literaire en kultureele vorming van de
Nederlandsche studeerenden voor wie ze hun werk schreven ; ook ieder afgestudeerde die zijn algemeene ontwikkeling wil uitdiepen zal bij het door-

loopen van dit werk aangenaam verrast worden door een nieuwen kijk op de
toestanden, door misschien tot nu toe niet vermoede aspecten. De schrijvers
aanzien als hoofddoel van hun werk, de voornaamste stroomingen van het
literaire leven in Duitschland te belichten ; ze zijn er zich van bewust dat,
om hun doel te benaderen, ze de sfeer moeten suggereeren waarin een bepaalde strooming ontstaan is of blijft voortleven ; en die sfeer, waarin men
zich moet inleven om ieder kunstwerk te begrijpen, dat is de nationale en
internationale tijdsgeest, dat zijn de politieke en sociale toestanden, de godsdienstige en wijsgeerige strekkingen ; de auteurs melden wel terloops in hun
werk (I. 37) dat het « nicht eine kultur-historische, sondern nur eine literarhistorische Ubersicht bieten will », nochtans de literaire toestanden worden
verklaard door te verwijzen naar de kultuur-historische problemen van internationalen en nationalen aard ; klaarblijkelijk zal het internationale vooral een
rol spelen in de oudste perioden, . om dan, voortdurend afnemend, uit te
loopen in het hyper-nationale van het hedendaagsche Derde Rijk. Het boek
biedt den beginneling een compendium aan van het beste en het degelijkste
wat over de literaire kultuurgeschiedenis tot nog toe geschreven werd. Vrees

nu niet dat het boek overladen is met allerlei technische termen, dat er een
reeks begrippen uit het vak als gekend verondersteld worden ; de schrijvers
geven ons, zakelijk vulgariseerend, klare objectieve uiteenzettingen van wat
ze willen behandelen ; alles wordt degelijk verklaard en liever dan in een
verband te verwijzen naar wat reeds vroeger gezegd werd, verkiezen ze
soms nog te herhalen ; de duidelijkheid en de leesbaarheid van hun werk
steekt gunstig of bij vele handboeken van hun Duitsche collega's. Zoo worden dan om de beurt behandeld de Oud-germaansche periode en de middeleeuwen (alhoewel wat bondig), de Renaissance, de periode die het beste
van de klassieke oudheid en de traditioneele kristelijke geest tot een nieuwen

kunstvorm vereenigde (1.38), de Sturm-und-Drangperiode met de twee toppunten van de Duitsche letterkunde, Goethe en Schiller, de Romantiek, het
Realisme (minder geslaagd ; het is ook moeilijk in zulke uiteenloopende periode een vasten leidraad te vinden), het Expressionisme en de kunst van het
Derde Rijk.
In een werk zooals dit is een lange opsomming van namen, een opeenhoopen van data totaal overbodig ; de Gestalten worden niet zoozeer op zich
zelf beschouwd dan wel in verband met de Stroomingen ; zoo vindt men dan
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bier geen reeksen dichters vermeld die beter in den vergetelhoek blijven ;
enkel diegen rm die tot de ontwikkeling van kultuur en letterkunde hebben bijgedragen worden behandeld en dan nog van het algemeene standpunt uit ;
de uiteenzetting over een schrijver client om de begrippen over een periode
klaarder te doen uitkomen ; juister te omschrijven ; vandaar ook geen lijsten
van volledige werken, enkel een aanstippen van datgene wat een mijlpaal
was in de geschiedenis,, wat werkelijk een periode heeft beheerscht en tot navolging heeft aangespoord ; daarbij wordt voor ieder werk nog bondig het
verband ervan met de ontwikkeling der gedachten aangeduid. Natuurlijk
Goethe en Schiller en hun werk, die de Sturm-und-Drangperiode beheerschen of die periode zijn, worden — en terecht — zeer uitgebreid behandeld
maar ook altijd van uit hetzelfde literair-historische oogpunt.
De bloemlezing na ieder hoofdstuk is een integreerend deel van het
werk, vooral wat de eerste periode betreft. Door een verzorgde keus
poezie en proza wordt niet enkel de persoonlijkheid van de dichters belicht,
maar kan de belangstellende zich inleven in de periode die hij wil bestudeeren en dit aan de hand van oorspronkelijke teksten die hem een veel
objectiever beeld van de werkelijkheid geven dan de duidelijkste uiteenzetting.
Zelfs de keus van de platen beoogt gedeeltelijk hetzelfde doel ; zeker
een reeks portretten, verschillende op een blad samengegroepeerd, zullen
minder bevallen ; toch zijn er enkele voor de oudere perioden, Rittersaal,
Inneres einer Stadt im Mittelalter, Ein Mittelalterliches Turnier, die ons oh.middellijk het noodige kader voortooveren waarin we fragmenten over dien
tijd moeten begrijpen.
Indien iemand nu een gezonden kijk wil hebben over den ontwikkelingsgang van de Duitsche Letterkunde, indien hij den gang der literaire bewegingen in zijn eigen land dieper wil begrijpen, die kan met veel hoop op zege
dit werk ter hand nemen. Het werk schijnt volledig betrouwbaar, misschien
hier en daar een paar zinrietjes die minder waardeerend klinken tegenover
het middeleeuwsche geloofsleven, maar die dan toch nog niet te veel ontsieren ; zoo steekt het gunstig of bij zoovele moderne Duitsche handboeken ;
ook daar vieren de nationaal-socialistische opvattingen hoogtij ; als men bedenkt dat een Heine uit de Duitsche School gebannen is, omdat hij niet 100 %
rasecht Duitscher en Arier is, dan zal men inzien dat de literaire geschiedenis in het moderne Duitschland een onderdeel wordt van de geheele Duitsche
beschavingsgeschiedenis, van de studie, van de ontwikkeling van het ras,
van het Deutschtum. Dan is men tevreden dat deze Noordnederlanders ons
brengen wat de Duitsche geleerden ons niet meer mogen aanleeren.
Dr. _G. Scheurweghs.

Hans LAMER, Ernest 1311X, Wilhelm SCHONE, Wiirterbuch der
Antike mit Beriickzichtigung ihres Fortwirkens. Zweite, durchgesehene und erganzte Auflage. KrOners Taschenausgabe,
Band 96. — Kroner, Leipzig, 1936. 892 biz., geb. 5.80 Mk.
Er bestaan heel wat Reallexika of alphabetische repertoria over de classieke Oudheid, zoo o. m. Cagnat-Goyau, Lavedan, Liibker, Paris-Roques,
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Rich, Seyffert. Maar nooit is er een geweest die zulk een succes geoogst
heeft als de kleine Lamer : op 3 jaar was de oplage uitverkocht. De redenen
van dezen bijval liggen voor de hand : het handig formaat, de verzorgde
typographische uitvoering, de uiterst matige prijs, de degelijkheid van den
inhoud. Wat echter het meest in den smaak gevallen is, is de trant zelf der
artikels. We hebben in dit werk geen drooge opgave van feiten uit een ver
verleden ; neen, heel de Oudheid leeft er voor onze oogen weer op. Niet
alleen hebben de auteurs veel zorg besteed aan de artikels over « das Fortwirken der Antike » — een onderwerp waarover men niet gemakkelijk elders
zooveel sprekende en betrouwbare gegevens zou vinden — maar ook in de
behandeling der historische onderwerpen is er met verbazend succes naar
gestreefd, het leven zelf van den antieken mensch in zijn dagelijksche concreetheid voor ons te doen oprijzen. Het resultaat is dat . dit woordenboek
niet alleen een « Nachschlagebuch » is, maar ook een door en door boeiend
leesboek. In bondigen vorm geeft het een heele reeks tafereelen uit het huiselijk, ekonomisch, politiek, cultureel, godsdienstig leven der classieke Oudheid, waarbij het nooit bij algemeenheden blijft, maar immer typeerende details of anekdoten onmiddellijk den geest der besproken instellingen of gebruiken aantoonen.
Het is onvermijdelijk dat in dergelijke boeken een zeker aantal positieve
vergissingen voorkomen, maar dit zal zeker in de volgende uitgaven stilaan
verbeterd worden. In religieus opzicht is ook wel op enkele artikels voorbehoud te maken, alhoewel het streven van de auteurs tot objectiviteit in dit
domein duidelijk zichtbaar is, en ook enkele artikels, b. v. Benedikt von Nursia, een echt begrip laten blijken van de katholieke levensopvatting.
Kortom, een werk dat voor elk ontwikkelden lezer zeer interessant, en
voor degenen die onderwijs geven in de classieke talen bijna onontbeerlijk is.
E. de Strycker, S.J.

Letterkunde,
Jan VELDMAN, De verlossende vlucht, — Leiter-Nijpels, Maastricht, 1936, 280 blz., ing. fl. 2,25, geb. fl. 2.90.
Jan Wants en Hilda Eggens hebben, ergens in Groningen, een afgelegen
polderboerderij gehuurd : eenzame huurboeren die zelf nooit een eigen doening zullen bezitten ; hun eenige dochter Geertrui tenminste moet, na Mulo
en huishoudschool, ja hooger op !... Helaas, noch in haar jonge vriendschap,
noch in haar eerste verloving, noch in haar later huwelijk heeft deze geluk :
tweemaal waagt ze « de verlossende vlucht » naar de vrijheid en naar de
liefde ; de tweede maal besluit ze tot den deemoedig aanvaarden plicht van
huisvrouw en moeder... dat is de verlossing.
Met evenveel talent en ernst als overspanning, lijkt ons deze roman uitgedacht en uitgewerkt. Diep wilde de schrijver grijpen in het hart van een
jonge, door de eenzaamheid bijna verongelijkte boerendochter ; en al haar
ontgoocheling, bitterheid en tegenspoed wilde hij, in trouw plichtsbesef,
opgelost zien tot zuiver geluk... Met recht mocht De Haagsche Post (9 Jan.
1937) op verwantschap met Gulbranssen wijzen ; verder dan voor het alge-
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meen opzet en voor de Protestantsche inspiratie mag de vergelijking echter
niet volgehouden. Want niet alleen mist het stugge, lage Groningen de breede
bewogenheid van het avontuurlijke Noorwegen ; de Hollander mist ook de
epjsche kracht van den Noor. Hij heeft te hoog gegrepen ; beter misschien :
hij heeft zijn verhaal neergeschreven voor het, bij hemzelf, rijp was geworden.
Daar is te veel psychologisch onderzoekend, min of meer betoogend proza bij
hem : de episoden en gesprekken blijven zorgvuldig geordend borduurwerk op
een vast stramien van nioraliseerende beweringen en landelijke waarnemingen ; de ontknooping zelf, hoezeer ook zedelijk bevredigend, is bier, psychologisch, niet onaanvechtbaar. En of de stijl — niets dan korte zinnetjes, dikwijls zonder werkwoord -- nu de eigenlijke verhaaltrant dient genoemd,
durven we eveneens betwijfelen.
Een talentvol, ernstig en gewetensvol schrijver treedt ons, uit dit minder
geslaagde boek zooals uit zijn vorige, te voorschijn. Gevormde en ontwikkelde lezers bevelen wij het gaarne aan.
Em. Janssen, S.J.

Rene BERGHEN, De kleine Isa. — De Sikkel, Antwerpen, 1937,
289 blz., fr. 35.
Meer en meer dwingt Rene Berghen, om zijn talent en vruchtbaarheid,
onze waardeering af. Met een koel hoofd formuleert hij, scherp en onverschrokken, over problemen en verschijnselen, een allerduidelijkst oordeel ; met
een volkomen beheersching groepeert hij feiten en personen, in zijn roman
dien hij, nogal breedvoerig, maar zakelijk en toch boeiend, voornaam uitwerkt. Zijn kunst ,heeft, met die van den ouderen Willem Elsschot bij wien
het cynisme verzacht is, heel wat gemeens : ook zijn verhalen spelen in de
burgerskringen te Antwerpen ; en even zeker als de oudere vindt de jongere
het suggereerend detail dat, meer dan eens, de kern der zaak blootlegt... Er
ligt, op zijn vinding en voorstelling, een kalme natuurlijkheid, een effen glans
die de voortreffelijkheid bijna niet laat opmerken.
De kleine Isa verhaalt van den talentvollen teekenaar Karel Derwinde
(een Karel Van de Woestijne), die zich, van een liefde tot zijn zooveel jongere
nicht Isa Rutgers, geleidelijk ontdoen kan. Alles geschiedt van 1919 tot 1932 :
zoo nauwgezet staat elk tafereel in een jaar, ja in een seizoen teruggeplaatst ;
zoo gewetensvol zijn alle bijzonderheden, gesprekken en typen gekozen, —
dat wij de meeste na-oorlogsche jaren, de meest eigenaardige opinies en verschijningen, nog eens, ze herkennend, waarnemen en inleven. En waar het gaat
over de bioskoop (101 en vlgd.), over de (zoogenaamde) gemeenschapskunst ,
tegenover de meer individualistische (117-120, 179-180 en elders), over Goethe
(223-226), over Masereel (231-232) : — telkens houdt Karel Derwinde, tegenover het jonge geslacht, de voorname en diepere kunst hoog, de verheffende
waarbij zelfs aan moreele factoren even belang gehecht wordt (dr. 226).
In Leo Furkins had de schrijver, tot zijn ongeluk, naar een Dostojewskimotief gegrepen : de wroeging. Tot ons groot genoegen vinden wij dit boek
niet alleen veel minder prikkelend, ook gezond van strekking ; het stuwt den
lezer naar de aanvaarding van het Leven : het huwelijk, en de kinderen (zie
0. a. 15, 261, 288-289).
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Een groot boek wordt het nog niet. Daartoe lijkt ons zijn levens- en gedachtensfeer te banaal en beperkt ; overvol van burgerlijkheid laat het nergens,
voor heroisme of ware begeestering, een plaats open ; godsdienst en echte
naastenliefde blijven den schrijver vreemd ; de sexualiteit neemt, in zijn psychologie, een te aanzienlijke plaats in. Daaruit volgt dat een Katholiek dit
werk critisch moet lezen, dat het voor de jeugd niet geschikt is ; — nochtans
blijven wij zijn verschijnen wel niet verbazend, dan toch verblijdend noemen.
Em. Janssen, S.J.

Ida Frederike COUDENHOVE, vertaald door Annie SALOMONS,
Mary Ward, Een heldensage. — De Toorts, Heemstede, 1936,
331 blz.
Met recht draagt dit boek den titel Een heldensage ; een heldin in de
volste beteekenis van het woord was de Eerbiedwaardige stichteres van de
Engelsche Dames, Marie Ward (1585-1645), wier leven hier kleurrijk staat
voorgesteld... Uit een adellijk geslacht geboren, brengt zij haar jeugd door in
het Engeland van Elisabeth, terwijI dL vervolging stormt over Northumberland.
Door Gods bijzondere beschikking wijkt zij, tegen alle wijsheid in, naar
Vlaanderen uit : te St. Omer wordt zij postulante en novice bij de arme Clarissen, waar ze toch weer weg moet. Dan beginnen haar stichting en reizen :
een eerste kern vomit zich in Engeland ; zij gaat naar Vlaanderen, naar
Rome, naar Munchen, naar Rome weer ; eindelijk terug naar Engeland, waar
de flood haar wacht. Intusschen zijn scholen gesticht en vergaan, nieuwe lezen
aanvaard die men niet houden mocht, ballingschap geleden en gevangenis ;
de Romeinsche diplomatie en de Dertigjarige Oorlog hebben, onverbiddelijk
en baldadig, alles vernield en verwoest ; en het beste toch weer, gelouterd
door de beproeving, gesterkt en bewaard... Een heldensage uit een tijd van
vurig geloof, toen God, in de Contra-Reformatie, met heiligen en stichtingen
Zijn Kerk steunde en aanpaste bij den nieuwen tijd.
Een « biographie », in de engere beteekenis van dat woord, wilde de
schrijfster ons niet geven. Zij vertelde de bestaande biographieen eenvoudig
na ; zoo echter dat « het dorre geraamte van feitelijkheden » bekleed werd
« met kleurig leven » : kleur van landschappen en seizoenen niet alleen ; veel
meer « van een waarachtige, zuivere, heilige heldhaftigheid » (blz. 328).
Veel meer dan een gewone biographie hebben wij dan ook ontvangen ;
een « heldensage ». En niet alleen de vaardigheid van stijl en verbeelding
komen ons verrassen en verrukken ; ook de kennis van de Westeuropeesche
geschiedenis die de schrijfster aan den dag legt ; meer nog haar levend en
stralend geloof, en haar even geestdriftige als bezadigde ervaring waar het
ascese of mystiek geldt... Een schrijfster nog jong genoeg om met ongerept
enthousiasme te kunnen arbeiden, reeds oud genoeg om het zwaarste onderwerp gedegen en zwaar te laten doorklinken ; een kunstenares, wetenschappelijk betrouwbaar en artistiek bekorend, zooveel te grooter nog daar de
glans van het geloof haar arbeid omschittert : — Ida Frederike Coudenhove
verdient onze dankbare bewondering en vereering ; en haar Mary Ward is
het allervoortreffelijkst historisch verhaal dat wij, in de laatste jaren, ter hand
narnen.
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Ook de vaardige vertaalster Annie Salomons moeten wij, dankbaar, gedenken ; en meteen de uitgeverij De Toorts, die het boek, keurig en voornaam, in het licht zond.
Em. Janssen, S.J.

H. FEHRS, T. KROGER, B. DE VRIES, W. ZIEROW, Fr.
FROMME, Nederduitsche vertellingen, vertaald door Jozef
SIMONS. — Goede pers, Averbode, (1937), 332 biz., fr. 25.
Het gebied van de Nederduitsche (platduitsche) taal — zoowat het midden tusschen het (Hoog)duitsch en het Nederlandsch — « strekt zich uit
over heel Noord-Duitschland, in het westen dieper naar het zuiden toe dan in
het oosten » (blz. 5)... Vertellingen vinden we hier dan opgenomen van de
Sleeswijk-Holsteiners Johann Hinrich Fehrs (1838-1916) en Timm Kroger
(1844-1918), van den Oostfries Berend de Vries (1883), van den Mecklenburger Wilhelm Zierow (1870) ; terwip de Oldenburger (?) Franz Fromme
(1880), met een zeer verdienstelijk overzicht van de Nederduitsche taal en
letterkunde, den bundel inleidt, en hem besluit met een zeer leuke Zweedsche
reisherinnering.
Met de landelijke, even moraliseerende, vertelkunst van Conscience en
Snieders, voelen wij dit werk verwant. Volksschrijvers komen aan het woord
— sommige buitengewoon talentvol — die, romantisch nog, houden van hun
land en taal ; wier guile Heide elke vertelling even boeiend maakt als verheffend.
Christelijke eenvoud (zij het nog de Protestantsche), warme vroomheid,
onderlinge hulpvaardigheid en waardeering, liefde tot land, dier en arbeid kenmerken deze voortreffelijke verhalen. Wij, Vlamingen, voelen ons met dien
geest verwant ; alleen de gernoelijke humor, de gevoelige poezie, zelfs even
de fantastische strekking vallen bij ons, meestal, minder a anzienlijk uit.
Jozef Simons zette deze verhalen meesterlijk in den Vlaamschen yolkstoon over. Kon hij, die het yolk goede lectuur wilde bezorgen, een beteren
tekst kiezen ? En zal ieder ontwikkelde zich niet aangenaam laten verrassen
of diep treffen ?
Em. Janssen, S.J.

J. VAN LAER, S.I., Taboe. — Bode van het H. Hart, Alken 1937,
268 biz., Fr. 12,50.
Schuchter had de novellist, Pater Van Laer, in Zwaantje's tocht, het
langer verhaal beproefd : geen mislukking, evenmin een slagen ; — hier komt
de onvermoeide werker met zi[jn tweede proeve to voorschijn : hoe ver is hij,
sinds zijn eersteling, er op vooruitgegaan !
Hoe de scoutsmaster jaak Boenders (1), in en door zijn leiderschap, de
deemoedig dienende liefde ontdekt — Taboe heet ze, en deze scoutsterm
beteekent vooreerst Gods geheimzinnige aanwezigheid en inwerken — ; hoe
deze ontdekking hem, dank zij een vroegere vervreemding en vijandschap, tot
(1) Op blz. 142 verkeerdelijk Boens genoemd.
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de roeping opvoert van priester en kloosterling : — deze samenvatting geeft,
beter dan eenig commentaar, den verscheiden inhoud aan, het actueele onderwerp, de verheven inspiratie.
Hoeven wij op den stip te wijzen, plastisch en soepel, verscheiden en
glanzend, overdadig bijna en toch licht van toets ? Op de rijke, feilloos preciese taal, die meteen even zuiver klinkt als modern ? Op de veelzijdige ondervinding en kennis die het verhaal schraagt : scoutsleven, jongenszielen en de
quaestie van de roeping ?... Voor hun genot, taalkundige ontwikkeling, psychologische verdieping en zedelijke verheffing kunnen onze jongens geen beter
boek, onder de laatstverschenene, ter hand nemen ; en wij wenschen Pater
Van Laer, met de nieuwe praestatie die al zijn voorgaande verrassend overtreft, van harte geluk.
Wij wenschen hem nog veel meer ! Nog een weelderige productie van
andere Taboe's, waarvan, artistiek, de laatste vlekjes zullen weggenomen
zijn. Want de keurig geschakeerde beschrijving en het psychologisch peuterwerk winnen het nog van den gullen verhaaltoon of van het natuurlijk verloop der zaken ; — het geheel valt, in breede tafereelen, eenigszins uiteen,
in een alles aanzuigende vaart te weinig opgenomen ; — het ongeluk aan het
einde, hoe zorgvuldig ook voorbereid, maakt nog den indruk van een Deus
ex machine... Kleine vlekjes, die de vorderende auteur gemakkelijk wegwischt... Hij geve ons, na dit stroelen van den jongen levensvloed — spel en
ernst in bosch en stall —, nog beelden van meer bezonnen wijsheid, dieper
gloed en vrediger glans : zooals zijn laatste hoofdstukken er schijnen te voorspellen.
Em. Janssen, S.J.

Communisme.
In onze Kroniek over «Het goddeloos Communisme » — in het Aprilnummer — vermeldden we reeds de vertaling van den Wereldbrief ons door
« Geloofsverdediging » bezorgd en de aangekondigde verzameling van vier
wereldbrieven (over het Communisme, het Hitlerianisme, het Fascisme en tot
Mexico) in hare serie : « Het Woord des Pausen ». Bij deze uitgaven voegen
wij nog die van de « Centrale voor Ontwikkeling » van het « Algemeen Christelijk Werkersverbond », waarin wij de encycliek over het Communisme en die
over het Hitlerianisme aantreffen. (Uitgaven van het A. C. W. (Brussel), Nr

13, 80 blz., 2 fr.).
Ziehier nu enkele werken welke ons over het Communisme inlichten.

Dubbel nummer van Kultuurleven, 8e jaarg. nr 2-3, April
1937. — Geloofsverdediging, Antwerpen, 392 biz., Fr. 20.

U.S.S.R.,

Dit dubbel nummer van 4 Kultuurleven », is een ware SUMMA welke ons
alzijdig inlicht over « het actueelste onder de actueele problemen », zooals de
redactie het ons zegt om, toen het nummer persklaar was, die woorden door
de Encycliek over « Het goddeloos Communisme » bevestigd te zien. En hiermee krijgen de Vlaamsche lezers wellicht vOOr de anderen een lijvig commentaar. Want nagenoeg alles wat de Paus over het Communisme zegt wordt
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bier toegelicht, op « eenvoudige, gevatte, bondige » wijze, zooals de opstellers
het zich hadden voorgenomen. Wij voegen er evenwel bij dat het « eenvoudige
het grondige geenszins uitsluit. De studies zijn « eenvoudig » maar niet
volksch, zelfs geen zg. « gesneden brood » vood den volksredenaar of voor den
voordrachtgever. Dat hebben de schrijvers niet willen aanbieden, en ze mochten het trouwens niet in deze uitgave. Maar door zich op een hooger peil te
stellen bewijzen ze aan alle ontwikkelde lezers — en op de eerste plaats aan
polemisten en voordrachtgevers — een zeer grooten dienst : met deze Summa
zijn wij gewapend en kan de polemist zijn man staan.
Het is onmogelijk, en bier vrijwel nutteloos, elke studie te bespreken of
enkel maar te vermelden. Laat ons liever opmerken dat een keur van eerstenrang schrijvers medewerkten : Hoogeerw. Pater GILLET, Mag. gen. der
EE. PP. Dominicanen over « Katholicisme en Communisme », P. C. VAN
GESTEL over « De Philosophie van het Bolsjewisme » ; R. DE MAN, Kamerlid (Kortrijk) over « De ontwikkelingsgang der Economie in Sovjet-Rusland»;
Piet KASTEEL over « De propaganda (der Communisten) in Nederland »,
enz.
De studies worden ons onder deze hoofdindeelingen aangeboden : « De
historische en ideologische grondslagen van het Communisme » — « Hoe de
communistische leer zich heeft zoeken te verwezenlijken, te concretiseeren,
uit te werken op de verschillende terreinen van het menschelijk leven »
de propaganda door het Communisme gevoerd » — een beoordeeling van
de communistische leer en hare verwezenlijking. — Hierop volgt een « kritisch geordende bibliographie
LEES ! zeggen wij om te eindigen lees om uwe eigen overtuiging te
versterken, ook de overtuiging dat er tegen dat ontzettend gevaar moet gestreden, lees om u te wapenen, om doeltreffend dien strijd te kunnen strijden.
Dr. K. du Bois, S.J.

R. P. DELAYE, Pour connaitre le Communisme.

Spes, Action

populaire, Parijs, 19:36, 256 blz., 7,50 Fr. fr.
Gansch dit viot geschreven werk staat in het teeken van « it faut cornprendre avant de combattre » (bl. 10). Kort en bondig, maar volgens eene
klare en methodische indeeling, wil de schrijver ons een Gesamtanblick der
kommunistische levensbeschouwing geven.
Uitgaande van het door Marx gehuldigde historisch materialisme, met
de primauteit van de stof als oorsprong van den geest en de evolutieleer als
basis, stelt het kommunisme den mensch, wiens ontwikkeling bepaald wordt
door de maatchappij waarin hij leeft, onmiddellijk tegenover zijne verplichtingen, en besluit dat de sociale klas, waartoe hij behoort, de eenige bron is
der zedelijkheid.
Onmiddellijk komt het individu in betrekking met de maatschappij, in
feite de gansche menschengemeenschap, maar voorloopig nog beperkt tot de
klas, waartoe het behoort, of tot den Staat. Om deze betrekking te begrijpen
mag men den materialistischen grondslag niet vergeten waarop het kommunisme bouwt : Al het geestelijke , in den mensch, evenals in de maatschap-
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pij, is slechts een superstruktuur, die voortvloeit uit een materieele, ekonomische infrastruktuur, gebaseerd op den arbeid en de produktie-methoden »
(blz. 42). De huidige maatschappij is kapitalistisch, maar eens moet de revolutie van het wereldproletariaat het heerschende regiem wegvagen, om door
de diktatuur van het proletariaat de nieuwe wereldorde te vestigen.
Met de ekonomie als basis van zijn gansche levensbeschouwing, werkt
het kommunisme aan den opbouw van een nieuwe ekonomische orde, met afschaffing van de winst voor het kapitaal, van de banken, enz. (blz. 58-63).
Onder kommunistisch regiem eischt men van ieder het hoogste rendement, in
evenredigheid met zijn bekwaamheid, en ieder krijgt volgens zijn behoeften
(blz. 65). De produktie wordt geregeld volgens een welbepaald plan, (waarvan het Russisch Vijfjarenplan een uitdrukking is), niet geinspireerd door
mogelijke winstverwezenlijking, wel door de nuttigheidswaarde en de financieele mogelijkheden der maatschappij (blz. 69). De nivere kommunistische
leer eischt de afschaffing van het privaateigendom en van het erfenisrecht
(blz. 71-76). Ook de landbouw wordt geindustrialiseerd (blz. 77).
Evenals op ekonomisch gebied, wil het kommunisme, ook politiek gesproken, een nieuwe regeling : inrichting van de sovjets en van een keurbende, de Partij. Het droomt van de afschaffing der Staatsgrenzen, uitgedrukt in de leuze « Proletariers aller landen, vereenigt U », die den bezoeker
van het Roode Plein te Moskou dadelijk in het oog valt (blz. 84-96).
Om die gansche vernieuwing te bewerkstelligen, heeft het kommunisme
behoefte aan nieuwe menschen. De samenleving der toekomst zal noch godsdienst noch famine meer kennen, dock bestaan uit werklieden, die er fier
op gaan arbeider te zijn en die bezield zijn door hun « geloof » in de Marxistische mystiek, met atheisme en antigodsdienstigheid als grondslag (blz.
97-124).
De tweede heeft van het werk draagt als titel « communisme 1936 : l'antifascisme » : dit is de vlag onder dewelke het huidige kommunisme de demokraten van alle politieke kleur in een strijdformatie, nl. een Volksfront, tracht
te vereenigen.
Als eerste middel tegen het fascisme proklameert het VIIde Kongres van
de IlIde Internationale, gehouden te Moskou, in Augustus 1935, de vorming
van het eene proletarische front door syndikale eenheid (bl. 162), aan te
vullen door een antifascistisch volksfront (blz. 188). Om dit volksfront te
verwezenlijken is de kommunistische Internationale zelfs bereid met de IIde
Internationale in onderhandelingen te treden (bl. 176).
In de volgende hoofdstukken van dit tweede deel worden dan de verschillende facetten van het fascisme, zooals het door de kommunisten gezien
wordt, besproken.
Hoewel onderhavig boek door een Franschman voor een Fransch lezerskorps geschreven werd, kan het toch ook voor ons van groot belang zijn :
denk maar even terug aan de stichting, een paar maanden geleden, van een
« zelfstandige : Vlaamsche Kommunistische Partij, die de kristelijke en socialistische syndikaten moet noyauteeren onder de leuze : « Strijd tegen het
Fascisme ».
Een goedgekozen bloemlezing uit de geschriften van leidende kommunisT. Huybrechts.
tische persoonlijkheden besluit dit degelijk werk.
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Le Communisme et les ChrEtiens. — « Presences », Plon, Parijs, 1937,
226 blz., 15 Fr. fr..
Na een korte inleiding van Fr. MAURIAC, krijgen wij de langste (blz.
5-15) en meest belangrijke studie uit deze verzameling : « Doctrine communiste et doctrine catholique» . van Pater DUCATTILLON, 0. P. waarin hij
ons bijzonder duidelijk den wijsgeerigen grondslag van het Communisme leert
kennen alsook de houding welke er onmiddellijk uit volgt : het communistisch
materialisme, den klassenstrijd, de communistische opvatting van den eigendom, de houding der communisten tegenover den godsdienst. In « La main
tendue... en U. R. S. S. » toont ons daarop Al. MARC hoe de Communisten
de godsdiensten, ondanks deter tegemoetkoming, ongenadig bleven bestrijden.
De laatste bijdrage : « Le set de la terre », van DANIEL-ROPS doet ons
inzien welke hooge eischen aan den christen gesteld zijn indien hij waarlijk
dat « zout » wil zijn en de Kerk in de maatschappij ingang wil helpen vinden.
Deze bijdragen van Katholieken zijn alle van hooge waarde, en daarbij voor
ons zeer leerrijk.
Ook twee niet-katholieken, nl. de Russisch-Orthodox N. BERDIAEFF en
de Calvinist D. de ROUGEMONT bezorgden ons bijdragen, de eerste over
t Personne humaine et Marxisme», de tweede over « Changer la vie ou changer l'homme >> ? Eveneens van hooge waarde en waarvan de hoofdstrekking
alleszins lofwaardig is ; welke we evenwel enkel onder voorbehoud kunnen
aanvaarden : Berdiaeff staat eenigszins socialiseerende oplossingen voor en
de Rougemont gaat van spec:ifiek Calvinistische opvattingen uit.
Dr. K. du Bois, S.J.
de BIVORT de la SAUDEE, L'entireligion communiste (1917-1937).
— Spes, Parijs, 1937, 224 blz., 12 Fr. fr..
Twintig jaar verwoeden strijd tegen den godsdienst, in Soviet-Rusland
en er buiten. Pater de Bivort beschrijft hem ons, steunende op een overvloedige documentatie. Over het buitenland licht hij zijne lezers in omtrent den
strijd in Frankrijk en in Spanje. Voor ons was 't interessant geweest ook
over den strijd in andere landen enkele bijzonderheden to vernemen.
Waar redding gezocht ? In een kort maar vurig slot, wordt aangetoond
dat uit de actie der staten welke staatsaanbidding voorstaan — Duitschland
en Japan — het hell niet mag verwacht maar uit een verlevendiging van den
christelijken geest en meer bijzonder uit beter beleving der sociale rechtvaardigheid en liefde. Dit wend in Januari geschreven, twee maand later kwam
hiervan een bevestiging uit het Vatikaan
Dr. K. du Bois, S.J.
Van deze drie fransche werken over het Communisme is dat van P.
DELAYE best geschikt als eerste inleiding, eenvoudig en toch degelijk ,
< Les Communistes et les chretiens » — vooral de studie van P. DUCASTILLON — doet ons verder binnendringen in de wijsgeerige grondslagen welke
de kenmerken van den bovenbouw doen begrijpen ; P. de BIVORT brengt
ons feitenmateriaal aan en zal vooral den polemist welkom zijn.
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Sociologie.
Ferdinand FRODL, S.J., Gesellschaftslehre. — Thomas-Verlag Jakob Hegner, Weenen, 1936, 450 blz., 20 Mk.
Wij werken tot de bovennatuurlijke orde verheven, wij leven in die orde

en daarom mogen wij Been vrede nemen met een louter-natuurlijke zedenleer : de moraal moet op de openbaring steunen. Dit geldt voor de moraal
welke ons onze individueele plichten voorhoudt. En op dat gebied hebben
de moralisten der vorige eeuw ons zoo volledig voorgelicht dat bier verder
wezenlijke verrijking bijna uitgesloten schijnt. Maar niet enkel voor den eenling, ook voor de maatschappij zelf is de natuurphilosophie ontoereikend om
volledig te ordenen en wel om diezelfde reden dat de mensch tot de bovennatuurlijke orde verheven is. Hieruit volgt dat niet enkel de eenling, maar
ook de maatschappij moet herkerstend. In deze hebben de moralisten hunne
taak nog niet volbracht ; bij Lange nog niet naar de meening van den schrijver. En daarom heeft hij getracht een wezenlijk christelijke sociologie op te
bouwen om ons, door de Openbaring voorgelicht, een beeld te geven van
hetgeen het maatschappelijk leven is, van den en persoonlijken, en maatschappelijken mensch.
Om dat doel te bereiken schetst hij eerst in breede trekken, maar toch
vrij breedvoerig, de geschiedkundige ontwikkeling van het begrip der maatschappij in het voor-christelijk tijdperk (blz. 21-64) en na Christus (blz.
65-179). Hierop volgt de ontleding van hetgeen de « Gesellschaft » is : haar
wezen, haar « lebendige Wirklichkeit », hetgeen het « Geselligsein » der menschelijke natuur laat uitkomen en eindelijk « Die gesellschaftsbildenden Prinziepen >> ; « Gliederung der Gesellschaft, Wirkung der gesellschaftsbildenden
Prinzipien » ; « Vollendung der Gesellschaft, iibernattirliche Gemeinschaft, Kirche ». Geen moraal-theologie der maatschappij, maar een beeld der maatschappij met hare kenmerken.
Een nieuw werk ; nieuw om zijn opzet en ook wel eenigszins om de
methode ; een werk dat niet in al zijne onderdeelen onvermengde goedkeuring
zal meedragen maar een baanbrekend werk dat vooral de moraal-theologen
een grooten dienst bewijst. Mogen ze het verder brengen in de uitwerking
eener leer welke ons concreet, klaar voorhoudt met welke middelen en langs
welke wegen wij doeltreffend aan de herkerstening onzer hedendaagsche
maatschappij moeten werken !
Dr. K. du Bois, S.J.
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Kard. FAULHABER, Karakterbeelden nit de Bijbelsche vrouwenBeyaert, Brugge, 1936,
wereld. Vert. door L. Van Hulle.
266 blz..
Velen die de moderne redenaarskunst van Mgr. den Bisschop van Munchen kennen, wisten misschien niet dat hij ook op exegetisch gebied bijzonder
bevoegd is. Deze hoedanigheid geeft zijn waarde aan dit boek ; maar wegens
dien wetenschappelijken trant is het nu juist geen gemakkelijkere lectuur ge
w orden. Zij die zich door dien ernst en de noodige inspanning niet laten afschrikken zullen er een heel interessanten kijk op de beschavingstoestanden
van het Oude en Nieuwe Testament krijgen, terwijl het beeld van Jezus' verhouding tot de vrouw zeer wel -doend en opwekkend is.

Peter LIPPERT, s.j., Kreuzweg. — Verlag, «Ars Sacra », Munchen,
32 blz., 14 platen van L. Feldmann, RM. 1,15.
Kenschetsend voor den geest van den betreurden zielekenner, Pater
Lippert, is deze Kruisweg, gezonden in zijn nagelaten geschriften. Geen lange
uitgerafelde beschouwingen, maar korte snedige gezegden, vol wijsheid en
eenvoud. Ook dit laatste werkje van den zielenleider izal velen troost verschaffen in pijnvolle uren : het is als een synthese van zijn werk, waar Geloof
en lijden in Liefde een eereplaats innemen.
De uitgave is allerkeurigst.
A. Darquennes, S. J.

Peter LIPPERT, s.j., c Aus dem Engadin Briefe zum Frohmachen..
--Verlag « Ars Sacra », Munchen, 168 blz. en 11 koperdrukplaten, RM. 3,15.
Tijdens een verblijf in Engadin, een streek in Zwitserland langsheen de
Inn, heeft Pater Lippert, dag voor dag, zijn « brieven tot blijmaken » gezonden,
— « wie arme kleine Vogelchen liesz ich sie flattern » (blz. 161) — aan een
zieken vriend, wiens lijden hij zoo aanvoelt alsof hij zeif, in stille eenzaamheid ver van alle wereldsch gedoe, machteloos te bed lag. Er klinkt ons uit
die zielebrieven niet alleen een dichterlijke bezieling tegen voor al dit onbeschrijfelijk natuurschoon, maar tevens ademen wij de frissche berglucht in op
blanke toppen, waar, in onverstoorde rust, het hart zijn heimwee naar God
prangend aanvoelt. Alle levensdètails — de skisportprestaties te St Moritz
(blz. 16), een autoritje (blz. 41), een zonsondergang (blz. 61), — zijn voor
Pater Lippert een gelegenheid om het leven op een hooger plan te brengen,
om psychologische beschouwingen te maken over de weinig beredeneerde
handelwijze der menschen, over hun onbewuste zucht naar het eeuwige, over
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de alomtegenwoordigheid van God in de natuur en in ons. Maar wij komen
ook in voeling met Pater Lippert's eigen zielewee : hij verbergt niet met hoeveel aandrang zijn zoekersziel naar rust verlangt in eeuwige Godsvreugde.
Er ligt levenswijsheid in deze brieven opgesloten want zij stellen de groote
verlossingswaarde van lijden en eenzaamheid weer in helder Licht, contrasteerend met het donkere kader van 't schitterend High-Life-leven te St Moritz,
Samaden, enz.
‹ Aus dem Engadin » is een boek van zelfbezinning, van verblijdenden
Troost, van poetische natuurschildering en krachtvolle levenhernieuwing.
De door « Ars Cacra » verstrekte uitgave is piekfijn verzorgd.
A. Darquennes, S.J.

W. STAN, Weltanschauung und Kunst, — Dunker und Diinnhaupt,
Berlin, 1937, 56 blz..
S. is leider der « Nationalsozialische Kulturgemeinde ». Hij geeft hier de
ideologie en gedachtelijken grondslag Bier beweging aan. De noodzakelijkheid
ervan leidt hij of /lit de behoefte naar een vasten kern voor de nieuwe Duitsche kultuurgedachte. Hij behandelt de grondslagen voor een nationaalsocialistische kunst : het is een levenswet der ontwikkeling van kunst en kunstenaar dat zij in hun scheppingen gedragen worden door de gemeenschap
die zich om hen schaart. De uitbouw van de kunst moet een grondige verandering ondergaan : spelleiders, regisseurs, uitgevers, tentoonstellings- en musealeiders moeten naast hun vakkennis een gemeenschappelijke, stevige wereldbeschouwing opdoen. In de laatste bijdrage van dezen bundel worden de
vele moeilijkheden uiteengezet waarop de organisatie van het kultuurleven
stuit. Een der voornaamste is wel de tegenstelling van de, eenmalige, zelfstandig-scheppende persoonlijkheid tegenover de strevingen naar straf organisatieverband.
Prof. Dr. H. Bruders.

L. BOLTERBRAUER, Woher ? Wohin ? Wozu ? Antworten der
Philosophie auf die grossen Deseinsfragen der Menschheit. —
Verlag Herder, Wien, 90 blz..
Er werden al veel inleidingen tot de filosofie geschreven. Deze hier onderscheidt zich gunstig wij] schrijver voeling houdt met het seven. Hij wil den
modernen, zoekenden mensch een flinke, onbevooroordeelde schets aanbieden
van de wijsgeerige opvattingen en laat het taktvol en bescheiden aan hem
over te keuren en te kiezen. Door een bondige en bevattelijke uiteenzetting
doet de monotheistische filosofie zich voor als de eenige die rekening houdt
met al de feiten uit stof- en geesteswereld. Schrijver gaat uit van de prangende
onzekerheid omtrent wezen en doe] van den mensch die zoo'n wijde kringen
heeft aangetast.
Een deugddoend boek dat hoopvolle verwachtingen wekt
Prof. Dr. H. Bruders.
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jozef SIMONS, Victor Ceuleman, — Van Mierlo-Proost, Turnhout,
1937, 119 blz., fr. 15.
Victor Ceuleman is de jongste zoon van Jan Ceuleman, den baas uit « De
Valk », te Oelingen. Reeds tijdens de humaniora te Hoogstraten, komt zijn
dichterlijke en artistieke aanleg aan het licht. Velerhande ontgoocheling breekt,
na volbrachte handelsstudien, de jonge vlucht : zijn verloofde sterft, als
vrijwilliger maakt hij den oorlog mee, deze vernietigt zijn toekomst van
precepteur en rentmeester, na enkele jaren bureelwerk neemt hij, eenvoudig,
De Valk >> over... Die karige werkelijkheid besluit het nooit verloochend jong
idealisme.
Jozef Simons schreef een licht weemoedig boek, vol van wijze bezonnenheid. Hoe ver blijft het bereikte mannenleven beneden den jeugddroom ! En
anderzijds : midden in den schameisten eenvoud ontdekt men zijn prachtigste
grootheid... Het is een sober en stil verhaal, in de bruine donkerheid der
Kempische hei en dennen. Te stil misschien om velen te boeien ; maar wie
het rustig leest, voelt zich zacht bekoord en ongemerkt verheven. Eens te
meer legt de schrijver, na Eer Vlaanderen vergaat en na Dientje Goris, het
beste van zichzelf open : zijn innig begrijpende liefde tot de Vlaamsche y olksziel, met haar berustend contemplatieven aanleg en de wijze vroomheid van
haar traditie.
E. J.

Leo OP DE BEECK, Kub. - Van Mierlo-.Proost, Turnhout, 1937,
139 blz., fr. 18.
Kub is een miseriekind, de zoon van een misdadiger en van een gekke
vrouw. Een schamel schoenlappertje Peetje neemt hem bij zich en leert hem
zijn stiel ; diens nichtje Angelientje maakt van hem — niet zonder storm
en ongelukken — een goed mensch ; aan het einde van het boek zal Kub
trouwen : dan is hij meester schoenlapper, weldra huisvader, overgelukkig !
Even simpel als pakkend vertelt Leo Op de Beeck die geschiedenis. Met
een reeks kinderboeken op zijn actief, heeft hij dus de volkslectuur aangevat :
dit boek is 'n echte meevaller !... Weze het de waardige aanvang van een waar
en vruchtbaar apostolaat : vanzelf trilt bij ons, in dezen wensch, reeds blijde
verwachting.
E. J.

P. Hilarion THANS, Vertellen III. — St. Franciscus.-drukkerij,

Mechelen, 1935, 190 blz..
De eerste twee reeksen van dit werk bespraken we reeds (Streven II, 3,
253) : hoe de krijgsaalmoezenier, juist na den oorlog, tot aan de grens van
Italie reisde. Nu gaat het, min of meer «en contrebande>›, van Ventimiglia en
Savona, over Genua, Pisa, Florence en Rome, tot Napels en Pompeji.
Stel u geen reportage voor, zooals Albert Kuyle er schrijft of Ellen
Russe ! Met enkele aanteekeningen en veel herinneringen ; met vroomheid,
levenslust en gemoedelijken eenvoud ; met humor en talent, vertelt de Fran-
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ciscaan, jaren later, over zijn eerste reis ; — en wellicht heeft een tweede en
derde contact met dezelfde steden de oude herinneringen nog eens wakker
geroepen.
Hoe veelzijdig het talent van den schrijver zich voordoet !... Plastisch,
fantastisch, in sprookjestoon, bijna realistisch, humoristisch, in versvorm, in
korte zinnetjes of met breederen zwier : op alle wijzen en tonen vertelt Hilarion
Thans, altijd even vaardig en gemakkelijk, over heel wat meer dan Italie.
Was hij niet zoo haastig geschreven, deze bundel vertellingen ware, in ieder
opzicht, merkwaardig... Ook zoo verdient hij een warme aanbeveling.
E. J.

Selma LAGERLOF, Christuslegenden II De Heiland. Uit het
Zweedsch naverteld door Antoon Thiry en verlucht met teekeningen van Frans Mertens. — t Die Poorte », Oude GodAntwerpen, 131 blz..
Vier legenden als droomen zoo mooi, van ongelijken omvang, in 'n verzorgde uitgave met hier en daar 'n heerlijke teekening.
Legenden mogen al eens Onze Lieve Heer wat antlers voorstellen dan
de catechismus, en bij 'n protestantsche schrijfster gebeurt dat wellicht nog
gemakkelijker. Maar dat iemand in het naar A(lgemeen) B(eschaafd) N(ederlandsch) strevende Vlaanderen van 1937, 'n boek van Europeesch formaat
sterk dialectisch navertelt, dat betreuren we ten zeerste.
B. De Wint S.J.

Rolph GROSSE, Niederlandische Malerei der siebzehnten Jahrhunderts. — Kurt Wolf Verlag, Berlin.
Dit is vulgarisatie in den besten zin van het woord. Kunst leert men het
best begrijpen door kunst te zien en bij afwezigheid van het origineel is de
meest geschikte inleiding tot het kunstzien, de uitstekende moderne reproductie. Dit boek bevat er 104 van de voornaamste Zuid- en Noord-Nederlandsche meesters van de 17e eeuw. Er is naar een zekere ordening in de platen
gestreefd. De groote figuren cotnposities staan vooraan, dan volgen de portretten, de genre-stukken, het landschap en het stilleven. Voor de Hollandsche kunst is er naar tijdsorde gestreefd. Een goed kunst-historisch overzicht
gaat aan de platen vooraf alsmede een inhoudsopgave met aanteekeningen
over al de opgenomen schilders.
Dr J. Muls.

August CORBET, Cornelis Floris en de Bouw van . het Stadhuis
te Antwerpen. — De Sikkel, Antwerpen, 46 blz., 25 fr.. (Overdruk uit de Revue Belge d'Archêologie et d'Histoire de l'Art.)
Aan de hand van de stadsrekeningen, toont schrijver aan dat het zonder
nauwkeurig bewijsmateriaal, onmogelijk is « een bindend en definitief antwoord te geven op de vraag, wie de bouwplannen van het stadhuis van Ant-
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werpen heeft gemaakt.» De overlevering als zou Cornelis Floris de ontwerper
dezer plannen zijn wordt dus in het ongelijk gesteld. Kan. Dr. Prims had in
zijn bekende Antwerpiensia van 1929 deze vraag reeds behandeld. De heer
Corbet onderzoekt opnieuw de documenten die betrekking hebben op den opbouw van het stadhuis en drukt ze over in chronologische orde. Hij gaat
echter verder : na een bondige biographie van Cornelis Floris en een lijst van
zijn werken, krijgen wij een beschrijving van het gebouw zelf. Besluit : de
stijl-kritiek, evenmin als de voorhanden zijnde documenten, laten niet toe een
definitieve toeschrijving der bouwplannen aan te geven. Vervolgens nog een
overzicht van de gebouwen, die opgetrokken werden in navolging van het hier
besproken monument.
Wij hopen dat, naar het voorbeeld van den heer Corbet, ook anderen
zich aan het werk zullen zetten, om gelijkaardige studien over de te weinig
bestudeerde Antwerpsche monumenten, uit te geven, samen met de volledige
documentatie en nauwkeurige aanduiding der bronnen.
Ad. Jansen.

Dr. I. DESMET, Leerboek voor Algebra, ten dienste van het mid.
delbaar en het Normaal Onderwijs ; Eerste deel. — G. MichielsBroeders, Tongeren, 1934, 211 blz., 22 fr.
Dit eerste deel bevat de stof van de derde en vierde latijnsche. Schrijver
heeft beoogd « de leerlingen slechts voor een moeilijkheid ineens te stellen ,.
Hierin is hij volledig geslaagd, vooral in de keuze der oefeningen. Bekend is
dat zelfs de beste leerlingen aanvankelijk bijna totaal gesloten blijven voor
de abstrakte formuleeringen der stelkundige regels : eerst nadat de regel
herhaaldelijk werd toegepast, wordt hetgeen daarin essentieel is door den
geest van den leerling gevat.
Ook in den tekst, die typographisch perfekt moet heeten, zijn de moeilijkheden taktvol gegradueerd.
Waarom werd de methode der deeling door (x - a) niet veralgemeend
tot die door (ax + b), en wordt er geen melding gemadkt van de methode
van Bezout voor de oplossing der vergelijkingen van den eersten graad ?
Overigens aan te bevelen.
L. de B.

Dr. J. MAES, Volkenkunde van Belgisch Kongo « Wetenschappelijke Bibliotheek :» Het Kompas, Antwerpen, 1935, 277 blz.,
Ing. 40 tr., gebonden 48 fr..
In de reeds zoo rijke verzameling van degelijke werken door de Wetenschappelijke Bibliotheek aan ons Volk geschonken, neemt de studie van Dr.
Maes een waardige plaats in. Na een overzicht van de ontwikkeling der Volkenkunde van Kongo en een duidelijke aardrijkskundige schets van het land,
behandelt Schrijver achtereenvolgens de rassen, talen, cultuur en beschaving
der kongoleesche volkstammen. Ook de economische toestanden worden uitvoerig geschetst. Talrijke platen, een uitvoerige literatuur-opgave, maar voornamelijk het streng nauwkeurige van het onderzoek geven aan dit boek de
waarde van een veilige gids in den doolhof van rassen en volkeren, zeden
en gewoonten in Belgisch Kongo.
E.D.S.
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Streven IV, N° 6, Augustus 1937.

Voor Studenten en Oud-Studenten van
de Sint-Ignatius' Handelshoogeschool
DE EXAMENS
Ze verliepen moeizaam ; vooral die van het Derde Jaar. Moeheid,
slaaplust na slapelooze nachten, overdekten op gevaarvolle wijze de
wetenschap in 't hoofd samengepropt...
Verder commentaar overbodig.
Ziehier de uitslagen
Overgangsexamen 'van het lste tot het 2de Jaar :
Met groote onderscheiding

Muller Paul, Van der Veken Louis.
Met onderscheiding :

Starck Jean, Olyslagers Paul, Bogaerts Albert, Stupp Jacques,
Gardien Leon, de Laveleye Pierre, Van den Abeele Pierre, Van den
Eynde Marcel, Lenoir Francois.
Met voldoening :

Hoste Albert, Doms Louis, Houyet Willy, Van Vyve Pierre,
Thielemans Henri, Yossa Nikita, Huybrechts Louis, De Bruyne Hektor, Peters Albert, Saldien Albert, Tubbeckx Alfons, Verbist Josse,
de Decker Michel, de Ribaucourt Xavier, De Keulenaer Hendrik.
Tweede Jaar.
Hebben het diploma van kandidaat in Handelswetenschappen
behaald :
Met groote onderscheiding

Peeters Albert, Voet Albert.
Met onderscheiding :

Canis Jozef, Versari Henri, Van Damme Andre, Frehisse Adolphe, Aspeslagh Louis, Mertens Jean, Gielis Albert, Moons Albert,
Sanders Jean, De Vos Jozef.

Met voldoening :

Huybrechts Gustaaf, Haazen Albert, Clottens Arthur, Verbeke Willy,
Van de Woestyne Raymond, Clymans Frans, Avontroodt Emiel,
Krul Louis, De Ridder Albert, Van de Putte Albert, Joossens Albert,
Verhoeven Jozef, Van Stappen Georges, Thyse Freddy, Janssens
Henri, de Donnea Xavier, van de Put Jean-Marie, Ingold Paul, Thielemans Jozef, Verstraete Carlos, de Bethune Hesdigneul Albert, De
Ridder Joseph, Winters Leo, De Poortere Pierre.
Heeft het diploma van Licentiaat in Handelswetenschappen
behaald (oud regiem) :
Wouters Gregorius.
Hebben het diploma behaald van Handels- en Financie-wetenschappen (oud regiem) :
Louis Albert, Steenhaut Andre.
Derde Jaar
Met groote onderscheiding

Caveye Andre, Vanneste Amand, Huybrechts Tom.
Met onderscheiding :

Nys Jozef, Jacobs Jozef, Bosteels Henri, De Bruyne Jozef, Leroy
Albert, Henderyckx Karel, Geerts Gaspard, Van Oosterwyck Fernand.
Met voldoening :

Reynders Jules, Coppieters 't Wallant Dominique, Van der Wee
Arthur, Van Kerckhove Telesphore, Vincke Antoine, Verbiese Henri,
Pratte Edouard, Claes Edmond, Annicq Albert, Bosmans Felix,
Ghysels Jean.
WIKINGIA.
Van de WIKINGS geen nieuws de blokus blokkeerde elke
werking...
Na al hetgeen het voorspoedige 1936-37, *met den kundigen loods
Tom Huybrechts aan 't roer, ons bracht en waarover hier reeds bericht werd.
Onder het verlof wordt vooral in verspreide orde gewerkt.
Want zelfs onder het verlof gelds voor Wiking en voor Senior het
wachtwoord : « Voorwaarts ! » Laat ons niet blijven slapen op onze
lauweren ! Werkgelegenheid ontbreekt zeker niet ; steeds vooruit
met als kompas de Wikingleuze « Paepsch ende Dietsch 1937-38
voorbereid !

A. L. S. I.
Het laatste internationaal Congres der Vereenigingen van OudStudenten der Handelshoogescholen, te Brussel, in Juni 1935 gehouden gelastte de « Union des Associations d'Anciens Elèves des Ecoles
Superieures de Commerce de France » het IXe Internationaal Congres onzer Vereenigingen in te richten. Het zal plaats hebben te
Parijs, van 12 tot 16 September, bij gelegenheid van de Internationale Tentoonstelling der Kunsten en Technieken.
A.L.S.I. besloot zich er te laten op vertegenwoordigen. Het is
wenschelijk dat talrijke licentiaten zich bij onze delegatie voegen, tot
beter bekencimaking onzer organisatie. Men schrijve evenwel zonder
uitstel in. Wie nader inlichtingen verlangt wende zich tot het Secretariaat van A.L.S.I., 13 Prinsstraat, Antwerpen.
De Katholieke deelnemers worden verzocht na afloop van het
Congres, op 1 September, onder elkaar te vergaderen, op het « Institut Catholique de Paris ». Ze zullen er de godsdienstige en zedelijke vraagstukken onderzoeken welke met hun beroep verband
houden en over de samenwerking tusschen de katholieke vereenigingen beraadslagen.
***

De Garden-party door A.L.S.I., Antwerpen, op 10 Juli gehouden slaagde uitstekend : 170 deelnemers gingen op den Wirtz II
schip, tot Bouwel, aan het Albertkanaal. Thee werd op het Normandy-cottage geschonken, gevolgd door dans. De stemming was bijzonder gemoedelijk en op de terugreis was de opgewektheid stijgende
tot het einde toe.

RETRAITES.
Voor Hoogstudenten worden de volgende retraites ingericht :

Drongen : 12-16 Sept. (volledig stilzwijgen) Leider Z. E. P. Salsmans SI

Tongerloo : 27-30 Sept. Leider Z. E. P. De Witte 0. Praem.
Lier : 27 Sept. - 30 Sept. Leider E. P. Clinckaert S.I.
Tongerloo : 4 Oct. - 7 Oct. Leider Z. E. P. De Witte 0. Praem.
Drongen : 10 - 14 Oct. Leider Z. E. P. Salsmans S.I.
Aiken : 13 - 16 Oct. Leider E. P. Hanssens S.I.
Verblijfkosten 60 Fr. — Te Drongen beginnen de oefeningen
te 20 u. overall elders te 16 u.

PROPAGANDA voor c STREVEN »
Wij verwachten dat de St-Ignatius' studenten en oud-studenten
zich in deze propagantla zullen onderscheiden.
Adressen van personen die met een propaganda-nummer kunnen
<< bewerkt » worden zijn de administratie — P. du Bois, 13 Prinsstraat, Antwerpen — steeds welkom.
Exemplaren voor de propaganda worden bezorgd aan wie er
verlangt.
De eerste uitslagen zijn bevredigend : reeds ruim 60 nieuwe
abonnenten ; ze moeten bevestigd worden : talrijker abonnenten
maken het ons mogelijk meer en beter te geven.
Ook advertenties worden aanvaard : 500 Fr. de bladzijde (250
Fr. de 1/2 ; 125 Fr. de 1/4 biz.) voor den ganschen jaargang (Oct.Augustus).
Om verzendingskosten, enz. te vergoeden volstaat men met
22 Fr. te bezorgen voor abonnementen die men rechtstreeks aanwerft
alsook enkel 90 % van de advertenties. (Postch. K. du Bois de Vroylande, Antwerpen 4374.77).
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De Krachtideein van dezen tijd ;
hunne beteekenis voor de Cultuur
door Dr. Ludwig DREES, St Vith.

Welke zijn de groote krachtideeen van onzen tijd en welke
beteekenis hebben ze voor de ideale cultuur ? Om op deze vraag
een antwoord te kunnen geven moeten wij achtereenvolgens onderzoeken :
wat de structuurveranderingen van onzen tijd kenmerkt ;
welke krachtideeen deze veranderingen veroorzaken ;
hoe deze ideeen geschiedkundig kunnen verklaard worden ;
waar hun cultureel streven naar gericht is ;
welke hunne cultureele waarde is, getoetst aan de eischen der
ideale cultuur.
I, Structuurveranderingen van onzen tijd.
Onze tijd is ongetwijfeld een tijd van diepgaande kentering met
zeer groot belang voor de toekomst onzer Westersche cultuur. Staan
wij niet op een keerpunt in de geschiedenis, van dezelfde beteekenis
als met de volksverhuizingen, met de Renaissance of met de Hervorming ? Drie vooraanstaande christene wijsgeeren die deze kentering onderzochten : de Slaaf Berdiaeff, ( 1 ), de Romaan Gonzague
de Raynold (2) , de Germaan Hans Eibl (3) twij felden er niet aan
het ons te verzekeren.
(1) Nicolas BERDIAEFF, Un nouveau moyen-age, Librairie Plon, Paris
1927.
(2) Gonzague de REYNOLD, L'Europe tragique, Editions Spes, Paris,
1934.
Volgens de Reynold voltooit het marxisme ideeel, historisch en politiek de
individualistische, liberale revolutie ; het fascisme is daartegen, een tegenrevolutie.
(3) Dr. Hans EIBL, Vom Sinn der Gegenwart, Wilhelm Braumiiller,
Universitdts-Verlagsbuchhandlung, Wien-Leipzig, 1933.
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Maar die kentering kart van zulke beteekenis zijn enkel wanneer
wij wezenlijke structuurveranderingen in de cultuur waarnemen.
nu, indien wij de naoorlogsche cultureele strevingen onderzoeken, dan
vallen ons kenmerken op welke ons zulke structuurveranderingen
openbaren.
Vrijheid van gedachte beheerscht het denken en doen van de
menschen uit de 19de en het begin der 20ste eeuw. Dat Liberalisme
was uiteraard tolerant en gaf daardoor aanleiding tot het ontstaan,
bloeien en vervallen van talrijke wereldbeschouwingen die min of
meer vredelievend naast elkaar stonden. Nu echter veroveren twee
elkaar vijandelijke wereldvisies, de Marxistische en de Fascistische,
het denken van de menschen en maken aanspraak op alleenheerschappij. De democratie, de politieke levensvorm van het liberalisme, stond
aan de aanhangers van strijdende richtingen het recht toe deel te
nemen aan het bestuur van den Staat zonder hunne denkwijze prijs
te geven. Tegenwoordig verdringt integendeel eene partij, hier de
Marxistische, daar de Fascistische, de andere met den eisch naar totale
macht.
De gedachtenvrijheid van het liberalisme wortelde in de alleenheerschappij van het verstand, in het rationalisme. Deze geestesgesteltenis miskende alle absolute waarden en bracht het relativisme en
scepticisme voort. De hedendaagsche wereldbeschouwingen verkondigen daarentegen een nieuwe, absolute rangschikking van de waarden
met den eisch naar onbeperkte geldigheid, met het recht, alle levensgebieden van uit een centrale idee te ordenen. In verband met deze
tendenzen, moet de vrijheid van den individualistischen mensch ten
voordeele van de bovenindividueele levensvormen van maatschappij,
klas, ras en yolk, beperkt of zelfs vernield worden. Het relativisme
van de 19de eeuw ondermijnde het geloof in de universeele, transcendente ideeen van het ware, goede en schoone. Dit geloof werd nochtans niet door de totalitaire wereldvisie hersteld omdat ze een persoonlijken God, drager van het ware, goede en schoone, niet
uitdrukkelijk aanvaardt. Deze gedachten werden van hun metaphysischen inhoud ontdaan, geseculariseerd en op de bijzondere wereldvisies toegepast.
In onzen tijd kwam een nieuw maatschappelijk type op den

voorgrond : de arbeider. Onder het burgerlijk tijdperk, gold als
ideaal maatschappelijk type de geleerde, de ambtenaar, de officier,
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de koopman (4 ). Nu is het de arbeider, in den breedsten zin van het
woord, cl.w.z. alle voor dezelfde gemeenschap met de hand of met
den geest werkende menschen. Al deze veranderingen openbaren ons
een nieuwen cultuurwil die in enkele landen met den ouden cultuurwil van de Kerk in botsing komt, omdat de wijsgeerige grondslagen
waarop ze steunen zoodanig van elkaar verschillen dat ze aanleiding
tot kerkvervolgingen geven.
Het lijdt dus Been twij fel dat we in een tijd van structuurverandering leven. Voorbij is het tijdperk van de individualistische, liberate,
burgerlijke cultuur ; voorbij is een periode waarvan wij de kiem
aantreffen in de humanistische vrijheidsidealen der 16e eeuw, die met
de Fransche Revolutie opkwam om ten onder te gaan met den
wereldoorlog en het doorbrekend Bolsjevisme. Nieuwe idealen. nieuwe
krachtideeén, Fascisme en Marxisme, willen het wezen van een nieuw
geschiedkundig tijdperk uitmaken. Wat valt daarvan te verwachten ?

II. Het Marxisme als ondergangsvorm van het individualistisch
tijdperk.

Historisch beschouwd, is het Marxisme de laatste en logische
gevolgtrekking uit de liberate en individualistische ideologie en tevens
hare vernieling. Het individualisme huldigde een nieuwe opvatting
van den mensch : hij moest niet meer naar God gemeten worden, maar
naar zichzelf hij werd dus de maat van alle dingen. De plichten
jegens God, yolk, stand, familie werden als dwingelandij aanschouwd,
en dus geloochend. Vrij van alle banden, zelfbewust als beer van de
wereld, door een scheppend dynamisme bezield, door een allesbeheerschend verstand gediend, ging de individualistische mensch een
heerlijke toekomst tegemoet. Het zwaartepunt der maatschappij was
van God naar den mensch verschoven. Naar men meende, een verrijking. Ze bleek echter op den duur een verarming te zijn. De
verwijdering van God liet het christelijk menschheidsideaal, den mensch
namelijk « ad imaginem Dei » geschapen en met een onsterfelijke ziel
toegerust, verbleeken. Want eens van zijn bovennatuurlijke natuur
beroofd, wordt de mensch een wezen van kortstondigen duur. Het
blijvend element, het substratum van de menschheid, moet dan elders
gezocht worden, in de overindividueele levensvormen : stand, ras,
(4) Vgi. Paul ERNST, Neuer Glauben (1911) in
Langen-Muller, Munchen, 1935.

4:

Ein Credo », Verlag
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yolk, die het blijvende bestanddeel uitmaken. Maar weldra verschuift
het zwaartepunt nogmaals, dezen keer van den individueelen mensch
naar het gemeenschappelijk levensverband, waarvan de expansiekracht
het kortstondige wezen dat de individueele mensch is, onweerstaanbaar aantrekt en opslorpt. De mensch wordt hierdoor een onderdeel
van de overindividueele levensvormen ; in plaats van persoon te blijyen, wordt hij individu. Het individualisme brengt dus het collectivisme voort en negeert daardoor zich zelf. Deze ontwikkeling is een
revolutie, de volledige omkeering van de natuurlijke orde. Met het
Marxisme, in zijn historisch verwezenlijkten vorm van het Bolsjevisme,
bereikt die ontaarding van de natuurlijke orde haar laagste peil. Het
Bolsjevisme beteekent dus het einde van een eeuwenoude ontwikkeling.
Kunnen we hetzelfde van de openbare levensvormen van het
Marxisme zeggen ? Elke practische verwezenlijking van de marxistische leer in tijd en ruimte, het Socialisme en het Communisme zoowel
als het Bolsjevisme, zijn als politieke levensvormen uit de politieke
levensvormen van het indiv'idualisme gegroeid. Het individualisme
waarvan wij de kiemen reeds in de ideeen van Renaissance, Humanisme en Reformatie ontdekken, vindt zijn eerste wijsgeerige staving
in het werk van de Fransche Encyclopedisten en in het « Contrat
Social » van J. J. Rousseau en werd zoo sterk, dat het, bevorderd
door gunstige omstandigheden van uiteenloopenden aard, de Fransche Revolutie kon ontketenen. Het recht van het individu om deel
te nemen aan de leiding van den staat werd daardoor veroverd en
practisch toegepast in den democratischen staat, door middel van het
partijstelsel en het algemeen, geheim stemrecht. Zoodra echter de
gelijkheid en de politieke rechten van het individu verkondigd werden,
moest ook de arbeider politieke rechten bezitten. Zoo ontstonden,
naast de andere partijen, de eerste socialistische arbeidersvereenigingen. De arbeider zal dan pogen, dank zij zijn politieke rechten, een
steeds grooteren invloed op de leiding van den staat te bekomen om
de zoo veroverde macht tot zijn voordeel en tot nadeel van de burgerlijke maatschappij aan te wenden. Dit gebeurt vooreerst door een
groote uitbreiding van sociale instellingen op kosten van den staat
Wohlfahrtstaat). Maar vermits het Marxisme, de alleenheerschappij
van het proletariaat beoogt en den ondergang van de burgerlijk-kapitalistische maatschappij nastreeft, kan het met de voornoemde vorderingen niet tevreden zijn. In plaats van naast de andere partijen
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to bestaan, eischt de arbeiderspartij de gansche macht op. Deze doeleinden vinden hun eerste historische verwezenlijking in den Russischen
Sowjetstaat. Gonzague de Reynold heeft deze ontwikkeling uitstekend beschreven.
Nu is het Marxisme dus practisch verwezenlijkt. Hoe kunnen we
in enkele trekken dit revolutionnair cultuurideaal kenschetsen ? Het

blijvende element van de maatschappij is niet de mensch als persoon
maar een collectief wezen, de stand der arbeiders, of in marxistische
begrippen uitgedrukt, het proletariaat. De mensch, als kortstondige
individuatie daarvan, heeft weinig of geen belang. Als substratum
van de maatschappij verlangt dit collectief wezen de totale macht ;
wat de vernieling yen de persoonlijke vrijheid alsmede de afschaffing
van het persoonlijk bezit meebrengt. De beperking van recht, macht
en vrijheid van het individu door natuurlijke, bovenindividueele levensmachten kenmerkt de hedendaagsche maatschappij. De gemeenschap der arbeiders is een natuurlijk, overindividueel levensverband ;
die gemeenschap ontaardt echter onder invloed van het Marxisme.
Deze wereldbeschouwing erkent alleen den stand der arbeiders en
vernauwt aldus het begrip yolk tot een enkele klas, zonder historische
traditie en zonder verantwoordelijkheid voor de toekomst. Anderzijds
ontkent het proletariaat nationale, natuurlijke, door bloed, land en
geschiedenis bewerkte verschillen. Het overindividueel levensverband
van het Marxisme is dus onnatuurlijk. Laat ons er nog aan toevoegen
dat het Marxisme een materialistische, hedonistische wereldbeschouwing aankleeft, een nieuwe rangschikking der waarden met het
economische, de materieele welvaart, als hoogste goed aanvaardt. Ziedaar de meest kenschetsende trekken van het marxistisch cultuurideaal.

Uit dit alles besluiten wij dat het Marxisme een cultuuridee
van onzen tijd, maar niet de krachtidee van de toekomst is. Ideologisch
-voltooit het de revolutie door het individualisme begonnen. Het is de
laatste schakel in een ketting van gedachten, waarvan de teelkracht
uitgeput is. Verder zijn de politieke levensvormen van het ondergaande
deniocratisch tijdperk de voorwaarde van het ontstaan, en daarna de
uitbreiding van Socialisme, Communisme en Bolsjevisme. Tenslotte
steunt het marxistisch cultuurideaal niet alleen op een verkeerde opvatting van den mensch als enkeling, maar ook op een ontaard
gemeenschapsbegrip, beide in den dienst van de laagste, van materialistische doeleinden, Het Marxisme kan dus niet de krachtidee van

de toekomst zijn.
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III. Het Fascisme als voorbode van de Nieuwe Middeleeuwen.
De andere krachtidee van onzen tijd wordt gevormd door de.
verschillende autoritair-conservatieve levensbeschouwingen waarvan.
Duitschland en Italie de belangrijkste verwezenlijkingen aanwijzen en
die we gemakshalve in het woord «Fascisme» samenvatten. His-

torisch beschouwd is het Fascisme een reactie tegen het verderfelijke van het individualistisch tijdperk, zoowel tegen het ideologisch
uitgangspunt, het Liberalisme, en zijn politieke levensvormen, de
democratie, als tegen de laatste en logische gevolgtrekking daarvan : het Marxisme. Aan het Liberalisme wordt verweten, door
zijn vereering van het individu de rechten van de familie, stand, ras
en yolk te ondermijnen en zelfs te vernielen verder, door zijn onbeperkte gedachtenvrijheid, door zijn rationalisme, relativisme en scepticisme, de krachten van de ziel gesloopt en de eenheid van het leven
verbroken te hebben. De democratie krijgt het te verduren omdat ze
door haar geloof in den weldadigen invloed van het getal, die door
het algemeen stemrecht tot uiting komt, een kwantitatief en niet een
kwalitatief regeeringsstelsel voortbrengt, hetwelk tot vorming van
partijen leidt die en de eenheid van de volksgemeenschap bedreigen
en den staat tot een bestuursmachine verlagen. Over den strijd van
het Fascisme tegen het Marxisme, tegen den klassenstrijd, tegen het
internationaal proletariaat, hoeft niet langer uitgeweid.

De autoritair-conservatieve stroomingen beoogen het herstel van
natuurlijke overindividueele levensvormen, zooals familie, stand, ras,
volk, als grondlagen van een nieuwe maatschappij en een meer natuurlijke orde. Omdat het Fascisme op orde en waarde gericht is,
vertoont het een antirevolutionnair karakter. Gonzague de Reynold
spreekt van « la contrerèvolution nationaliste », die, opstijgend uit
de laagte waarheen het individualisme met al zijn gevolgen geleid
had, naar toppen opklimt. Het Fascisme is een stap, de eerste, op
dien weg naar omhoog. Daardoor wordt een nieuw tijdperk ingeluid
dat door Berdiaeff als « De Nieuwe Middeleeuwen » aangeduid wordt,
omdat het veel overeenkomst met de middeleeuwen vertoont. Als bewijs worden de gemeenschapsvormen, het aristocratische regeeringsprincipe, het corporatisme, de geleide economie, de beperking van de
vrijheid, de irrationeele en mystieke levenshouding aangehaald.
Door zijne ontkenning van alle individualistische en collectivise
tische beginselen, door zijne geschiedkundige beteekenis als voorbode van een nieuwen tijd in den trant der middeleeuwen, is het
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Fascisme een invloedrijke krachtidee, niet alleen voor den tegenwoor
digen tijd maar ook voor de toekomst. Het fascistisch cultuurideaal

moet daarom systematisch door uiterlijke en innerlijke kenmerken
bepaald worden.
Opvallend is de gelijkheid van zekere fascistische levensvormen
en instellingen met de marxistische. Het spreekt vanzelf dat de autoritair-conservatieve stroomingen het goede van het Marxisme, b.v.
,de sociale instellingen, overnemen andere analogieen worden door
geschiedkundige ontwikkeling geeischt. Materieel kan er gelijkheid bestaan, formeel echter niet, omdat beide bewegingen wezenlijk
verschillende doeleinden nastreven. Trouwens blijkt die overeenkomst
in vele gevallen slechts een tactische maatregel te zijn om het
Marxisme met zijn eigen wapens te bestrijden. ( b.v. het feest van
-den arbeid op 1 Mei, en de roode kleur in de hitleriaansche vlag.)
Welke doeleinden wil het Fascisme bereiken ? Het wil ten eerste
een maatschappij vormen die op een nieuwe verhouding tusschen
individu en overindividueele levensvormen steunt. De individualistische isoleering van den mensch alsmede de opslorping van het individu door het collectivisme worden beide verworpen. De menschen
moeten weer tot een gemeenschap samengevoegd worden, een gemeenschap steunende op familie, stand, ras, yolk. Deze menschen zijn
-seen echte personen, maar individuen.Dit verklaart dat meer belang
-aan het overindividueel levensverband gehecht wordt dan aan het
individu : de vrijheid wordt beperkt en enkel nog in het bestek van
de gemeenschapsvormen toegestaan. « Freiheit wozu » in plaats van
« Freiheit wovon ». Deze opvattingen laten een nieuw volksbegrip
rijpen dat de noodzakelijkheid yen de verschillende Standen en beroepen inziet, hun solidariteit verkondigt en deze in den corporatieven
staat wil verwezenlijken. De grootste taak van den corporatieven
staat ligt in de inschakeling van den door het marxisme verleiden
,arbeider in de volksgemeenschap. Hier wordt de werkman voorgesteld
als het nieuw maatschappelijk type, bier wordt de zedelijke, opbouwende kracht van den arbeid geprezen, in bewuste tegenstelling met
_het Marxisme dat den werkman tot een proletarier verlaagde, elk
nationaal gevoel in hem afstompte en den arbeid als den vloek van
-het kapitalisme brandmerkte. De nieuwe volksgemeenschap is nationaal en omvat al degenen die tot dezelfde natie behooren. Het kenmerk van deze natie wordt door een reeks natuurlijke eigenaardig-heden bepaald : eigen bloed, landschap, geschiedenis en cultuur, die
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het Marxisme ontkent. De regeering van de volksgemeenschap wordt
toevertrouwd aan een hierarchie van leiders : ze is dus aristocratisch
en autoritair. Het levensdoel van den fascistischen mensch is niet
materialistisch, maar heldhaftig en idealistisch : ieder lid van de natie
moet zich opofferen voor het welzijn van de natie, in plaats van zijn
eigen materieel voordeel te zoeken. Deze levenshouding wortelt in
een nieuwe rangschikking der waarden, dewelke van land tot land
verschilt. Duitschland erkent als hoogste waarde het biologische :
bloed en ras Italie het maatschappelijke : den staat, de keizerlijke
grootheid van het Romeinsche rijk. Waardenhierarchie en levenshouding eischen het geloof van hun aanhangers. Het gaat hier echter
om een geseculariseerd geloof zonder bovennatuurlijken inhoud, om
de mythe, die als centrale idee de eenheid van het leven herstelt.
Iv. De marxistische en de fascistische cultuuridealen getoetst aan
de ideale cultuur.
Na de groote krachtideeen van dezen tijd historisch en systematisch onderzocht te hebben om hun cultuurideaal te bepalen, moeten
we hun cultuurwaarde aan de eischen van de ideale cultuur meten.
Maar dit maakt het noodzakelijk eerst het wezen van de ideale cultuur vast te stellen. Dit heeft Professor De Bruyne op schitterende
wijze gedaan. Onder cultuur zullen we met hem verstaan het omvormen van de natuur, van de stof en den mensch, door den geestelijk
bepaalden mensch, den persoon en niet het individu, met het oog‘ op
het scheppen van objectief waardevolle goederen, o bona honesty »
en Been « bona jucunda ». Deze ideale cultuur, verwezenlijkt in de
natuurlijke orde, vormt den grondslag van de christelijke cultuur, die
God als het hoogste objectief goed, als het « Summum Bonum » aanvaardt en van den mensch de « Assimilatio Dei » eischt. Indien God
als het hoogste goed opgevat wordt, ontstaat de volgende rangschikking van waarden : het godsdienstige, het geestelijke, het maatschappelijke, het biologische en het economische. Iedere waarde ontvangt
haar reden van bestaan door de eerstvolgende hoogere ( 1 ).
Welnu het marxistisch cultuurideaal beantwoordt heelemaal niet
aan de eischen van de ideate cultuur. De omvorming van de natuur
betreft alleen het stoffelijke om economische goederen voort te brengen, maar zij streeft niet de omschepping na van den mensch omdat
(1) Vgl. Dr. Hans EIBL, op. cit., blz. 187-189.
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hij als natuurlijk goed beschouwd wordt. De omscheppende factor
is hier noch de geestelijk bepaalde mensch, de persoon, noch de gemeenschap, maar het individu, en een individu dat het onderdeel is
van een onnatuurlijken, overindividueelen levensvorm, de collectiviteit van de proletariers. Ook het doel van de marxistische cultuur is
ontaard. Zij beoogt het voortbrengen van economische goederen.
Welnu economische goederen zijn zeker objectief waardevolle goederen, maar slechts zoolang ze in het bestek van een objectieve rangschikking der waarden hun echte eigen waarde behouden. Het
economisch goed wordt hier echter als het hoogste beschouwd. Trouwens het Marxisme wil « bona jucunda » en niet « bona honesta »
voortbrengen. Deze voorwerpen, voor het genieten bestemd, worden
onder de laagste waarden, onder de economische goederen gezocht.
Het Marxisme is dus geen ideale cultuur en nog minder een christelijke ; de Kerk heeft daarom de marxistische ideologie in haar geheel
veroordeeld.
Wat blij ft er nu van het fascistisch cultuurideaal over als het
vergeleken wordt bij de eischen van de ideale cultuur ? De omvorming betreft niet alleen de stoffelijke natuur maar ook den mensch,
echter niet omdat de mensch door de zonde bedorven werd, maar
omdat hij volgens een idealistisch en heldhaftig opvoedingsideaal
moet gevormd worden en omdat hij behoort van zijn persoonlijk belang ten voordeele van het nut der gemeenschap of te zien. De omvormende factor is hier niet de geestelijk bepaalde mensch, de persoon,
maar het individu en wel ten voordeele der gemeenschap. Het gemeenschapsideaal staat nochtans hooger dan het collectiviteitsideaal
doordat het een natuurlijk verschil tusschen de menschen aanvaardt,
dat steunt op karakter en bekwaamheid. En daarom is de fascistische
mensch als individu, dus al een deel van een gemeenschap, rijker dan
de marxistische mensch die een deel is eener collectiviteit. De autoritair-conservatieve stroomingen scheppen objectief-waardevolle goederen : biologische waarden in Duitschland, maatschappelijke in
Italie. Die goederen staan hooger dan de economische, maar, omdat
ze als hoogste waarden beschouwd worden, verstoren zij de natuurlijke orde, ofschoon in mindere maat dan het Marxisme. Het doel van
de omvorming is hier waardevolle goederen, « bona honesta » voort
te brengen, want de autoritair-conservatieve bewegingen beoogen de
redding van yolk en maatschappij uit het bolsjevistisch gevaar, zelfs
door offers van den enkeling. Het fascistisch cultuurideaal beant-
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woordt dus niet volledig aan de eischen van de ideale cultuur ; Loch
is het er niet zoover van verwijderd als het Marxisme. Dit komt trouwens tot uiting in het feit, dat het Opperste Leergezag van de Kerk
wel zekere punten van het Fascisme, doch niet het Fascisme in zijn
geheel, veroordeeld heeft.

Geen enkel der huidige krachtideeen beantwoordt volkomen aan
de christelijke levensopvatting, omdat door haar noch het echte persoonbegrip, den mensch « ad imaginem Dei » geschapen, noch een
persoonlijke God uitdru'kkelijk als hoogste goed verkondigd wordt.
Nochtans zal een echt Katholiek de verstrooide waarheidskorreltjes
van deze ideologien naar waarde schatten om ze in to metselen in een
breede Katholieke synthese, die onze levensopvatting en onzen levenswandel moet bezielen.
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Een nieuw Apostolaat in Rusland
door J. RYDER,
van het Institutum Russicum.

Indien we eens aan dit zoo uitgestrekt land van 160 miljoen
inwoners, nu « verblijd » met den naam U.S.S.R., een bezoek konden brengen zonder de gewone, officieele begeleiding, die alleên
datgenen laat zien, wat naar men hoopt een goede indruk: zal
nalaten, en die slechts van te voren wel bedachte woorden uitspreekt ;
indien we eens rustig konden rondslenteren en een praatje slaan
met « de man-van-de-straat », dan zouden wij ijzen van de geestelijke ellende die we zouden ontmoeten. Inderdaad, de groote meerderheid der bevolking boven de dertig jaren, herinnert zich de tijden
toen God geeerd werd over de gansche lengte en breedte van het
land, ...en zij betreurt dat de toestand veranderde.
Lenin en zijn opvolgers hebben den godsdienst in hun harten
_niet gedood. Zelfs de leiders van de Bond der Strijdende Goddeloozen, hebben dit in sommige omstandigheden bevestigd. Verleden
jaar (1936) daalde het ledenaantal in dien Bond van vijf millioen
tot twee millioen. Die afval is niet te wijten aan het werktekort, doch
veeleer, naar hun eigen eensgezinde bewering, aan een mangel van
ijver bij de leiders van den Bond (1) ; deze lauwheid wijst voorzeker
op een gebrek aan overtuiging bij de echte voorvechters. De Bolsjewisten beschouwen den toestand in feite als ernstig genoeg om
nieuwe maatregelen te treffen, ten einde den godsdienst te «
deeren ». Zij nemen het werk uit de handen van den Bond der
Strijdende Goddeloozen om het zelf te volbrengen, en staan een
breeder werkterrein of aan hun eigen jeugd, de Komsomols.
De jeugd in Rusland Indien de bevolking van boven de dertig
jaren hoopvol uitziet naar een herleven van den godsdienst, zij die
jonger zijn, schijnen over het algemeen volkomen ontbloot van alle
(1)<< Pravda 3. 17-7-37 — 7-5-37. — Komsomolskava Pravda 14-4-37.
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geloof, behalve in Lenin en Stalin. Sedert lange jaren reeds weed
de opvoeding agressief goddeloos : godsdienst wordt niet alleen niet
meer aangeleerd, maar er worden lessen gegeven in goddeloosheid
aan alien, van de bewaarscholen af.
De geestelijkheid, zoowel de katholieke als de orthodoxe, wordt
stilaan weggewerkt. Misschien zijn er nog 15 Katholieke priesters
die << vrij >> in hun kerken de godsdienstoefeningen verrichten, althans bij gelegenheid. De brieven die, met toelating der Soviets,
werden gezonden om giften in kleeding of geld te bekomen, geven
ons een idee van de uiterste ellende waarin ze verkeeren.
De vernieling der kerken gaat voort. We weten uit een gezaghebbende bron (1) dat het getal der in 1936 vernielde kerken
het cijfer van elk voorafgaand jaar overtreft. (2).
De meest besproken artikelen van hun nieuwe grondwet
artikels 135 en 136 (3) zijn slechts inkt en papier, zooals het lezen
van Stalins kommentaar en de verwerping van een amendement op
art. 135 het klaarblijkelijk zal maken voor elken lezer (4).
In zijn verklaring van die artikels had M. Jaroslaysky, leider
der strijdende Goddeloozen, de goedheid, volkomen duidelijk te
maken, ,dat de oorlog tegen den godsdienst geenszins verminderd is
(1) « Lettres de Rome » 20-4-37.
(2) In enkele orthodoxe kerken in Moskou en Lennigrad is het toegelaten
de plechtigheden te volbrengen als naar gewoonte, om de toeristen te overtuigen
dat er in Rusland geen godsdienstvervolging heerscht. Het is droevig te zien, hoe
velen zich laten beetnemen met deze dtalage !
(3) Artikel 135 : « De verkiezing der afgevaardigden is algemeen : al de
burgers van de U. SS. R. die den ouderdom van 18 jaar bereikt hebben zonder
onderscheid van ras, nationaliteit of godsdienst hebben het recht te stemmen... en
gekozen te worden...>>
Artikel 136 : « De verkiezingen van afgevaardigden zijn gelijk : elk burger
beschikt over een stem : alle burgers worden bij de verkiezingen op denzelfden
voet behandeld. >>
(4) M. Stalins' toespraak over de nieuwe grondwet wordt in haar geheel
weergegeven in het Kommunistisch Tijdschrift : « Internationaal Kommunisme >
Vol XIII Nr 11 (1937). In het kort zegt Stalin dat er geen gevaar meer bestaat,
toe te laten dat priesters, witte garden, en leden der oude aristocratie zouden
stemmen en gekozen worden omdat hun groepeeringen thans onbeduidend zijn, bijna
<< vernietigd >> ; en hij voegt er aan toe, als antwoord op een opwerping : het zal
ons eigen schuld zijn en tot eigen schande strekken, indien een van die yolksuitbuiters in een of ander ambt gekozen zou worden. Zooiets zou gebeurlijk door
andere middelen belet kunnen worden (hier citeert hij Lenin).
Nu begrijpen we wat die << gelijke behandeling » beteekent.
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en hij waarschuwt ons dat elke poging tot herstel van den gods-,
dienst de gevoeligste straf zal uitlokken. (1).
Eindelijk, om definitief alle geloof in een de laatste maanden
wellicht ingetreden verandering uit te roeien, verwijzen wij onze
lezers naar het hoofdartikel der « Prawda » van 7 Mei, over de
antigodsdienstige propaganda, dat, na er den Bond voor Strijdende
Goddeloozen flink van langs te hebben gegeven voor zijn uiterst
slechte werking in de laatste tijden ; de nieuwe wetten voorlegt,
die aan de goddeloozenbeweging nieuwe krachten moeten schenken.
Het besluit van 1929, betreffende « godsdienstige vereenigingen » is nog steeds van kracht en moet zijn waardeerbare hulp blijyen verleenen aan het « controleeren » van de goedsdienstoefening,
tot de godsdienst zal verdwijnen, als dit mogelijk is.
Het officieele Rusland blijft verstokt anti-Godsgezind en daardoor zal Rusland zeker volkomen goddeloos worden of dan Loch
alle kennis van den veropenbaarden godsdienst verliezen, tenzij er
hu1p van buiten komt vooraleer de tegenwoordige bevolking van
rond de 40 uitsterft, of tenzij een inwendige verandering het bestuur
tot bezinning brengt.
Een veel verheffender, hoewel niet minder treurig zicht zou ons
geboden worden indien we een bezoek konden brengen aan enkele
dier bannelingen-kolonies, resten van het oude Keizerlijk Rusland,
die men in alle streken en bijna in elke groote wereldstad lean ontmoeten.
Deze goede menschen leven in benarde omstandigheden en
meestal in ellende ; ze hechten zich aan elkaar en beoefenen het
geloof en de liturgie van, hun voorvaderen in hun kerken en woningen. Het is droevig — we zeiden het reeds — daarbij te moeten
denken, dat hun getrouwheid naar een kerk gaat, die — hoe verdienstelijk ze trouwens ook weze — reeds lange eeuwen van de
echte Roomsche Kerk is afgescheurd. Nochtans beschouwt de
orthodoxe (2) Rus die afscheuring niet als een gebrek. Hij is fier op
zijn Kerk en beschouwt de Roomsche als schismatiek. Alle pogingen
om de Russische Kerk met de Roomsche te vereenigen zijn met
grooten afkeer en wantrouwen bejegend.
(1) De grondwet van Stalin en het godsdienstvraagstuk, Sept. 1936.
(2) Buiten alle polemiek noemen ook de katholieken den aanhanger dier kerk
met den naam, dien hij natuurlijker wijze verkiest, namelijk « houder der echte,
ware leering », alhoewel hij in waarheid een schisrnatiek is.
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Om deze houding te begrijpen, moeten we 900 jaar terug, tot

het jaar 1054 Coen de kleine Russische Kerk, die zich rond Kiev uitstrekte en door Katholieke missionarissen van Constantinopel was
gesticht, zonder het te weten in een schisma viel, onder de leiding
van den patriarch van Constantinopel, Michael Caerularius, niet
meer dan 60 jaar nadat Koning Vladimir en gansch zijn yolk het
geloof hadden aangenomen.
Zij waren in geen oneenigheid met de Katholieke Kerk, maar
Caerularius was het wa , en hij nam voorzorgen opdat ze de dwaling
niet zouden merken, waarin zij gebracht zouden worden, als hij
weigerde aan Rome onderdanig te blijven. Michael ontkende het
pauselijk oppergezag en werd door de legaten van Leo IX veroordeeld en in den ban gedaan. De jonge Russische Kerk was niet
vernoemd in de veroordeeling, en is ook daarna nooit misdadigschismatiek verklaard.
Maar het ongelukkig feit blijft dat reeds sinds die vroege jaren
aan de Russische geloovigen door Grieksche meesters systematisch
geleerd werd, dat het Leo was en niet Michael die was afgevallen
van de ware Kerk. De oude Russische geschiedschrijver Nestor
bericht ons welk soort verhaal in omloop werd gebracht in verband
met de scheiding : « Peter de Stamelaar ging naar Rome, nam zijn
zetel in bezit en bedierf het geloof. Hij Sneed zich zelf van de zetels
van Jeruzalem, Alexandria, Constantinopel en Antiochie (de 4 andere groote patriarchen der Kerk) af. Hij en zijn opvolgers deden
gansch Italie afwijken, door er allerlei leeringen te verspreiden.
Vervolgens kwamen zij in tegenspraak met elkander over vele geloofspunten. Wantrouw hun leer. Zij geven de absolutie voor
geld... (1) »
Samen met dit misprijzen voor het « schismatieke » Rome moeten nog twee andere bijzondere elementen onderscheiden worden
in de Russische orthodoxie. Ten eerste een verkeerde norm van
rechtgeloovigheid, namelijk de eisch dat niets toegevoegd mag worden aan eenigen canon der 7 eerste algemeene Kerkvergad.eringen
en der Kerkvaders, ook niet in ondogmatische zaken als de kleeding,
het vasten en boven al de eeredienst ; ten tweede een politiek-godsdienstige zienswijze die de Kerk ondergeschikt maakt aan den
Staat — de Tsaren, de keizers, — die Naar inderdaad op de vingers
(1) Aangehaald door Mann << The early Russian Church an the Papacy
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kan kijken ook in louter geestelijke aangelegenheden. Deze twee beginselen bestonden reeds fang in de Grieksche Kerk vOOr het Schisma ; op hare beurt moest ook de Russische hun giftigen invloed
ondergaan.
Koninklijke inmenging in de kerkelijke zaken begon in Rusland
v6Or het Schisma van 1054. In 1051 stelde Koning Jaroslav zelf —
zonder de zaak in Constantinopel yoor te leggen — Hilaron, een
Rus, tot Metropoliet van Rusland aan in de Kerk van Sint Sophia
(Kiev). Van zoo'n nederig begin groeide in den loop der tijden de
despotische macht van den troon over de Kerk zoo erg aan, dat
later een Peter de Groote het Russisch Patriarchaat van Moskou
kon afschaffen en in zijn plaats een synode oprichten, wier eenige
werkelijke bevoegdheid was, goed te keuren en uit te voeren wat
de Tsaar voorafgaandelijk had beslist ; en dat een Nikolaas verscheidene graden van bloed- en aanverwantschap voor het huwelijk
kon afschaffen, welke tot dan toe als ongeldig-makende beletselen
beschouwd waren (1).
De andere trek der orthodoxie : het strenge vasthouden aan
ritueel ien ritus als de uitdrukking van het geloof, staat geschreven
op elke bladzijde der Russische geschiedenis en is even ontwijfelbaar
als oprecht. Heel de liturgische cyclus, de tucht, het kloosterleven
blijven in vele bijzonderheden zooals de vroegere Kerkvaders en
Monniken der Heilige Kerk (Katholieken voorzeker) : de HH. Basilius, Chrysostomus, Ephrem, Theodorus en vele andere ze voor
het schisma gemaakt hebben. Ze verschillen ten zeerste van de
vormen die in het Westen aangenomen werden onder de leiding
der Latijnsche Vaders en Kerkleeraren. Er is feitelijk een to-

taal verschil van ritus, zooals men de zaak noemt, tusschen
Westen en Oosten (2). Zulke ritusverschillen zijn in Gods Kerk
volkomen natuurlijk en gewettigd. Uit zich zelf beletten ze geenszins de volmaakte eenheid van harten en geloof ; integendeel, zij zijn
door God gewild om aan zijn zichtbare Kerk schoonheid en luister
bij te zetten.
(1) « Persecutions et souffrances de 1'Eglise Catholique en Russie » Introd.
par le comte ZIe Montalembert p. 11. note.
(2) De westersche groep omvat den Romeinschen, Gallicaanschen, Ambrosiaanschen, den Sarumschen, Dominikaanschen ritus enz.
De oostersche : den Bijzantijnschen ritus (die ook die van Rusland is) den
Anneniaanschen, den Syrischen, Cheldeeuwschen, Alexandrijnschen enz.

592

VOOR EEN NIEUW APOSTOLAAT IN RUSLAND

« Christus' Kerk, zeide Benedictus XV, is noch Latijnsch, noch
Grieksch, noch Slavisch, maar Katholiek : al haar kinderen zijn
gelijk in haar oog,... alien staan even hoop voor den Apostolischen
Stoel » (1 ). Het verschil tusschen de twee ritusfamilien — de westersche en de oostersche — ligt niet alleen aan de rubrieken : het is
een verschil van geest, van standpunt, voortkomend uit het onderscheid van raseigenschappen en kultuur tusschen Oost en West. Dit
blijkt duidelijk, als men den Bizantijnsch-Slavischen ritus met den
Latijnschen vergelijkt. Voor den Rus is de ritus het middel, het
symbool waardoor de dogmatische en ascetische waarheid wordt
onderwezen en in stand gehouden. De Latijn echter drukt zijn geloof
eerst en vooral uit in een Credo, waarna de keuze van een ritus
slechts neerkomt op het aannemen van een of meer rubrieken, bekwaam om de beteekenis van het Credo te dragen.
Ten gevolge van zijn devotie tot de liturgie is de geestelijke
psychologie van den Rus sociaal : ritus en inwendig leven worden
onafscheidbaar ; geestelijke leiding wordt bij voorkeur « gezamenlijk » gegeven in de uitvoering der liturgische diensten en men hecht
geringer belang aan private godsvrucht : dit alles staat klaarblijkelijk
in scherpe tegenstelling met de algemeen gangbare Latijnsche gewoonten.
De volgende woorden van den Orthodoxen schrijver Graaf
Dimitry Tolstoi beklemtoonen het verschil tusschen het Oosten en
het Westen sinds, de 17e eeuw.

De schrijver citeert uit een dokument der 16e eeuw dat de
afzwering behelst van een katholiek die tot de orthodoxe Kerk overgaat. Hierdoor kan ieder oordeelen over de houding die de Russische
Kerk nam tegenover het Latinisme. Dit dokument geest de uiterlijke
en inwendige verschillen aan tusschen de twee Credo's ,: b.v. « doopsel door besprenkeling (in Rusland driedubbele indompeling), het
ongedeesemd brood (overal als ongerijmd beschouwd door de goede
Slaven, die evenals hun Grieksche broeders, gedeesemd grood gebruiken in de H. Mis), de manier om het H. Kruisteeken te maken
(de Rus gaat van rechts naar links) ; het gebruik van eieren en
melk gedurende den vasten, het vieren der H. Geheimen (H, Mis)
verscheidenen malen per dag aan hetzelfde altaar (het is Grieksche
gewoonte slechts een H. Mis te concelebreeren) ; de gewoonte te
(1) Motu Propio << Dei Providentis » 1917, A. A. S. IX.
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gaan zitten onder de goddelijke diensten, orgels te hebben in de
Kerk en de gewoonte zich te scheren ; het huwelijk van twee broers
met twee zusters, het celibaat van de (diocesane) geestelijkheid wat
den Russen zoo tegen de borst stuit, (alhoewel het van de monniken geeischt wordt) » (1).
Voorzeker de Russische ritus is een niet licht te behandelen
zaak. Het is zoo kiesch daar de Katholieken in vroeger jaren zich
zelf al te onverdragelijk hebben getoond. Daar was het beletsel dat
tegen de Roomsche Kerk een haat te weeg bracht even diepgaand
als de liefde van een Rus voor z'n nationalen ritus en dat de talrijke
pogingen in den loop der eeuwen aangewend om hem tot de eenheid
met Rome terug te brengen, op niets deed uit loopen. Feitelijk hebben
de Katkolieken onbedacht en zonder eenige noodzakelijkheid getracht den Roomschen ritus en de westersche gewoonten in de plaats
van de oostersche in te burgeren, meestal . geleid door de idee dat vele
taken waar de orthodoxe Kerk sterk aan houdt, waarlijk gansch
overbodig en niet essentieel zijn. Van alle mogelijke redenen is deze
voorwaar de meest ongelukkige ! Waarom er toch zoo op aandringen om niet essentieele dingen te veranderen ?
De Russen worden ervan beschuldigd een ongeregelde liefde te
koesteren voor deze bijzonderheden ; maar zijn latijnsche brow moet
misschien zijn geweten eens onderzoeken nopens zijn gehechtheid
aan de niet essentieele details die hij in hun plaats wil invoeren.
Hoe het ook moge wezen, het feit bligt dat vele Russen er toe gebracht zijn te gelooven dat men om katholiek te worden, den Roomschen ritus moet aanvaarden. Hun achterdocht werd nog aangehitst
door klaarblijkelijke pogingen van wege de Latijnen om te komen
tot de uiteindelijke verlatijnsching van den moskoviet zelfs door het
voorloopig aannemen van zijn geliefden ritus.
Polen, onmiddellijk aan Rusland grenzend, intens katholiek en
roomsch van harte, dikwijls in politieken strijd geraakt met zijn
gebuur, moest natuurlijk de schuld dragen voor de vele twisten nopens den ritus en voor het fiasco van al zijn vereenigingspogingen.
Welke blaam nu ook Polen of individueele Polen mogen dragen, zij
zijn het die door Rusland altijd met de hevigste en wreedste onderdrukkingen werden geplaagd onder de leiding van Peter den Groote,
Katharina II en Nikolaas ; verdrukkingen die hun hoogtepunt be(1) « Romanisme in Russia ». London 1874 vol I p. 85.

594

VOOR EEN NIEUW APOSTOLAAT IN RUSLAND

reikten in het dwingen van ongeveer 2 miljoen Katholieken van
Slavischen ritus tot schisma (vereeniging met Moskou) door den
schandelijken « onderwerpingsakt » van 1839 ( 1 ) .
In de Russische dokumenten met betrekking op deze zaak vindt
ieder den eeuwenouden repel herhaald : de ware Kerk is diegene
welke den ouden ritus ongedeerd bewaart en die vereenigd is met
het Russische yolk en den Keizer.
Niettegenstaande de strenge maatregelen (2) genomen door
Leo XIII, Pius X, Benedictus XV en Pius XI om de orthodoxe
vrees te bedaren en om de lief de en de belangstelling voor de Oostersche liturgie en kultuur te bevorderen (3) , blijft die vrees toch
bestaan en met haar antipathie en achterdocht.
We laten een eenvoudigen boer van Podcarpathisch Rusland
ons daar een bewijs van geven (4). « Uwe katholieke missionarissen
spreken geen Russisch, zij misprijzen het Russisch geloof. Zij be-.
kommeren zich niet om ons geloof. We verlangen het te bewaren
voor eeuwig zooals onze voorouders het ons overgeleverd hebben.
Zelfs de Unie-priesters zijn afzijdig... integendeel de Orthdoxe
Botiouchkis leven als het volk en buiten het minder uit... » ; en
een tweede : « vOOr mijn twintigste jaar ging ik eens naar een dorp
van Slovakije bij Kezmarok. Een oude man vertelde me daar dat
toen 'hij Jong was, er een iconostase (5) in de kerk was. Dit werd
afgebroken, een orgel werd in de kerk geplaatst met toestemming
van de Unie-priesters en stilaan werd de Kerk Latijnsch. Zoo nu
is gansch het dorp Magyar en Slovaaksch, er is niet een Rus meer.
Welnu we verlangen Russen te blijven, volgens ons goed recht,
maar een vereeniging biedt ons geen genoegzame waarborg dat wij
niet zullen gedenationaliseerd worden. Orthodoxie integendeel is
(1) Synodisch Dekreet van de Vereenigde Grieksche geestelijkheid, in de
vergadering van Polotsk, tekst meegedeeld in « Persecution et souffrance >> blz. 72

en 139.
(2) Namelijk de toepassing van strenge kerkelijke straffen op de gevallen

van pogingen om een orthodox er toe te brengen van ritus te veranderen.
(3) b. v. << Orientalium dignitas >> 30-11-1894 A. A. S. 27-250 «De noodzakelijkheid van intellectueele en praktische belangstelling voor het nabije Oosten
Pius XI 1928. De stichting van het Oostersch Instituut te Rome om het Oosten te
bestudeeren en te doen kennen.
(4) Verhaald door P. Bourgeois, S.J. op ci. blz. 1747 Vol I.
(5) Een ikonenschutsel dat het heiligdom van het schip scheidt. Het is essentieel voor de diensten in Byzantischen ritus.
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veilig. Geen orthodox zal ooit tot het Latinisme overgaan en gedenationaliseerd worden. Dat is het stevige Russisch credo. ». P. Bourgeois laat opmerken : « Ik heb deze klacht dikwijls gehoord ; in 't
kort : vereeniging met Rome is slechts een bedekt manoeuvre om ons
tot volledige latinisatie te brengen ». Dezelfde vrees brengt de uitgeweken orthodoxe geestelijkheid er toe met uiterste achterdocht te
zien hoe vele westersche priesters hun oosterschen ritus aannemen
met het oog op een nieuw apostolaat waarover wij nu in meer bijzonderheden zullen handelen.
In Oud-Rusland, even afzijdig als ooit, en in Nieuw-Rusland,
op dit oogenblik goddeloos en voor de missionarissen gesloten,
schijnt er op het eerste zicht maar weinig hoop op welslagen te zijn.
Nochtans bevat de huidige toestand de kiem van een waarlijk veelbelovend apostolaat bij de Russen. Eenerzijds immers werd een der
grootste hindernissen tot vereeniging die we hooger opnoemden,
door de Revolutie weggevaagd ; en anderzijds de tegenwoordigheid
in ons midden van heele groepen uitgeweken Russen, geven ons
een onschatbaar gunstige gelegenheid om de natuurlijke en bovennatuurlijke psychologie van dit begaafd yolk te bestudeeren. Daarbij
nog heeft de goddelijke voorzienigheid door den huidig regeerenden
Paus van gezagswege dien anderen geweldigen hinderpaal weggeschoven : dien van den ritus.
Zooals wij het zullen aanstippen, heeft de Heilige Vader, in
zijn oproep voor Apostelen voor Rusland, geeischt dat zij voor hun
leven den Slavischen ritus zouden aannemen en leeren waardeeren.
Inderdaad de Grieksch-Slavische ritus is een der bijzondere kenschetsen van de missie die zich nu voorbereidt.
Om ten voile dit dubbel opzet van den H. Vader en tevens zijn
verwezenlijkingsmethode naar waarde te schatten, zal het goed zijn
in detail te beschouwen de stappen hiervoor door de Benediktijner
orde aangewend, om redenen die al aanstonds zullen uitschijnen.
In een brief gericht tot Dom Fidelis de Stotzingen, Primaat-abt
der Benediktijnen, gedagteekend 21 Maart 1924, noodigt Pius Xi
deze eerbiedwaardige orde uit om er zich op toe te leggen voor de
Hereeniging te bidden en er voor te werken.
Om wille van de voorliefde en het belang door onze afgescheiden broeders aan de liturgie betoond, om wille ook van hun waardeering voor het kloosterleven en de tradities der eerste Kerkvaders,
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kan het niet verwonderen dat de H. Vader zich tot de kloosterorden
richt om hem te helpen in het aanknoopen van vriendschapsbetrekkingen met het Oosten.
De Benediktijnen, bijv., leven om God te loven door de verzorgde en gloedvolle uitvoering van het goddelijk officie in koor.
Leo XIII heeft bij gelegenheid der stichting van het St Anselmoklooster te Rome in 1887 er op gewezen dat ze een grooten dienst
aan de Kerk in het Oosten kunnen bewijzen door deze gemeenschappelijke belangstelling. Hij drukt zich klaarder uit, in 1893,
in een audientie verleend aan de studenten van St Anselmo : «Ge weet
hoe nauw de verzoening der Oostersche Kerken Mij aan het hart
ligt. Welnu ik reken op U om Mij te helpen deze tot stand te brengen. Dikwijls heb Ik tot me zelf gezegd : 1k heb daartoe de Benediktijnen noodig. De Oosterlingen hebben reeds voor hen een diepen eerbied omdat zij gebleven zijn : mannen van het gebed en van
de liturgie en omdat zij sinds de vroegste eeuwen bestaan.
Pius XI wordt daar dezelfde redenen aangedreven in den hooger vermelden brief : « De Benediktijner orde, zegt hij, was bloeiend
lang voor ide droevige scheiding der Kerken in de 9e eeuw. En wat
meer is, tot op den huidigen dag heeft ze de traditie der vaders getrouw bewaard : ijver voor het goddelijk officie en de grondelementen van het vroegere kloosterleven ; dit maakt de zonen van
St Benediktus bijzonder geschikt om onze afgescheiden Broeders te
verzoenen ». De Paus vraagt de abten van de orde om indien het
mogelijk is in elk land een abdij aan die onderneming te wijden. In
deze abdijen moeten de monniken den Slavischen ritus aannemen en
zich toeleggen op de studie van « de taal van het yolk, zijn geschiedenis, zijn instellingen, psychologie en godgeleerdheid ». Door woord
en schrift moeten zij belangstelling voor die zaak in het Westen
opwekken ; ze moeten Russische bannelingen uitnoodigen om zonder
voorbehoud hun gastvrijheid te gunnen en ze te onderwijzen in
het waar Geloof indien zij het verlangen. Voor de toekomst « zou
het te wenschen zijn dat een monnikencongregatie van Slavischen
ritus zou gesticht worden met een moederhuis in Rome... die al de
monniken van Oost en West in êêne familie zou vereenigen en aldus de oorsprong en het hoofd zou zijn van andere klosters die later
in Rusland zouden gesticht worden ».
Hoe getrouw en succesvol de Zonen van St Benediktus deze
uitnoodigingen en opdrachten hebben beantwoord, moge blijken uit

VOOR EEN NIEUW APOSTOLAAT IN RUSLAND
1.......•

597

de Priorij van Amay aan de Maas (Belgie). Van de 17 priesters der
communauteit heeft ongeveer de heeft sinds jaren de H. Mis en het
H. Officie in Russischen ritus gecelebreerd in een bijzondere kapel
tot dat doeleinde ingericht. De ware oostersche natuur van het
klooster blijkt ook wel zonder die kapel. Men steunt op het handwerk, voor alien (en in feite gaat er zelden een dag voorbij zonder
dat iemand den Prior en de andere monniken het huiselijk werk op
vastgestelden tijd ziet verrichten) ; de kunst eveneens is overheerschend oostersch. In de bibliotheek kan men de meeste der bestaande
tijdschriften inzien, die in verscheidene talen over oostersche zaken
handelen. Een groot deel van het leven en het werk wordt besteed
aan het maken van ikonen en andere heilige voorwerpen die in den
handel worden gebracht. De uitslagen der studie over de oostersche
Kerkvaders zijn verschenen in meerdere werken over liturgie, oostersche Theologie, enz, en in het tijdschrift : « Irenicon » door de
monniken uitgegeven. Eindelijk, indien iemand bij toeval in de abdij
aankomt dan is hij zeker er een of meer orthodoxe Russen aan te
treffen die zich met recht verheugen over die gastvrijheid door den.
H. Stoel ten voordeele van onze afgescheiden broeders aan de monniken opgelegd.
Indien al deze werkzaamheden een rechtstreeksche actie op het
Oosten bedoelen, zijn toch sommige ervan ook aangewezen om een
goeden invloed uit te oefenen op het Westen, invloed op wiens noodzakelijkheid we hooger drukten. B. v. : aan de noodzakelijkheid om
te publiceeren voor een Westersch publiek is gedeeltelijk voldaan
door de hooger genoemde uitgaven. Dit werk wordt aangevuld door
het geven van voordrachten en het celebreeren, van tijd tot tijd, der
goddelijke Liturgie (H. Mis) in verschillende deelen van Belgie,
Holland en elders — een uitstekende weg om in het Westen een
begrijpen van Rusland thuis te brengen.
Uit deze korte trekken van de verlangens van den H. Vader
en hun verwezenlijking kan blijken dat zoo'n werk voor Christus'
zaak ondernomen, buiten al wat aan de missionarissen gemeenschap
pelijk is, nog een grondiger omvorming eischt in hem die zijn leven
aan Rusland's heil wil wijden. Want het is niet aan een wild yolk
dat hij zich voorstelt het geloof mee te deelen en het met dit geloof
de kultuur van zijn geboorteland op te leggen, maar het is tot een
hoog-intellectueele natie, die groot, gaat op haar eigen kultuur en die
geenszins de bedoeling heeft deze voor een andere vrij te geven.
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Hij moet, voor zooveel de genade hem dit kan toestaan, een Rus
worden. Hij moet een nieuwen inwendigen geest opnemen, niet 'outer
een masker opzetten. Aileen door studie en door het zich eigen maken
van den geest in dewelken de zichtbare religieuse gewoonten hun bron
vinden, kan zijn uitwendige houding zoodanig worden als een Rus
ze verwacht van zijn eigen clerus.
Het voorbeeld der Benediktijnen kan dienen tot illustratie van
wat door vele andere orden en congregaties werd ondernomen op
verlangen van den Paus. De Cistensiensers beginnen nu in Jugoslavie
op groote schaal. Als we de Studeten, zonen van den onsterfelijken
Studion van Constantinopel, slechts vernoemen dan is het omdat een
passende bespreking van hun werk een artikel op zichzelf zou
eischen. Ze hebben twaalf Russische huizen in Polen en vormen
aldus een zeer belangrijke vereeniging die wacht om hun oostersche
tradities in hun eigen vaderland te hernemen.
Samen met de monnikenorden hebben ook de bedel- en actieve
orden zich aan dit werk gegeven als antwoord op dergelijke opdrachten van wege den Heiligen Stoel, elk in de richting welke hun leefwijze en aanpassingsmogelijkheden ingeven. Zoo hebben we Capucijnen, Dominicanen ( 1 ), Marianisten, Jezuieten en anderen die
in hun verschillende huizen in Europa in den loop der laatste 7 of
8 jaren hun eerste russische priesters vormden die reeds goed zijn
uitgerust om met vrucht in Russische kringen te werken (2).
Wij eindigen met enkele aanmerkingen nopens een instelling
die in dezen tijd bijzonder duurbaar is aan den Paus : het

Russicum, het Russisch Seminarie te Rome. Gesticht met geld door
de Carmelietessen van Lisieux gezonden, werd het geopend in 1929
voor 4 of 5 studenten. In de laatste jaren groeide het uit tot 20 se(1) Dezen oefenen reeds een verregaanden invloed uit op West en Oost van
uit hun Russisch studiecentrum « Isina » dat gevestigd is te Parijs, 39, rue Francois Gerard, XVI. Hun tijdschrift : Russie et Chretiente » bekleedt een leidende
positie in die gedachtensfeer.
(2) De laatste statistieken — priesters alleen — die we kennen : Dominikanen 2, Capucijnen 3, Jezuieten 8, naast 16 Poolsche oostersche priesters. (Totaal
Jezuieten (priesters, scholastieken, novicen, broeders) in Slavischen ritus : 75).
De Redemptoristen verdienen een bijzondere melding : ze begonnen den Slavischen ritus aan te nemen in 1905 en hebben er nu 150 leden in. Hun ministerie
bedoelt eerst en vooral maar vereischt terzelfdertijd de hereeniging van de volkeren
der grensprovincies van uit Rusland en Ukranie, voor welke zij voorzeker, als « de
dag » zal komen, een grooten rol zullen spelen in het Apostolaat voor
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minaristen (tegenwoordig telt het er 23, waarvan 7 of 8 geboren
Russen en enkele bekeerlingen). Deze jonge mannen zijn afkomstig
uit al de streken van Europa, zij wijden hun leven aan het werk voor
Rusland : ze krijgen de gewone philosophische en theologische vorming aan de Gregoriaansche Universiteit samen met de 2000 seminaristen van alle naties. In het Russicum zelf krijgen ze speciale
lessen over de Slavische Liturgie en ze volbrengen al de gewone
godsdienstoefeningen in hun Kerk van 'St Antonius van Egypte, die
aan het Seminarie paalt, tot groote bewondering en voldoening,
beweert men, van de Romeinen en de Russische Orthodoxen, die
ze dikwijls bijwonen. Daarenboven houden ze zich onledig met de
studie van geschiedenis, letterkunde, theologie en boven al van de
taal van hun verkozen land --- sommigen onder hen studeeren verder
na hun gewonen cursus, in het Oostersch Instituut.
We kennen de wegen van onze Moeder de H. Kerk en daarom
moet al deze inspanning ons, alles samen genomen, als natuurlijk
voorkomen. We hebben haar moeilijke missies in het verleden zien
voorbereiden, ook wanneer er geen onmiddellijke hoop was een voet
in de wijngaard to kunnen zetten als b.v. bij de stichting van het
Germaansch, Engelsch en Schotsch college in Italie, Frankrijk en
Spanje, wanneer de vervolging woedde in Duitschland en GrootBrittanie, De huidige toestand voor Rusland is dezelfde. Als de
nieuwe << Russische » priesters hun seminaries verlaten dan kunnen
ze nuttig gebruikt worden en terzelfdertijd hun vorming vervolmaken
door de' ervaring opgedaan door hun werk in Parijs (200.000 Russen) , Rijsel, Brussel (10.000 Russen) , Shanghai (50.000 Russen),
Harbin, Weenen, New-York, Los-Angeles, Estonia en Polen, waar
ze overal feitelijk aan 't werk gevonden worden. Moge de groote
dag van hun intrede in Russische oorden zeer nabij wegen
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De stijlgemeenschap van Rubens en Vondel
door Gerard BROM.

Nu alle sprekers van onze moedertaal zich meer en meer bewust
worden van een geestelijke eenheid, kan het vormend zijn ons samen
te herinneren, hoe de grootste schilder van Vlaanderen en de grootste dichter van Holland nog bij het voltrekken van de staatkundige
scheiding, die zich vlak voor hun ogen afspeelde, een innige samenhang hebben bewaard. Niet het Antwerps bloed alleen is het, waardoor de beide meesters verbonden zijn ; want bloed is geen geest
en onze beschaving zou weer tot een barbaarse bloedwraak vervallen, wanneer we het beslissend onderscheid tussen lichaam en
ziel gingen vergeten. Het moet ook meer wezen dan het katholiek
geloof, dat wel de diepste maar tegelijk de algemeenste vereniging
levert, waarbij immers nog vrije speling voor de nodige verschillen
overblijft (1). Evenmin valt het kenmerk te vinden in een humanistische vorming, die beiden tot het vieren van Ovidius dreef, of zelfs
in de kunstleer, die ze ieder op hun beurt bij gelegenheid beleden.
We zijn verder niet klaar, zo dikwijls we hun onderwerpen aan
elkaar zien beantwoorden (2), al brengt het ons een beetje nader,
dat Rubens met een rij plaatsnijders in zijn gevolg een vruchtbare
invloed op allerlei motieven van de poezie heeft geoefend, toen Ant, werpen nog sterk genoeg de toon aangaf om met de monumentaal
gevierde inkomst van Ferdinand binnenkort Amsterdam tot artistieke huldiging van Maria Medici aan te zetten, waarbij Vondel
persoonlijk betrokken was en waarbij tenslotte Rembrandt's Nachtwacht ook mag meegerekend worden (3).
(1) Als geestverwanten staan Rubens en Vondel getekend in mijn Vondels
Geloof (1935) bl. 333-371.

(2) Een voorbeeld genoemd door B. H. Molkenboer, Studia Catholica,
1929, V 275.

(3) Vondel herinnert uitdrukkelijk aan Rubens' reeks werken ter ere van
Maria Medici met deze vergelijking : << gelijk het puikpenseel de Bruid vertoont op
doek of vlak paneel >> (J. Zey : Vondel's Altaargeheimenissen [1924] bl. 28).
Naar de cyclus in het Louvre verwijzen ook andere versregels (W.B. III, 159 en
vooral 621 vv.)
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Wat rest er dan, dat Vondel met de Lien jaar ouder en zoveel
vroeger rijpe Rubens verenigt ? Het wezenlijke van een kunstenaar,
het scheppend vormbeginsel, met een woord de stijl, die we met
eigen ogen van hun werk moeten aflezen, zonder ons door hun
theorieen te laten misleiden. De dichter meende zich volledig uit te
spreken, toen hij drie dingen in de wereld het mooiste noemde :
Rubens, het Amsterdams Stadhuis en Virgilius ( 1 ) . Op groter of stand van de geschiedenis zouden wij in deze drie lief des desnoods
drie verschillende stijlen kunnen onderscheiden : barok, klassicisme
en klassiek. Maar evenmin als Vondel begreep Rubens feitelijk of
te wijken van de antieken, omdat beiden een oorspronkelijkheid bezaten, die ze zich als geschoold humanist nauwelijks ,durfden bekennen. Rubens prees de architectuur van de renaissance om de
soberheid en doelmatigheid aan, ofschoon niets minder sober of
doelmatig was dan zijn eigen bouwplannen. Vondels drama viel ook
lang niet zo academisch uit als hij geloofde of bedoelde. Gelukkig
is het werk van kunstenaars nu eenmaal anders dan hun program !
Ze wilden antiek heten en konden enkel modern, dus eenvoudig
barok zijn. Genieen zijn immers zich zelf, zwakke talenten daarentegen laten zich hieraan herkennen, dat ze met alle geweld modern
willen doen en hopeloos ouderwets blijven, omdat ze niets van zich
zelf zijn. Rubens en Vondel hielden plichtmatig het Grieks ideaal
voor hun norm en waren met dat al te zelfstandig om het schools
te volgen. Aan een Venus herinnert Vondels beschrijving van het
Astartebeeld, zoals Rubens zijn drie Gratien bij de opvoeding van
Maria Medici naar een dergelijk voorbeeld ontworpen heeft : (K De
schone is wel in 't vlees, het hoofd eer klein dan groot, de schouders
vallen smal, het voorhoofd niet te hoog » (2). Maar dat het vrouwelijk type bij Rubens of Vondel juist aan dit gipsmodel zou beantwoorden, weten we wel beter.

1. Hofkunst.
Is een vorm werkelijk eigen aan een persoon, dan moet hij door
een geest bezield wezen. Deze geest is bij de page en diplomaat
Rubens onmiddellijk, bij de koopman Vondel in zijn republiek ander
(1) Bespiegelingen I 784, 797, 827, 980, II 1009.
12) W. B., V 386 v.
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de zuidenwind ook onweerstaanbaar de hoofse geest. Zelf getuigt
de dichter terloops, te streven naar hoffelijken stijl » (1). Zijn
verzen vertonen daarom bij voorkeur het officieel Amsterdam, het
officieel Holland, het officieel Europa, want hij viert graag openbare
gebeurtenissen van Kerk en staat ; en herdenkt hij soms andere mensen dan vorsten of veldheren, geestelijken of geleerden, dan is het
toch bij een officiele gelegenheid als huwelijk of statieportret, in
plechtige trant, zodat het binnenhuis met het dagelijks leven, waarvan de schilders bij zijn landgenoten wondere geheimen weten te
openbaren, gewoonlijk onder zijn verheven stijl verzinkt. Hij prijst
de deftige Hooft, wiens gulden rijmen in het voorhoofd van aanzienelijke stadsgebouwen kunstig gegraveerd en in de kerken boven
de tomben met gouden letteren en gladde toetssteen uitblinken » (2)
Dit is de plechtige bazuintoon van de barok, die het treurspel uitsluitend binnen paleizen kan bouwen. Dat Rubens onder de Aartshertogen iedere kerk beschouwt als het hof van de Koning der
koningen, valt te verwachten ; verrassend lijkt het, hoe deze hoftrant wordt toegepast tot in zijn Boerendans, die zich niet alleen
door een samenvattende kring en meeslepende vaart maar ook door
arcadische figuren op blote voeten volledig onderscheidt van Breugel's geval, waarbij de stroeve koppen en stijve botten ons midden in
de Kempen vasthouden. Even hoofs doet ons Vondels landelijk spel
Leeuwendalers aan, niet toevallig uitgegeven met zijn vertaling van.
Virgilius' Herderskout en nog eerder verwant aan de barokke pastorale. Zijn alles behalve virgiliaanse Rei van Bacchanten levert een
toelichting bij Rubens' schilderij in Munchen (3). Mythologisch
bevolkt is dan ook de verbeelding van beide kunstenaars, die evenveel saters op bokspoten laten rondspringen, waan-ian ze wel eens
het voorkomen van verklede boeren geven. Rubens' landschap houdt
iets feestelijks; zoals een Zondagskind de wereld ziet : zijn groen
is lichter, zijn yolk edeler en er schijnt een stoet van nimfen door
te zweven, die we bij Vondel meermalen te horen krijgen. De hoofse
smaak deelt zich bij de dichter zelfs aan paarden mee, die een kleine,
hoge kop, dunne nek en brede schoften moeten vertonen als een
modieus ruiterportret van Antoon van Dijck (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

W. B., V 405.
II 82.
IV 552.
III 623.
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Een pralende voordracht begeleidt zulke statige houdingen. Vondel zal een overvloed van weelderige woorden uitstorten, of het tafereel ze vordert of niet ; Rubens kleedt de rouwende zusters van Lazarus
en de rampzalige moeders van de Onnozele Kinderen nog in blinkende zij, al lijkt die pronk geen middel om de stemming te verdiepen.
Veredelen doen ze alle twee, door Maria's zwangerschap zo kies
mogelijk aan te duiden (1 ). De sierlijke lijn verliezen ze nooit, want
ook de dichter ziet Christus' lichaam, « zo schoon als 't is geschapen »,
aan het kruis hangen (2). Volgens die idealizerende strekking wordt
de eerste de beste burgemeester bij Vondel wat iedere vorst of held
bij Rubens is : een figuur, die een voorname houding moet aannemen,
omdat hij zo'n hope waardigheid vertegenwoordigt. Het dieper
doordringen tot de psyche zou strijden met de eerbied voor het
gezag, dat de mens achter zijn ambt terug laat dringen. Het idealizeren betekent geen hulde voor de persoon zozeer als voor de stand ;
en lijkt deze opvatting ons wat uiterlijk of slafelijk, dan zou kunnen liggen aan een minder levendig gemeenschapsgevoel. Rubens
wil eigenlijk niet voor portretschilder doorgaan, zodat zijn eerste
en zijn tweede vrouw in zijn voorstelling min of meer op elkaar
lijken, gestileerd als beiden zijn op hetzelfde type met zwierige golvingen van een geschulpte mond, een gekrulde neus, een gebogen
wenkbrauw, een gevuld gezicht en bewogen vingers. Vondels toneel
vindt zijn kracht evenmin in scherpe ontleding of rake uitbeelding,
want de helden zijn alien naar een abstract idee opgevat, waardoor
het spel , eerder retorisch dan dramatisch aandoet. Waar is ergens
het gezicht van Rubens, waar het karakter van Vondel, dat ons om
zijn enigheid levenslang bijblijft ? Hun kunst wil gedragen worden
door een algemeen gehalte vol epische breedheid : Vondel, die
Rubens verheerlijkt om zijn « zinrijke » en « allervernuftigste allegorieen, vergelijkt zijn eigen treurspel met taferelen van « historieschilderkunst > (3).
In dat alles herkennen we duidelijk een streven naar het monumentale. Het machtigste formaat is Rubens nooit te groot, zolang
hij met zijn luide galm ontelbaren tegelijk bedoelt aan te spreken.
Intiem fluisteren doet de schilder even zelden als de dichter, omdat
beiden in groepen, in koren, in massa's Leven. Zelfs een opstandige
(1) Altaarg. I 1109 vv. vgl. zijluik Kruisafneming 0. L. V. Antwerpen.
(2) I 1502.
(3) W. B., III 801 v., IX 383.

604

DE STIJLGEMEENSCHAP VAN RUBENS EN VONDEL

Lucifer is geen enkeling, want de Luciferisten samen Belden voor
de hoofdpersoon van Vondels sterkste drama, waarin de reien, die
de stem van een gemeenschap uitdragen, telkens het hoogtepunt
vormen. Rubens laat een overweldigende indruk van woelige legerscharen na, waarvan de schijnbare wanorde meesterlijk door stan.
daardhoudingen en machtsgebaren wordt beheerst. De schilder kan
nu eenmaal geen meester van het individueel portret als Rembrandt
zijn, omdat zijn figuren met een doorlopende beweging in elkaar
grijpen en altiid naar buiten of naar boven, niet naar binnen zien.
De dichter kan geen meester van het stemmingslied als Bredero zijn,
omdat zijn reien een ononderbroken stroom van beelden vormen, die
een wijder wereld dan de eigen ziel weerspiegelen. Reeksen, stoeten,
trossen vliegen voorbij als in een fuga, clite zijn veelstemmigheid
door weerkiank op weerklank eindeloos schijnt te vermenigvuldigen.
Rubens' figuren houden voeling met een ruime omgeving, hetzij op
aarde of in de hemel of nog liever op aarde, en in de hemel meteen ;
ze zijn onafscheidelijk van emblemen en zitten voorgoed aan een
publiek vast. Vandaar een pathos, dat gauw tot theatrale apotheose
stijgt. Wat bij Vondel wel eens valse smaak werd genoemd, is niets
anders dan een Rubensiaanse voorliefde voor klinkend rood en blank
en een rondedans van het heelal (1 ). Zijn bevoorrechte woorden
heten « omhoog )) en « zwanger (2) : het een geeft de duizelingwekkende drang, het ander de zwellende weelde van de barok weer.
Cherubijntjes dartelen « in goud en hemelsblauw » en bij Maria
Hemelvaart « scheen Jeruzalem daar boven uitgelaten » (3). Vondel
voert niet minder rijmklanken in het veld , dan Rubens ornamenten ;
beiden hebben een onuitputtelijke macht om de eerste de beste stof
in sierlijke vorm te plooien, beiden laten zich daardoor soms verleiden tot drijven op hun virtuositeit. Zoals de schilder nog volwassen zijn Titiaan kopieert, vertaalt de rijpe dichter zijn Ovidius,
« om den geestigen zwier in 't hoofd te krijgen ». Op zijn hoogste
kracht schrijft Vondel vijf verschillende bruiloftsgedichten, ieder
afgepast honderd regels lang, blijkbaar op bestelling geleverd, als
de schilderijen van reusachtige afmeting, die Rubens zonder bepaalde
inspiratie schildert of grotendeels door leerlingen laat schilderen.
(1) Vg1. W. J. A. Jonckbloet : Geschiedenis der Ned, letterkunde, 3, 1882,
IV 160 v.
(2) W. M. Frijns : Vondel en de <,< Zeestar », 1928, bl. 167.
(3) W. B., III 351, IV 433 Zunchin 1574 vv.
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Geeft Vondel overvloedige lofverzen voor allerlei boeken, Rubens
niet minder titelprenten, want de meesters delen een uitgesproken
decoratief vermogen, waarmee ze bij allegorische strekking en mythologische wending nog echt levenswarm werk weten te scheppen.
2. Ordening
Die overvloed beheersen ze met verwante kunstgrepen. Om een
vlotte massa in geen overstelpende chaos te laten verdrinken, hebben
ze , een heel hechte ritmiek nodig. Wie twijfelt er ooit aan Rubens' gave van ordenen, waarmee hij slagvelden met strategische
zekerheid overziet ? Het verbaast ons hoegenaamd niet, dat Vondel
aan die schikking het eigenlijke meesterschap van een schilder toekent, want zijn meester in de kunst is de geweldige Rubens. Nu
vordert het opdrijven van de emfaze wel een versterkt accent en
daarvoor gebruikt de barok graag het middel van de verdubbeling.
Zuilen en engelen, bomen en soldaten worden telkens twee aan
twee gekoppeld. Een rijk geval Levert de Kroning van Maria Medici in het Louvre, waarbij twee kardinalen, twee bisschoppen en
nog eens twee bisschoppen, twee hofdames, twee pages, twee honden en meer zulke paren optreden, terwijl zelfs de kaarsen op het
altaar, tegen alle ritueel, in dubbeltallen gerangschikt staan. Vondel
kent iets dergelijks in zijn stelsel van synoniemen, waarbij de herhaling ook tot zwaarder nadruk dienen moet. Een voorbeeld :
« ...Hij stond verrukt, vervoerd,
Stokstijf en stom, gelijk een beeld dat zich niet roert ».(1 )
Een ander voorbeeld :
« ...zo ziet men een manier,
Een aard in plaat en print, een ommetrek, een zwier ».(2)
Hier verschijnt telkens een rij paren als in een bruiloftstoet of processie. De dichter noemt dat een keer « eenzelve zaak en zin op verscheiden manieren bewoorden en sierlijk uitdrukken ». (3) En dat deze
overdaad meer betekent dan 'outer breedsprakigheid, bewijst
(1) W. B., IX 693.
(2) Bespiegelingen, V 1080.
(3) W. if., V 486.
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ons de bouw van zijn toneelstukken. Waarom vermeerdert Vondel,
die Loch in de klassieke eenheden naar een bewuste vereenvoudiging
streeft, zo stelselmatig het getal van zijn personen ? Waarom words
in Salomon de Wetgeleerde met de Hogepriester, in Jefta weer de
Hofpriester met de Wetgeleerde verdubbeld ? De dichter scandeert
de verschijnselen geregeld twee aan twee :
<< Het Wetaltaar heeft twee maal zes pilaren,
En Christus' Dis telt ook Brie dubble paren
Als pijlers... ». (1)
Deze tectoniek volgt de stijl, die door Michelangelo aan de Sint Pieterskoepel is ingewijd en zo'n vaste afwisseling herinnert aan de
opbouw van Rubens' groepen, die met dubbele trappen omhoog
stuwen naar de hemelsfeer.
Vondels Altaargeheimenissen zijn even gerekt als Rubens'
Triomfen van het Allerheiligste, omdat deze reeksen op een uiterst
gemak van rijmen en lijnen voortglijden. Overtuigt de schilder ons
niet van de illusie, dat zijn groepen zouden afgebeeld staan op, vanboven door engelen gespannen, tapijten, nog minder maakt de
dichter aannemelijk, dat zijn geleerde vertogen woord voor woord
door een hemeling uitgesprogen worden. Maar was hier in
de vorm geen grens aan de verbeelding gesteld, we gingen aan een
eindeloos vermogen van moduleren geloven. (2) Zo'n meesterwerk
valt nooit in stukken uiteen, nu het niet kunstmatig ineen genet blijkt
te zijn. Vondels brede perioden zwaaien van vers tot vers met dezelfde vrijheid, waarmee Rubens' grootse omtrekken een golvend
lijnenspel langs allerlei figurers dansen. Die inspiratie houdt zo'n
onuitputtelijke adem, dat het geen wonder is, hoe dikwijls de horen
van overvloed als beeld moet verschijnen. Ver bloeien zulke gezonde
werken van de nerveus gebroken curve, die veel moderne kunst
krampachtig doorschokt. Al vroeg verstaat Vondel het om een zin
over twee en dertig regels te draperen als de sleep van een koningsmantel.(3) Het overlopen verzekert aan zijn verzen daarbij een
bewegelijkheid, die Rubens' gewaagde en eeuwig geslaagde asym(1) Altaargeheimenissen, III 499 v.
(2) Vgl. de gevoelige overgang van Apollo's lauwer naar Virgilius' bloemen
(W. B., VI 87).
(3) W. B., I 136.
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metrie nadert. Geeft het samenvallen van de zin met de regel immers
aan gedichten een statige, om niet te zeggen stijve, indruk van evenwijdige horizontalen, het enjambement daarentegen vermeerdert door
de verbroken regelmaat zelf levendige verrassingen als een zigzag van
cliagonalen of liever een op- en neerverende spiraal. En de schroeflijn, de wenteltrap tekent de barok, die alles in een werking wil samenvatten. De dynamiek mag nergens zijn spanning verliezen, het
hele kunstwerk moet, zoals Vondel verklaart, « doorgaans vOlstaan ».
Hoe dit kenmerk volledig voor Rubens gelds, hoeft niet aangetoond te worden. Zijn verzorgde tekening bereidt volgens getuigenis van Vondel het schilderen heel en al voor. (1) Het gevolg
is een compositie vol bewegelijk evenwicht als een ballet. De schilder
laat op het voorplan meermalen twee solisten naar elkaar overbuigen, zoals de dichter uit ,het yolk enkele figuren losmaakt voor de
dialoog ; en de ronding van dit paar hoof den markeert het ritme
van de volledige groep. Het concentrische plan vormt dan ook de
geheime aantrekkingskracht, waardoor een woelige barok .de tegenstrijdigheden binnen het ovaal samendringt. Vondel heeft dit vormgevoel in zich opgenomen, wanneer hij het heelal op de manier van
een koepelbouw voorstelt « met gewelf en Bogen », die « ommedraait
in ongelijke kringen », terwijl het mooie van het mensehoofd
weer hierin bestaat, « gelijk een hemelwelf zo kunstig rond gebouwd >> te zijn. (2) Deze ronding plant zich overal voort als de
zegen van de borsten, die aartsvader Jacob zijn vruchtbaar nageslacht meegaf. Vondel vergeet zijn antieke lessen over de strenge
soberheid, nu Rubens hem de weelde van de natuur laat bewonderen.
De dichter denkt zich een verleidelijke vrouw als « een vette poezel »
en vleit een jonge vriendin, dat ze zo netjes poezelachtig is en
vetjes ». (3)
(1) W. 13., IX 690.
(2) Bespiegelingen, III 86 vv.
(3) W. B., I 453, II 816
Jan Luyken besloot zijn Duitse Lier ook met een naaktstudie, waarin de
woorden poezel » en « gezet >>, « bol >> en « rond » elkaar aanvullen. Blijkbaar
werd de vrouwelijke schoonheid in Rubens' eeuw anders gewaardeerd dan in de
dagen van Mem1ing. Zo kon de satirische Italjaan Pietro Salvetti een magere geliefde met deze ironie ophemelen :
« Ha un certo visino,
una stentata cera,
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1 Glans.
Een vergelijking van Rubens' schilderijen met gravures van
zijn school bewijst intussen, hoe zijn eigenste bewegelijkheid aan
lichttrillingen te danken valt, die een harmonische overgang en
ritmische wisseling van tonen voortbrengen. Zijn onfeilbare smaak
durft een ontzaglijk paneel met helrood vullen van een mantel, omdat
niet zozeer de golvende plooien als wel de tintelende stijgingen en
dalingen van de valeurs zijn bezieling levendig houden. De macht
van zijn gebaren wordt gedragen door de kracht van zijn kleuren ;
en daarom kan de schilder nooit eentonig werken als de dichter, die
geen climax of anticlimax aan zijn synoniemen, geen verrassend
verkort aan zijn episoden heeft mee te delen. Hoe Vondel toch kijkt
door de ogen van Rubens, leren ons enkele aanhalingen : « De
sluiers waaien weids gelijk een ruitervane ». (1) Hij ziet de vrouwelijke bevalligheid « van boven vane' en zwiere' in 't lichaam,
schoon van leest », waarbij ons de lenige wendingen van de schilder
voor de geest komen. (2) Zo verschijnt een engel :
« 't Gekrulde en gouden haar bij lokken nederhing
En 't hagelwit gewaad, met good' omzoomd, ontving
Door 't slingeren een zwier van boven tot beneden >>.
Hier zweeft een martelares : « Het purpren kleed, gevoed met witte
armijnen, werd van dertle windekens bij wijlen opgeheven >>. (3)
Ten overvloede ontwerpt Vondel een barokke cartouche in deze
woorden : « menigwerven omgekruld », « met loof en vrucht overkleed ».(4) Ter ere van levende goudsmeden met hun bolle vormen
viert hij de weelderige stijl, die voor hem — en dit is het afdoend
che par giusta maniera
di Pietro Perugino :
non è che ossa e pelle,
e pur vuol comparir fra l'altre belle.
Sembra una larva, un fantasma, un niente :
non so se sia sostanza o accidente ».
(Benedetto Croce : Storia della eta barocca in Italia, 1929, p. 393).
(1) W. B., III 112.
(2) IX 523.
(3) III 723, 726 ; vgl. Altaargeheimenissen, I 393, Salomon, 653.
(4) U. 1657-1660, bl. 284.
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teken van zijn barok gevoel — « simpel ) de 1 natuur , vertegenwoordigt :
« Hij teelt een rijkdom van gedachten,
Dooreengevlochten, daar de krachten
Der geesten op gespannen staan,
Om 's mans versieringen te raën ».(1 )
De tinten wemelen als vuur : « een kleed van vlam en purpergloed )
of c dat van vlam geweven koorgewaad ». (2)
Rubens' kleurwerking straalt door de volgende verzen, die prutti
willen schilderen :
« Het tere brein, met blonde en kruifde pruik beslagen ;
De bruine gitten, die door schalke winkbrauw zagen ;
De leden, schoon van leest, van roering rap en gauw ;
Het spierwit vel, 'twelk scheen door 't zuiver hemelsblauw
Der kledinge, waarop oranje sluiers hingen ;
De parledruiping van des ()oriels goude ringen ;
De wieken bont van pluim, van jufferogen blij... >>. (3)
Op Vondels toneel mag Been bloed vloeien, maar de bodeverhalen
toveren ons het vurig rood rijk genoeg voor ogen «als in een vleeshal,
daar de slachter tot aan de enkels in rokend runderbloed zich baadt,
bespat, bebloedt ». (4) Dit gaat allerminst buiten Rubens om, wanneer de dichter niet alleen het offerbloed van Christus prijst « zo
schoon en rood als 't viel », maar de verwantschap tussen zijn verzen
en de verven bekent : « Het bloed begint te schilderen den roden
offerzoen ». Sprekend is vooral dit getuigenis :
« Dat schildere u voor ogen 't bitter sterven,
Gemaald op 't kruis met levendige verven ».(5)
Rubens' fijne smaak betuigt zich bij zijn Lansstoot, door de bloedstroom aan de verkorte kant van het schuingehangen lichaam te
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

U. 1671, III 364
W. B., II 770, IV, 782.
II 773.
IX 924.
IV 709, 788, 798.
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vertonen, en bij een gruwelijk gegeven als Sint Lievens marteling,
door de bloedkleur te overstemmen met de vuurrooie muts van een
beul en de rooie mouw van een ander, waartussen het verminkte
hoofd van de heilige stil is opgenomen. Twijfelt iemand overigens,
of hier de barok zich heeft uitgevierd, laat hij de gotieke Memling
even oproepen, bang voor het minste bloed bij de heldedood van.
Sint Ursula's maagden, die door Rubens als een blank-rood bloemenveld , geschetst worden ; ofwel de romanist Cornelis van Haarlem,
die de Kindermoord, ook een onderwerp van Rubens, afbeeldde zonder 66n druppel bloed op de kalkwitte lijven, die hij veel te academisch was om ergens met wat rood te besmetten.
Rubens en Vondel houden van een hoog en klaar koloriet, waarin het licht de dingen doorschijnend komt maken. Hebben ze geen
van beiden de duivelse trots of de menselijke ellende in alle tragische
diepte doorgrond, ze openbaren ons des te triomfantelijker de zuiverste glansen van het paradijs. « Een wolk waarin de zon met heure
stralen speelt en schildert en schakeert doorluchte regenbogen » —
zo staat het hemelgezicht van de dichter verheerlijkt naar het landschap van de schilder. Lucifers' val lijkt een bliksemslag midden in
zonnestralen ; zelfs het doodslied van Konstantijntje is met zilverig
palet heel helder getint ; en al het zonnige van Rubens' Eva glanst
terug op Vondels Eva, die « in blankheid perle en perlemoer te
boven » gaat. (1)
« Men ziet het bloed gezond door 't blanke vel been gloeien
Gelijk de morgenlucht, als 't licht begint te groeien ». (2)
De taal vormt eindelijk een nieuw woord onder de indruk van een
paneel, wanneer een ridder in het rood de verbeelding van zijn geliefde met « een roodheid » gaat vervullen. (3) Hier is de kleur een
zelfstandigheid voor Vondel geworden en het is de lievelingskleur
van zijn uitverkoren schilder, die hem zo bijna impressionistisch
leerde zien. Hier Casten we meteen het moderne van de barok.

(1) Lucifer, 174, 1857 v.
(2) U. 1671, III 357.
(3) W. B., IV 499.
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« Na den Arbeid * De Dopolavoro
door A. BRIJS.

Waaraan wordt de vrije tijd besteed na den arbeid, vooral na
den lichamelijk, verstandelijk, zedelijk neerdrukkenden fabrieksarbeid ; na den 8-urigen en weldra 7-urigen arbeid ?
Het vraagstuk dringt zich op. Heel bijzonder aan ons, Katholieken ; om de stoffelijke, en nog meer om de verstandelijke en zedelijke belangen van den arbeidersstand.
En aan de dictators om hunne totalitaire strekking : ten einde
de meest ontvankelijke onder de burgers aan ongewenschte invloeden te onttrekken en ze naar hunne idealen te kneden.
In Italie zijn bijna drie millioen arbeiders ingelijfd in den « Dopolavoro », die wil voorzien in hunne behoeften « na den arbeid » —
naar de letterlijke vertaling van het woord : d o p o = na ; 1 a v or o =---- arbeid — ; in hunne behoeften als arbeiders en als leden van
den Fascistischen Staat.
*
**

Reeds voor den oorlog stellen wij in Italie enkele pogingen vast
om zich de belangen van den arbeider « na den arbeid D aan te
trekken, zoo b.v. heeft heel vroeg, lang voor 1 880, Rossi bij zijne
weeffabrieken, te Schio bij Vicence, een heel complex sociale instellingen gevoegd : een moederhuis, een kinderen-ziekenhuis, een
hospitaal, een mutualiteit, een badinstelling, reizende boekerijen,
arbeiderswoningen, enz. « Il Cantiere Navale Triestino » bouwde
een schouwburg met 1.000 plaatsen, legde stadia en tennispleinen
aan, zorgde voor het oprichten van een muziekkring en een koorzangmaatschappij, enz.
Maar het bleef toen bij pogingen van plaatselijken aard en los
van elkaar ; eene centrale organisatie was onontbeerlijk, wilde men
de werking uitbreiden en haar een zekere eenheid verzekeren.
Mario Giani verdedigde deze gedachte en met steun der « Fasci
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di Combattiemento », stichtte hij een eerste bureel van « Dopolavoro »
om de werking te bevorderen : na te gaan wat reeds bestond en hulp
te bieden. Het bureel ging weldra over tot de publicatie van een
tweemaandelijksch tijdschrift, Dopolavoro », dat veel er toe
bijdroeg om zijn invloed uit te breiden. Het bleef evenwel voorloopig
een private instelling welke geen rechtspersoonlijkheid genoot.
Maar het intusschen gevestigd Fascistisch regiem legde, in
functie met het nieuw staatsideaal, nadruk op de behoefte aan geestelijke hernieuwing bij de massa, en de Fascistische Syndikaten
brachten de zorg voor de opvoeding der leden in hun programma.
De Dopolavoro kwam in 1923 onder hun toezicht en werd daardoor
bij de overige instellingen van het regiem ingelijfd. In 1925 werd
eindelijk de centralisatie voltrokken door het oprichten van de
0. N. D. of « Opera Nationale Dopolavoro » die alle initiatieven
groepeerde welke zich tot doel stellen de werkers in hunne vrije
uren bij te staan en cultureel te ontwikkelen.
De oprichting der 0. N. D. bracht ingrijpende veranderingen
mee :
De 0. N. D. moest een politiek-sociale rol van nationaal karakter vervullen ; ze werd immers het sociaal orgaan dat aan P. N. F.
of « Partito Nationale Fascista » het middel gaf om bij de massa hare
princiepen te doen binnendringen ; tevens zien wij de beteekenis
van 't woord werker » verruimd om behalve de werknemers ook
de werkgevers te kunnen opnernen, elk « werkend » lid der maatschappij is er derhalve op zijn plaats. Z. K. H. Emmanuele
Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta werd eerste Voorzitter der O. N. D,
Sedert 1927 is het beheer toevertrouwd aan een bijzonder Commissaris ; als zoodanig traders op Z. E. Auc.3usto Turati (tot 1930) en
Z. E. Starace, beiden tevens Algemeen Secretarissen der P. N. F.
In de veelzijdige werking der 0. N. D. onderscheiden wij :
1) onderwijs ; 2) kunstontwikkeling ; 3) lichaamsoefeningen en
sport ; 4) bijstand.
Aan het ontwikkelingswerk komt eerst en vooral toe het
bestrijden der onwetendheid op het platteland door lessen aan ongeletterden of minder ontwikkelden, een , dringende noodzakelijkheid
in meerdere afgelegen landbouwgewesten.
Doch daarbij blij ft het niet, het programma voorziet ook beroepsonderwijs en lessen tot ontwikkeling der algemeene cultuur ;
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vooraan staat evenwel het beroepsonderwijs om het overwegend
belang van beroepskennis voor de grootheid en de welvaart der natie,
en, aangezien Italie een overwegend landbouwland is, wordt bijzondere zorg aan het landbouwonderwijs besteed : theoretische avondlessen wisselen of met praktische oefeningen en proefnemingen,
hierdoor kennen de nieuwe methodes een snelle en breede verspreiding. In 1935 werden 978 lessen gegeven.
Niets, op het gebied der algemeene cultuur laat de Dopolavoro
,onverschiffig : physica, scheikunde, vreemde talen worden aangeleerd ; lessen over geschiedenis, aardrijkskunde en de fascistische
arbeidswetgeving zijn van bijzonder belang tot verheerlijking van
het regiem en opwekking der nationale fierheid.
Het aanlokkelijkste uit de moderne methodes moet het yolk
aantrekken : de lessen worden meest alle door den film toegelicht ;
werkhuizen en modelhoeven worden bezocht, onder leiding van bevoegde gidsen uitstappen naar kunststeden ingericht, enz. ; allerlei
tentoonstellingen wekken de aandacht van de leden, (1.577 in 1935);
boekerijen bieden leerrijke lectuur aan, in de localen zelf, maar ook
door reizende bibliotheken : vrachtwagens die door de dorpen trekken om er boeken te leen aan te bieden (in 1935 werden 5.034 boekerijen geopend en 1.118.893 boeken uitgeleend) ; zelfs werden novellen-wedstrijden door de provinciale Dopolavoro ingericht om de
leden in de gelegenheid te stellen oorspronkelijk werk te leveren.
Traditie, klimaat, omgeving hebben het Italiaansche yolk steeds
naar kunst en kunstuitingen gedreven ; het spreekt vanzelf dat de
Dopolavoro die heilzame neiging niet onbenut liet : tooneel, cinema,
radio, muziek, koorzang, folkloristische betoogingen ontwikkelen ze.
Het « Comedia del Arte » dat genre stierf in Italie nooit
geheel uit — werd reeds vôtir het oprichten der 0. N. D., in de
voornaamste steden, door liefhebbersmaatschappijen beoefend, maar
het genre was vervallen en de .opgevoerde stukken hadden elk artistiek ,peil verloren. De 0. N. D. trok zich de heropvoeding dier
kunstenaars aan terwijl ze bij het yolk belangstelling ontwikkelde
voor kunstvolle uitvoeringen. De provinciale federaties zetten de
kringen aan tot tooneel maar houden tevens toezicht over de keus der
stukken en de uitvoering terwiji de lessen over dictie, spel, inceneering, de spelers op de hoogte hunner taak brengen. In 1926 telde
men 113 actieve tooneelkringen, in 1930 : 1.750 en tegenwoordig zijn
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er 2.066 ; 1.227 schouwburgen werden opgetrokken, 32.000 spelers
namen deel aan de feesten.
Maar alle volkslagen moeten bereikt, niet enkel in de steden
maar tot in 't kleinste dorp. Hier kunnen Been zalen opgericht en
brengen de « Caro di Tespi » uitkomst : vrachtwagens met al het
benoodigde. Ter plaatse aangekomen, kan men in enkele uren tijds
het tooneel optrekken. In 1930 werd zelfs een lyrisch « Caro di
Tepsi uitgerust. 8 vrachtwagens vervoeren het ; het kan 6.000 tot
10.000 toehoorders bevatten en al het noodige is voorhanden om
't is eender welke tooneelschikking te verwezenlijken. In 6 jaar
heeft het gediend om 382 uitvoeringen in 208 steden of dorpen voor
ongeveer 1 millioen toeschouwers op te voeren.
Naast het tooneel de bioscoop en de radio ; ook zij worden aangewend voor ontwikkeling en voor het verspreiden der sociale en
politieke opvattingen der Partij.
De Italiaan is muzikaal aangelegd en ook deze hoedanigheid heeft
de 0. N. D. tot ontwikkeling doen strekken : ze zette aan tot het
oprichten van muziekmaatschappijen ; men telt er 3.787 welke
115.000 leden groepeeren en in 1935 : 57.000 concerten gaven ; ze
houdt door klavier-, viool-, dichtwedstrijden de aandacht gespannen.
VOOr de oprichting der 0. N. D. werd door het yolk de beoefening van sport bijna geheel verwaarloosd, en 't kostte de leiders
der 0. N. D. evenveel geduld als bekwaamheid en behendigheid om
de sportopvoeding van dat yolk te leiden. Ze slaagden volkomen in
die ondankbare taak : heden wordt sport druk beoefend en wekt het
veel belangstelling onder de massa. Doel is hier niet het vormen van
kampioenen maar wel van sterke, wilskrachtige en moedige mannen,
in staat den dagelijkschen last van den arbeid te dragen en in hun
militairen dienst ten voile voldoening te geven. Ook daardoor volbrengt de Dopolavoro ihare taak als orgaan der Partij : « de natie
moet oversterk zijn ; tegen de gemakzucht van het moderne leven,
die de menschen ontzenuwt, moet men reageeren, het individu moet
lichamelijk en zedelijk krachtig staan, heel het vraagstuk van het
moderne leven is een vraagstuk van energie ». leert ons Givanni
Bertinetto in zijn « Il Libro del Dopolavoro ».
Eindelijk het reizen. Eene onderafdeeling der 0. N. D., de
« Federazione Italiana dell' Escursionismo », organiseert uitstappen
tegen gunstige voorwaarden en doet ze tot verzet en tevens tot ont-
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wikkeling strekken ; ze gaan naar het natuurschoon door bergen en
bosschen aangeboden of naar de kunststeden.
Ook rechtstreeks stoffelijke bijstand wordt aan de leden aangeboden : bij iedere provinciale afdeeling en op hare ondergeschikte
plaatselijke bureelen treffen wij een Comiteit voor Bijstand aan dat
elken avond zetelt en voor alle leden toegankelijk is. Die Comiteiten
hebben een onderzoeksmandaat. Flulp wordt geboden voor het oprichten van woningen, voor het aanleggen van moestuinen, door
verzekeringen tegen risico's niet door de beroepsverzekering gedekt,
door talrijke prijsmervinderingen in de openbare eetwarenhuizen,
door verschillende gezondheidsdiensten.
**

Om de werking der 0. N. D. en de bekomen uitslagen beter te
begrijpen moeten wij hare inrichting nader onderzoeken :
Merken wij eerst op dat er vier Staatsdopolavoro bestaan, nl.
voor de spoorwegen ; post, telefoon en telegraaf ; de monopolies ; de
kolonies. Ze genieten geen eigen rechtspersoonlijkheid en hangen of
van de administratieve departementen waarop ze betrekking hebben.
De 0. N. D. oefent eene coordoneerenden invloed op hen uit.
De administratieve inrichting der 0. N. D. zelf is eenvoudig :
bovenaan het Centraal Bestuur, te Rome gevestigd ; waar de provinciale Dopolavoro van afhangen en van deze weer de plaatselijke
met hare ondergeschikte afdeelingen. Zooals wij reeds opmerkten,
staat, sedert 1927, een bijzonder Commissaris aan het hoofd der
0. N. D. We treffen, nog tegenwoordig, een Algemeen Bestuurder
aan maar deze is feitelijk aan den Commissaris onderworpen welke
telkens de Algemeene Secretaris der Partij is.
Onder het bestuur staan de centrale diensten : de technische,
de administratie en de propagandabureelen. De technische dienst,
waarvoor beroep gemaakt wordt op specialisten, stelt het programma
van de werkzaamheden der verschillende afdeelingen op, terwijl een
inspectiedienst, de « Ispettorato >>, toezicht houdt over de werking
der plaatselijke groepen.
Bij de oprichting, in 1925, werden provinciale Dopolavoro voorzien om den invloed van de centrale organisatie op de plaatselijke
groeperi te verzekeren. Aan hun hoofd staan provinciale Commissarissen ; tegenwoordig is de Federale Secretaris der Partij in de
Provincie ipso facto titularis van det ambt. Iedere provinciale Dopo-

4 NA DEN ARREID,), ,DEPOURitik6
lavoro heeft wel zijn eigen statuut en rechtspersoonliikheid, maar dit
beteekent niets meer dan een mandaat, wiji uitdrukkelijk gezegd werd
det het statuut hetzelfde is als dat van de 0. N. D.
De plaatselijke groepen zijn niet alle op dezelfde wijze ingericht,
om zooveel mogelijk te behouden wat ze voor 1925 waren ; ze staan
evenwel onder patronaat der 0. N. D. en de Secretaris of Commissaris van den plaatselijken partij-«Fascio (de plaatselijke partijorganisatie) verzekert het beheer er van.
*

**

De tegenwoordige inrichting y en de 0. N. D is een gevolg der
rationeele productieleer van het Fascisme : « de werkgevers hebben
er zelf belang bij den levensstandaard van hunne arbeiders te verhoogen ; hieruit volgt immers een rustiger stemming in hunne anderneming .samen met een naar hoeveelheid en naar hoedanigheid beter
rendement van den arbeid en verhoogde mogelijkheid om aan de
concurrentie het hoofd te bieden », verklaart ons Mussolini zelf.
We hebben met nadruk de aandacht gevestigd op het politiek
karakter der administratie van bovenaan tot de plaatselijke afdeelingen ; hetgeen trouwens volstrekt niet verdoken wordt (1). Het
staatsbestuur moet immers, naar de Fascistische opvatting, steeds
in contact blijven met de bevolking, dezer verzuchtigingen nagaan
en ze staatsburgerlijk opvoeden. En hiertoe dient de « Partij », de
P. N. F. welke sedert 1928 wettelijk in de staatsinrichting geintegreerd is met, aan haar hoofd, den eersten Minister zelf — Mussolini.
In het Statuut der Partij hetwelk, naar wettelijke bepaling, goedgekeurd wordt door Koninklijk Besluit, « op voorstel van den Eersten, Minister, gehoord den Grooten Fascistischen Raad en den Ministerraad » lezen wij : « De partij is een burgerlijke militie in den
dienst der Natie... Sedert haar oorsprong heeft de Partij zich steeds
aangezien als in staat van oorlog, in het begin om te breken wie den
wil der natie versmachtte, heden en in de toekomst om de macht van
het Italiaansche Volk te verdedigen en te ontwikkelen...
(1) In « L'Etat corporatif », een brochure door de « Conference Fasciste des
Industriels » in 1935 in het Fransch uitgegeven, lezen wij over de Dogolavoro :
Cette organisation, insèrêe comme les autres dans le cadre de 1'Etat, est un des
moyens a l'aide desquels le Gouvernement se maintient en contact etroit avec le
peuple » (blz. 90).
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o De Partij is een essentieel deel van de nieuwe organisatie,
hare werking is onmisbaar voor den bloei van het regiem..., ze is
een der fondamenteele instellingen van den Staat... het werktuig van
het regiem voor de propaganda en de politieke en sociale opvoeding
van het Italiaansche yolk ». In 't licht deter woorden zien wij welke
voor den Italiaanschen Staat de beteekenis van de Dopolavoro is.
De Dopolavoro verdient niet onze onverdeelde goedkeuring, die
organisatie heeft nadeelen meegebracht.
Het intens club- en organisatieleven, heel bijzonder door de
Dopolavoro ontwikkeld, bracht desertie van den familiekring mee.
Het gezin verbrokkelde steeds meer en kan niet langer zijne taak tot
zedelijke opvoeding waarnemen midden het stel van collectieve inrichtingen dat het omgeeft en waar zoo weinig van een waarlijk transcendent ideaal gewag wordt gemaakt.
Evenwel, welke ook de doeleinden mogen zijn door de Dopolavoro nagestreefd, de voordeelige sociale resultaten welke ze afwierp
vallen niet to loochenen en op het gebied van de opleiding der massa
werd een stag vooruit gezet. Hierin moet het ons tot voorbeeld strek-

ken.
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Transportwegen en Transportpolitiek
in Belgisch Kongo
door Professor G. POLSPOEL.

Belgie bezit een zeer uitgestrekte kolonie, die met de aangrenzende mandaatgebieden Urundi en Ruanda ruim 2.390.000 km 2 omvat d. een oppervlakte, welke nagenoeg gelijk staat met die van
geheel westelijk Europa, of zoo' men het verkiest, met de gezamenlijke oppervlakte van Portugal, Spanje, Frankrijk, het Vereenigd Koninkrijk, Nederland, Belgie, Luxemburg, Zwitserland, Italie, Oostenrijk, Duitschland en Denemarken. Wel is Belgisch Kongo compacter
gebouwd, en zijn oppervlakte meer ineengedrongen en massaal. Maar
de afstanden zijn er niet minder reusachtig om : een 2000 km., zoowel
van Noord naar Zuid, als van Oost naar West ! Het kwam er dus
op aan een gezonde transportorganisatie in het leven te roepen, wilde
men het binnenland economisch ontsluiten en in het internationaal
handelsverkeer inschakelen.
Het is wel duidelijk dat hierbij in de eerste plaats moest worden
gedacht aan het grootsche rivierstelsel, dat zich waaiervormig vertakkend op den geweldigen boog door den Kongostroom beschreven, een
aanzienlijk gedeelte der kolonie bedient, en het natuurlijk slagadersysteem van haar verkeersleven uitmaakt. Ongelukkig versperde, tusschen Matadi en Leopoldstad, een woeste bergketen van 360 km.
breedte den toegang tot den oceaan. De Kongostroom wordt er verdrongen in een enge kloof, soms maar 400 m. breed, waardoor
hij woedend en geweldig over 32 watervallen en stroomversnellingen
voorbijschuimt. Ook nog elders obstrueerden hindernissen de scheepvaart, en was het derhalve noodzakelijk de bevaarbare panden onderling door spoorwegen te verbinden. Zonder spoorwegen, zegde reeds
Stanley, is Kongo geen stuiver waard Intusschen werd ook het
baantransport gemotoriseerd en nam het vliegwezen een groote uitbreiding, zoodat weer nieuwe verkeersmogelijkheden ten dienste
werden gesteld van onze koloniale ontginning, de mazen van het
verkeersnet dichter toegehaald en de verkeerssnelheid geintensifici-

eerd.
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Het is onze bedoeling in deze korte bijdrage de zoo even genoemde verkeerswegen vluchtig te inventariseeren en bondig na te gaan
hoe ze aan elkaar werden dienstbaar gemaakt.
* * *

1) De waterwegen.
Een aaneengesloten en samenhangend net van bevaarbare wateren bezit onze kolonie niet. In hoofdzaak kan men drie onderdeelen
onderscheiden : a ) de Neder-Kongo, b) de Opper-Kongo met de
Lualaba en hun bijrivieren, en ten slotte c) de meren, die het oostelijk
gedeelte onzer kolonie afzoomen.
Het eerste pand heeft een lengte van 150 km. Het Tanganikameer, dat zich vooral in de lengte ontwikkelt, is 640 km. Lang, en
heeft een oppervlakte van ruim 32.000 km 2. Het Kivumeer is 2700
km2 groot, het Edwardmeer 2150, het Albertmeer 5600 en het Moeromeer 4350.
Over de lengte van het verkeersnet Opper-Kongo-Lualaba en bijrivieren, vindt men daarentegen zeer diverse ramingen, al naar de
minimale tonnemaat en diepgang, die als grenzen worden gesteld. In
het Statisch Jaarboek voor Belgie en Belgisch Kongo 1937, onderscheidt men te dien opzichte vier reeksen, die als het ware telescopisch
in elkaar zitten en geleidelijk uit elkaar worden genomen :
Minimale

Reeksen
Tonnemaat
lste reeks
2de reeks
3d:. reeks
4de reeks

40 ton
150
350
800

Diepgang

0,80 m.
1210
1,30
2,00

Lengte
van het
verkeersnet

11.652 km.
7.334
5.545

3.135

Tot deze laatste reeks behooren slechts de Opper-Kongo (1720
km.), de Ubangi tot Libenge ( 555 km.), de Kasai tot Francquihaven
(630 km.) en bij hoogwater ook nog de Lulonga tot Basakusu ( 230
km.)
Wanneer men deze cijfers met de kilometreering onzer bevaarbare wateren vergelijkt, schijnen ze wel eenigszins, op het eerste zicht
althans, verrassend relatief gering. We bezitten inderdaad een bevaarbaar verkeersnet van 1659 km. lengte, terwij1 anderzijds de oppervlakte onzer kolonie toch 80 maal grooter is. Met andere woorden,
bij een oppervlakte, welke weinig meer dan 1 per cent van die van
Kongo bedraagt, bezitten we ongeveer 14 per cent van de totale
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lengte van de bevaarbare wateren onzer kolonie. Men vergete eehter
niet dat de omstandigheden ten opzichte van de waterwegen, in BeiglE en Kongo geheel verschillend zijn, zoowel op physisch als op
technisch-economisch gebied. Vandaar het verschil in de lengte of
beter in de dichtheid ; vandaar ook de bijzondere eigenschappen van
de Kongoleesche waterwegen.
Het bestek deter uiteenzetting laat ons niet toe in details te treden en zeker niet naar hun oorzaken uit te zien. Constateeren we enkel
dat de Kongostroom, in verband met de ligging, het relief, de bodemgesteldheid, de klimatische omstandigheden en het plantenkleed van
zijn stroomgebied, tweemaal in het jaar hoogwater heeft, een groot
debiet en in regel een Bering verval ; dat zijn bedding, waar het maar
mogelijk is, zich breed ontplooit, talrijke eilanden en zandbanken omsluitend, en door zeer onstandvastige vaargeulen wordt gekarakteriseerd ; dat de stroom eindelijk groote hoeveelheden puin en afval
vervoert, tot boomen toe, die wanneer ze in de drempels der bedding
vastgeraken, zeer gevaarlijke hindernissen vormen, de zoogenaamde
« snags D. Ook de Lualaba en de bijrivieren deelen min of meer in.
deze eigenaardigheden. We willen er enkel op wijzen hoe de schommelingen in, den waterstand toenemen, naarmate de rivieren verder van
den evenaar ontspringen, en hoe deze laatste bij het afdalen van
een hoogere naar een lagere verdieping, door het afbreken hunner
verhanglijn, watervallen en stroomversnellingen vormen.
Deze omstandigheden conditionneeren de economische benuttiging van de Kongoleesche waterwegen, en eischten derhalve eenerzijds een bijzondere aanpassing der scheepvaart, terwijl anderzijds
krachtige pogingen werden ingespannen om hun nadeelen te keer te
gaan. Alleen de Neder-Kongo en de meren waren voor gewone
scheepstypen toegankelijk. Elders moesten schepen met geringen diepgang (platbooten) worden ingevoerd, waarvan de ontwikkeling in de
lengte bovendien door de kronkelingen van den vaargeul waren beperkte Het verlies aan bergruimte, die er het gevolg van was, trachtte
men te vergoeden door het aanbrengen van bovenverdiepingen en door
het uitbouwen der schepen in de breedte, hetgeen tevens een grootere
stabiliteit verzekerde. Eveneens was men verplicht de schroeven der
stoomschepen door schepraderen te vervangen, die meestal aan den
Achtersteven aangebracht, de -benaming osternwheel» hebben doen
ontstaan. Anderzijds streefde men ernaar de dienstbaarheid der Kongoleesche waterwegen op te voeren door wegruimen en baggeren, afdammen, stuwen en indijken, baliseeren en karteeren, het bouwen van
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aanlegplaatsen, havens en scheepswerven. Reeds heel wat werd te
dien opzichte gepresteerd, maar niettemin blijft het waar dat in vergelijking met onze zeer « beschaafde » genormaliseerde of zelfs geheel artificieele waterwegen, die van Kongo praktisch nog in den
« natuurstaat » verkeeren.
Narmate de economische bezetting en uitbating onzer kolonie
zich verder ontwikkelden, nam ook de scheepvaart een grootere uitbreiding. Hiertoe contribueerden zoowel het privaat als het officieel
initiatief. Na den oorlog echter achtte men het wenschelijk de staatsdiensten op het verkeersnet Opper-Kongo en bijrivieren, op commercieele basis te reorganiseeren ; en te dien einde werden ze met een
vloot van 5.000 ton aan de Sonatra (Sociètê Nationale des Transports Fluviaux au Congo) overgemaakt. Steeds met het doel het watertransport doelmatiger te ordenen, werd in 1925 uit deze laatste en
de Citas ( Compagnie Industrielle des Transports au Stanley-Pool)
de Unatra of Union des Transports Fluviaux opgericht, die in een
tijdsruimte van 10 jaar de aanvankelijke 16.000 ton tot 41.700 opvoerde, het materiaal vernieuwde en krachtige pogingen inspande om
door het vermenigvuldigen en bespoedigen der verzendingen, het reorganiseeren der sleepdiensten en het aanpassen der tarieven, de waterwegen zoo diep mogelijk stroomopwaarts te ontsluiten, de virtueele
afstanden te verminderen en de vrachten economisch draaglijk te
maken.
Volgens het zooeven verschenen Jaarlijksch Verslag over het
Beheer der Kolonie, had de Unatra, buiten haar koerierdiensten, op de
panden Leopoldstad-Stanleystad en Leopoldstad-Francquihaven de
volgende cargodiensten ingericht :
Uit Leopoldstad, de bedrijvigste binnenhaven van onze kolonie :
a) langs den Opper-Kongo naar Stanleystad, om de 7 dagen,
beurtelings sleep- en snelle cargodienst.
b) langs de Kasai naar Francquihaven, en dan verder langs de
Sankuru naar Lusambo, sleepdienst om de 14 dagen ; bovendien
plaatselijke diensten van Lusambo naar Pania-Mutombo.
Bij de Kasailijn sluiten aan :
I ) langs de Kwango en de Kwilu, een wekelijksche sleepdienst
van Banningville naar Kikwit.
2) langs de Opper-Kasai, een tweemaandelijksche dienst van
Francquihaven naar Karelstad, waarbij tevens langs de Lulua Luebo
wordt bezocht.
c) langs de Fimi naar Inongo en Kiri aan het Leopold II-meer,
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een drie-wekelijksche dienst ; en eveneens zoo van Kutu naar Lodja,
langs de Lukenie.
Uit Coquilhatstad, een voornaam verkeersknooppunt aan den
Opper-Kongo
a) langs de Ubangi naar Zongo, sleepdienst om de 28 dagen.
Tevens worden twee van haar bijrivieren bediend, de N'Giri tot
Monianga en de Lua tot Mogalo.
b) langs den Opper-Kongo naar het Tumbameer, om de 28
dagen.
c) langs de Ruki, de Busira en de Tshuapa naar Ikela of Bondo,
om de 14 dagen ; langs de Lomela en de Salonga twee zijrivieren
van de Busira, eenerzijds naar Lomela om de 14 dagen, en anderzijds
naar Watsi-Kengo om de 6 weken ; langs de Momboyo eindelijk, een
zijrivier van de Ruki, en dan verder langs de Luilaka naar Ikali, ont
de drie weken.
d) langs de Ikelemba naar Bombimba, om de 21 dagen.
e) langs de Lulonga naar Basankusu, twee maandelijksche sleepdienst ; verder worden de twee rivieren, waaruit de Lulonga ontstaat,
om de 14 dagen bediend, de Maringa tot Befori en de Lopori tot
Bosow.
f) langs den Opper-Kongo en de Mongala naar Businga, sleepdienst om de 14 dagen. Er dient echter opgemerkt dat hierbij beurtelings vertrokken wordt uit Coquilhatstad en Lisanga, meer stroomopwaarts gelegen.
Uit Bumba eindelijk, aan den Kongostroom, langs de Itimbiri,
twee-maandelijksche sleepdienst naar Aketi.
Dank zij het inrichten der sleepdiensten op de lijnen OpperKongo, Kasai, Kwilu, Lulonga, Itimbiri, Ubangi en Mongala, kunnen
de schuiten rechtstreeks van of naar Leopoldstad worden gevoerd.
Het sleepen gebeurt zoowel « en flêche » als « en poussêe ». In 1935
werden over deze lijnen, volgens het jaarlijksch verslag van de Unatra,
260.030 ton, 3.913 blanken en 20.429 negers vervoerd. Sedertdien
werd de Unatra door de kolonie overgenomen, en de exploitatie van
haar verkeersnet aan de Otraco toevertrouwd, een organisme dat we
later breedvoeriger zullen bespreken.
Al beschikt de zeer voorname Unatra (Otraco) over een praktisch monopool, toch worden de Opper-Kongo en zijn bijrivieren nog
door andere ondernemingen bediend, waaronder de H. C. B. ( Huileries du Congo Belge) veruit de voornaamste is. In 1935 bezat ze
namelijk een flotielje van 8.250 ton.
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Wat nu de Lualaba betreft, gewoonlijk onderscheidt men er twee
bevaarbare panden, namelijk van Ponthierstad naar Kindu (320 km)
en van Kongolo naar Bukama ( 640 km.), beide bevaarbaar voor schepen van 250 ton en met een diepgang van 1,30 m. In de werkelijkheld kan de Lualaba ook tusschen Kasongo en de watervallen van Kabombo over een lengte van 110 km. benuttigd worden. In hoofdzaak
worden deze bevaarbare panden bediend door de schepen van de
C. F. L. ( Chemins de Fer du Congo Superieur aux Grands Lacs
Africains ), die tevens gedeeltelijk het transport over het Tanganikameer bezorgt. Zij beschikt over een flotielje van 11.460 ton, en vervoerde in 1935 33.930 ton op het pand Ponthierstad-Kindu, 35.460
tusschen Kongolo en Bukama, 1875 op het pand Kasongo-Kabombo en
20.348 over het Tanganikameer.
Wat de overige meren betreft, het Kivumeer wordt bediend door
de Cgaki ( Chemin de Fer au Kivu) — een stoomschip van 100 ton -en een firma van Costermansstad — enkele motorbooten van 10 ton ,
het Edward- en het Moeromeer door de kolonie, en het Albertmeer
door de Britsche Kenya and Uganda Railway.
2) De Spoorwegen.
De eerste spoorwegen, die in Kongo werden aangelegd, hadden,
zooals gezegd, voor doel de verschillende bevaarbare panden, die we
zoo even hebben geinventariseerd, aaneen to snoeren. Reeds in 1885
werd de C. F. C. ( Chemin de Fer du Congo) , die Matadi met
Leopoldstad verbinden moest en het binnenland ontsluiten, ontworpen. Evenwel lion de lijn eerst in 1898 worden ingehuldigd, na 8 jaar
zwaren arbeid. zoo zwaar inderdaad, dat naar de legende elke dwars/igger op het geraamte van een neger rust en elke kilometer het leven
aan een blanke heeft gekost. Na den oorlog, toen haar transportvermogen niet meer in verhouding bleek met de economische ontwikkeling
der kolonie, werd de lijn omgebouwd en gemoderniseerd en zelfs
gedeeltelijk verlegd. Wat haar bedrijvigheid en outillage betreft, verwijzen we, evenals voor de andere spoorwegondernemingen, naar de
Label, welke dit gedeelte afsluit. Vermelden we slechts dat deze spoorweg aan de kolonie behoort, en de exploitatie ervan aan de Otraco
werd toevertrouwd.
De spoorwegen langs de onbevaarbare panden Stanleystad-Ponthierstad en Kindu-Kongolo werden daarentegen door een private onderneming aangelegd. namelijk de C. F. L., zoo even vernoemd, die
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het eerste baanvak afwerkte tusschen 1903 en 1906, en het tweede
vast 1906 tot 1910.
Te Bukama echter wordt de Lualaba weer onbruikbaar, zoodat
zich anderwerf de nood voor een spoorweg gevoelen deed, des te meer
daar Katanga zeer rijk bleek aan minerale delfstoffen, vooral aan koperertsen. Ditmaal echter deed zich het probleem niet op dezelfde
manier voor. Het kwam er niet enkel op aan, Katanga met de bevaarbare wateren te verbinden, maar ook aansluiting te zoeken met de
Zuid-Afrikaansche spoorwegen, die geleidelijk naar het noorden waren doorgetrokken, en in 1906 Broken Hill hadden bereikt. Hierdoor
konden inderdaad de steenkolen uit het Wankiegebied aan de Kongoleesche metaalnijverheid worden dienstbaar g emaakt, terwijl bovendien een nieuwe uitweg naar het buitenland ten dienste der kolonie
werd gesteld. Concessionnaris van de nieuwe spoorbaan was de C.F.K.
(Chemin de Fer du Katanga ), die in 1910 Elisabethstad te Sakania
met de Zuid-Afrikaansche spoorwegen verbond en in 1918 haar eigen
lijnen tot Bukama doorvoerde, tevens zorgend voor talrijke vertakkingen naar het mijngebied. De exploitatie van haar spoorwegnet werd
echter overgemaakt aan de B. C. K. ( Chemins de Fer du Bas-Congo
au Katanga ), een onderneming waarvan de kolonie de voornaamste
aandeelhoudster is.
Door het bouwen dezer verschillende spoorwegen was het nu
mogelijk geworden de produkten van Katanga langs nationals banen
naar Matadi of te voeren en omgekeerd. Ongtlukkig is deze route
buitengewoon lang ; en derhalve werd besloten Bukama met Francquihaven aan de Kasai: te verbinden, waardoor de afstand ElisabethstadMatadi van 4.013 km. op 2.797 zou worden teruggebracht. Deze lijn
werd tusschen 1923-1928 afgewerkt door de Leokadi (Chemin de Fer
Leopoldstad-Katanga-Dilolo), die ook dit baanvak aan de B. C. K.
ter exploitatie overmaakte.
Zoo was dan de reuzendriehoek van het Kongoleesche verkeersnet afgesloten. Evenwel werden ook nog spoorwegen aangelegd om
nieuwe aansluitingen bij het internationale verkeersnet te verzekeren
en de buitenranden van de centrale kom, zoo arm aan bevaarbare
wateren, te ontsluiten.
Wat de internationale verbindingen betreft, is geen gebied zoo
goed bediend als Katanga. Behalve het baanvak Elisabethstad-Sakania, dat we reeds hebben vermeld en bij de Zuid-Afrikaansche spoorwegen aansluit, moeten we nog vernoemen
1) het baanvak Kabalo-Albertstad van de C. F. L. dat in 1915
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werd afgewerkt en via het Tanganikameer de Lualaba met den spoorweg van Kigoma naar Dar-es-Salam verbindt.
2) het baanvak Tenke-Dilolo van de Leokadi maar door de
B. C. K. geexploiteerd, dat in 1931 werd voltooid en door den Buenguelaspoorweg naar Lobito wordt voortgezet.
Ook heeft men eraan gedacht het noordoostelijk gedeelte onzer
kolonie per spoor met den Nij1 to verbinden. Te dien einde werd
reeds in 1902 het baanvak Stanleystad-Aba aan de C. F. L. geconcedeerd. Tot een uitbouwen kwam het echter niet. In 1936 werd de
C. F. L. zelfs van haar verplichting ontheven.
in tegenstelling met deze lijnen, die alle op Afrikaansch normaalspoor (1,067 m. breedte) werden aangelegd of omgebouwd, hebben
de overige baanvakken slechts een spoorbreedte van 0,76 m. ; op een
uitzondering althans, namelijk der C gaki, die het Tanganikameer met
het Kivumeer verbinden moet, maar slechts tot Kamaniola werd afgewerkt. Deze lijn wordt sedert 1932 uitgebaat, en behoort gedeeltelijk
aan de Kolonie, welke de aandeelen van het Nationaal Comitê voor
Kivu overnam. Ook de explotitatie dezer lijn zal waarschijnlijk aan
de Otroca worden toevertrouwd, alhoewel het niet uitgesloten is dat
haar uitbating aan de C.F.L. zou warden opgedragen. Dit zou trouwens oordeelkundiger zijn.
Verder hebben we nog :
1) De Mayumbespoorweg ( Chemin de Fer du Mayumbe) van
Boma naar Tchela naar de Portugeesche grens, aan de kolonie behoorend maar door de Otraco geexploiteerd.
2 ) Het net van de Vicicongo ( Chemins de Fer Vicinaux du
Congo), sedert 1928 aangelegd, met hoofdlijn naar Aketi naar Paulis
en vertakkingen naar Bondo en Titule.
3) het baanvak Karelstad-Makumbi van de Forminiêre ( Societe
Internationale Forestikre et Minière du Congo), langs de Kasai ; en.
4 ) het baanvak Manono-Mayumba van de Gêomines ( Compagnie Geologique et Miniêre des Ingenieurs et Industriels Belges).
Het Kongoleesche spoorwegnet heeft aldus een totale lengte van
4.788 km. In Belgie bedraagt ze daarentegen 5.145 km. en zelfs
10.275, wanneer men van de buurtspoorwegen rekening houdt.
Intusschen heeft men nog andere baanvakken ontworpen, namelijk :
1) de verlenging van de Leokadi van Francquihaven naar Leopoldstad,
2 ) de verbinding van Matadi met Boma en Banana.
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3) de aansluiting van Kabalo in noordelijke richting met Kongolo en in westelijke richting met Kanda-Kanda op den B. C. K.
Eveneens is ons outillage natuurlijk merkelijk belangrijker. We
beschikken inderdaad over 4.540 locomotieven, 10.546 personenwagens en 126.039 goederenwagens tegen weinig meer dan 327 locomo
tieven, 158 personenwagens en 4.317 goederenwagens in Kongo.
De volgende statistieken, ontleend aan het Jaarlijksch Verslag
over het beheer der kolonie en het Statistisch Jaarboek voor Belgie
en Belgisch Kongo 1937 belichten ten slotte de lengte, het outillage
en het trafiek van de diverse spoorwegondernemingen voor het jaar
1935:
Ondernemingen

Outillage

Goederen

Locom. Personen- Goederenwagens wagens
(km.)

Ton

Lengte

56 44 1.559
418.800
C. F. C.
367
B. C. K. - baanvak
a) Sakania-Bukama
861 105 34 1.354
1.313.560
1.123 ) 49179.456
b) Francquih. - Bukama
618 f
32
522
c) Tenke-Dilolo
1 56.756
}
C. F. L. - baanvak :
a) Stanleystad - Ponthierst.
125
36.170
h) Kindu - Kongolo
355 ) 49 35
442 { 31.425
c) Kabalo - Albertstad
273
25.346 )
Vicicongo
6
152
715 38
35.750
Cgaki
44
3
6
94
6.452
Mayumbe-spoorweg
140 2/
4
148
60.486
Karelstad-Makumbi-spoorweg
96
Manono-Ylayuma-spoorweg
55 — --

Reizigers
80.794
29.315
13.892

25.055
13.892
2.599
7.624

3) Het Baannet.
Sedert zijn motoriseering, is het baantransport een zeer voorname factor in de economische uitrusting onzer kolonie geworden.
Eenerzijds, heeft het krachtig bijgedragen tot het verdringen van het
zoo schadelijke en oneconomische portage-systeem, anderzijds tot het
ontwikkelen in de breedte van de bestralingszone der groote vaste
verkeerswegen.
Het is dan ook zeer logisch dat spoorwegondernemingen eraan
gedacht hebben eigen autodiensten to organiseeren. Vooral de Vicicongo heeft deze politiek op ruime schaal ingeluid. Zij beschikt thans
over een autopark van 175 vracht- en een twintigtal personenwagens,
en bedient niet minder dan 10.000 km. in het noordoostelijk gedeelte
onzer kolonie, waarover ze in 1935 22,363 ton vervoerde. Ook de
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afaki heeft autodiensten georganiseerd tusschen Kamaniola en Costermansstad.
In zake wegennet, hebben koloniaal bestuur en privaat initiatief
flink samengewerkt. Vandaar het onderscheid tusschen de zoogenaamde publieke en private banen, volgens ze door de overheid of door
ondernemingen of missien werden aangelegd. Naar hun functie worden de openbare banen op hunne beurt ingedeeld in banen van algemeen en van plaatselijk belang. Maar niet alle banen der eerste
categorie zijn evengoed verzorgd. Men onderscheidt namelijk hoofdbanen, secundaire banen en reizigersbanen. De twee eerste soorten
hebben beide een breedte van 6 m., maar slechts de hoofdbanen zijn
goed bestraat en uitgerust met definitieve kunstwerken. De reizigersbanen, eindelijk, hebben een zeer primitief uitzicht.
Volgens het Jaarlijksch Verslag over het Beheer der Kolonie
bedroeg het wegennet in Kongo, einde 1935, de volgende categorien
en lengten :
Provincie

Openbare banen
Banen van Algemeen Belang
Hoofdbanen Sec. Banen Reiz. Banen

Leopoldstad
Coquilhatstad
Stanleystad
Costermansstad
Elisabethstad
Lusambo

144
3.196
1.233
469

2.031
2.923
3.793
1.021
1.976
5.871

5.042

17.615

Totaal

Banen
van plaats.

Private
Banen Totaal

Belang

1.945
766

3.083
3.365
7.662
2.254
4,390
6.637

5.411
1.545
3.695
1.204
1.032
4.785

1.939
489
2.675
1.015
2.302
1.390

9.562
5.399
14.032
4.473
7.724
12.812

4.734

27.391

17.672

8.939

54.002

1.052
298
673

Bovendien telde men in Urundi-Ruanda 215 km. hoofdbanen,
1919 km. secundaire banen, 2925 km. reizigerswegen en 20 km. private banen, zoodat de totale lengte van het wegennet van ons kolo.
niaal imperium, 59.081 km. bedraagt. In Belgie daarentegen hebben
de rijks- en provinciale wegen reeds een lengte van 10.473 km., en
zijn de buurtwegen 34.626 Km. lang.
Een lijst der voornaamste banen zullen we niet voorleggen ; enkel
erop wijzen hoe in 1935 een samenhangend programma van interprovincialen wegenbouw werd aanvaard, en het groote transafrikaansche wegennet van Kairo naar Kaapstad over het grondgebied onzer
kolonie loopt.
Alhoewel in sommige streken, als in Uele, wel ossen of olifanten
als trekdieren worden gebruikt, geschiedt het baanverkeer toch bijna
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uitsluitend bij middel van motorwagens en fietsen. In de volgende tabel, hebben we hun aantal einde 1935 voor de verschillende provindes geresumeerd :
Provincies
Leopoldstad
Coquilhatstad
Stanleystad
Costermansstad
Elisabethstad
Lusambo

Personenwagens

Vracht- Tractoren Sleepwagens
wagens

Motorfietsen

Gewone
fietsen

570
127
594
180
1.008
183

503
174
880
259
381
221

30
6
13
19
13
11

9
33
35
28
5
17

305
259
254
132
291
121

4.196
3.884
4.162
905
7.012
1.524

2.662

2.418

92

127

1.362

21.683

Anderzijds telde men in Urundi-Ruanda 135 personenwagens,
129 vrachtwagens en 7 tractoren in Belgie daarentegen, in 1935,
125.156 personenwagens, 72.279 vrachtwagens, 63.720 motorfietsen
en 2.277.606 gewone fietsen.
* * *

4) Het Vliegwezen.
In Kongo zooals in het moederland, wordt het openbaar verkeersnet door de Sabena ( Societe Belge d'Exploitation de la Navigation
Aêrienne) bediend. Het omvat in hoofdzaak drie lijnen, die te Leopoldstad straalsgewijs samenkomen, namelijk uit Matadi, Stanleystad
en Elisabethstad. Evenwel zal eerlang ook de lijn ElisabethstadStanleystad worden geexploiteerd. In 1935, werden 16.177 kg. goederen, 43.173 kg. postverzendingen en 1.390 reizigers vervoerd,
243.848 km. afgelegd en 1472,5 uren gevlogen.
Alhoewel we ons, in deze bijdrage, uitsluitend met de binnenlandsche verkeerswegen bezig houden, moeten we nog, volledigheidshalve, de aansluiting vermelden te Coquilhatstad en te Elisabethstad
van de internationale luchtverbinding Brussel-Tanarive ( Madagascar).
* * *

5) Ordening en coordinatie van het verkeer.
In de vorige paragrafen hebben we geconstateerd hoe, in Kongo,
uit de diverse pogingen van het officieel en het privaat initiatief, een
verkeersnet is gegroeid, dat ten slotte heel de kolonie overspande.
Tevens werd naar middelen uitgezien om het verkeersnet tot een
waarlijk samenhangend geheel, met soepele geledingen om te vormen
en samen te snoeren. Te dien einde, werd in 1926 een bestendig
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ordeningscomitê (Comitê Permanent de Coordination des Transports
au Congo) opgericht. Het groepeert zoowel vertegenwoordigers van
de transportondernemingen als van het bestuur der kolonie, en heeft in
stille werkzaamheid reeds heel wat gepresteerd. Vernoemen we slechts
het onderling aanpassen der uurroosters, het vereenvoudigen en unifieeren der transportformaliteiten, het invoeren van rechtstreeksche
cognossementen, het uitwerken van oordeelkundige, globale, forfaitaire
tarieven ; al maatregelen, waardoor tijd en moeite en onkosten worden
uitgespaard, en een daadwerkelijke belangengemeenschap tusschen de
vervoerders en hun klanten verzekerd.
Sedertdien schijnt men evenwel, naar het voorbeeld van andere
landen, nog beslister den weg der coOrdinatie te willen opgaan. Inderdaad door het koninklijk besluit van 19 Februari 1935 --- intusschen
nog aangevuld en geretoucheerd door de koninklijke besluiten van
30 April 1935, 22 Februari en 3 Maart 1936 ---, werd de reeds meermaals vernoemde Otraco ( Office des Transports Coloniaux) in het
leven geroepen ; een organisms, dat voor opdracht kreeg alle transport-, overslag- en bijhoorende diensten te exploiteeren, zoowel voor
rekening der kolonie als der ondernemingen, die het hiertoe door
private overeenkomsten zouden machtigen en de noodige financieele
middelen bezorgen ; en derhalve niets minder beoogt dan het samenbrengen onder een beheer van alle transportdiensten onzer kolonie.
Men bemerke evenwel dat de Otraco aan deze laatste niet opgedrongen wordt, althans niet in zoo verre ze door het privaat initiatief
werden opgericht. Het ware trouwens strijdig met de bepalingen van
het verdrag van St.-Germain-en-Laye (10 Septembre 1919), dat wel
de Acte van Berlijn (1885) heeft geabrogeerd, maar niet de daarin
gehuldigde principes van vrijheid en gelijkheid in zake watertransport,
en deze zelfs heeft uitgebreid tot de banen, spoorwegen en kanalen,
die zouden worden aangelegd met het doel de onbruikbare panden van
de waterwegen aan te vullen en te vervangen.
Evenmin is de Otraco een staatsdienst in de stricte beteekenis

van het woord. Vertegenwoordigers van de ondernemingen, die de
exploitatie hunner diensten aan de Otraco zouden overmaken, moeten
in haar beheerraad werden opgenomen. Maar anderzijds is het niet
minder waar dat haar leven en wezen ontegensprekelijk streng door
de overheidsmachten worden gecontroleerd en beinvloed. Alle akkoorden tusschen de private ondernemingen en de Otraco moeten door
den Koning warden bekrachtigd. Hij benoemt den voorzitter van den
beheerraad, wiens stem eventueel de beslissing doorvoert. De raads-
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leden, die door de private ondernemingen worden aangesteld, moeten
voorafgaandelijk door den minister van kolonien worden aanvaard,
terwij1 deze laatste de vertegenwoordigers der transportdiensten, die
aan de kolonie toebehooren, rechtstreeks benoemt, en bovendien het
aantal der door hem rechtstreeks aangestelde leden aanvullen mag
tot het aantal der vertegenwoordigers der private ondernemingen is
bereikt. In deze omstandigheden kunnen de kolonie en de private
ondernemingen in den beheerraad wel in gelijke mate zijn gerepresenteerd, maar zal de beslissing toch steeds afhankelijk zijn van de
raadsleden, die door de overheidspersonen werden voorgedragen. Ten
andere mag de minister van kolonien de uitvoering schorsen van alle
maatregelen en beslissingen, die hij strijdig zou achten met het algemeen belang. Eindelijk benoemt hij ook nog een der drie leden van
den raad van toezicht.
Het is niet te verwonderen dat het inluiden van zoo'n sterk centraliseerende politiek eenige onrust heeft verwekt. Nog onlangs werd
ze, bij het bespreken der koloniale begrooting, in het parlement, gehekeld, en werd o. a. aangevoerd dat de Otraco een volkomen nuttelooze instelling is, slechts geschikt om aan ambtenaren goed bezoldigde prebenden te bezorgen.
Voorzeker zijn er onder de onmiddellijke doeleinden, die door
de Otraco worden nagestreefd, wel een en ander welke reeds de belangstelling van het hooger vernoemd ordeningscomite hadden opgewekt. Maar het is niet minder duidelijk dat aan de Otraco een veel
ruimer actieprogram werd opgedragen, waarvan de eventueele totale
ontplooring, geheel het coordinatieprobleem tot een kwestie van zuiver internen aard herleiden moet. Voorwaar een grootsch opzet !
Toch mag men zich afvragen of het wel oordeelkundig was, bij het
doseeren van de invloeden in den beheerraad, de balans zoo zeer in
het voordeel der overheidsmachten te doen overhellen. De toekomst
zal het ons leeren.
Intusschen heeft de Otraco haar werkzaamheden ingezet. Zooals
we het in de vorige paragrafen passim hebben aangehaald, werden
haar reeds de diensten van de Unatra, van den Mayumbespoorweg
en van den spoorweg van Matadi naar Leopoldstad toevertrouwd.
Zeer waarschijnlijk zal haar ook eerlang de uitbating der transitodiensten deter beide havens worden opgedragen, zoodat de Otraco de
trafiek van den voornaarnsten verkeersader onzer kolonie praktisch
controleeren zal.
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De Schoolstrijd in Duitschland
door F. DE RAEDEMAEKER S.J.
Wie objectief over de gebeurtenissen in Duitschland, en meer
bepaald, over de godsdienstige toestanden didaar, wil schrijven, staat
voor een kiesche taak. Duitschland heeft te veel politieke vijanden
dan dat niet, van vele zijden, misschien onbewust, alle interne moeilijkheden met een zeker leedvermaak zouden worden uitgestald en
wellicht overdreven. Vurige bewonderaars, anderzijds, van Hitler en
zijn politiek beleid kunnen ook niet de minste vlek erkennen, in het
beeld dat ze zich van hem vormen ; en zij schuiven heel de verantwoordelijkheid van elk moeilijk geval op de andere partij.
Wij willen hier zoo nauwgezet mogelijk elke politieke bijbedoeling van kant zetten. Wij nemen oprecht aan dat de Duitschers, beter
dan wij, kunnen oordeelen over het politiek beleid dat voor hun land
in de huidige omstandigheden past ; maar dat een regeering hoe
geniaal ook, op elk gebied en in alle omstandigheden onfeilbaar zou
zijn, dat is voor ons eveneens een onverdedigbare stelling.
Wij willen dus het probleem herleiden tot de beginselen, trachten te ontdekken waar eigenlijk de wortel ligt van de moeilijkheden
die de katholieke Kerk en den duitschen Staat momenteel tegenover
elkander stellen en uit deze beschouwingen de verantwoordelijkheden
afleiden. Wij zullen hierbij gebruik maken uitsluitend van of ficieele
stukken, en verwijzen naar feiten die door beide partij en voor waar
worden erkend.
We kunnen het probleem omschrijven, en tevens zijn onbepaalde
draagwijdte aanduiden, met te zeggen dat het hier gaat over de op..

voeding van de duitsche jeugd. (1)
Dat deze vraag zich voordoet moet ons niet verwonderen. De
opvoeding is immers een dier « gemengde » zaken waar de Staat en
de Kerk beiden terecht beweren hun invloed te mogen laten gelden ;
(1) We handelen in dit artikel uitsluitend over de opvoeding in en door de
school.
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zij is dan ook een dier snijvlakken waar het tusschen beider rechtsgebied niet zelden tot wrijving is gekomen. Dat bewijzen de vele concordaten in deze laatste jaren tusschen verschillende landen en den
H. Stoel gesloten. Telk ens wordt het schoolstatuut in talrijke nummers en paragrafen, nauwkeurig uitgestippeld : een bewijs dat mogelijke moeilijkheden onder de oogen werden gezien.
In het concordaat den lOden September 1933 door den H. Stoel
met het Duitsche Rijk gesloten werden er dan ook verschillende
bepalingen opgenomen met betrekking tot de opvoeding van de
duitsche jeugd. In zijn brief « Mit Brennender Sorge », van 14 Maart
1937, dus vier jaar later, beschuldigt anderzijds Z. H. Pius XI den
duitschen Staat ervan deze plechtige overeenkomst te hebben geschonden. Om een juist inzicht te hebben in deze feiten moet men o.i. drie
zaken kennen : welke is de houding van de Kerk ten opzichte van
de opvoeding in het algemeen ; welke waren precies de bepalingen
opgenomen in het Concordaat van 1933 ; en eindelijk, welke feiten
hebben aanleiding gegeven tot de plechtige beschuldiging van Pius
XI ? In het licht van deze beschouwingen zullen we de jongste gebeurtenissen obj ectief kunnen beoordeelen.
I
De Katholieke theorie over de opvoeding werd klaar en duidelijk
uiteengezet in de encycliek Divini illius Magistri, door Pius XI in.
1929 in het licht gezonden. In dezen brief worden de ideale toestanden geschetst volgens dewelke de opvoeding van de jeugd moet verzekerd worden door de tusschenkomst van de Kerk, van den Staat en
van het huisgezin. Deze ideale toestanden doen zich echter bij uitzondering voor. Wat de Kerk er van weet te verwezenlijken, de
practische neerslag dus van de katholieke leer in de huidige werkelijkheid, vinden we in de concordaten of in del feitelijke overeenkomsten
die tusschen de Kerk en de staten tot stand zijn gekomen.
Wat de theorie betreft, deze kan worden samengevat in erikele
stellingen :
1. De katholieke Kerk heeft van Christus het onvervreemdbaar
recht ontvangen haar leerstellingen en haar zedenleer onder de volkeren te verspreiden : « Gaat en onderwijst alle volkeren... en leert
hun onderhouden al wat ik u geboden heb. » (Mt. 28, 19.20) . De
Kerk kan dit goddelijk recht niet verzaken zonder haar bestaansreden
zelf er bij in te boeten.
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2. Bij gevolg heeft de Kerk het recht en den plicht alle middelen
aan te wenden om alle menschen er toe te brengen de christelijke
waarheid te kennen en ze te beleven. Zijzelf kan oordeelen welke
middelen daartoe het meest geschikt zijn.
3. Het beste middel om het doel te bereiken, hetzij om het geloof
bij een heidensch yolk in te planten, hetzij om het in een Katholiek
yolk te bewaren, is de confessioneele school, waar katholieke meesters, volgens katholieke beginselen de kinderen opleiden tot de kennis en de beleving van het katholiek geloof.
4. Dit recht op confessioneele scholen rust niet alleen op den
ideeelen, godsdienstigen grondslag hierboven aangeg even, maar
ook op een eeuwenlange historische traditie. « Immers, zoo lezen we
in Divini illius Magistri, tot in de verre Middeleeuwen, toen abdijen,
kloosters, kerken, collegialen, kathedralen en mindere kapittels zoo
talrijk waren — men heeft wel eens gezegd : te talrijk --, toen bestond
er naast elk van deze inrichtingen ook altijd een school tot onderricht
en opvoeding der jeugd. Voeg daarbij al die Hoogescholen, die, dank
zij de zorgen van den H. Stoel en van de Kerk, overal tot stand
kwamen en onder hun bescherming stonden. Dat heerlijk schouwspel
der Kerk als opvoedster --- dat we in onze dagen des te beter begrijpen, omdat we het met eigen oogen kunnen nagaan en omdat het naar
de vereischten van onzen tijd des te grooter is geworden — is ook
het schouwspel aller eeuwen geweest. Zij die de gebeurtenissen bestudeeren en onderling vergelijken staan vol verbazing, bij 't zien
van wat de Kerk in dien zin tot stand bracht, hoe ze haar goddelijke
zending, om de menschelijke gedachten tot het kristelijk leven op te
voeden, wist te vervullen, welke heerlijke vruchten en schitterende
uitslagen ze mocht opleveren. D ( 1 )
5. Door het handhaven van haar rechten met betrekking tot de
opvoeding, vermindert de Kerk de respectievelijke rechten niet van
den Staat en van het gezin. Zij bestendigt deze veeleer en geeft hun
een hechten grondslag. De Staat mag en moet er voor zorgen dat al
de burgers een onderwijs en een opvoeding genieten die overeenkomt
met de eischen van het algemeen belang hetwelk het de taak is van
den Staat te verdedigen en te bevorderen. « De burgerlijke maatschappij en de Staat hebben... het recht, voor zich op te eischen wat men
noemen kan de burgerlijke opvoeding, en dat niet enkel van de jeugd,
(1) De Encyclieken over de Opvoeding. (Geloofsverdediging) bl. 33.
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maar van alien leeftijd en van alle standen. » (1) En vooral moet de
Staat de natuurlijke rechten beschermen van de Kerk en van het gezin.
Het huisgezin immers « krijgt rechtstreeks van den Schepper de
zending, , en dienvolgens ook het recht, tot opvoeding van het kind ;
dat recht is onvervreemdbaar, omdat het onafscheidelijk verbonden
is met een overeenkomstige zeer strenge verplichting ; vandaar dat
het elk ander recht van burgerlijke maatschappij en Staat voorafgaat,
en dus hoegenaamd door geen aardsche macht mag worden geschonden. » (2)
Evenals op elk ander gebied huldigt de Kerk hier een synthetische oplossing. Geen enkele term van het probleem wordt willekeurig geloochend of verwaarloosd. Zij verklaart niet : de opvoeding
uitsluitend door de Kerk, noch uitsluitend door het gezin, noch uitsluitend door den Staat. Zulke simplistische oplossingen kunnen
onmogelijk rekening houden met de ingewikkelde verhoudingen
waarin de mensch door het leven wordt geplaatst. Wil men niet
tegen de natuur van de zaken ingaan, dan moet men alle factoren
onder de oogen nemen, en volgens duidelijke beginselen hun respectievelijken invloed afwegen. Dat doet de Kerk waar zij nauwkeurig
en steunend op het natuurrecht, de plichten en de rechten bepaalt
van Kerk, gezin en Staat.
Deze ideale verhoudingen tracht de Kerk overal in de mate van
het mogelijke to verwezenlijken.
De betrekkingen tusschen de Kerk en het huisgezin behoeven
geen verdere bespreking. Ze werden steeds gekenmerkt door een
onbegrensd vertrouwen. Dit was echter niet altijd het geval met den
Staat tenoverstaan van de Kerk op het gebied der opvoeding. De
meest verschillende toestanden doers zich voor naargelang de houding ,
die de Staat aanneemt tegenover de katholieke school.
In sommige Staten wordt het katholiek onderwijs door dwangwetten onderdrukt. Zoo b. v. in Sovjet Rusland, waar er van de
rechten van het huisgezin en van de Kerk in zake opvoeding geen
spraalc. meer kan zijn. Volgens de aldaar heerschende wetgeving mag
men noch openbaar noch privaat godsdienstig onderwijs verstrekken
aan kinderen en aan jongelingen beneden de 18 jaar. Antigodsdienstige propaganda daarentegen wordt beschermd door de grondwet.
(1) Ibid. bl. 45. -- (2) ibid. bl. 36.
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Elders wordt de godsdienstige opvoeding, vooral van het yolkskind in de lagere scholen, door den Staat gedwarsboomd door de
wetgeving, of door administratieve maatregelen nagenoeg onmogelijk
gemaakt. Dit is het geval b. v. in Frankrijk. Door de wet van 7 Juli
1904 wordt het onderwijs in alle graden en van elke soort verboden
aan de Congregaties. Deze wet werd later aangevuld door nieuwe
teksten en door administratieve maatregelen die alle strekken tot de
monopolisatie van het onderwijs en de opvoeding in handen van een
sterk antigodsdienstig ingestelden Staat.
Onnoodig te zeggen dat deze twee toestanden : totale verdrukking of bewust dwarsboomen van het godsdienstng onderwijs, voor
de Kerk alleen, als een noodtoestand kunnen gelden, absoluut indruischend tegen haar essentieele rechten.
In de meeste landen echter geniet de Kerk de vrijheid die door
de wet aan alle burgers verzekerd wordt, om een katholiek onderwijs
in te rechten. Die vrijheid wordt dan vergemakkelijkt door staatstoelagen, b.v in Engeland, in Nederland ; ofwel moeten de « vrije D
scholen op eigen kosten gebouwd of onderhouden worden : dit nietgesubsidieerd vrij onderwijs vinden we in het Belgisch schoolregime,
alhoewel de bezoldiging van sommige leerkrachten door den Staat
verzekerd wordt.
In alle landen waar de bevolking verdeeld is op religieus en
philosophisch gebied, stelt de Kerk zich in feite tevreden met deze
vrijheid van onderwijs met de welwillende medewerking van den
Staat. « Divini illius Magistri » verklaart echter terecht dat een
waarlijk « vrij » onderwijs staatstoelagen onderstelt aan alle scholen,
tot welke gezindheid ze dan ook mogen behooren. Een officieele
neutrale school door het geld van alle burgers gesteund, en daarnaast
een vrije school die door een deel dierzelfde burgers moet betaald worden kunnen den rechvaardigheidszin niet volkomen bevredigen.
In deze zelfde landen kan men ook het regime aantreffen van
katholieke staatsscholen ten behoeve van de katholieke bevolking,
naast andere staatsscholen voor de burgers die een anderen godsdienst
aankleven. Zoodat men daar kan aantref fen ofwel de niet gesubsidieerde vrije of private katholieke school (Belgie), ofwel de gesubsidieerde vrije of katholieke school (Nederland) ofwel de katholieke
staatsschool voor het katholieke gedeelte van de bevolking. Als
staatsschool beschouwen wij deze die het eigendom is van den Staat
en waarvan de leerkrachten door den Staat benoemd en bezoldigd
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worden. Dit laatste is, zooals we zullen zien, het geval in Duitschland.
Het ideale schoolstelsel zal nochtans alleen bestaan in een katholiek land, waar heel de opvoeding van de jeugd geschi'edt in christelijken zin, door de katholieke vrije en officieele school. Dit was het
geval in feite in Belgie voor heel het lager onderwijs, tot aan de
ongelukswet van 1879 ; dat is nu nog het geval in de gemeentescholen
van vele katholieke dorpen en steden waar aan heel de jeugd door
de gemeente een katholiek onderwijs wordt verzekerd. In rechte bestaat dezelfde toestand b. v. in Italie. In het concordaat den 11 n Februari 1929 tusschen den H. Stoel en den Italiaanschen Staat gesloten,
werd de volgende verklaring opgenomen : « Italiê beschouwt als

grondslag en als bekroning van het openbaar onderwijs, het onderr'icht in de christelijke leer, in den vorm dien ze ontving van de katholieke traditie. En daarom stemt hij er in toe dat het godsdienstig)
onderwijs zal verstrekt worden in de openbare lagere scholen, gevolgd
door een meer uitgebreid onderwijs in de middelbare scholen, volgens
de programrna's opgesteld in overeen'komst tusschen den Heiligen
Stoel en den Staat.
Dit onderwijs zal gegeven worden door meesters en leeraren,
priesters of kloosterlingen, door de kerkelijke overheid goedgekeurd,
en ter vervanging door leeken meesters en leeraars, die ten dien einde
zullen voorzien zijn van een bekwaamheidsgetuigschtift door den
bisschop afgeleverd. »
Dit 36e artikel van het Italiaansch concordaat is overigens op
enkele uitdrukkingen na, hetzelfde als het 13e artikel van het concordaat dat reeds in 1925 door Pius XI gesloten werd met de Poolsche
Republiek.
Als besluit kunnen we zeggen dat er twee manieren zijn waarop
een vreedzame samenwerking tusschen Kerk en Staat op schoolgebied
mogelijke is : de katholieke staatsschool, of de vrije katholieke school
door den staat beschermd en gesteund.
II
In Duitschland moet er rekening gehouden worden met de confessioneele verdeeldheid. En de Hervoming heeft niet alleen het Rijk
verdeeld in twee geloofsbelijdenissen, zij moet tevens verantwoordelijk
gesteld worden voor den vloed van het rationalisme die ook in
Duitschland breede lagen van de bevolking heeft aangetast. De êéne
katholieke staatsschool blijkt dan ook in die omstandigheden volkom en onmogelijk.
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Het Concordaat in 1933 door den H. Stoel met het Duitsche Rijk
gesloten, houdt rekening met dezen toestand. Het bevat zeer belangrijke artikelen aangaande het onderwijs en de opvoeding van de jeugd.
De artikels 23, 24 en 25 laten niets aan duidelijkheid te wenschen
over.
Om deze artikels te begrijpen is het noodzakelijk de voornaamste kenmerken van de schoolwetgeving in Duitschland in herinnering
te brengen. Het is onmogelijk hier in de bijzonderheden te treden :
men zou dan de wetgeving van elk « land » moeten ontleden ; niet
de Duitsche Reichstag immers, maar elke afzonderlijke regeering was
bevoegd op dat gebied. Er waren nochtans voor alle landen sommige
overeenstemmende bepalingen waarvan de kennis volstaat om het
Duitsche concordaat te begrijpen.
Het lager onderwijs werd in heel Duitschland aan de jeugd gegeven in de z.g. Volksschulen. Deze volksscholen waren nagenoeg
alle officieele en confessioneele scholen. De officieele school is dus
in Duitschland nooit neutraal geweest. Zoo komt het dat de Kerk
er geen voordeel in zag vrije katholieke scholen op te richten, daar
de godsdienstige opleiding van de katholieke kinderen door de off icieele katholieke school verzekerd werd. Er bestonden natuurlijk ook
of ficieele protestantsche scholen. Geheel het lager onderwijs werd dus
ingericht en onderhouden door den Staat op confessioneele basis. De
pruisische schoolwet van 1906 luidde als volgt : « De openbare yolksscholen. zijn in den regel zoo ingericht dat het onderricht aan evangelische kinderen door evangelische leerkrachten en aan katholieke
kinderen door katholieke leerkrachten gegeven wordt. »
Daardoor werd de Duitsche jeugd ingedeeld in twee soorten
« Bekenntnisschulen » of confessioneele scholen : de katholieke en de
protestantsche : een gevolg van de smartelijke religieuse scheiding
die zich voltrok in de 16e eeuw. Van of de 16e tot in de 19e eeuw
bleef de toestand nagenoeg ongwijzigd : door alle schoolhervormingen
heen bleef het confessioneel karakter en bijgevolg de verdubbeling

van de volksschool bestaan.
In de 19e eeuw echter werd ook Duitschland aangetast door het
lalcisme ; en naargelang in sommige kringen de waardeering voor den
godsdienst daalde kwam er protest op tegen de dubbele confessioneele
school. Het negientiendeeuwsch liberalisme pleitte voor verdraagzaamheid in godsdienstkwesties, en zag in de gescheiden confessioneele
scholen een tot dan toe niet vermoed gevaar voor den nationalen
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duitschen geest. Vooral de katholieke school werd er van beschuldigd
de anders geloovenden te misprijzen en te krenken, en de vorming
van eene nationals ziel in den weg te staan. Zoo schreef de liberaal
B. E. Thrandorf in het EncyclQpedisches Handbuch der Pádagogik :
cc Ook met het duitsch nationaal bewustzijn, zooals het zich onder
den invloed van de Hervorming en van de groote dichters en denkers heeft gevormd, zal de katholieke Kerk en bijgevolg ook de katholieke confessioneele school zich nooit kunnen vereenigen » (1906).
Er ontstond dan ook in Duitschland de strijd tegen de confessioneele
en voor de gezamentlijke school : de « Simultanschule ». De meest
gematigde liberalen wilden eene gemengde school op algemeen-gods.
dienstigen grondslag, met speciale godsdienstlessen voor elk van de
beide geloofsgroepen. Anderen wilden de neutrale school zien ingevoerd. Onnoodig te zeggen dat de socialisten dit laatste standpunt
bijtraden en dat zij de absoluut godsdienstlooze school voorstonden.
In de meeste duitsche landen vonden de liberale denkbeelden
hun weerslag in de wetgeving over nagenoeg heel Duitschland
ontstonden er, v6Or den wereldoorlog, naast de officieele confessioneele scholen (evangelische en katholieke), officieele gemengde
scholen, deze laatste vooral in de steden waar het ongeloof zijn
grootste verbreiding kende.
De katholieke Duitschers en het Centrum hebben steeds de
officieele confessioneele school verdedigd, en zich tegen . de veralgemeening van de Simultanschule verzet. Voor een katholiek immers is
de geloofsbelijdenis geen bijzaak. Voor hem bestaat er geen « algemeen christendom », waarvan het katholicisme als een varieteit zou
zijn, naast meerdere andere soorten. Een leer die als een algemeene
deeler zou zijn van het protestantisme en het katholicisme is geen
waar christendom, maar een verminking van den êênen waren godsdienst die ons door Christus werd geopenbaard. De aconfessioneele,
zij het dan ook religieuse school is geen geschikt middel voor de
opvoeding van een katholieke gemeenschap. Een ongeloovige moge
dan ook in de confessioneele verschillen geen belang stellen, en ze
houden voor byzantijnsche haarklieverijen : dat is zijn zaak. Voor
een katholiek is alles in het katholicisme heilig, omdat het alles de
êénige grondslag is voor het leven gericht naar God voigens de volmaakte leer van Christus.
In den strijd voor de confessioneele school hebben de Duitsche
katholieken ten slotte de zege behaald. De constitutie van Weimar
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behield ze ongeschonden, verbreedde enkel de mogelijkheden voor
de private scholen ten behoeve van de steeds groeiende massa van
niet-geloovige Duitschers. De officieele school voor katholieken bleef
katholiek.
Deze zeer algemeene historische beschouwingen zullen den lezer
toelaten de draagwijdte te besef fen van de artikelen van het Duitsche
Concordaat, die betrekking hebben tot het schoolprobleem.
Art. 23. Het voortbestaan en de oprichting van katholieke belijdenisscholen (Bekenntnisschulen) blijven gewaarborgd. In alle gemeenten waar de ouders of andere berechtigden het aanvragen, zullen
katholieke volksscholen opgericht worden, wanneer het aantal leerlingen, gelet op de plaatselijke verhoudingen op schoolgebied, een geregelde organisatie van een school mogelijk maakt volgens de voorschriften van den Staat.
Door het laatste gedeelte van dit artikel wilden de overeenkomende Hooge Partijen natuurlijk den eisch voorkomen van een
kleine minderheid katholieke ouders om in een gegeven gemeente een
katholieke school op staatskosten op te richten. In princiep echter
wordt aanvaard dat de bestaande officieele katholieke scholen rechtens het concordaat blijven voortbestaan, en dat de aanvraag door
een zeker aantal ouders het oprichten wettigt van eene nieuwe katholieke school. Dat is klaarblijkelijk de letter en de geest van dit belangrijk artikel.
Art. 24. In alle katholieke scholen worden uitsluitend zulke
leeraren aangesteld die tot de katholieke Kerk behooren en die wam-borgen bieden dat zij aan de bijzondere eischen van de katholieke
belijdenisschool voldoen. (V olgt een paragraaf over de officieele
katholieke normaalscholen).
In dit artikel gaat de Staat de verbintenis aan de katholieke
Staatsscholen volgens de eischen van het katholiek geloof in te richten : het staatsonderricht voor katholieken zal volkomen katholiek zijn.
Art. 25. Kloosterorden en religieuse congregaties zijn, in het
kader van de algemeene wetten en onder de voorwaarden door de
wet voorgeschreven, gerechtigd private scholen te stichten en te leaden.
Deze private scholen geven dezelfde rechten als de staatsscholen,
voor zoover zij de voorschriften betreffende de leerplannen van deze
naleven.
Om tot onderwijs te worden toegelaten, en om benoemd te worden tot een leerambt aan de V olksscholen, aan middelbare of hoogere
onderwijsgestichten, Belden voor de leden van kloosterorden en congregaties, de algemeene wettelijke vereischten.
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In dit belangrijk artikel wordt voornamelijk het bestaan en de
ontwikkeling verzekerd van het vrij middelbaar onderwijs. Zooals
we hierboven zegden is de lagere vrije school in Duitschland een
uitzondering. Het vrij middelbaar onderwijs daarentegen, zoowel voor
meisjes als voor jongens, is zeer ontwikkeld en wordt, zooals in ons
land, voor een groot deel door kloosterlingen van beider kunne verstrekt. Voor het lager onderwijs is dit artikel echter ook van belang,
daar niet zelden, in katholieke landen, de Volksschule aan ktoosterlingen en voornamelijk aan kloosterzusters werd toevertrouwd.
We kunnen besluiten met te zeggen dat het Duitsche concordaat
op onderwijsgebied, de toestanden bestaande in 1933, bij het begin
van het Derde Rijk, heeft genormaliseerd en bestendigd. De Kerk
heeft geen nieuwe eischen laten gelden, de Staat werd tot geen nieuwe toegevingen genoopt. Beide machten hebben plechtig beloofd de
bestaande wetgeving, in hare groote trekken, over heel het Duitsch
grondgebied, na te leven.
III
Het is overbodig aan te toonen dat de Kerk deze artikelen van
het Concordaat niet geschonden heeft. Men ziet niet in hoe ze het
zou gedaan hebben, en het werd haar overigens nooit met eenigen
schijn van reden verweten.
Anders is het gesteld met het Nationaal-socialisme, besthouwd
als « beweging ». We herhalen dat we de politieke hervormingen in
het Duitsche Rijk volkomen buiten beschouwing laten ; we beweren
geenszins dat de verkrachting van het Concordaat door het N. S. in
essentieel verband staat met het nieuw politiek regime. Wij meenen
zelfs het tegenovergestelde-. Het nationaal-socialistisch regime zou
even autoritair en totalitair kunnen zijn, zonder daarom de confessioneele school te bestrijden, en vooral zonder het te doen op de
manier waarop die strijd werd ontketend en voortgezet.
Maar de nationaal-socialistische beweging streeft met alle middelen, en rechtstreeks tegen het Concordaat in, de afschaffing na van
alle confessioneele scholen om ze te vervangen door de ane zg. nationals duitsche school. Hoe wil ze haar doel verwezenlijken zonder
openlijk het Concordaat te schenden ? Welk zal de religieuse leer en
de moraal zijn die aan heel de Duitsche jeugd in de aconfessioneele
school zal onderwezen worden ? Wie zal zich met dit onderwijs belasten-? Dit zijn drie essentieele vragen die we in 't kort willen behandelen.
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Om tot de eenheidsschool te komen profiteeren de nazis van het
gelijktijdig bestaan van de officieele confessioneele school en van de
officieele gemengde scholen. ( Bekenntnisschulen en Simultanschulen).
Zc willen de bevolking van de eerste overhevelen in de tweede. Daarom worden de oude argumenten van de liberale periode terug opgehaald. Het is eenvoudig de campagne der goddeloozen van de 19e en
20e eeuw tegen de katholieke en de evangelische school die wordt
voortgezet. Zi; moeten verdwijnen omdat zij den nationalen geest in
Duitschland in den weg staan. Er wordt, evenals in de mooiste dagen
van het zoo gehate liberale burgerdom, gesmaad op de « konfessianen », op de zinledige twisten over dogmatische spitsvondigheden.
Deze propaganda voor de Simultanschule zou, op zichzelf beschouwd, voor de Kerk noch min noch meer te vreezen zijn dan deze
die gevoerd werd door de voorgangers van de nazi's. Maar er moet
rekening gehouden worden met het innig verband, met de feitelijke
identiteit die er bestaat tusschen de nationaal-socialistische beweging
en den nationaal-socialistischen staat. Daardoor krijgt die propaganda
een officieel karakter, en beschikt zij over al de zedelijke dwangmiddelen waarmee een totalitaire staat de bevolking kan beinvloeden.
De propaganda tegen de confessioneele school wordt beschouwd als
eene staatszaak en *daardoor wordt de strijd ten zeerste ongelijk.
Nazi-leiders, die tevens staatsagenten zijn, treden op tegen het of ficieel katholiek onderwijs, vereenzelvigen het duitsch politiek ideaal
met de uitschakeling ervan ; met andere woorden : de staat strijdt
tegen een of ficieele staatsschool. Hij is dus geen nationaal-socialist
die zijn kinderen naar een confessioneele school stuurt, en hij is
tevens een slechte staatsburger. Men begrijpt welke zedelijke dwang
er op deze wijze op het geweten van honderdduizenden katholieken
wordt uitgeoefend die voor de keuze staan tusschen de simultanschule
en hun broodwinning, hun toekomst, hun faam van trouw staatsburger. Geen wonder dus dat het aantal kinderen die de confessioneele
school bezoeken vermindert, en dat, als gevolg, voortdurend dergelijke
scholen worden gesloten. Volgens eene statistiek voor de volksscholen
van Munchen steeg het aantal leerlingen van de Simultanschulen van
8.705 (15.7 % ) in 1934 tot 19.234 ( 34.55 % ) in 1935, terwijl het
cijfer voor de Bekenntnisschulen daalde van 48.189 (84.3 % ) tot
36.464 (64.45 %). Het getal der katholieke scholen werd dan oak
herleid van 63 tot 48. Tegen alle recht in worden er « stemmingen »
gehouden, die natuurlijk alle ten gunste van de gemengde school, de
(( Hitlerschooi » uitvallen. Hoe zouden katholieke ouders, in de hui-
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dige omstandigheden, het aandurven in een register, op het gemeentehuis neergelegd, een verklaring te gaan onderteekenen dat zij niet
van de Hitlerschool willen ?
Het gevolg van deze propaganda, gesteund door de officieele
pers, door radiouitzendingen, door redevoeringen van de Statthalters,
van den minister van binnenlandsche zaken, van Sirach von Baldur,
van Alfred Rosenberg, van al wat gezag heeft in het Derde Rijk, kan
geen ander gevolg hebben dan de gestadige ontvolking van de confessioneele scholen, en de verwezenlijking van den droom der oude
liberalen : de êène nationale duitsche school.
In den belangrijken gezamentlijken brief van de Duitsche bisschoppen na de synode van Fulda (20.8.1935), wordt er dan ook in
't breede uitgeweid over den plicht van de katholieke ouders om hun
kinderen naar de officieele confessioneele school te sturen. Maar de
bisschoppen gaan verder en laten hun onrust blijken over de zedelijke
en religieuse opleiding die in de huidige omstandigheden aan de
kinderen van alle duitsche staatsscholen, zoo confessioneele als onzijdige, gegeven wordt.
De duitsche staat wil immers heel de opvoeding van de jeugd in
handen hebben. Ware nu deze staat religieus, katholiek gestemd, dan
zou de Kerk, er zich kunnen bij neerleggen, en haar rechten om zoo
te zeggen overmaken aan den staat. Want zij heeft ten slotte maar
een doel : dat de kinderen, door wie dan ook, een katholieke opvoeding zouden genieten, ten einde hun aardsche en eeuwige bestemming
te bereiken.
Maar die katholieke gezindheid, van den duitschen staat is verre
zoek ; en hier ligt die diepe reden van den strijd tusschen het nationaal-socialisme en de Kerk.
Wij kunnen niet in het geweten van Hitler noch van zijn medewerkers binnendringen. We kunnen alleen hunne uiterlijke, of ficieele
daden beoordeelen. En deze zijn van zulken aard dat ze de katholieke
opvoeding van de jeugd totaal onmogelijk maken.
Hitler heeft een minister aangesteld voor de « Weltanschauung »:
de wereldbeschouwing die past bij het Derde Rijk. Hij heeft daartoe
Alfred Roseberg verkozen, die de nieuwe duitsche levensphilosophie
heeft neergeschreven in zijn boek « Der Mythus des zwanzigsten
Jahrhundertes D. Deze bijbel van het nationaal-socialisme werd door
een pleiade andere min of meer officieele schrijvers gecommenteerd.
Een heele nieuwe scholastiek is in vorming. Onder deze kleinere
profeten munt Ernst Bergmann uit met zijn « Die deutsche National-
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kirche », « Die 25 Thesen der Deutschreligion ». De officieele pers --de eenige die zich vrij kan ontwikkelen — brengt deze nationaalsocialistische ideologie in het bereik van den gewonen man die, naar het
luidt, geen goed staatsburger kan zijn zonder de ideeen van Rosenberg te onderschrijven. In de oudere generaties nochtans zullen deze
opvattingen moeilijker ingang vinden. Daarom richt de propaganda
voor Rosenberg's Weltanschauung zich vooral tot de school. Daar
moet zij heerschen en alle andere wereldbeschouwingen verdringen
om de kinderen van jongs of tot ware nationaal-' socialistische burgers
op te leiden. Na het monopolie van de aconfessioneele school, willen
zij het monopolie van de leidende levensgedachte in de school.
Bleef de staat nu op zijn eigen terrein, eischte hij enkel meer
burgerszin bij de opvoeding, een herziening van de programma's om
de vaderlandsliefde, den eerbied voor het duitsche verleden te ontwikkelen —, zooals dit het geval is b. v. in Italie -- dan zou de Kerk
daar principieel geen bezwaar tegen hebben. Maar de onderneming
van Rosenberg heeft een heel andere draagwijdte. Zij is een doelbewuste bestrijding van het christianisme, en vooral van het katholicisme. Met Rosenberg heeft het oude duitsche strijdend nationalisme
de staatsmacht in handen gekregen. En deze religieuse omwenteling
waar Duitschland wordt mee bedreigd, is voor ons, katholieken, van
veel meer belang dan de politieke staatsomvorming. De staatsvormen
immers komen en verdwijnen ; maar de nationaal-socialistische wereldbeschouwing tast de zedelijke idealen aan, de blijvende grondslagen
waarop een natie eeuwenlang voortbouwt.
Het is hier niet de plaats om een volledig overzicht te geven
van de nieuwe officieele ideologie (1) ; alleen de absoluut anti-katholieke strekking weze hier aangetoond.
Het christendom, zoo beweert Rosenberg, heeft de Duitsche ziel
verbasterd. Het heeft ze geInfecteerd met rasvreemde elementen, met
joodsche opvattingen en denkbeelden. Eens, vOOr het binnendringen
van het christendom, bestonden er Germanen die vrij al de hoedanigheden van hun ras ontplooiden. En het is eigenaardig na te gaan hoe
deze hoedanigh'eden van de oude Germanen overeenkomen met deze
van het modern rationalisme. De nog niet door het christendom gecontamineerde Duitsche voorouders waren immers op de eerste plaats
innig verbonden met de aardsche werkelijkheid. Zij voelden zich
onafhankelijk van de goden, zij dachten monistisch en ook een tikje
(1) De lezer vindt een korte schets van den << Mythus » in de brochure van
Dr van der Wey. o. carm. : Het nieuw Heidendom, (Geloofsverdediging).

648

GODSDIENSTIOE KRONIEIC

pantheistisch. De natuur was hun god. Ze verloren zich echter niet
in vage beschouwingen ; zij traden daarentegen actief op en wilden
door eigen menschelijke krachten de natuur omscheppen voor hun
eigen menschelijke doeleinden. Kracht, moed, trouw kenmerkten hun
sociale verhoudingen. Wanneer men deze en dergelijke stellingen
leest moet men, wat er ook van zij van de oude Germanen, noodgedwongen denken aan de Anthropologie van Feuerbach, den meester
van Marx, in zijn « Das Wesen des Christentums » (1841), en aan
de heldenmoraal van Nietzsche (1844-1900) : aan twee hoofdfiguren,.
ten slotte van het duitsche rationalisme van de 19e eeuw.
Toen nu het katholicisme, met Bonifacius en de zijnen zich heeft
gevestigd in Duitschland, dan hebben de werkelijke goede eigenschappen van de Germanen zich niet ontwikkeld, dan werd het woud door
de katholieke monniken niet ontgind, toen ontstond niet, in haaz eersten bloei, de duitsche literatuur ; toen profileerde zich niet voor de
eerste maal in het duitsche landschap de sierlijke ronding van den
romaanschen boog ; toen drong niet met een woord de menschelijke
beschaving binnen in het tot dan toe woeste Germanie... neen dit
alles heeft geen beteekenis. Het katholicisme draagt er schuld aan dat
de d monistische » ziel van den Germaan « dualistisch » werd ; dat zij
het « Diesseits » ( het aardsche) begon te verwaarloozen om het
hypothetische « Jenseits » ( het hiernamaalsch) na te streven. De ziel
van Israel besmette, via het katholicisme, het zuivere ras der Germanen, en dreigde ze mee te sleuren in, den bodemloozen afgrond van
het vooraziatisch-etruskisch rassenmengsel.
Wanneer we heel de pseudo-wetenschappelijke poespas van kant
laten waarmede de nationaal-socialigtische rationalisten hun inzicht
dekken, dan blijft er alleen dit over : zij kunnen er geen vrede mee
hebben dat Duitschland katholiek werd ; en het eenige doel van heel
hun streven is dan ook, bij middel van een schijn-wetenschappelijke
ideologie, die zij Weltanschauung noemen, den afval van Duitschland
van het Christendom en voornamelijk van het katholicisme te bespoedigen. Want het protestantisme is hun een bondgenoot, juist in de
mate dat het door het rationalisme werd aangetast.
Deze louter rationalistische Weltanschauung nu willen de leiders
opdringen aan heel de Duitsche jeugd, bij middel van de school. En
zij misbruiken daartoe de staatsmacht die hun bier, in feite, ten
dienste staat. Het is hun, een doom in het oog dat er nog katholieke
staatsscholen bestaan, beschermd door het Concordaat, en waar tot
nog toe de katholieke leer wordt onderwezen, katholieke leer die in
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geen enkel opzicht met hun Weltanschauung te verzoenen is.
En door wie worth dat katholicisme onderwezen ? Door priesters
voornamelijk en kloosterlingen wier theologische vorming geen de
minste illusie kan laten over den bijval van de religieuse waanwijsheid
die in de nationaal-socialistische Weltanschauung besloten ligt. Daarom moeten die geschoolde leerkrachten verwijderd worden, tegen de
uitdrukkelijke bepalingen van het Concordaat in. Vandaar de hetze
tegen de katholieke priesters en kloosterlingen. Hun goede faam bekladden, ze alien bij het yolk in verdenking brengen om ze daarna als
volksvijanden weg te jagen, dat is de tactiek die tegen hen wordt
gevolgd.
Eerst waren het de deviesenprocessen. Voor enkele vergrijpen tegen de financieele wetgeving van 't Derde Rijk werd heel de Kerk gebrandmerkt als een plunderaarster van den verarmden staat. De spotprent en het spotlied werden door een machtige gesynchroniseerde
pers onder het yolk verspreid.
Maar de reeks was weldra uitgeput. Het aantal veroordeelingen
was zoo gering dat het onmogelijk werd verder aan te dringen. Dan
begonnen de hatelijke zedenprocessen. Nu werden de priesters en de
kloosterlingen voorgesteld als systematieke zedenbedervers. In de
hospitalen, in de scholen, in de jeugdvereenigingen leverden zij zich
over aan onnoemlijke tegennatuurlijke ondeugden. Het was een goede
tijd voor de verklikkers, en voor al wie, om in het gevlei te komen bij
de nationaal-socialistische overheid, een priester wist aan te geven.
Zoo kon een pastoor aan het gerecht niet ontsnappen, nadat een photo
was voorgelegd waarop de priester gekiekt stond tusschen twee eerste communicantjes op wier schouders hij de hand had gelegd ! Gedurende de Olympiade van 1936 werden de zedenprocessen geschorst,
maar in de jongste tijden, vooral na het verschijnen van « Mit brennender Sorge » worden ze met nieuwen diabolischen ijver voortgezet. Door de veelvuldigheid van de lichtvaardige beschuldigingen,(1 )
door de ongehoord cynische publiciteit aan de feiten gegeven, moet
weer de indruk gewekt worden dat heel de Kerk een bron is van
zedelijk bederf, dat de priesters en de kloosterlingen onwaardig .zijn
zich nog verder met de opvoeding van de jeugd bezig te houden.
(1) In feite werden er in 1937 op de 21.461 priesters 49 beschuldigd voor
zedenfeiten. 21 daarvan werden veroordeeld. Op de 4.174 kloosterlingen werden
er 9 beschuldigd en 1 veroordeeld. Dat belet de officieele organen niet te
spreken van 1000 beschuldigden !
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Samen met de deviezen- en de zedenprocessen geldt, als een leitmotiv de beschuldiging : de Kerk doet aan politiek ; zij wil de politieke macht heroveren die haar door den Staat werd ontnomen. Het
verzet van de Kerk tegen de ontkerstening van het Duitsche yolk
worth moedwillig verdraaid als een opstand tegen het staatsgezag.
De herhaalde verklaringen van de bisschoppen dat ze alleen strijden
voor het behoud van het katholiek geloof, hun beroep op den ongeschonden eed dien ze krachtens het Concordaat aan Hitler aflegden,
dit alles doet er niet toe : zij doen aan politiek !
Wanneer men door deze leugenachtige campagne de faam van
den Duitschen clerus in den grond zal geboord hebben, dan zal men
overgaan tot het of ficieel ostracisme, en alle bepalingen van het Concordaat ten spijt, zal men de Duitsche school sluiten voor alle geestelijke leerkrachten.
Dan ook zal het doel bereikt zijn. De of ficieele katholieke school
zal geleefd hebben ; in de eène Hitlerschool zal men aan alle Duitsche kinderen de rationalistische Weltanschauung kunnen opdringen,
zonder te worden gehinderd door bekwame katholieke leerkrachten
die al te gemakkelijk den mythus van Rozenberg tot het rijk der
mythologie kunnen verwijzen. Dan zal, door misbruik van de Staatsmacht bereikt worden wat men te vergeefs door vrije discussie had
gehoopt te bekomen : de afval van heel Duitschland van het gehate
Christendom.

Iv
In deze atmosfeer van verdachtmaking van aanhoudende schending van het Concordaat moet men zich verplaatsen om de encycliek
« Mit brennender Sorge » van Pius XI (14 Maart 1937) te begrijpen.
Met brandende bezorgdheid ! Geen betere woorden konden gekozen worden om den toon van diepe onrust weer te geven die door
heel deze encycliek weerklinkt. Onrust omdat in Duitschland het katholiek geloof in zijn diepste wezen wordt bedreigd door een aggressief rationalisme waartegen het Concordaat zelf, deze plechtige overeenkomst tusschen de Kerk en den Staat, geen veiligheid biedt.
« Eenieder, zegt Pius XI, wiens geest nog een rest van waardigheidsgevoel en wiens hart nog een schaduw van rechtvaardigheidsgevoel
behouden heeft,... zal met verbazing en met voile afkeuring moeten
vaststellen hoe van de andere zijde het anders uitleggen van het verdrag, het ontduiken van het verdrag, het uithollen van het verdrag,
ten slotte de min of meer openlijke verdragschending tot de onge-
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schreven wet van het handelen werd gemaak4 D.(1 )
En op de eerste plaats gaat deze zorg van de Kerk naar de katholieke school, naar de eerste opvoeding van de jeugd. Wordt eenmaal aan de Kerk het recht ontzegd om de katholieke levensleer aan
het kind voor te houden dan zal men komen te staan voor een rationalistische generatie, voor een totalen afval van het katholiek geloof. Deze vrees is niet overdreven « nu de openlijke strijd tegen
de door het Concordaat beschermde vrije school en de vernietigde
vrijheid van stemmen van hen, die recht hebben op een katholioke
opvoeding, op een bijzonder voornaam levensgebied der Kerk den
schokkenden ernst van den toestand en ongehoorden gewetensn' ood
van geloovige Christenen kenmerkt. » (2 )
Over het godsdienstig onderwijs in de katholieke scholen moet
de Kerk oordeelen en waken, en het is de taak van den Staat niet
te beslissen dat b. v. het Oude-Testament niet zal onderwezen worden
onder voorwendsel dat het « rasvreemd » is, en door Joden geschre.
yen. Het is nog veel minder zijn taak het geloof aan de goddelijke
zending van Jezus Christus afhankelijk te maken van de dwaze veronderstelling dat Hij, de « Zoon van David », niet van joodsch geslacht was. « Wie de Bijbelsche geschiedenis en de wijze leering van
het Oude Verbond uit kerk en school verbannen wil zien, onteert het
Woord Gods, onteert het plan des heils van den Almachtige, maakt
een beperkt denken van menschen tot rechter over een Goddelijk
historieplan. Hij loochent het geloof aan den werkelijken Vleesch
geworden Christus, Die de menschelijke natuur uit het yolk heeft aangenomen, dat Hem aan het kruis zou slaan. » (3 )
De Kerk heeft tot last en tot plicht de zuivere zedelijke leer aan
haar kinderen voor te houden, en teen staatsmoraal kan maar aanvaard worden in de mate dat zij de goddelijke moraal eerbiedigt en
eenigszins aanvult. Een Staat die aan heel eene natie eene moraal opdringt waarin bloed en ras alle zedelijke normen bepalen en het
nuttigheidsbeginsel het streven naar het goede vervangt, treedt buiten
de grenzen van zijn rechtmatig werkterrein, en ondermijnt in feite
de ware zedelijkheid van het yolk. « Het nauwgezette onderhouden
van de tien geboden, de geboden der H. Kerk, welke laatste niets
anders zijn dan de practische toepassingen van de normen van het
(1) Mit Brennender Sorge, Uitgave van het A.C.W. nr 13, bl. 53.
(2) Ibid. bl. 53.
(3) Ibid. bl. 58.
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Evangelie, is voor ieder individu een onvergelijkelijke school voor weloverwogen zelf-opvoeding, zedelijke sterking en karaktervorming.
Een school, die veel eischt, maar niet te veel... Zedelijkheidsvormende
krachten van zoo sterke en diepe inwerking ongebruikt laten of haar
bewust den weg te belemmeren naar het gebied van de volksopvoeding,
staat gelijk met een onverantwoordelijk medewerken aan de godsdienstige ondervoeding van het yolk. » (1)
Naast de rechten van de Kerk warden ook door het NationaalSocialisme de rechten van de ouders gekrenkt. Zij zijn immers de
eerste en onvervangbare opvoeders van het kind. Zij moeten vrij kunnen bepalen naar welke school zij hun kinderen zullen zenden, want
de school is in de eerste plaats een helpende en plaatsvervangende
instelling, vermits de taak van de ouders practisch niet heelemaal door
henzelf kan vervuld worden. De school kan, zooals we hierboven
zagen, op verschillende manieren in overeenstemming gebracht worden
met de uitdrukkelijke of impliciete wenschen van de ouders. Maar
waar de Staat opzettelijk de volksschool, waarvan hij praktisch het
monopolie bezit, op ideeel en religieus gebied een leiding geeft die
indruischt tegen den wil van de ouders, daar maakt de Staat klaarblijkelijk misbruik van zijn macht.
o Gewetensvolle- ouders, zegt de pauselijke brief, zich van hun
plicht als opvoeders bewust, hebben als eerste en oorspronkelijk recht,
de opvoeding van de kinderen, hun door God geschonken, te bepalen.
naar den geest van het ware geloof, en in overeenstemming met de
beginselen en voorschriften ervan. Wetten, of andere maatregelen,
die dezen wil van de ouders in schoolkwesties, hun door het natuurreclit gegeven, uitschakelen, of door bedreiging of dwang kracheloos
makers, zijn in tegenspraak met het natuurrecht en zijn in den diepsten en laatsten grond onzedelijk.
De Kerk, die geroepen is het Goddelijk natuurrecht te beschermen
en uit te leggen, kan derhalve slechts de schoolinschrijvingen die in
het jongste verleden geschied zij in een toestand van algemeen bekende onvrijheid als een product van dwang verklaren, dat elk rechts.
karakter mist. » ( 2 )
Het feit dat er nu nog godsdienstlessen worden gegeven in de
officieele volksscholen in Duitschland, kan het geweten van de katholieke (Hiders niet bevredigen. Welken invloed kan dat ane uur
(1) Ibid. bI. 68.
(2) Ibid. IA. 70
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godsdienstles op jonge gemoederen uitoefenen, wanneer al de andere
lessen in het teeken staan van de rationalistische Weltanschauung
van Rosenberg ? We kennen genoeg de geschiedenis van de lagere
school in ons eigen land om te weten dat het soms verkieselijker is
geen godsdienstles te geven in een school waar de invloed van deze
les stelselmatig wordt tegengewerkt. Ook zegt de Paus terecht tot
de ouders : « De formeele handhaving van een, bovendien door nietverantwoordelijken gehouden en gecontroleerd godsdienstonderwijs,
in het fader van een school, welke in de andere cultuurvakken methodisch en hatelijk denzelfden godsdienst tegenwerkt, kan nooit een
voldoende motief aan den geloovigen Christen bieden om zoo'n religievernietigende schoolsoort te aanvaarden. »(1. )
Deze duidelijke leerstelling over de onvervreemdbare rechten van
de ouders op de opvoeding van hun kinderen, besluit de Paus met
deze vermaning :
« Intusschen, vergeet een ding niet : Van den door God gelegden
band der verantwoordelijkheid, welken u met uw kinderen verbindt,
kan geen aardsche macht u ontslaan. Niemand van hen, die u heden
in uw recht van opvoeder belemmeren, en voorgeven uw plicht van
opvoeding over te zullen nemen, zal in uw plaats den Eeuwigen
Rechter kunnen antwoorden, als Deze de vraag tot u richt : waar zijn
de kinderen, die ik u gegeven heb ? — Moge ieder van u kunnen
antwoorden : « Geen van hen, die Gij mij gegeven hebt, heb ik verloren.» (Jo. XVIII, 9.» (2)
*

**

Wij meenen . onze taak volbracht, en getoond te hebben welke
de zin is van het debat dat de betrekkingen tusschen Duitschland en
den H. Stoel momenteel vertroebelt. De officieele teksten en de feiten
maken het onmogelijk ernstig te beweren dat in het huidige geschil
Duitschland enkel wil bekomen dat de Duitsche geestelijken zich niet
met politiek zouden inlaten. Het debat ligt op een ander en veel
breeder terrein. Wij hebben hier een episode van den eeuwigen strijd
die de Kerk, bewaakster van den êenen waren geopenbaarden godsdinst, te leveren heeft tegen rationalistische en ten slotte goddelooze
wereldbeschouwingen.
Wanneer we nadenken over den schoolstrijd in Duitschland
(1) Ibid. bl. 76.
(2) Ibid. bl. 76.
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komt ons als van zelf voor het geheugen de figuur van Julianus den
Apostaat. Deze romeinsche keizer was opgevoed in het katholiek
geloof, maar onder den invloed van heidensche wijsgeeren was hij
teruggekeerd tot het heidendom. Toen hij eenmaal de Staatsmacht
in handen had wou hij het Christendom in het Romeinsche Rijk uitroeien, en er het oude heidendom weer doen herleven. Hij gaf zelf
het voorbeeld met een vurig aanbidder te worden van Helios, de Zon,
en stelde heel zijn absolute keizerlijke macht in dienst van de bestrijding van het Christendom. Heidensche wijsgeeren en rhetoren
als de beroemde Libanius stonden hem hierin ter zijde. Hij Wilde
nochtans geen geweld gebruiken : de vorige eeuwen hadden hem
geeleerd dat het bloed der martelaren het zaad was van nieuwe
christenen. Maar hij steunde met alle macht een uitgebreide hetzeliteratuur tegen de christenen die hij smalend o Galileers » noemde ;
hij had het erg op met alle ketters en afvalligen ; hij maakte het leven
voor de christenen onmogelijk in de magistratuur, in het leger ; in
Juni 362 vaardigde hij een decreet uit over het onderwijs waardoor
alle katholieke leerkrachten uit de scholen werden verwijderd. « Indien zij in hun christelijke gevoelens volharden, schreef hij, dat zij
dan in de kerken van de Galileers Mattheus en Lucas gaan verklaren. »... Na twee jaar regeering echter sneuvelde hij in een gevecht
tegen de Persen, en men vertelt dat hij het bloed dat uit zijn wonde
gulpte naar den hemel wierp en stervend uitriep : « Gij hebt overwonnen, Galileer. »
Door zijn vroegen dood is het Julianus de Apostaat onmogelijk
geweest zijn plan door te voeren en het Christendom hernam zijn
zegetocht na deze korte episode. In hoever Rosenberg en de zijnen,
gesteund door de staatsmacht, er zullen in slagen het Christendom
uit het hart van de Duitsche jeugd te rukken, en haar het nieuwe
heidendom op te dringen, kunnen wij niet voorzien. Aileen kunnen
we, vol bewondering voor het heldhaftig en eensgezind verzet van de
Duitsche katholieke bisschoppen en priesters, met Pius XI bidden.
« dat de dagen van droefenis molten worden verkort en zij trouw mogen worden bevonden op den dag der beproeving ; en ook voor de
vervolgers en verdrukkers : de Vader van alle licht en van alle erbarming moge hun een Damascus-uur van inzicht schenken, voor
zichzelf en al de velen die met hen gedwaald hebben en dwalen. »
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Standpunten
door E. JANSSEN S.J.
(vervolg )

II
Boeken voor het onderwijs bedoeld moeten klaar zijn en suggestief : klaar, niet alleen bij elke bijzondere formuleering, maar ook
in hun structuur ; — suggestief, zoo dat de klaarheid nergens vervlakking aanduidt maar veilig het leven grondiger leert peilen.
Schoolboeken die de algeheele Nederlandsche literatuur behandelen, vergen, van hun samensteller, niet alleen een zeer uitgebreide
kennis van schrijvers en boeken ; veel meer een synthetischen blik
die alles tot een panorama samenvoegt. Van de letterkunde niet alleen,
ook van de geschiedenis, de psychologie, den godsdienst en de maatschappelijke verhoudingen moet hij veel weten ; zonder moeite moet
hij kunnen schiften, scheiden en systematiseeren ; maar vooral : zijn
kalme, diepgaande bezinning moet schrijvers en werken, theorieen
en houdingen aan de eeuwige levenswaarden hebben getoetst. Dan
stelt hij ze ons voor, chronologisch en hierarchisch gerangschikt en
verbonden : lichter of donkerder silhouetten en tafereelen op den
glanzenden achtergrond, van Gods verborgen gloed reeds doorschemerd.
Meer nog dan een ander werk, moet zulk schoolboek opgemaakt
zijn van uit een standpunt. Niet een moeizaam ingenomen standpunt
waar men zich haast om schamen moet ; een stralende overtuiging die
het denken, arbeiden, rangschikken en beoordeelen meteen persoonlijk maakt en toch objectief laat : van persoon tot persoon golft dan
de invloed.
Dr. C. TAZELAAR besefte het gevaar wel dat men, in het
middelbaar onderwijs, to gemakkelijk de levende literatuur vervangt
door de doode literatuurgeschiedenis ( zie Aan de Collega's, blz. I-II).
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Hij Wilde ook niets beters maken dan verschillende bestaande handboeken ; een boek alleen « anders van oriEntering », ten dienste namelijk van het Christelijk onderwijs ( ibid. IV).
Hij maakte het paedagogisch bruikbaar. De verdeeling van de
leerstof in kortere paragrafen, doorloopend genummerd ; het aanwenden van een grootere en een kleinere letter, die de hoofdzaak en
de bijzaak vanzelf onderscheiden ; de zorgvuldige formuleering van
elke richting en de klare samenvatting die elk hoofdstuk besluit ; de
lijst van lectuuropgaven ( voor de studenten) achteraan : -- wij zouden den schrijver onrecht aandoen indien we al deze voorzorgen en
voordeelen niet vermeldden. Evenmin mogen we zijn klaarblijkelijke
poging verzwijgen om de Vlaamsche , literatuur recht te laten
wedervaren ; nog minder zijn oorspronkelijke behandeling van de
Zuidafrikaansche letterkunde en van den Nederlanschen invloed in
Amerika... Het komt ons echter voor dat zijn arbeid te zeer « dictaat »
is gebleven : te zeer uit school-bekommering gegroeid, te weinig uit
de levende literatuur en de door haar gestelde problemen. Te uitsluitend als leeraar, te weinig als compleet mensch, nam Dr. Tazelaar
zijn christelijk standpunt in.
Nam hij het werkelijk in ? De parallel tusschen de Renaissance
en de Reformatie, bij de Zestiende eeuw aangebracht, trok hij, tot
aan het einde van de Zeventiende eeuw, duidelijk door. In de Eerste
periode der 19e eeuw bracht hij even het Rêveil naar voren en haar
voornaamste vertegenwoordiger Da Costa ; in de T weede periode
poogde hij, nogal zwakjes, de predikant-dichters te rehabiliteeren ;
bij de Beweging van Tachtig en bij de Nieuwste letterkunde legde hij,
terecht, den christelijken maatstaf aan ; en gewetensvol ruimde hij
daarna, voor Protestanten en Katholieken, voor hun respectievelijke
groepeeringen, tijdschriften en praestatie's, een vrij aanzienlijke
plaats in.

Is dat het christelijk standpunt ? Van-buiten-uit wêl ; al zou
een Katholiek het noodzakelijk anders schakeeren. Van-binnen-uit
stellig te weinig. wij bemerken haast niet hoe het Christendom, voor
bijna al de groove schrijvers, de hoogste verheffing mogelijk maakt
en de machtigste creatie ; wij zien de literatuur, verbonden met de
ethische en godsdienstige ontwikkeling van het yolk, te zelden rijzen
en dalen, klotsen en deinen...
Met een drievoudige constatatie willen wij ons voorbehoud even
staven :
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P) De schrijver kent de letterkundige teksten en werken te
weinig. Vooral zijn hoofdstuk over de Middeleeuwen is zwak (heeft
hij wel ooit van Pater Van Mierlo giehoord ?) ; eveneens die over de
Vlaamsche letterkunde.
Eenige voorbeelden :
a) Over het mystiek proza (ontstaan in de eerste helft van de
13e eeuw), over onze grootste dichteres Hadewijch (13e eeuw) en
over den Doctor Divinus Ruusbroec (14e eeuw) vernemen de o christelijke » jongens niets meer dan wat volgt :
« Het gpestelijk proza komt op ± 1350 (sic) en blijft bestaan
« tot in de 13e eeuw (sic : zetfout voor 16e eeuw ( ?) ) toe. Het staat
(( sterk onder den invloed der mystiek, dat is : het zoeken naar de
« gemeenschap tussen God en de ziel, die in de 14e eeuw met haar
(( sociale verwarringen zich alom bij de gelovigen openbaarde. Zui« vere mystiek b. v. zijn de v i s i o en en van H a d e w i j c h, in
« drie «boecken » verzameld (sic), en ook is dat mystieke element
o overwegend in de twaalf (sic) prozageschriften van den Brabanto schen monnik Jan van R u u s b r o e c, prior van het klooster
(( Groenendael bij Brussel (t 1381) » ( I, blz. 17).
b) De biographie van F. van Eeden ( II, blz. 14) is herhaaldelijk
onjuist. Uit het bibliographisch overzicht lichten wij volgenden zin :
« In Ysbrand ... hekelt hij het communisme, dat hij in M inn estral verheerlijkt heeft » (II, blz. 15) (klaarblijkelijk kent schrijver
beide werken zeer oppervlakkig).
c) Het feest der gedachtenis (Dr. Tazelaar schrijft : Feest
der G e d a c h t e n) van H. Roland Holst zou « de neerslag (zijn)
van haar bespiegelingen over de levensraadselen » ; en Verworvenheden zou tot haar communistische geschriften behooren (zie II, 24)...
Het omgekeerde is bijna waar.
d) Het meeste van De Laey's poezie, die « in de lijn van Gezelle's werkzaamheid » zou liggen, « is verzameld in Flandria I 1lustr a ta» ( II, 116)... Antoon Thiry zou nog « in ballingschap
te Tiel » wonen ( II, 127) ... Omtrent heel wat Vlaamsche auteurs van
tweeden rang ware aanhoudend wat recht te zetten of bij te voegen.
e) Mogen we meteen op het to groot getal slordigheden en zetfouten wijzen : J. Brugman bij de Broeders van het Gemeene Leven
geplaatst (1, 18) — C. van Bruggen-de Haan (beter : C. Pit-de
Haan)- (II, 53) ---- H. en G. Bruining (Bruning) (II, 69 en 76) —
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Zon in den weg (rug) ( II, 113) ,---, Ivoyghem (Ingoyghem) (II, 123)
--- Korneel Goosen (Goossens) ( II, 137).
2°) Ben tweede constatatie : de schrijver synthetiseert zijn stof
te weinig ; zijn geschiedenis van de letterkunde wordt niet een organisch geheel. De titels van de hoofdstukken — De zeventiende
eeuw, De eerste periode der 19e eeuw ; en dan toch weer : De nieuwe
Renaissance, De doorbraak van het nieuwe — laten den lossen greep
reeds vermoeden ; dezelfde vlakke klaarheid ontgoochelt ons bij elk
hoofdstuk in het bijzonder. In dat over de zeventiende eeuw b. v.,
staan de schrijvers, instellingen en groepeeringen in deze volgorde :
Cats, Hooft (Muiderkring), Vondel, Huygens, Bredero, de Duytsche
Academie met S. Coster, de stichtelijke dichters, de Statenbijbel, het
proza, de navolgers, Luyken... Zoo kan vêêl samengebracht worden ;
een mozaiek van het geheel krijgen we daarmee niet, — nog minder
een aanvoelen van de jeugdige stuwing vooraan, dan de weelderige
verbreiding, eindelijk de goed merkbare verkwijning.
3°) Onze derde constatatie verbreedt en besluit de twee voorgaande : de geschiedenis van de letterkunde bleef, voor den schrijver,
een leervak ; hij maakte een bruikbaar aide-mêmoire... Te weinig
drijft hij de studenten naar de literaire werken ; te weinig integreert
hij anderzijds zijn stof in de cultuurgeschiedenis en in de algeheele
geschiedenis : met hun altijd belangwekkende problemen, phenomenen en besluiten (10).
*
**

Herhaaldelijk nam Dr. Jos. J. GIELEN, eer hij deze literaire
(( summa » schreef, een aanloop daartoe ; voornamelijk met zijn twee
deelen Uit heden en verleden en zijn drie bundels Belangrijke letterkundige werken. Toch staan we verbaasd voor de belezenheid
waarvan hij hier blijk geeft ; en blij herkennen we den paedagoog in
de even verzorgde als eenvoudige schematische indeeling, zoowel
van elk groot deel als van elk bijzonder hoofdstuk.
In het eerste deel Begrippen weet de schrijver, op 64 bladzijden,
een oorspronkelijk, in zijn beknoptheid volledig, theoretisch tractaat
(10) Als Zuid-Nederlander moeten wij deze bemerking er bij voegen :
Onze Zuidnederlandsche Provincien mogen nooit genoemd worden (hoe men
de zaak verder ook verk1are) een eerste « terrein van Nederlandse invloed
buiten het Nederlandse staatkundige gebied >> (II, 139 ; cfr. II, 157). NoordNederland is geen centrum en Zuid-Nederland geen succursaal ; beide deelen
zijn, even zelfstandig, Nederland.
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van de letterkunde samen te stellen. Heel gepast stelt hij de kunst
tegenover de wetenschap en tegenover het geloof ; hij vergenoegt
zich echter met de tegenstelling, zonder den onderlingen samenhang
te willen waarnemen ( zie blz. 5-6), --- en zoo plaatst hij zich, niet
zonder aarzelen (11), op een nogal agnostisch standpunt, tamelijk
dicht bij de Tachtigers ( zie b. v. blz. 26).
In al de andere deelen (Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde, Overzichten, Toepassingen) zien we, concreet en in bijzonderheden, toegepast wat, abstract of in 't algemeen nog, reeds aangeduid werd. Behalve êên zaak : het aesthetisch standpunt. Noch
in de beschrijving van de kenmerken, de hoofdmonumenten, de
hoofdpersonen van elk letterkundig tijdvak vinden wij het terug ;
noch in de vier overzichten die ons een blik gunnen op de andere
kunsten, op den bouw van de kunstwerken, op de vreemde letterkunde en op de natuurpoezie ; -- zelfs niet in de toepassingen...
Dat kan immers niet, zal de schrijver ons opwerpen. Wij antwoorden
dat een centrale opvatting aanhoudend, op alles, mOet inwerken ;
waar men ze niet bemerkt, wordt ze, practisch, genegeerd.
Het boek is te vlak gebleven. Een vakman in de letterkundige
geschiedenis en techniek, — een paedagoog die handig schematiseert,
formuleert en samenvat, ---, een Katholiek die zijn zedelijke verantwoordelijkheid ncoit uit het oog verliest : als zoodanig had Dr. Gielen ons het schoolboek over de Nederlandsche letterkunde kunnen
bezorgen !... Hij werkte daarvoor te haastig en te gemakkelijk. Enkele
sporen van haast willen wij aanstippen : de namen Brederode en.
Bredero, door elkander (blz. 107-110) -- de summair-onjuiste 'evensbeschrijving van Gezelle (blz, 197) — De wit t e kaproen, van
Streuvels ( blz. 222) p--- De heks van Haarlem ( van Van Eeden),
welk werk s a t i r i s c h zou zijn (blz. 229) en zijn Paul's ontwaken
dat een k a t h o 1 i e k e n i n s l a g zou vertoonen (blz. 337) -het 1 e e k e n s p el van H. Roland Hoist Tusschen tijd en eeuwigheld (blz. 257) — de verkeerde karakteriseering van Verschaeve's
Ferdinand Verbiest (biz. 291) — de V 1 a m i n g E. du Perron
(11) De aarzeling nemen we waar in zinnen als volgende : « Een oordeel, op deze grond [kieschheid, levensbeheersching] uitgesproken, is geen
literaii oordeel (wat nog filet' betekent dat deze opvatting in andere opzichten
onjuist of onbelangrijk is) » (cursiveering van E. J.) (blz. 8). — « Theoretisch
is het kunstgenieten te isoleren, practisch is het zeer moeilijk en... vaak door
niemand gewenst >> (cursiveering van E. J.) (blz. 9).
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blz. 305)... Vooral de laatste twee deelen blijken zoo vlug opgesteld
te zijn, dat de schrijver ons nergens, niettegenstaande zijn belezenheid,
een waarlijk suggereerend inzicht of overzicht weet voor te stellen :
steeds blijft het bij handig gesystematiseerde gemeenplaatsen ; onder
de namen werd de werkelijkheid niet gepeild... Zoo krijgt zijn woord
nooit een persoonlijken klank ( zie vooral Toepassingen) ; zoo bereikt hij schematische resultaten, die de altijd geschakeerde werkelijkheid bijna verwijderd houden ( zie vooral De bouw van kunstwerken) ; zoo verwart hij de abstracte beteekenis van een woord met zijn
historisch- of psychologisch omlijnden inhoud (het woord Romantiek
b. v. op blz. 145).
Deze handleiding is, onder soortgelijke werken, de beste ; een
leeraar in de letterkunde zal moeilijk op een bruikbaarder boek de
hand leggen. Maar een doel er van achten wij niet bereikt : dat
er namelijk, adaequaat met de beheerschte stof, winst zou behaald
zijn in de diepte (cfr. blz. 4).
*

**

Ook W. L. M. E. VAN LEEUWEN heeft reeds een heel stel
letterkundige leerboeken op zijn actief. Hoofdzakelijk behandelde hij
de Noordnederlandsche letterkunde na '80 ; het liefst hield hij zich
met de dichtkunst bezig...
Hoe stelt hij zich de o n t w i k k e l i n g van de Nederlandsche
letterkunde voor (waar zijn titel Loch op wijst) ? De Middeleeuwsche
letterkunde blijft duister in een duister verleden (12) ; de Renaissance,
waarbij bet individu op den voorgrond treedt, wordt dan het uitgangspunt (cfr. bl. 46-47). Het vrijer denken zou, na de eerste verrukking van de 17e eeuw, in de 18e eeuw tot een trotsch rationalisme
verdorren (cfr. blz. 48) ; maar een nieuwe Renaissance, in een meer
rationalistische en in een meer setimenteele richting gesplitst, bereidt,
vanaf 1760, de doorloopende tegenstelling voor die de 19e en 20e
eeuw kenmerkt : Verlichting tegenover Weltschmerz, — sombere romantiek tegenover humoristisch realisme, --, tegenover het geloof in
den vooruitgang, een vage godsdienstigheid, --, tegenover het individualisme en de gebrokenheid, het socialisme en een stdisch-wijsgeerige
(12) Ook Van Leeuwen schijnt van Pater Van Mierlo nooit gehoord
hebben.
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levensopvatting, — tegenover het naturalisme, de neo-romantiek (13 ).
De ontwikkeling van de Nederlandsche letterkunde valt dus
samen met de psychologische ontwikkeling van de Westeuropeesche
beschaving vanaf de 16e eeuw.
Duidelijker dan Dr. Gielen zoekt Van Leeuwen naar een breedmenschelijken achtergrond ; en deze overtuiging breekt herhaaldelijk
bij hem door : de moderne verscheidenheid van meeningen en levensrichting ; de hedendaagsche botsing, verwarring en gelijkloopende
ontwikkeling van velerhande overtuiging en pogen beteekenen een zoo
schitterend resultaat van eeuwen zwoegen, dat men, nu de veelkleurige waaier is opengeplooid, het moeizaam openplooien haast mag
vergeten... Zoo heeft hij de twee derden van het boek aan de literatuur van Tachtig en daarna gewijd, en daaraan alleen schijnt hij
heelemaal to gelooven (14 ).
« Hoe de moderne Noordnederlandsche letterkunde de bonte
uitbloei is van vierhbnderd jaar groeien » : met zulk een ondertitel
zouden we aanstonds weten wat W. L. M. E. van Leeuwen ons aanbreng t.
Aanstonds zouden we dan reageeren :
1°) Met welk recht blijven de Middeleeuwen eeuwen van duisternis, en moet de Vlaamsche letterkunde na 1830 als een aanhangsel
worden van de Noordnederlandsche ? Beteekent de hedendaagsche bandeloosheid zoo klaarblijkelijk vooruitgang tegenover de
Middeleeuwsche gebondenheid ; en hebben de Middeleeuwsche traditie en de geest van de Contra-Reformatie, zooals zij in Vlaanderen
en Brabant nog voortleven, dan geen belang (15) ?
2°) Met welk recht beschouwt men verscheidenheid van levens(13) Dr. J. Prinsen stelde, de eerste in Nederland, een. nieuwe Renaissance voor in de 18e eeuw. Zoowel Dr. Tazelaar als Van Leeuwen namen die

voorstelling over ; ,de laatste trok, tot in de laatste jaren, de tegenstelling
door tusschen een zich steeds wijzigend rationalisme en een evenzeer gewijzigde gevoels- en geloofsmystiek. Zulk synthetisch inzicht verdient waardeering.
(14) De bladzijden 126-252, 259-287.
(15) Even nalef als hooghartig ignoreert de schrijver de Contra-Reformatie : « Het cultureele levee... was in Vlaanderen sinds ongeveer 1585 van
weinig betekenis » (biz. 253). Hij leze er het opstel Isabella Clara Eugenia
van den Amsterdammer J. A. Alberdingk Thijm eens op na, in Verspreide
verhalen. Of geldt nog steeds : « catholica non leguntur ›) ?
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houdingen als een verrijking ? Door verdieping alleen verrijkt men
het leven ; en elke levensverdieping streeft naar een eenheid. Agnostisch eclectisme was nooit diep, nooit waarlijk verrijkend.
3° Waarom moet zulk eclectisch boek altijd, van de katholieke
overtuiging, zoo weinig begrijpen ? De ideeen van Copernicus zouden,
in 1507, door de Kerk veroordeeld zijn (blz. 47), --, in de ethiek zou
bederf voor de kunst besloten liggen (blz. 101, 104), — de Protestanten en Katholieken, voor wie « God... boven alles gaat D, zouden
daardoor noch de zuivere kunst, noch de objectieve critiek kunnen
bereiken ( blz. 138) (16).
« Jezuitische achterlijkheid » ( cfr. blz. 250), denkt de schrijver
wellicht. Evenals het verleden het leerde, leert stellig de toekomst
hoezeer, ook op de kunst, een principieel-goddeloos aesthetisme ( zie
o.a. blz. 138), een zedelijk en verstandelijk indifferentisme vernietigend inwerken. Op de kunst wellicht vooreerst !
En evenzeer wetenschappelijk als paedagogisch is het onverantwoord, een summair gekende Nederlandsche letterkunde voor estrade to doen dienen, waarop men de moderne Noordnederlandsche
letterkunde ten pronk stelt.
Bij het boek van Van Leeuwen is een schematisch synchronistisch
overzicht gevoegd, 'vermeldende de voornaamste gebeurtenissen op
het gebied van wereldletterkunde, wijsbegeerte, religie, staatsleer,
muziek, beeldende !kunst, staatkundige geschiedenis en natuurwetenschappen. Daar is veel zorg aan besteed ; het onderstelt echter zulk
een encyclopedische kennis, dat wij er geen bevoegd oordeel over
kunnen vellen.
Een soortgelijke poging, van veel beperkter omvang, waagden
A. J. SCHNEIDERS en P. H. GREINER : in een tabellarisch overzicht sterden zij de Nederlandsche, de Fransche, de Duitsche en de
Engelsche literatuur naast elkander ; met pijltjes, duidden zij de
voornaamste vreemde invloeden aan op Nederlandsche schrijvers en
scholen.
(16) Wij bemerken wel hoe de schrijver de Katholieken begrijpen wil ;
de bladzijden 192-193 b. v. vermengen, op een zonderlinge wijze, tegemoetkoming met volkomen onbegrip... Wat G. Gezelle betreft, lien hij, aan de hand van
H. Roland Hoist, nagaat eri beoordeelt : — ja, hij had een slechter gids kunnen kiezen !
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Met een practisch doel vooreerst : de Nederlandsche studenten,
bij het literatuuronderwijs, een orientatie- en repetitie-middel aan de
hand te doen. Dat doel werd, dunkt ons, volkomen bereikt ; het wettigt ook de quantitatieve onevenwichtigheid tusschen de Nederlandsche literatuur en de andere. Blij ft alleen over dat, er bij, steeds
een bevoegd leeraar-verklaarder dient ondersteld ; en wij hopen dat,
dank zij technische en wetenschappelijke verbeteringen, deze tabel
eens uitstekend worde bevonden.

III
Van dezelfde inspiratie als de Korte Schets is ook het andere
werk van W. L. M. E. VAN LEEUWEN, Drift en bezinning. Niet
meer een schoolboek echter, wè1 een brok cultuurgeschiedenis ; want
veel duidelijker nog streefde de auteur er naar « de mentaliteit der
nieuwste literatuur te zien als een deel van de geestelijk-stoffelijke
constructie over dagen » (biz. 5).
Een inleidend hoofdstuk vormt, van dit cultuurbeeld, den achtergrond : « een globaal overzicht van de stromingen en strevingen in de
jaren 1880-1914 » (blz. 5). De geest van Tachtig was een zinnenvreugde en een kennisdrift, een humanistische breede levensopvatting.
Aanstonds kwam dan de vraag op : schoonheid alleen ; of schoonheid
in dienst van maatschappij, wijsheid en godsdienst ? — en aanstonds
splitste zij de vernieuwers in genieters van- of lijders aan het leven,
en in wijsgeerige, godsdienstige of sociale dichters.
De laatste jaren v4:5Or den oorlog leken een langzame groei « naar
geestesadel en naastenliefde » (blz. 68). De oorlog sloeg alle humanitarisme stuk ; enkele grensfiguren reageerden melancholisch, sceptisch en spottend ; de ethisch-humanistische reactie van Just Havelaar en Dirk Coster vond luider en warmer weerklank.
De moderne generatie rijpte in de jaren na '14 : jaren van brutale kracht, massaproductie en mechanisatie. Door de breuk van den
oorlog werd zij traditieloos ; het brutale leven maakte hen afkeerig
van schoonen schijn, op zakelijkheid belust. Onbeschaamd dan ook,
onkiesch en immoreel ; en, door het intens begeerde levensgenot, hunkerend naar avontuur en spel, of naar de volheid van het godsdienstig inieven.
Onder den titel Affiniteit en aversie groepeert Van Leeuwen
daarna de hedendaagsche schrijvers met of tegenover elkander : de
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« paganisten » van « De Vrije Bladen » en « Forum » tegenover de
katholieke en protestantsche jongeren, de sociaal-voelenden tegenover
de individualisten... En dit is zijn slotwoord : « Het wachten is op
die schrijvers, die van binnen uit onweerstaanbaar zullen gedreven
worden door. wat dan ook ; hun richting zal dan vanzelf wel blij;
ken... en kan ons trouwens onverschillig zijn, mits het werk goed
zij » (blz. 265).
Klaarblijkelijk wilde de schrijver, meer dan in zijn schoolboeken,
het algeheele leven bij zijn synthetisch overzicht doen inwerken...
Van uit zijn- aesthetisch-agnostisch standpunt gaat dat niet.
De Tachtiger-beweging staat minder aan den aanvang der dingen, dan hij het vorstelt. De beweging van de Jong-Katholieken
tenminste gaat tot Alberdingk Thijm terug ; die van de Jong-Protestaten tot Kuyper en Groen van Prinsterer, —, en beide hebben aan
het Rêveil wel iets te danken, zooals Bilderdijk het ingaf. Ook van
de sociale schrijvers en zelfs van de paganisten kan men: zonder veel
moeite, voorloopers en inspireerende wijsgeeren of aestheten aanwijzen. -- Dat hoefde hier niet, zal Van Leeuwen ons antwoorden, en men
moet toch ergens aanvangen ! -- Neen, voor wie de autonome schoonheid boven alles stelt, hoefde dat niet ; « de totale geestelijk-stoffelijke constructie van de wereld onzer dagen » (blz. 5) ontgaat hem
dan echter.
Tegenover de Tachtiger-beweging stelt hij zich critiekloos ; zij
is voor hem alpha en omega ; haar « humanistische brede levensopvatting » (blz. 13) maakt hij tot de zijne. Hij waant zich eveneens
in staat om « zich tijdelijk met iedere levensopvatting innig te vereenzelvigen » (blz. 13) ; en waar men de autonome schoonheid verlaat,
* eende hij, verlaat men de objectieve critiek (zie blz. 19) (17).
in
Dat hij zoo den blik op de literaire geschiedenis verengt, vervlakt, ja, prijs geeft, want de dieper werkende krachten worden
voorbijgezien of geminimiseerd, --- het psychologisch peilen, ook van
den kunstenaar, want nooit leefde een groot kunstenaar langen tijd,
alleen voor of van zijn kunst, --, de hierarchie der waarden, -- de
objectiviteit zelfs, want, hoe men 't ook keere, men noemt schoonheid
wat men zoo noemen wil, — den niets ontzienden ernst eindelijk,
want aardsch levensgenot kan geen levensdoel zijn : aan dat alles
schijnt Van Leeuwen niet eens te denken.
(I) Hetzelfde standpunt als hooger.
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(( Voor

den waren Katholiek », had Gerard Bruning gezegd,
« is er slechts een waarheid, de zijne » (blz. 321). Voor ieder
mensch is dat waar ; voor W. L.M. E. van Leeuwen in feite ook :
hoe kan hij anders, aan zijn standpunt alleen, de objectieve critiek
voorbehouden (zie blz. 19) ? Waarheidsindifferentisme wordt nooit,
consequent,. doorgedreven : er is maar een waarheid !... Enggeestig.
heicl, ketterjagerij, vermetel oordeel treft men ook aan bij wie
meent dat er geen ketters kunnen bestaan.
Drift en bezinning mist en drift en bezinning. Met geen enkele
ernstige levensopvatting loon de schrijver zich, innig, vereenzelvigen
(cfr. blz. 13). Afgezien daarvan verdient het, om de rijke informatie
en het overzichtelijk geOrdend materiaal, zelfs om bepaalde interpretaties, waardeering en aanbeveling. Voor wie oordeelen kan, is het
bruikbaar (18) ; dock al die bijkomstige hoedanigheden maken de
hoofdzaak niet goed : het standpunt...
*
**
Albert THIBAUDET is een wandelaar in de literaire wereld :
hij volgt wat hem interessant lijkt, hij neemt mee wat hij de moeite
waard acht ; het wordt een heele buit ! Dan probeert hij de levensstuwing daarin te onderscheicTen en na te teekenen : haar opeenvolgende stadia, en, in elk stadium, haar verscheidenheid, invloeden,
gelijkenissen, tegenstellingen... Hij inventorieert en ordent de concrete
werkelijkheid volgens concrete levenswetten ; hoe anders dan de
abstracts schemata die wij, bij ons, al te veel aantreffen !
Waarlijk den ontwikkelingsgang van de Fransche letterkunde
sinds 1789, vermocht hij zoo te schetsen. En de literatuur van na den
oorlog werd behandeld in het kortste van zijn vijf deelen ; hoe gewetensvol zijn woord daaromtrent : « je me sens gene devant la
periode actuelle. C'est de la littèrature non triee, la perspective change
du tout au tout » (blz. 6). Bijna lijnrecht staat het tegenover de
(18) De derde uitgave verschilt niet merkelijk van de tweede, tenzij
door de spelling. — Het getal van de onvermijdelijke dwalingen is betrekkelijk gering (P. Van Ostaijen wordt, op blz. 138, bij de jongere Hollandsche
katholieke critici gerekend). Verscheiden oordeelvellingen zijn echter grof,
onjuist of verouderd (de oorsprong van de Chansons-de-geste, volgen Bedier,
op blz. 19-20 --L Van Maerlant, die den clausule-vorm zou beheerschen en onze
eerste Christen-communist zijn, op blz. 35 — Hooft, die onderschat wordt,
op 68-69 — Hugo, Byron, Shelley, Keats, Heine, Beaudelaire, Zola, Verlaine
zouden in een periode geleefd hebben, op blz. 102 — de verzen van Roden-

bach, die onderschat worden, op blz. 260).
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bewering van Dr. Gielen dat « een juister begrip van de jongste letterkunde... Loch altijd de hoofdzaak blijft » (o.c. blz. 3) (19).
Breedvoerig willen wij dit werk niet bespreken ; alleen moeten
wij aanduiden wat er voor ons, Nederlanders, uit to leeren valt.
1°) Den zin voor het concrete vooreerst. Alles is concreet bij
Thibaudet : vanaf de groote verdeeling in geslachten (La generation
de 1789 - de 1820 - de 1885 - de 1914), doorheen « definition de la
Romantique » (blz. 61-62), «le bilan du Romantisme » (blz. 118-122)
en de bijzondere kenmerken van elk geslacht, genre en invloed, —
tot aan de bijna-te-geslaagde typeering van schrijvers, werken of
resultaten.
Wie herkent den Virgilius van de Aeneis niet, evenals den
Chateaubriand van Les Martyrs, in « un genie vivant, supêrieur a
sa corvêe, un compose delicat d'antiquaire, d'artiste et de crêateur »
(blz. 33) ? ,-- Kan men beter het voortleven van Hugo en van Lamartine samenvatten dan zoo : « L'oeuvre littêraire de Hugo est rest&
presque en bloc... celle de Lamartine s'est effondr& en grande partie.
Tout bien pesê, Iceuvre de Hugo est plus grande, mieux accomodêe
A la mesure des siecles, que celle de Lamartine. Il y a une situation
de Hugo supêrieure a la situation de Lamartine. D'autre part, it y a
une presence de Lamartine plus considerable que la presence de Hugo,
une presence du genie, une familiaritê, une atmosphere, un recours
et un secours quotidiens. » (blz. 151) ? — En volgend raccourci van
de literatuur na de eerder zedelijke dan strategische nederlaag van
1870 : «[Les mèdecinsi ne manquerent pas. On pourrait presque dire
qu'une bonne partie de la litterature d'apres-guerre est une litterature
de consultations. » (blz. 301 ) !...
2°) De veelzijdige ontwikkeling van den literairen historicus
moeten we ook opmerken. Heeft zijn Bergsoniaansche scholing hem
(19) In zekeren zin heeft Dr. Gielen wel gelijk : de tijd waarin hij leeft
is, voor ieder mensch, hoofdzaak. Maar een literatuurgeschiedenis die alle
perspectieven naar den modernen tijd richt en dezen breedvoerig verklaart
(Dr. Gielen besteedt er 124 blz. aan, tegenover 140 voor al de overige perioden), kan wel een rationeel inzicht voorstellen in den modernen tijd ; zij is
echter niet precies een literatuurgeschiedenis meer. Deze moet ons de onsterfelijke literaire werken en hun schrijvers, van welke periode ook, leeren
situeeren, orienteeren, begrijpen en genieten... Wie de schoonheid smaakte,
onderscheidt hair, ook in het moderne ; maar wie het moderne leerde Bove'
alles stellen, puurt, zelfs daar, de schoonheid niet meer.
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niet in staat gesteld, hier een breed uitgewerkte toepassing to leveren van L'elan vital ? En hoe weinig blij ft zijn kennis bij romans
beperkt, zelfs bij zuiver-letterkundige werken ! Vindt de letterkunde
bij hem, in de wijsbegeerte en de geschiedenis, niet den noodzakelijken
ruggesteun ?
3°) Eindelijk het intellectueel en moreel evenwicht, en, daarmee
verbonden, den zin voor traditie. Wij weten het wel : een Katholiek
kan het min of meer gelakiseerd onverschilligheidsstandpunt niet
geheel aanvaarden. Doch wordt hier het leven niet integraal overschouwd ; zonder vooroordeelen over verstarde dogmatiek, beknellende ethiek en internationalen vooruitgang ? Het reeel Fransch leven,
in de reeele Fransche geschiedenis, waarin het Katholicisme, als levengevend bestanddeel, meer dan eens erkend wordt en gewaardeerd (20) !...
*
**

Het boek van Dr. M. J. PREMSELA heet Lectuurgids voor
moderne Fransche letterkunde. Beter ware : Lectuurgids voor de lezers van moderne Fransche romans ; want slechts bij uitzondering
stipt de schrijver essay's, tooneelwerken, gedenkschriften, geschiedenis of ander werk aan.
Over de meest bekende Fransche schrijvers, alphabetisch gerangschikt, geeft hij een advies. Jets uit hun leven, hun voornaamste werken met inhoud en beoordeeling, de beste uitgaven er van. Alles zeer
beknopt, maar even bevattelijk en aangenaam am lezen.
Heel veel kennis van feiten en boeken is hier verwerkt ; toch
hebben we een mode-boek voor liefhebbers in handen, geen wetenschappelijk register. Niets is volledig : noch de lijst van de schrijvers,
noch die van hun boeken of van de belangrijke boeken over hen,
noch zelfs die van de boeken en schrijvers met invloed. En de keuze
en de critiek werden hoofdzakelijk bepaald door de persoonlijke voorkeur van den samensteller of door het succes van de auteurs.
(20) Volgende twee aanhalingen mogen volstaan :
it On remarquera qu'il y a eu en France trois grandes époques de litterature catholique originale, la premiere qui remplit le XVIIe sieecle, va de SaintFrancois de Sales a Massillon, la deuxieme va de la Revolution a 1870, la
derniere commencera a la separation de l'Eglise et de l'Etat et dure encore >
(blz. 255).
— « Leconte de Lisle est le seul grand poete francais, peut-titre, qui
ait hal le christianisme , (blz. 317).
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Niets meer dus dan een mode-boek, met een mondainen geest I
Voor Katholieken wilde men het, door bijzondere teekens, ook geschikt maken ; Katholieken zoeken liever elders een principieelgefundeerde voorlichting.
IV
Misschien bespraken wij de voorliggende boeken tamelijk streng ;
wij zochten echter, tevergeefs, naar hechte grondslagen. Het eng anticlericalisme van Dr. Pee biedt er toch geen, noch het christelijk indiffeTentisme van de Jong-Protestanten ; en evenmin het min of meer
consequent doorgedreven agnostisch aesthetisme in onze Nederlandsche literatuurgeschiedenis i Het Bergsonisme van Thibaudet, schitterend en degelijk, soepel en solied, mist nog een zekere standvastigheld.
Standpunten I. .. De Multatulianen nemen er, door dik en dun,
een in ; de Protestanten tasten in de schemering. En een katholiek of
zelfs een christelijk standpunt wordt, door de letterkundige paedagogen, niet werkelijk gezocht.
« Meer wijsbegeerte ! » vroeg, jaren geleden, Lodewijk Dosfel ;
aan de letterkundige historici en critici moeten we vragen : meer
verdieping ! Meer persoonlijke bezinning en onbaatzuchtige drang
naar waarheid. Meer vrijheid tegenover de mode en het dilettantisme.
Een niets ontziende ernst, en een gemoed dat nederig dienen wil.
Eerbied voor de schoonheid die, in de schepping, Gods glans weerspiegelt.
Meer zin ook voor de traditie. Zij bevat veilige, zorgzaam bewaarde schatten, wier volheid van klank en vonkeling ons leert
moderne schatgravers to worden, nooit verblind noch bedrogen.
En vooral, voor Katholieken, een integraal Katholicisme. Geen
leuze op een strijdbanier ; maar een warme zekerheid die bidden,
denken en doen doorgloeit, en die het leven stralend maakt van schoonen eenvoud.
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Fascistische Staat en Corporatieve Staat
Dr. Ferruccio PERGOLESI,
Professor aan de Kon. Universiteit van Rome
en aan de Universiteit van Bologna.

Het vraagstuk der corporatieve organisatie « jaagt veel stop op »,
zooals Pater du Bois het in zijne sociale Kroniek van October 1936
(VI, I, blz. 54-64) ; opmerkte. Niet het Minst de I t a 1 i a a n s c h e
«formuleD wekt bij ons belangstelling. In welke maat komt zij
met de overige overeen en waardoor onderscheidt ze zich specifiek
er van?
Prof. PERGOLESI nam welwillend aan het voor ons uiteen to
zetten. ( Red.)
De « Carta del Lavoro » ( 1 ) noemt den Italiaanschen Staat
« fascistisch » en « corporatief ». Zijn deze twee benamingen synoniem of beef iedere een eigen beteekenis ? Deze laatste veronderstel(1) De fascistische «corporatie » werd geleidelijk doorgevoerd : op
3 April 1926 kwam de wet over de vakorganisatie — De encycliek «Quadragesimo Anno » geeft ons een samenvatting er van in Deel II, onderafdeeling 5
— ; op 20 Maart 1930 de wet welke den « Nationalen Raad der Corporaties»
instelde ; eindelijk, op 5 Februari 1934, de wet waardoor de corporaties zelf
voorzien werden welke enkele maanden daarna tot stand kwamen.
Maar reeds kort na het verschijnen der eerste wet, n.l. op 21 April 1927
zette de Groote Fascistische Raad, in de « Carta del Lavoro », de « Arbeidskeure », de leidende beginselen vast volgens dewelke hij Wilde dat de Staat
de corporatieve inrichting zou verwezenlijken. Die «Carta » is dus Beene wet
maar wel hetgeen wij een « keure » noemen. Ziehier de artikels waar Prof.
Pergolesi over handelt :
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ling schijnt al onmiddellijk de meest waarschijnlijke omdat in een
synthetische opsomming van politico-juridische princiepen geen twee
woorden gebruikt worden om eenzelfde gedachte weer to geven. Deze
eerste veronderstelling wordt ons door de Carta zelf bevestigd.
Haar eerste artikel verkondigt het princiep dat « de Italiaansche
Natie een « eenheid » vormt ; en wel geen enkelvoudige maar een
complexe : een « zedelijke, politieke en economische », waardoor ze
den Staat volkomen « verwezenlijkt » ; een Staat welke hierom
<( fascistisch » genoemd wordt.
De Staat wordt « corporatief » genoemd in den titel van de eerste
lien artikels der « Carta » welke na het eerste dat van algemeenen
aard is — de juridische organisatie van de economie en van den arbeid bepaalt rekening houdende en met het ingewikkelde zijner ver.
schillende o vormen » en met zijne eenheid wat betreft « het
Art. I. « De Italiaansche natie is een organisme, dat levensdoeleinden
en middelen van handelen heeft, wier macht die van de afzonderlijke individuen, die de natie vormt, overtreft. Zij is een zedelijke, politieke en economische
eenheid, welke haar historische verwerkelijking vindt in den fascistischen
Staat ».
Art. 2. « De arbeid in al zijne vormen, intellectueele, technische en handenarbeid, is een maatschappelijke plicht. In dezen zin, en alleen in dezen zin
staat hij onder het toezicht van den Staat. Het geheele productiewezen is uit
nationaal gezichtspunt, een enkele eenheid ; zijn doeleinden zijn een van
strekking en worden samengevat in het welzijn der producenten en de ontwikkeling van de kracht der natie ».
Art. 6 « De wettelijk erkende beroepsorganisaties verzekeren de rechtsgelijkheid van werkgevers en van arbeiders, behouden de orde in de productie
en in den arbeid en strekken tot hunne verbetering. De corporaties zijn de
eenheidsorganisaties der productiekrachten en vertegenwoordigen het geheel
dier belangen. Daar de belangen der productie staatsbelangen zijn, worden de,
corporaties, met het oog op deze volledige vertegenwoordiging, wettelijk als
staatsorganen erkend ».
Art. 7. « De corporatieve Staat beschouwt het particulier initiatief op het
gebied der productie als het doeltreffendste en nuttigste werktuig voor de belangen der natie. Daar echter particuliere organisatie en productie, evenals
private eigendom en kapitaalbezit, een functie van nationaal belang is, is hij
die een vennootschap of onderneming opzet, tegenover den Staat verantwoordelijk voor haar productie... ».
Art. 9. « Tusschenkomst van den Staat in de economische productie heeft
slechts plaats, wanneer het particulier initiatief ontbreekt of onvoldoende is,
wanneer de politieke belangen van den Staat erbij betrokken zijn. Deze tusschenkomst kan den vorm van toezicht, van steun of van rechtstreeksch bestuur aannemen ».
(Red.)
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nationaal gezichtspunt » ( Art. 2) ; uitdrukkingen welke de « economische eenheid D uit Art. I bevestigen en nader bepalen.
Eindelijk handelt Art. 7 over « den corporatieven Staat » op
(( het gebied der productie », waar het « het privaat initiatief » noemt
o het doeltreffendste en nuttigste werktuig voor de belangen der
natie D.
De woorden zelf der Carta leeren ons derhalve dat de Staat
o corporatief D is doordat hij de economische eenheid nationaal verwezenlijkt en « fascistisch » doordat hij de meest volledige eenheid,
ni. en de economische, en de politieke, en de moreele verwezenlijkt.
Hieruit volgt dat deze twee benamingen niet synoniem zijn ; de eerste heeft immers een beperkter beteekenis dan de laatste. De fascistische Staat is een corporatieve Staat maar dat corporatief zijn is
slechts een aspect van den fascistischen Staat.
Tot dit besluit komt men eveneens door een rationeele ontleding :
indien de twee benamingen gelijkaardig waren zou men het « corporatieve » in veel ruimer zin moeten verstaan, in dien nI. van elke innerlijke integratie van het politieke leven der nationale gemeenschap.
Maar in dezen zin bestaat er noodzakelijk een zeker corporatisme —
dat naar vorm en naar beteekenis verschillend kan zijn --- in elken
Staat daar deze, naar zijne bepaling zelf, een op politiek gebied georganiseerde bevolking is. Dan zou het corporatisme niet langer een
karakteristiek zijn van den fascistischen Staat terwijl ons het tegendeel wordt bevestigd, impliciet door - de Carta welke ons juist de
eigene princiepen van den « corporatieven » Staat leert kennen, en
expliciet door de herhaalde verklaringen van de meest geloofswaardige politieke personaliteiten : dat corporatieve kenmerkt hem immers
tegenover en den liberalen en de colectivistischen Staat.
Tegenover den eersten omdat deze de productie niet als integreerend deel van het nationaal belang aanziet. Wanneer hij dan toch in
de economische bedrijvigheid tusschenkomt, doet hij het enkel toevallig, fragmentarisch en in strijd met het leidend beginsel der economische vrijheid. Tegenover den collectivistischen Staat omdat deze
zelf de economie organiseert en in handen neemt. De corporatieve
Staat nu vat de economische bedrijvigheid unitaristisch op, zoo evenwel dat hij haar enkel den to volgen weg aanduidt ( Art. 9 ) ; ze wordt
georganiseerd door de verschillende groepen der voortbrengers, vertegenwoordigd door de wettelijk erkende syndikaten ( Art. 6). Dit
brengt ons tot een bijzondere ordening welke door hare structuur en
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door hare werking den corporatieven Staat kenmerkt. Dat corporatieve
is tegenwoordig niet uitsluitend den Italiaanschen Staat eigen maar
ook aan andere die dezen min of meer getrouw navolgden (zooals b.v.
Oostenrijk en Portugal) en waar wij aantreffen : de unitaristische
opvatting van de economische bedrijvigheid om wille van het nationaal
belang, opperleiding door den Staat, zelfbestuur (door den Staat gecontroleerd) van het privaat initiatief van de groepen, aan wie dus
de uitwerking toekomt.
Maar hoe grooter de invloed is waarover de economische groepen
van de maatschappij beschikken, des te dringerder wordt de noodzakelijkheid ze te onderwerpen aan een zedelijke tucht en aan eene
politieke macht, die er een samenhangend geheel van maakt, er toezicht over uitoefent en ze leidt ; een tucht en een macht die verder
reiken dan de zorg voor het Touter economische in de nationale belangen. Deze vaststelling wordt bevestigd door de houding van den
fascistischen Staat die de macht van alle staatsorganismen versterkte
en den Duce aan het hoofd stelde van het Gouvernement, van
den Grooten fascistischen Raad, van de eene Partij en verder
van verschillende andere organismen, deels overgeerfd van het vroeger liberaal regiem niet zonder ze te wijzigen deels geheel
nieuwe. En hierdoor werd, behalve een economische, ook een zedelijke en eene politieke eenheid geschapen. Door deze driedubbele eenheid nu wordt de structuur en de werking bepaald van den « fascistischen » Staat, welken men hierom ook « totalitair » noemt.
Omdat wij hierdoor tot een volkomen eenheid geraken, is de
economische eenheid, Welke corporatief geordend is, niet zoozeer in
zichzelf besloten dat zij geen wortels zou hebben in het zedelijke en
het politieke en er geen invloed op zou uitoefenen. Neen, de ( « unitaristische ) « doeleinden » van « de productie » « laten zich leiden
door het welzijn (in breederen zin, dus ook het zedelijke) van de
individual en door de ontwikkeling (in breederen zin, dus ook de
politieke) van de kracht der natie » ( Carta, art. 2). Maar het is ook
in de nauwe ineenstrengeling van het politieke, het moreele en het
economische dat op economisch gebied (nauwkeuriger uitgedrukt op
juridisch-economisch gebied) het corporatisme, in den technischen
zin van dat woord, zijn diepere reden van bestaan en zijne uitdrukking
vindt.
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Buitenlandsche Politiek
door Prof. Dr. J. A. VAN HOUTTE
(Leuven).
De tijdsspanne waarover onze voorgaande kroniek zich uitstrekte
was es, in verband met den Spaanschen burgeroorlog, eene geweest
van afwachten en voorbereiden op alle gebied. Eerst in de laatste
dagen van Mei had het incident van den << Deutschland » een onverwachte herrie gebracht, welke zich evenwel, zooals wij aanstonds
zullen zien, weldra had gestild. En de twee maanden April en Mei
waren voorbijgegaan zonder noemenswaardige militaire ondernemingen. Een heel verschillende ontwikkeling hebben de gebeurtenissen genomen in de jongste weken ; een ontwikkeling die wellicht
op het verder verloop van het conflict een beslissenden invloed zal
hebben. Dat is in de eerste plaats het geval geweest met de eigenlijke krijgsverrichtingen.
Op het oogenblik waarop wij onze laatste kroniek stelden,
hadden de nationaal-Spaansche troepen op het front van Biskaja den
zgn. IJzeren Gordel bereikt, een doorloopende verdedigingslinie,
eenigszins ingegeven door het Fransche Maginot-systeem, die zich
op 15 km. afstand van Bilbao uitstrekte en die men als oninneembaar
aanzag. Den 1 1 en Juni zette het beslissende offensief in, onder aanzienlijke deelname van de luchtvaart en van het veldgeschut. Nadat
beide troepenkorpsen den IJzeren Gordel hadden bestookt, viel ook
de infanterie aan. Na 24 uren vreeselijk gevecht was in de verdedigingslinie een wijde ores geslagen, door dewelke het gros der nationale troepen onmiddellijk binnenviel en tot op 8 km. van Bilbao
doordrong. Een week daarop ( 19 Juni) hielden zij hun intrede in
de Baskische hoofdstad, welke president Aguirre — relicta non bene
parmula... — inderhaast had verlaten. De korte geschiedenis van
Euzkadi, de pdeudo-zelfstandige Baskische republiek, was ten einde.
Deze ,gebeurtenis motet wel in het roode Spanje een aanzienlijken
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weerklank gehad hebben : sedert het bedwingen van het nationale
offensief op Madrid, tijdens de laatste maanden van verleden jaar,
was Biskaja het eenige krijgstoneel geweest waar militaire verrichtingen in grooten stiji plaatsgrepen, en de zorg die men aan de verdediging van Bilbao 'had besteed, en waarop men een blind vertrouwen had gesteld, deed des te beter de technische en taktische overmacht van generaal Franco uitschijnen. Wellicht was de vorming van
twee opeenvolgende Katalaansche kabinetten (26-27 Juni) een
uiting van de door den val van Bilbao verwekte onrust ; zeker was
de reis van twee Spaansche ministers naar Parijs (4 Juli) erdoor uit
te leggen. Inmiddels hadden de nationale troepen hun opmarsch in
Biskaza voortgezet in de richting van Santander toen het offensief aan
de Noordkust onverwacht werd opgezet : een rood tegenoffensief
was immers nabij Madrid in voorbereiding, en vermoedelijk werd
een deel van de troepen van het Noorderfront in allerijl naar de
omgeving van de hoofdstad gebracht. De nationale oorlogsvloot
kreeg de opdracht de Kantabrische kust te blokkeeren en den toevoer
van wapens en levensmiddelen naar Santander te verhinderen, in
afwachting dat de omstandigheden zouden toelaten op dit front een
beslissenden slag in te zetten.
Vier dagen later werd inderdaad tot den aanval overgegaan op
de lijn Valdemorillo (ten Z. van het Escorial) — las Rozas (15 km.
ten N.W. van Madrid). De roode legermacht behaalde de overwinning en drong door tot Brunete, 15 km. ten Zuiden van de aanvalslinie. Het doel van de onderneming was blijkbaar door een omsingelingsbedreiging uit het Noord-Westen, waarmede een andere
uit het Zuid-Oosten moest gepaard gaan, de nationale troepen te
dwingen zich van de Zuidelijke muren van Madrid terug te trekken.
Doch het moest bij de bezetting van Brunete blijven, waardoor
overigens de rooden in een gevaarlijken toestand werden gebracht :
indien Franco tot den tegenaanval overging op de flanken van de
roode Brunete-wig, dan was hij het die deze met omsingeling bedreigde. Dat was ook het plan dat de nationale veldheer opvatte : ten koste
van bloedige gevechten die nog steeds voortduren, en waarin ca.
80.000 manschappen tegenover malkander staan, werd Brunete teruggenomen (25 juli), en sindsdien woedt de strijd nog voort om de
uitslagen van het roode offensief te vernietigen.
Niet minder bewogen dan de militaire verrichtingen, was,
tijdens de twee jongste maanden, de diplomatische ontwikkeling.
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Bij het verschijnen onzer laatste kroniek stonden de eischen welke
Italie en Duitschland hadden gesteld na de luchtaanvallen van de
rooden op hun toezichtsbodems in het brandpunt van de diplomatische
bedrijvigheid. Zooals wij hadden verondersteld had Engeland, gevolgd door Frankrijk, het Duitsch-Italiaansche standpunt van de
collectieve represaillemaatregelen aangenomen, onder voorbehoud dat
de vier toeziende mogendheden, bij een nieuwen aanval, voorafgaandeli* overleg zouden plegen. Een overeenkomst dienaangaande werd
gesloten te Londen den 12en Juni, en den 16en namen Duitschland
en Italie in het Comite voor niet-inmenging hun plaats terug in.
De aldus herstelde samenwerking zou echter van korten duur
zijn. Geen twee dagen waren verloopen of Duitschland kloeg bij
het Londensche Comitê een nieuwen rooden aanslag aan, en vroeg
de toepassing van het accoord van 16 Juni. Naar het heette had de
toezichtskruiser « Leipzig » averij opgeloopen, veroorzaakt door
botsing met een onderzeeer ofwel door een afgegleden torpedo. In
beide gevallen konden alleen de Spaansche rooden als daders in aanmerking komen. De Duitsche regeeringwenschte dan ook, in gemeenschap met het Vereenigde Koninkrijk, Frankrijk en Italie, represailles uit te oefenen tegen de regeering van Valencia. Alles
scheen dus in orde... had men het Duitsche verhaal van de averij
van den « Leipzig » voor waar gehouden. In feite werd het hevig
betwist, en men is gedwongen toe te geven dat de zaak van den
« Leipzig D op verre na niet zoo klaar was als deze van den
« Deutschland », des te minder dat er, behalve de bemanning, geen
enkel getuige ter plaatse, d.i, in voile zee, aanwezig was. Persoonlijk zijn wij nochtans geneigd de Duitsche verklaring voor oprecht

aan te nemen : op het oogenblik dat er belangrijke onderhandelingen
en zelfs een toenadering tot Groot-Britannia, een der hoofddoelen van
de Duitsche politiek, op handen waren, kon het bezwaarlijk in de
bedoeling van de Duitsche machthebbers liggen opnieuw in een ophefmakend incident, in uitgesproken tegenstelling tegenover den
Brit te treden.
Wat er ook van zij, Groot-Britannia en Frankrijk weigerden
het gevraagde overleg te plegen met Duitschland, waarbij zich Italie
had aangesloten, zonder een aanvullend onderzoek over den voorgewenden aanslag. De Duitsche regeering aanzag deze voorwaarde
als krenkend, verbrak de onderhandelingen, trad op 23 Juni, samen
met Italie uit het Toezichtscomitê — niet nit het Comitê voor niet-
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inmenging -- en trok haar bodems uit de Contrölemacht terug daar
zij niet meer wilde
zooals de diplomatische nota ironisch uitdrukte
« dat haar schepen Langer voor de schietoefeningen der Spaansche
bolsjewisten zouden dienen D. Een oogenblik wellicht hebben beide
diktators erop gedacht een eigen contrOle uit te oefenen ; deze zou
gelijk gestaan hebben met een blokkade van de roode kusten en werd
dan ook als uitgesproken inmengingsdaad opgegeven. Maar door
het vertrek van de Duitsche en Italiaansche oorlogsbodems was er
een wijde bres ontstaan in het stelsel van toezicht : de Middelland,
sche kusten onder beheer van Valencia werden niet meer gecontroleerd. Groot-Britannia en Frankrijk stelden eerst voor deze leemte
met hun eigen vloten te vullen (29 Juni). Onmiddellijk lieten Duitsch.land en Italie bedenkingen hooren, daar zij de onpartijdigheid der
beide andere machten in twijf el trokken ; van den anderen kant onttrok Portugal 's anderendaags, ten titel van vergelding voor de opheffing van het toezicht op de roode kusten, zijn steun aan de Britsche controleurs die zich op zijn ,grondgebied bevonden.
Op een nieuwe vergadering van het Comitê voor niet-inmenging (2 Juli) dienden Duitschland en Italie tegenvoorstellen in,
waarbij het volledig mislukte patrouilleersysteem zou opgegeven
worden. Daarentegen zouden de mogendheden aan de beide partijen
in strijd de rechten van oorlogvoerenden toekennen, waarin begrepen het recht om zelf de vreemde schepen ook in voile zee te praaien
en te onderzoeken. Het toezicht zou alleen nog aan de Spaansche
landgrenzen en in de Spaansche havens door de internationale contrOle-macht worden uitgeoefend. De Britsche en Fransche regeeringen bleven aan het beginsel van de contrOle ter zee gehecht, maar
de h. Eden verklaarde herhaaldelijk dat er nog kans besthnd op een
vergelijk, al had hij het inzicht niet nieuwe voorstellen in te dienen...
Iedereen bleef dus op zijn standpunt en de toestand werd niet eenvoudiger wanneer Frankrijk eveneens besloot de contrOle op de
Pyreneengrens op te heffen met ingang van 13 Juli, indien Portugal
op zijn besluit niet terugkwam en zijn beslissing uitvoerde.
Evenwel hadden de zaken ondertusschen een nieuwe wending
genomen. Nadat op een vergadering van het Londensche Comiti
den 9en Juli, het « dictatoriale » standpunt nogmaals in botsing gekomen was met het << demokratische » verzocht de Nederlandsche
afgevaardigcle het Foreign Office op zijn besluit terug te komen en
toch maar zelf het initiatief tot een vergelijk te nemen, hetgeen de
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h. Eden zonder dralen inwilligde. Den l4en Juli werden de compromis-voorstellen aan de mogendheden overhandigd : het bleek dat
de h. Eden eenvoudig... het Duitsch-Italiaansche voorstel van 2 Juli
voor zijn rekening had overgenomen, en er alleen de voorwaarde
had aan toegevoegd dat er een accoord zou gesloten worden over het
terugtrekken der vreemde strijdkrachten. Een kapitale gebeurtenis
was dus geschied : Londen had het zgn. front der demokratien in
den steek gelaten. Het is niet moeilijk de reden van dezen ommekeer
te begrijpen. De Britsche regeering was bezorgd voor de belangen
van haar onderhoorigen in het Spanje van morgen. Ook in Engeland
heeft de val van Bilbao een diepen indruk gemaakt en rekent men
sindsdien meer dan ooit met een uiteindelijke overwinning der nationalen. Men houde in het bizonder rekening met de behoeften van
de Britsche defensie welke grootendeels vanuit het nationale Spanje
moeten bevredigd worden. Vroeg of laat moest Londen generaal
Franco als staatshoofd erkennen het achtte het oogenblik gekomen
en alle ideologische motieven moesten maar op den achtergrond
treden.
Het Britsche voorstel tot vergelijk is sedertdien door de mo-.
gendheden als basis voor verdere onderhandelingen aangenomen
geworden. Zelfs hebben de meeste hun instemming betuigd met zijn
inhoud. Frankrijk heeft zich, met zijn gewone diplomatische onzelfstandigheid, schijnbaar verzoend met de gedachte Franco te erkennen. Begrijpelijkerwijze blijft Rusland bij een houding van schroffe
oppositie, doch het staat alleen. Wat er ook van zij, het is er toch
in gelukt de beslissing van het Comitê te doen verdagen tot 5 Augustus a. 8.
**

De toegevendheid van Groot-Britannia in de Spaansche aangelegenheden is ook o. i. in groote mate toe te schrijven aan het
streven inschikkelijk te zijn tegenover Duitschland, zulks am de
redenen die wij in onze voorgaande kroniek uiteenzetten. Het heeft
er den schijn naar, alsof de h. Chamberlain, bij zijn overname van
het regeeringsbeleid, in Mei ji., zich tot doel zou gesteld hebben
hartelijke verhoudingen tot stand te brengen met het Rijk. Hoe het
ook zij, de Duitsche diplomatie wendt van haar kant ijverige pogingen aan om haar betrekkingen met een aantal staten, niet het minst
juist met Engeland, te verbeteren.
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In het begin van Juni had het bezoek van veldmaarschalk von
Blomberg de militaire solidariteit tusschen Rome en Berlijn beklemtoond. Onmiddellijk daarop maakte baron von Neurath een rondreis
in den Balkan, momenteel het drukste actiegebied van de Duitsche
politiek. Te Belgrado werden voorzeker pogingen aangewend om de
banden tusschen de Kleine-Entente-staten losser te maken. Het mag
gezegd dat Duitschland er over een uitstekenden helper beschikt,
Ministerpresident Stojadinowitsj zelf, een man met sterk gegermaniseerde cultuur, wiens trouw aan het Pact van de Kleine Entente wel
niet verder reikt dan tot de holle hartelijkheid der officieele communiqué's, maar die voralsnog door de nog Franschgezinde openbare
meening verhinderd words een openbaar « renversement des alliances » uit te voeren. Van Belgrado ging de tocht naar Sofia, en vandaar naar Boedapest, twee centra waar de invloed van de as BerlijnRome sedrt jaar en dag is vastgeankerd. In de Hongaarsche hoofdstad zal het hoofd van de Wilhelmstrasse licht werk igehad hebben
om de laatste wolkjes van het Donauplan Schnuschnigg-Hodsja
uiteen te blazen.
De Duitsche invloed in Midden- en Zuid-Oost-Europa kwam
weer versterkt uit de zending van den h, von Neurath. In Hitler's
buitenlandsche politiek heerscht echter ook een levendig verlangen,
reeds uitgedrukt in « Mein Kampf », naar hartelijke betrekkingen
met Groot-Britannia en zulks meer dan ooit sedert dat het EthiopischMiddellandsch vraagstuk de verhoudingen tusschen Londen en Rome
op een bepaald vijandigen voet heeft gebracht. Wellicht heeft de
Fiihrer het grootsche plan opgevat als bemiddelaar op te tred.en tusschen beide machten. Moest het gelukken, dan zou het Vereenigd
Koninkrijk meteen niet meer zoo eenzijdig gericht zijn op Frankrijk
en, naar de Duitsche opvatting, op den Franschen Sowjet-bondgefoot. De Britsche regeering heeft, van haar kant, eveneens de beste
redenen om een overeenkomst te zoeken. Het verblijf van een der
leiders van het Rijk moest de gelegenheid verschaffen tot een vruchtbare gedachtenwisseling. Naar het heet zou Groot-Britannia de nietinmenging in Spanje, den terugkeer van Duitschland tot den Volkerenbond — een wierookwolkje voor de Britsche openbare meening
— en vooral het nieuwe Locarno-pact ter sprake brengen. Over de
onderwerpen die de belangstelling van den h. von Neurath gaande
maakten, werd niets bekend gemaakt. Men zal echter wel Been vergissingen begaan met te denken dat het hem vooral te doen was om
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<le houding te kennen die bet Vereenigd Koninkrijk zou aannemen
bij een gebeurlijke verandering van den statu-quo in het Donaubekken (Oostenrijk, Tsjechoslowakije). Een vrijmoedige uitspraak
over deze vraagstukken zou den weg vrij maken voor verdere en
nauwere samenwerking tusschen beide landen.
Toen kwam echter een kink in de kabel : de geschiedenis van
den << Leipzig », en de Wilhelmstrasse deelde aan White-Hall mede
dat, gezien het onbegrip van den h. Eden voor de houding van het
Rijk in deze aangelegenheid, hij ,er eveneens zou hebben voor wat de
h. von Neurath hem zou vertellen, en dat bijgevolg diens bezoek
sine die was uitgesteld. Deze Duitsche vrijpostigheid verwekte te
Londen allerminst de verontwaardiging waaraan de Parijssche en andere kanselarijen zich verwachtten, maar alleen een grenzelooze
teeleurstelling, getemperd door de hoop dat een nieuwe gelegenheid
zich zou voordoen.
Sindsdien trachten de Londensche leiders Duitschland weer
gunstig te stemmen : hun houding inzake de niet-inmenging is er
een duidelijke uiting van. Anderszijds neemt ook Duitschland een
toegevende houding aan, waarvan de onderteekening van een tweede vlootovereenkomst op 17 lull getuigt. Bij het accoord van 18 Juni
1935 was alleen bepaald geworden dat de Duitsche vloot 35 % van
de Britsche tonnemaat mocht bereiken. Thans heeft Duitschland ook
de verbintenis aangegaan zekere maxima-grenzen voor elke klas van
schepen te onderhouden : 35.000 ton voor slagschepen, 10.000 voor
zware en 8.000 voor lichte kruisers, 3.000 voor torpedojagers, 2.000
voor onderzeebooten. Voor iedere kategorie werd tevens het maximale kaliber van het scheepsgeschut vastgesteld. Bovendien zijn
beide mogendheden overeengekomen om malkander, op voet van
gelijkheid, inlichtingen te verschaffen aangaande hun toekomstige
bouwplannen. Men hoeft zich te wachten voor overdrijvingen aangaande de draagwijdte van dit verdrag. Zijn beteekenis ligt vooral
in de toetreding van het Rijk tot de vlootverdragen van Washington
en Londen van 1921/36. Nochtans is het tevens de uiting van verzoeningsgezinde strekkingen, waarvan men hopen moet dat zij zich,
als een grondsiag van den Europeeschen vrede in de komende maan-

den zullen ontwikkelen.
*
**
Het bezoek van den Poolschen staatspresident te Boekarest heeft
.den 25en Juni, zijn tegenhanger gekregen met dat van koning Carol
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en kroonprins Michael van Roemenie in de Poolsche hoofdstad. Het.
is meer dan waarschijnlijk dat door de beide staatshoofden alle mogelijkheden werden onderzocht waarin de alliantie zou kunnen spelen..
Tusschen de as Berlijn-Rome en de Sowjetunie vormen beide landen,
die een Fransch journalist op een aardige wijze als de 4:< as WarschauBoekarest heeft bestempeld, een reusachtige buffermacht. In zekeren zin vormt de zgn. Baltische Entente, samengesteld uit Litauen,
Letland en Estland, een voortzetting ervan. Over de vruchten van.
de Conferentie die zij op 1 Juli en volgende dagen te Kaunas hield
is nog weinig bekend geworden, maar wij herinneren hier aan het
streven naar aansluiting bij Polen dat in de diplomatie van deze
landen, ondanks de nationale grieven van Litauen, steeds merkbaarder wordt. Een raadsel blijft vooralsnog de houding van Zweden,
wiens minister van Buitenlandsche Zaken, de h. Sandler, op 10 en.
11 Juli te Mo-skou verbleef. Zou er uit zijn gesprekken een voor
Zweden hoogst gevaarlijke nauwere samenwerking met den Kremlin voortspruiten ? Of wijst het plan van den h. Sandler ook Warschau aan te doen op een dichtere toenadering tot de neutrale mogendheden ? Er is vooralsnog geen antwoord op deze vragen te
geven, maar 66n ding lijkt ons zeker : dat Zweden in de e.k. tijden
kleur zal bekenner. En zijn keus is voor ons, met het oog op diplomatische gevolgen van de Oslo.politiek, niet van belang ontbloot.
**
Op 21 Juni werd tusschen de vier Voor-Aziatische mogendheden — Turkije, Iran, Irak en Afghanistan — een vriendschapsverdrag gesloten waarvan de draagwijdte misschien nog niet volledig
te erkennen is. Deze akte bevat de verzekering van onderlinge waarberg der grenzen en de verplichting tot onderling overleg bij nietuitgelokten aanval. Zijn b-eteekenis reikt echter merkelijk verder.
Daar weinig oorzaken van igeschil tusschen de verdragsluitende partijen bestaan, staat het sluiten van dit vriendschapsverdrag in feite
gelijk met het vormen van een machtig blok dat, onder de leidingvan Turkije, 60 millioen Muzelmannen vereenigt. Wanneer men verder bedenkt dat ook een Arabisch pact in wording is waarvan, beneyens de Arabische vorsten, ook het zelfstandig wordende Arabisch.
Palestina, het onafhankelijke Egypte en Turkije zouden deel uitmaken,
dan ziet men in het verre verschiet het oude Turksche Rijk verrijzen,
ditmaal echter bezield met de dynamiek van het jonge gemoderniseerde Turkije van den Ghazi. Het ligt voor de hand, gezien de
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hevige gisting waarvan de Islam-wereld thans het voorwerp is, dat
deze formatie eerlang de panislamistische beginselen tot leidraad
zal nemen, en zoodoende de heerschende orde in geheel het Middellandsche bekken verstoren. De verschillende ingeborenenbewegingen
in de Noord-Afrikaansche kolonien maken reeds den bodem vruchtbaar voor de aankomst van een nieuwe Islam-era. En het hoeft niet
gezegd dat ook de christelijke godsdienst, in zijn missioneeringsgebied en misschien, zelfs op den langen duur op den Westelijken bodem zelf, door den verjongden Islam zou bedreigd worden. Wij
geven -toe dat zuiks maar beelden zijn uit een ver verschiet. Maar het
kan den aandachtigen waarnemer niet ontgaan dat, tegenover de
wordende eenheid van het Oosten, een nauwere aansluiting van de
Europeesche staten is geboden, daar hun verdeeldheid anders voor
hen noodlottig dreigt te worden.
*

**
Ook in het Verre-Oosten is de toestand ver van kalm. Het is
bekend hoe de betrekkingen tusschen Japan eenerzijds, de Sowjetunie en China anderzijd g gespannen zijn. Met beide tegenstrevers is
Japan in de verloopen maand handgemeen geraakt, en niets laat
voorzien welke ontwikkeling de gebeurtenissen in den Aziatischen
Oosthoek zullen nemen.
Den 29en Juni jl. brak een grensincident uit tusschen Russische
en Japansche troepen aan den Amoer-stroom. Begrijpelijkerwijze
verschilt het verhaal van het gebeurde volgens de bran. Waren
het de Japansch-Mandsjoesche grenswachters die het vuur openden ?
Waren het de drie Sowjet-kanonneerbooten ? Men weet alleen dat
een dezer' door het vuur der Gelen werd in den grond geboord. De
drie betrokken regeeringen openden onmiddellijk een kruisvuur van
protesten ; de Russen bezetten overigens ten onrechte twee eilanden
-clie tot het Mandsjoesch staatsgebied behoorden. Tenslotte gaven de
Sowjets toe, ontruimden den 5 Juli de betwiste punten, en het incident werd voor gesloten verklaard.
Veel ernstiger van aard was het incident dat drie dagen later
uitbrak tusschen Japanners en Chineezen. Chineesche soldaten
zouden, naar het heet, het vuur hebben geopend op Japansche troepen die ten Westen van Peiping aan het oefenen waren. Weliswaar
werd 's anderendaags een wapenstilstand gesloten maar de gevechten
duurden maar voort. Den I1 en besliste de Japansche regeering dan
ook nieuwe troepen naar het vasteland te zenden doch gaf meteen
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haar inzicht te kennen het geschil te localiseeren, m. a. w. het te regelen niet met de centrale regeering van Nanking maar met de plaatselijke overheden. De Chineesche regeering van haar kant gaf te
kennen dat zij de overeenkomsten krachtens deze handelwijze gesloten, bij voorbaat als nietig aanzag. Het was immers gemakkelijk
te voorzien dat Nippon van de gelegenheid zou gebruik maken om
deze gebieden in een amper vermomde afhankelijkheid van Tokio
te brengen. Terwijl aan beide zijden druk gemobiliseerd werd —
Japan bereidt zich voor 400.000 man naar China te zenden — werden
nog onderhandelingen in extremis gevoerd, waarbij Japan duidelijk
den eisch uitsprak de contrOle te bekomen over al de gebieden ten
Noorden van den Gelen Stroom, een eisch dien Nanking natuurlijk
niet kon inwilligen.
Den 20en Juli hernamen de vijandelijkheden dan ook voorgoed.
Na aanvankelijk enkele plaatselijke overwinningen behaald te hebben, moeten de Chineezen voor de militaire overmacht wijken. Peiping werd den 29en bezet, onmiddellijk daarop is de strijd begonnen
om Tien-Tsin. In de anders zoo apathische Chineesche volksmassa
schijnen de Japansche ondernemingen een machtige nationale reactie te verwekken, die o. m. in den moord op zekere toegevingsgezinde persoonlijkheden is tot uiting gekomen. Zooeven (31 Juli) wordt
gemeld dat de regeering van Nanking toenadering heeft gezocht
tot de meest Japansch-vijandige elementen, o. m. met de communisten, waarmede ze voor zes jaar na de Japansche tocht op Sjanghai,
het contact had verbroken.
De toestand is dus ten zeerste gespannen, en het is nog onmogelijk iets te gissen over wat de toekomst ons zal brengen. Er zijn
immers nog andere belangen in; het spel dan deze van de twee oorlogvoerenden. Men vegete niet eenerzijds dat de Sowjets, indien
de Chineesche communisten een werkzaam aandeel aan het verweer
nemen, noodzakelijk de hand in het spel zullen krijgen, anderzijds dat
Duitschland de bondgenoot is van Japan in den strijd tegen de communisten. Men bedenke tevens dat alle blanke mogendheden, in de
eerste plaats echter de Vereenigde Staten en het Britsche Rijk, in
China aanzienlijke belangen hebben, welke zij desgevallend niet
zouden aarzelen te verdedigen. Het Chineesch-Japansch geschil is
aldus,) de zaak van heel de wereld : mocht het den wereldvrede niet
in gevaar brengen !
I - VIII - '37,
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Godsdienst
Prof. Th, PIKET, S.J.,
104 blz. Fl. 1.20.

De Oxford-Groep. — Brand, Hilversum 1937,

Een korte geschiedenis en waardeering van de godsdienstige beweging,
die door Frank Buckman in het leven werd geroepen en onder den naam van
Oxford-Groep een verbazenden bijval genoot in Amerika, Engeland, Denemarken, Noorwegen en Nederland.
Het doel van de Oxford-Groep is, in de wereld de erkenning te brengen
van de macht van den Heiligen Geest als een kracht voor geestelijke en materieele bevestiging eri verbetering van die wereld ; in ons ieder persoonlijk het
besef te doen ontwaken dat wij door de zonde onze geestelijke erfenis verspillen en Gods bedoelingen met ons verijdelen.
Een dogmatiek bezit de Groepbeweging niet. Zij wit de menschen richten naar het zedelijk ideaal van het evangelie, nl. absolute eerlijkheid, reinheld, onzelfzuchtigheid, liefde.
De hoofdfactoren van haar apostolaat zijn deze twee : schuldb ek e n n en (ook en vooral in het openbaar) en g e t u i g e n, d.w.z. door persoonlijk getuigenis het bewijs brengen dat Gods genade in uw leven tastbaar
is geworden.
Prof. Piket beoordeelt de Groepbeweging kalm en zakelijk van katholiek
standpunt, is volop bereid de waardevolle elementen te erkennen die in haar
voorhanden zijn. Zooals hij terecht bemerkt, de Oxford-Groep breekt met de
protestantsche opvatting van de absolute verdorvenheid van den mensch, ook
na de rechtvaardigmaking. Anderzijds beklemtoont Prof. Piket het onmiskenbaar Protestantsch karakter en de dogmatische bloedarmoede van de OxfordGroep.
1k kan met den schrijver niet instemmen waar hij de nieuwe beweging
afschildert als zijnde meer dan een doodgewone Protestantsche opleving (blz.
78). Naar mijn meening is de Oxford-Groep juist dat : een met Angel-Saksische,
speciaal met Amerikaansche reclame-methoden gelanceerde revival, afhankelijk van een domineerende persoonlijkheid (Buckman), en die — zoo niet
alle vorteekenen bedriegen — onvermijdelijk evolueert tot een nieuwe ProAl. Janssens.
testantsche sekte.
Mgr. R. FONTENELLE, Chanoine de Saint-Pierre,
Pie XI. — Ed. Spes, Parijs, 1937, 429 blz.

Sa Saintete

Het is een algemeen verspreide idee dat een levensbeschrijving van een
nog levende persoonlijkheid vaak aan de geschiedkundige objektiviteit te kort
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schiet, omdat de schrijver dier biographie alleen den blik gevestigd houdt op,
de mooie kanten van zijn held en de eventueele tekorten maar liever over het
hoofd ziet. Nochtans als de te beschrijven personaliteit Z. H. Pius XI is, in
wiens leven zeer lang moet gezocht worden om minder gubstige zijden te ontdekken — of niet te ontdekken — , dan verdwijnt die moeilijkheid en moet
Mgr. Fontenelle gelukgewenscht worden om zijn degelijke biographie. In een
meesterlijke taal schetst schrijver ons het onbegrijpelijk-volle leven van onzen
roemrijken Paus, alles concentreerend rond de hoofdmomenten ervan welke
in snedige titelformules als : « In Excelsis », « La Tiare », « L'Action Catholique », «L'Etoile du Pontificat (de kleine Theresia), « Pius docet », << Ad:
Orientem », « La Croix gamm6e », « Pax, pax, pax », om slechts van enkele
te gewagen. Alhoewel de meeste katholieken reeds veel weten over hun
« Heiligen Vader », alhoewel velen zelf Pius XI hebben gezien en daardoor
een nog gloeiender liefde en trouwer verknochtheid voor hem opvatten, toch
zal, misschien juist daarom, ieder met spannende belangstelling Mgr. Fontenelle's boek doorlezen, omdat ieder er zijn hart zal voelen kloppen, in eenzelfden liefdeslag en omdat ieder weer eens blij en vol bewondering mag opblikken naar de stralende persoonlijkheid van onzen grooten Paus, Pius XI.
A. Darquennes, S.J.

Moraal
Ed. GENICOT, S.J., J. SALSMANS, S.J., Institutiones Theologiae
moralis. — Museum Lessianum — Sectio theologica, N o 22 ;
L'Edition Universelle, Brussel, 13e uitgave, 1936, I, 601 biz.,
II, 629 blz., 90 fr.
Dertiende uitgave en reeds de zesde sedert het verschijnen van het Codex
van het kerkelijk Recht. Het werk van P. Genicot, dat na diens flood P. Salsmans — zooals hij het nederig uitdrukt — reeds herhaaldelijk « recognovit ),
is onze priesters te goed bekend, dan dat wij het hier zouden ontleden, of opnieuw uitdrukkelijk aanbevelen.
Daarom beperken wij ons tot een enkel woord over het nieuwe uit deze
laatste uitgave.
Het valt ons eerst en vooral op dat P. Salsmans dankbaar gebruik maakt
van de aangeboden gelegenheid om de leer van de sociale encyclieken en
vooral van « Quadragesimo Anno » in 't licht te stellen. Wij lieten reeds in
het April-nummer uitkomen hoe .hij de « sociale rechtvaardigheid » opvat
volgens de definitie welke hij enkele maanden later in de encycliek « Divini
Redemptoris» zou lezen. (In onze Sociale Kroniek, blz. 406). Vermelden wij
verder dat ,hij kort en kernachtig « over het gebruik der rijkdommen in den
geest van Quadragesimo Anno » handelt (I, No 225, 226). « Divini Redemptoris » drukt opnieuw op de liefdeplicht der rijken, daarover voorlichten
was dus naar 's Pausen verlangen... Over het rechtvaardig loon zegt
P. Salsmans flat « iustitia legalis seu socialis omnino exigit ut salarium
ad normam salarii famitialis adducatur » (I, No 647) ; een vitter kon
misschien volhouden dat t Quadragesimo Anno » het niet zoo uitdrukkelijk
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zegt, maar hier laat « Divini Redemptoris » het goed recht dier radikale stelling uitkomen. Wij hadden evenwel over dit onderwerp gaarne de « drie
gezichtspunten ni. « het onderhoud van den arbeider en zijn gezin », 4: de
toestand van het bedrijf » en « het algemeen welzijn >> vermeld en zelfs even
behandeld gezien omdat vele onder de tegenwoordige loonen geen « familieloonen » zijn en de werkgever ze niet altijd tot dat peil verhoogen kan. Wat
dan gedaan ? Welnu « Quadragesimo Anno » zegt het duidelijk in die « gezichtspunten ».
Verschillende andere actueele en « brandende » vraagstukken worden in
deze uitgave voor het eerst, of omstandiger behandeld, het is ons evenwel
onmogelijk in een tijcischrift dat niet voor « specialisten >> bestemd is, breedvoerig over die specialisten-vraagstukken te handelen. Die «specialisten» zullen
zeker den schrijver dankbaar zijn om de nuttige wenken die hij hun over
meerde nieuwe vraagstukken geeft welke de laatste jaren stof opjoegen.
Dr. K. du Bois, S.J.

Abbe Jacques LECLERCQ, Lecons de droit naturel, VI. Les Droits
et Devoirs individuels ; 1e Partie : Vie, Disposition de soi ;
2e Partie : Travail, PropriEtE. Wesmael-Charlier, Namen,
1937, 200 en 432 blz., Fr. 20 en 50.
Ongeveer terzelfdertijd verschijnen de twee onderdeelen van het vierde
deel der « Lecons de Droit naturel », het monumentaal standaardwerk van
den Hoogleeraar aan het Institut St. Louis, te Brussel.
Hier, evenals in de vorige deelen, stelt hij de voile waarheid boven alles
en zet hij onbevangen ,raak, zijne opvattingen uiteen, zonder aanzien des persons en daarom wel eens als het moet — pijnlijk, ook voor vrienden. Ernstig, heel ernstig soms, maar met tusschenin zetten, bijna kwAjongens-kwinkslagen die een weinig verwonderen.
Is hij een philosoof ? Nu ja, eenigszins op zijn manier. Hij schrijft niet
voor den kamer-wijsgeer maar voor wie in de aktie is of zal komen — zijne
studenten — en past zich aan die lezerskringen aan.
De ondertitels zeggen ons waar het in dit deel over gaat : over den
persoon zelf met zijne individueele rechten en plichten en over het zg.
« maatschappelijk vraagstuk » en hetgeen er rechtstreeks mee in verband
staat. Velen zullen met bijzondere belangsteleling het hoofdstuk : « Le mouvement social chretien » lezen. Het komt van een oprechten vriend ; evenwel van
eenen die u de waarheid niet spaart ; het dwingt tot nadenken.
Dr. K. du Bois, S.J.

Wijsbegeerte
_HANS MEYER, Das Wesen der Philosophie and die plailosophi.
schen Probleme, — Afd. 5 van << Die Philosophie » hrsg. von
Hanstein, Bonn, 1936.
Th.
Dit werk is een algemeene Inleiding in de wijsbegeerte van dezen tijd.
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De eerste afdeeling behandelt het wezen en het object van de philosophie en
meer bepaald de manier waarop de hedendaagsche wijsbegeerte critisch het
begrip philosophie onderzoekt (wijsbegeerte als leer van de kennis, van de
waarden, van het leven, van den mensch, van de existentie, als phcenomenologie enz.). Ook het vraagstuk van de verhoudingen tusschen de wijsbegeerte en de bijzondere wetenschappen wordt bier geschetst, doch niet grondig genoeg, naar ons oordeel.
De tweede afdeeling geeft een klaar overzicht over de voornaamste vraagstukken gesteld door de Logica en de theorie van de kennis, door de Ontologie
en de Metaphysica ; door de philosophie van de Waarden, die de Ethica, de
Aesthetica en de Godsdienstwijsbegeerte behelst. Aan de_ Psychologie wordt
een afzonderlijk kapittel gewijd waarin men voornamelijk de beknopte geschiedenis van deze wetenschap zal waardeeren alsook de klare ttiteenzetting van de betrekkingen tusschen philosophie en psychologie.
Deze tweede afdeeling schijnt ions bijzonder geslaagd De bladzijden
besteed aan de Ethica (om bij een voorbeeld te blijven) lijken ons een uitstekende inleiding en samenvatting : merkwaardig is het . paragraaf over
plicht en deugd, over de vrijheid, over individu en gemeenschap. Ook de
hoofdstukken over aesthetiek en godsdienstphilosophie zijn van het grootste
nut dank zij hun overzichtelijkheid, bondige alzijdigheid en duidelijkheid.
Het paradoxale bij een werk als dit is wel dat het eenerzijds door zijn
tallooze zinspelingen op philosofen en theorieen niet alleen van de Oudheid,
maar van dezen tijd, een reeds ontwikkelde vorming onderstelt bij den lezer
en anderzijds door zijn onvermijdelijk-schematische samenvattingen den specialist of en toe onbevredigd laat. Wij meenen dat het boek vooral vruchten
draagt wanneer het na een eerste inwijding in de philosophie (dus na de
universitaire kandidaturen) gelezen wordt als een synthese van de wijsgeerige
wetenschappen. Eerst dan kan het tot zijn voile recht komen ; eerst dan begrijpt de lezer de laatste afdeeling waarin de auteur met een bijzondere
kennis van zaken en een onbevangen liefde voor de waarheid wars van alien
slaafschen schoolgeest, de idee van de Philosophia perennis weet te verklaren.
Eerst dan geniet men ten voile de hoedanigheden van dit hoogstaand werk dat
ofschoon streng wetenschappelijk, door zijn klaarheid den lezer niet alleen
client doch boeit.
Prof. E. De Bruyne.

Vinzenz RUFNER, Gemeinschaft, Staat und Recht. Afl. 15 van
g Die Philosophie. », Hanstein, Bonn, 1937.
In een vorig nummer van STREVEN (II, 2, Dec. 1934) hadden wij het
genoegen onze bewondering uit te drukken voor een puik werk van Prof.
Riifner : Die Natur und der Mensch in ihr. In hetzelfde handboek van Th.
Steinbiichel verschijnt van de hand van denzelfden auteur een nieuwe aflevering
over de Gemeenschaps-, Staats- en Rechtsphilosophie.
Dit werk is een geestdriftig, al te geestdriftig pleidooi voor de totalitaire
opvatting van den « Fiihrer- und Volkstaat ». Wij betreuren dat ondanks de
katholieke tendenz er niet genoeg voorbehoud wordt gemaakt voor de dwalingen en zedelijke gevaren die in het totalitair regime bevat liggen.
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De verhoudingen tusschen standen en Staat ; de opvatting van de Kerk
als een « stand >> (ander de andere ?) belast met de godsdienstige opleiding
(bl. HO) ; de bevoegdheid van de standen die ofschoon unitair en nietconfessioneel toch moeten werken aan de « religiose Vertiefung » van hun
leden (bl. 113) ; de absoluutheid van de these dat « in den totalen Staat niets
tegen den Staat ondenomen kan worden, omdat niets buiten den Staat kan
worden vo;trokken » (bl. 113) ; de onduidelijkheden over de individueele waarde en rechten van den persoon die in deze opvatting geheel door den Staat
schijnt gekneed om geheel in den Staat op te gaan ; de huldiging van de
primauteit van het yolk, primauteit die slechts in schijn de heidensche absotuutheid van de Staatsorde vervangt ; het onbegrensd vertrouwen in den
volksleider zonder eigenlijke, daadwerkeliike, ingrijpende controle, daar het
volksreferendum uitsluitend door de Staatspropaganda voorbereid wordt, en
zooveel andere punten nog schijnen ons tot een orde van dingen te behooren
waarmede men van louter wijsgeerig en onbevangen standpunt moeilijk vrede
kan nemen.
De critiek die wij meenen te moeten uitbrengen tegen het werk van
Prof. Riifner maakt ons niet blind voor de onloochenbare hoedanigheden
van zijn hoogst interessante synthese : zij is immers niet alleen een getuigenis doch een degelijk wijsgeerig overzicht. Zij geeft ons een kijk op den
stand van de Sociaalwetenschappen in Duitschland ; stelt de eeuwige en actueele problemen in een klaar licht doch o. i. al te strak in het kader van
de tegenstelling individualisme-universalisme (tegenstelling die door het personalisme wordt overwonnen); behandelt op een voortreffelijke wijze de gemeenschap in 't algemeen en in haar voornaamste vormen (familie, ras, yolk,
natie) ; typeert vaak de groote typen van sociale leiders : organisatoren, helden, genieen, heiligen.
Het vierde hoofdstuk, waarover wij het meest voorbehoud moeten maken,
begint met een schets van de duitsche-middeleeuwsche Staatsopvatting, die
volgens den auteur, verbeterd en aangepast in het Derde Rijk herleeft. Het
exposé en de critiek van de liberale democratie en van het Bolchevistisch
totalitarisme schijnen ons degelijk in hun bondigheid. Op een gansch bijzondere wijze waardeeren wij de bladzijden gewijd aan het historisch worden van de nieuwere volksbewegingen : terecht wijst de schrijver op den
invloed van de romantische gedachten, van Nietzsche, van Sorel (via Mussolini), van de voor-oorlogsche jeugd-beweging. De synthese van de nationalistische staatsopvatting is, van logisch standpunt, een meesterwerkje, wat
niets wegneemt van de critiek die wij , erop meenen te moeten maken. Merkwaardig is ten slotte het laatste hoofdstuk waarin de Rechtsphilosophie behandeld wordt in het kader van den nationalen Fiihrerstaat.
Als document is het boek van Prof. Riifner ongetwijfeld buitengewoon
leerzaam ; als pleidooi client de lezer het met critische nuchterheid te onderzoeken. Vooral onze Vlaamsche intellectueelen mogen zich niet door de Duitsche literatuur op Staatsphilosophisch gebied van de wijs laten brengen, de
Duitsche toestanden indenken in Vlaa nderen, en zich blind starend op de prestaties van het nieuw regime, de angstwekkende dwalingen en de gevaren van
een bepaalde ideologie uit het oog verliezen. Met de grootste omzichtigheid
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dient gelezen en nagedacht en met de meest verantwoordelijke voorzichtigheid
gesproken, geschreven en geijverd, wat beginselen en toepassingen betreft die
determineerend kunnen worden voor het zieleleven en het lot van ons yolk.
Prof. E. De Bruyne.

Prof. Dr Joseph MARECHAL, S.J. Etudes sur la psychologie des
Mystiques. — I, 2e uitg., 272 blz., II, 580 blz., Desclee de
Brouwer, Brussel, Parijs. 1937.
In deze boekdeelen wordt den lezer, als vrucht van jarenlange speurende
navorsching, over het toppunt .der mystiek een historische, tekstcritische, ' psychologische en filosofische synthese aangeboden die definitief mag heeten en
een eindbesluit van theologisch standpunt uit mogelijk maakt, doch door
schrijver aan de vaktheologen wordt overgelaten.
Het gaat hier om de kennis van God, niet om de gewone die door het.
discursief denken kan worden bereikt, doch om een intuitieve kennis die de
hoogste trap is van het gebed en aan den H. Paulus b.v. als voorbijgaande
buitengewone genadeblijk werd geschonken. Zoo staat dit werk allerkrachtigst metafysisch, godsdienstig en theologisch georienteerd. Maar de methode
die het onderzoek geleid heeft is die der huidige experimenteele psychologie.
Door verkeerde uiteenzettingen van philosophen als Spinoza, Scheler,
Bergson, E. Le Roy e. a. was de vraag gerezen naar de kenbaarheid van een
transcendenten God wanneer ons alle godsdienstige ervaring ontbrak en een
intuitieve kennis in dit leven onmogelijk bleek.
Van deze zuiver-filosofische vraagstelling ging de schrijver uit en ondernam het de talrijke getuigenissen van door God begenadigden psychologisch
te onderzoeken en hun uitlatingen over de hoogste mystieke eening onderling
te vergelijken.
Aan den mystieken heilige Bernardus van Clairvaux schijnt deze buitengewone eening te zijn ontzegd gebleven ; de H. Thomas eveneens aanziet ze
als een uiterst zeldzame gunstbetuiging die toch aan Paulus en anderen door
God werd bewezen.
Vrome lectuur bieden deze wetenschappelijke opzoekingen niet. Doch -de
beroemde schrijver van « Priere et Po 'esie >> — « Histoire littèraire du sentiment religieux >>, H. Bremond had er zich reeds, voor zoover hij er uit tijdschriftartikelen van afwist, overal op gesteund. Van den kunst- en beeldrijken
trant van H. Bremond is de nuchtere, louter wetenschappelijke stijl van Marechal een verfijnde tegenhanger.
Met taaien ijver werd een ontzaggelijk historisch materiaal verwerkt,
niet om van het gebied der filosofie naar geschiedkundig terrein over te loopen, maar om de getuigen van hooger gebedsleven met de hun alleen eigens .
onvervreemdbare ervaringen tot een nauwkeurig psychologisch onderzoek geschikt te maken.
Ten gevolge van de ervaringen uit het hooger gebedsleven ontstond geleidelijk, in ononderbroken aaneenschakeling een theorie die bij Augustinusi
Richard van St. Victor, Willem van St. Thierry, Thomas, Bonaventura, Hugo
van Balma, David van Augsburg, Guigues du Pont, Hadewijch, Beatrijs van
Nazareth, Angela van Foligno, Ruusbroec, Jan Dirks van Schoonhoven, Tau-
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ler, Suso, Johannes van het Kruis, Pomerius en Surius, Dionysius de Karthuizer, Harphius, de schrijfster der Evangelische Peerle, Pelgrim Pullen enz...
verschillend naargelang de toenmalige filosofische denkwijze werd uitgebouwd. Uit deze imponeerende rii wordt de geniale Nederlander Ruusbroec
doorloopend naar voren gehaald (Tome I 231. 243-5. Tome II 9-10. 28-30.
43-46. 466-472) en met Johannes van het Kruis als de machtigste metafysicus
en systematicus van de mystiek erkend en benuttigd.
Tot aan de veroordeeling van het Quietisme (Molinos, 1667) stemden de
meeste beoefenaars en theoretici van het hooger gebed met onbevangen optimisme vrijwel overeen om een voorbijgaande, door God verleende, onmiddellijke aanschouwing van Hemzelven te aanvaarden. Aileen de H. Bernardus,
Gerson, Maria van de Menschwording te Quebek (Kanada) stonden weiger
en terughoudend. Van af Theresia en Johannes van het Kruis werd men zeer
voorzichtig loch zonder het felt te ontkennen. Bij de dwaling van Molinos
werd het gevaar voor het practisch christelijk leven duidelijk ; de belangstelling verflauwde en meer nog de sympathie. Herhaaldelijk moet P. Mar&
chal stelling nemen tegen James, Leuba e. a. die de uitlatingen der katholieke mystiekers verkeerd uitleggen.
Steeds waren de theoretici zoowel als de beoefenaars der mystiek het
over de volgende punten eens : de mystieke eening, zelfs de hoogste en buitengewone, blijft onderscheiden van de aanschouwing der gelukzaligen ; toch is
de hoogste mystieke kennis, ondanks nevel, sluier, spiegel, een onmiddellijke
aanschouwing. De verheffing er toe hangt uitsluitend van God af. De H.
Thomas heeft steeds de megelijkheid der aanschouw i ng toegegeven ; in zijn
eerste werken behield hij alle inwerking van het glorielicht tot het andere
leven voor, later vereischte hij voor de hoogste mystieke eening een voorbijgaande deelname aan het glorielicht.
Kortom een werk dat op gebied van mystiek een « unicum >> mag genoemd worden om de volledigheid van zijn opzet : de geheele geschiedenis
der katholieke mystiek wat de hoogste Godschouwing betreft, als om de onverbiddelijke wetenschappelijke nauwgezetheid van zijn uitwerking.
Wat de « Cahiers : le point de depart de la metaphysique » van P. Marechal op kenkritisch gebied zijn, is dit werk op gebied der mystiek : een
standaardwerk.
Aan het tweede deel werd een personen- en zakenregister toegevoegd
dat, daar de pagineering der tweede uitgave en der eerste uitg--ve van het
eerste deel dezelfde is gebleven, voor beide uitgaven kan worden gebruikt.
Dit zaak- en personenregister dat zeer uitgebreid is, omvat de twee deelen.
Univ. Prof. Dr. H. Bruders, S. J.

Lutz ERNST, Weg and Wille einer evangelischen Jugendbewegung.

50 Jahre Junglingsbund vom blauen Kreuz. — Blaukreuz Verlag, Bern, Herausgegeben vom Zentralverband der jiinglingsbiinde vom blauen Kreuz, 1937, 144 blz..
Het onderwerp van dit mooi boekje is scherp afgegrensd. Het gaat om den
bond van jongens tusschen 15 en 24 jaar, dat wil zeggen in den gevaarlijk-
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sten levenstijd. Ook de bestaansduur van den bond is wel omgrensd : 50
jaren geleden ligt de oorsprong terug. Velen van de eerste leden leven nog
en velen ervan geven zelfs een oordeel over de voordeelen die ze gelooven
uit den bond getrokken te hebben. Men zal zelden een boek vinden, dat zoo
oprecht geschreven en in al zijne u itingen zoo goed gedokumenteerd is.
lets wat heden in vele landen na den oorlog als groot of grootste gevaar
meer en meer verdwenen is : het alcoholisme staat hier overal nog vooraan.
Hierbij komen de gevaren voor de onschuld en het geloof. —' Men mag wel
zeggen dat in het begin te sterk op deze noodige deugden is gedrukt geworden en dat de grondslag om de jongens (en meisjes) bezig en samen te houden te eng was. Heden heeft men in de beweging der scouts en in « NieuwDuitschland » een veel breederen grondslag, waarop men zich steunt, om dat
andere doel gemakkelijker en minder opdringerig te bereiken. Wie met onze
jeugd zich bezig houdt, zal graag en met veel nut uit dit boek vernemen welke
resultaten door de jeugdbeweging bereikt werden.
H. B.

Dr Ferd. SASSEN, Het Recht tot (< Opstand >>. — Standaar-boekhandel, Antwerpen, 1936, 32 blz., 8 fr..
Aanleiding tot het uitgeven deter brochure was de burgeroorlog in
Spanje. Is de opstand der Nationalisten rechtmatig en gewettigd ? Om op
die vraag een afdoend antwoord te kunnen geven, heeft schrijver het terecht
nuttiger geacht een zuiver abstracte behandeling te geven over het recht tot
opstand van de onderdanen tegen de overheid, van de burgers tegen het
Staatsgezag.
Het uitgangspunt zijner beschouwingen is de mensch zooals hij is, van
nature uit een sociaal wezen. — Is de aanduiding dat deze grondgedachte
« uit de gegevens der ervaring gewonnen » werd (blz. 7), een aannemen dat
het maatschappelijk karakter van den mensch enkel inductief bewezen wordt ?
En zou dat niet, strikt genomen althans, in zekere tegenspraak komen met
het besluit : << Het maatschappelijk element behoort wezenlijk en noodzakelific
tot de menschelijke natuur » ? (blz. 8).
De grond van het gezag der gemeenschap ligt in het doel der gemeenschap, het algemeen welzijn, en de Staat heeft de menschelijke aktiviteit te
ordenen naar dit eene doel. Maar de vorm van dien staat kan a priori en in
abstracto niet bepaald worden. Alle staatsvormen kunnen goed zijn : die staat
is de beste die het algemeen welzijn het meest bevordert, en de behartiging
van het algemeen welzijn kan bij veranderende omstandigheden, ook andere
vormen van het staatsgezag eischen. Schrijver zet dan uiteen wanneer een
mensch aan de positieve wetten, niet mag, niet moet gehoorzamen, wanneer
er een lijdelijk verzet gerechtvaardigd is en dan wanneer « revolutie » of
actief verzet, dat tangs illegalen weg; een verandering in de staatsorde nastreeft, toegelaten is. En de voorwaarden, om zoo'n opstand te wettigen zijn
zoo streng dat « in de meeste gevallen de gewelddadige omwenteling of revolutie als ongerecht moeten gelden ». (blz. 25).
Nochtans zijn er in den loop der geschiedenis rechtmatige revoluties geweest, en schrijver schijnt wel te opineeren dat de Spaansche opstand gewet-
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tigd was : « Het is voor een objectieve beoordeeling reeds nu wel duidelijk,
dat de regeering van het Volksfront in Spanje, niet in staat is geweest den
primairen eisch van behartiging van het algemeen welzijn to voldoen ». bi. 5).
Deze degelijk-geschreven en doctrinaal-zuivere brochure moge vele gedesequilibreerde geesten weer een gezonden kijk op de toestanden terugbrengen, niet alleen voor Spanje, maar ook voor andere landen.
A. Darquennes, S.J.

Literatuur
Erich Maria REMARQUE, vertaald door Nico . ROST, Drie Kameraden. — Van Holkema en Warendorf, Amsterdam, « Onze
Tijd >>, Brussel, 1937, 467 blz., ing. fr. 47, geb. fr. 65.
Een nieuwe roman van Remarque, die geen oogenblik teleurstelt.
Dit zinnetje is waarachtig geen gemeenplaats als het een schrijver, geldt
van dergelijke wereldfa am. Aan zijn eigen naam heeft hij verplichtingen, die
alles behalve licht mogen heeten.
Het ging er zoo wat naar uitzien alsof Remarque met zijn schlager
« Van het Westelijk front geen nieuws » en met het schaduwbroertje aaarvan
De weg terug » zichzelf had uitgeput. Zijn jarenlang stilzwijgen nam wel
dien schijn aan. Dat hij nu uit die stilte treedt met een vol-rijp meesterwerk
als dit, pleit overtuigend en voor de stilte en voor Remarque.
« Drie kameraden » mag gerust op een lijn gesteld worden met zijn
« Westelijk front », al is het dan waarschijnlijk dat om dit nieuwe boek niet
zoo'n wereldklank zal ontstaan als om het eerste. Hoe Duitsch dit eerste immers
ook bleef door het onvervreemdbaar wezen van den schrijver, was het toch
weer algemeen van allen over de heele wereld, omdat men er het leed en
het lijden in ontdekte van eigen vleesch en bloed uit den loopgraventijd. Dit
nu is voor « Drie kameraden » lang zoo sterk het geval niet, omdat de ontreddering waarover het hier gaat, wel voornamelijk, zelfs uitsluitend Duitsch
blijft door de speciale ellende van den na-oorlogstijd.
Drie soldaten uit den wereldoorlog hebben den « weg terug » blijkbaar
niet gevonden naar het burgerleven : onherroepelijk ontwortelden, die in
hun kameraadschappelijk schouder aan schouder staan, den eenigen steun
vinden in hun strijd om het bestaan.
Met dit heel nieuwe inhoudsgegeven als thema blijft Remarque toch ook
bier dezelfde schrijver als van het « Westelijk front », niet alleen omdat de keuze
van de stof zich chronologisch uit het voorafgaande oorlogsgebeuren ontwikkelt, maar veelmeer om dezelfde inspiratie, die dit totaal andere boek bevrucht.
Men zou het de inspiratie kunnen noemen « over den eeuwigen soldaat ».
Zijn « drie kameraden » blijven immers soldaat ondanks hun burgerpakje.
Zij dragen den doem op zich van hun loopgraventijd die hen van de rust en
het simpele menschengeluk , onherroepelijk heeft vervreemd. Zooals zij de
herinnering aan die modeler- en bloedellende onontkoombaar in zich meezeulen
als een verschrikking, zoo hebben zij willens nillens de levenshouding daaruit
meegevoerd in hun burgerbestaan. De vrede en het burgerleven nam hen
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lmmers niet op : het werd tot een nieuwe vijand, waar men op loshakken moet
in strijd om hun dagelijksch bestaan. Hun garage is de tranchee voor dezen
kamp. Het leven staat er in het teeken van de soldatendeugd bij uitnemendheid : de kameraadschap van mannen, trouw tot der dood, e'en door de grillige van eenzelfde noodlot. Geleefd wordt er met de koénheid van kerels, die geleerd hebben hun slag te slaan, met de harde wreedheid
van het zelfrechterlijke « oog om oog, tand om tand », met den galgenhumor
van pechvogels, die hun tegenslag keer op keer weggrinniken, met de innerlijke wanhoop echter ook om hun zinledig leven zonder doel of uitkomst.
Die kameraadschap is de eigen spheer van het heele boek. Al wet er
gebeurt en alle personen vinden daarin hun verband en hun eenheid. Meesterlijk zijn del drie hoofdfiguren geteekend, elk zoo waarachtig in zijn eigen karakter. Meesterlijk ook is de ontwikkeling : hoe een Jong meisje, toevallig
als kameraad binnen den kring van « de drie >> geraakt, liefde en geluk gaat
beteekenen vor een hunner. Als een brug is het van hoop, die plots van hun
afgesloten eiland naar het voile leven schijnt te leiden. Het bestaan van alle
drie krijgt daardoor ineens zin en glans. Het leven met zijn onafwendbaar
wreede grillen zorgt er echter wel voor dat die Broom van geluk stuk spat.
Herolsch is het pogen van « de drie », schouder aan schouder geklemd in den
strijd om dat geluk van dien eerie. Dat Remarque dit herolsche zoo eenvoudig
en waarachtig heeft kunnen uitbeelden, zonder eenig tikje gezochtheid of
schijnpathos maakt op zichzelf reeds zijn bock tot een meesterwerk van diepe
menschelijkheid. De hoogteounten daarvan : hef ineenzakken van het driemanschap door het schot in de borst van ,een hunner, en het sterven van het
uitterende meisje, zijn geworden tot pagina's van hoogste dramatiek in
sobere uitbeelding.
Uit het voorafgaande kan men wel afleiden dat het boek strict voorbehouden client te worden aan volwassen lezers met rijp oordeel. Te veel toestanden komen er in voor die de correctie van een christelijke opvatting behoeven, al is het dan waar dat schrijver in het uitbeelden van specifiek zinnelijke tooneelen tactvol te werk gaat. Daarenboven is de erge dosis scepsis
omtrent alle hoogere levenswaarden en omtrent den zin van het bestaan niet
J. Van Laer S.J.
ontbloot van gevaar voor onervaren oordeel.

N. E. FONTEYNE, Polder, — « De Sikkel », Antwerpen, 1937r
163 blz., fr. 28.
Een zoo rauw bock, dat men het, daarom alleen reeds, voorbehouden
moet verklaren !... Rauwheid is toch niet synoniem van waarachtigheid ; doorlOopende rauwheid getuigt zeifs van eenzijdigheid, oppervlakkige waarneming
of een bijzondere soort hoogdravendheid ; zij houdt de taal meestal slordig,
weinig correct en , soepel ; zij staat lijnrecht tegenover het artistiek ideaal van
een romanschrijver als Mauriac : « tout oser dire mais tout dire purement » !...
Zij verhindert bier, naar ons oordeel, de zuiver-bezonken volkomen levensechtheid... Zeker, N. E. Fonteyne heeft talent : een specifiek Westvlaanmsch
temperament, wat zwaartillend, maar dan ook geweldig ; een bijna lyrisch
verteller, die aanhoudend nieuwe intuities ophaalt... Zeker heeft hij meteen
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zijn Pension Vives ver overschreden : het verhaal neemt een machtige • vaart,
die nochtans het evenwicht van het geheel nergens bedreigt. Maar een gerijpt
meesterwerk, het resultaat van een oprecht zelfbezit, hebben wij hier niet
in handen. Misschien zelfs de belofte er niet van.
De polderboer Kobus Volckaert maakt, van 1914 tot 1918, den oorlog
mee : zijn vrouw Elza, die hem nochtans trouw wil blijven, bekomt een kind
van een Duitsch soldaat. Een kind van haar man kan zij niet krijgen ; —
jaren na diens terugkeer sterft zij, geminacht, gehaat, mishandeld, aan een
vierde miskraam. Schuld en boete !...
Een geweldig opzet, zooals men ziet ; maar met geen andere dan sexueele motieven. En dat is een toegeven aan den tijdgeest. Niet alleen op zedelijk standpunt daarbij ; ook zrtistiek doet de intrigue — met haar inkleeding
van atavisme, van een geweldig boerengeslacht, van de ruwe levenswijsheid
uit den mond van een « boterpater », van een jaloerschen man en een vrouw
, die het slachtoffer wordt — weinig frisch aan ! Wie, in de laatste jaren,
de boeken die opgang maakten, maar even inzag, krijgt hier telkens den
indruk : « dat is niet nieuw ! » — en wanneer de schrijver, tweemaal,
het leven dat hij verbeeldt tegenover traditioneele trues of benamingen
stelt (blz. 38, 133), beseft hij zijn eigen zwakheid daaromtrent.
Met een rauw-brutalen stip tracht hij zijn oorspronkelijkheid te redden :
ook hierin geeft hij aan den tijdgeest toe. Het wordt een soort romantiek, een
vervaarlijk realisme met knaleffecten. Hier en daar treedt de onwerkelijkheid
er van duidelijk aan het Licht (1) ; het dikt de karakters, en de gebeurtenissen
onaannemelijk aan (men denke aan Wanne, Fompe, Dolf en zijn weeuwtje,
het geslacht der Volckaert's (blz. 63-69), de bekentenis van Kobus (blz. 150151) ) ; het dient aangevuld — anders zou het hol klinken — met diepzinnige
bemerkingen en beschouwingen (blz. 47, 79, 91-92, 98-99, 119, 128, 162 en
elders), soms goed gevonden, soms even wijsneuzig als somber.
Met deze laatste bemerking treffen wij een kentrek van Fonteyne's
schrijverstemperament : hij tracht een levensbeschouwing uit te diepen. Hij
ziet zijn personnages niet alleen handelen ; hij denkt er bij na, en wat hij
denkt legt hij een van hen op de lippen. Hij vertelt op een oratorisch-lyrischen
toon ; en die toon klinkt, niettegenstaande alles, herhaaldelijk oprecht. En het
feit dat hij een zedelijk motief — schuld en boete — onderaan legt, dat hij
zijn liefste beschouwingen door een katholiek priester en door een molder
laat uitzeggen, dat hij met een akkoord van erbarmen zijn heel boek besluit,
maakt ons attent op zijn inwendige overtuiging en diepere persoonlijkheid.
Neen, er is nog niets verloren ; evenzeer moreel en christelijk als artistiek beteekent dit boek, na Pension Vives, niets dan vooruitgang ; — mcar de tijdgeest en de litteraire mode dreigen een mooi talent, voorgoed, verkeerd te
richten.
Sexueele romantiek van een begaafd schrijver : daarmede is het boek,
zedelijk en artistiek, veroordeeld en beoordeeld.
Em. Janssen S.J.
(1) «Een oeroud atavisme » leert « twee he.ndratten » toch niet ineens
een boot besturen (cfr. blz. 7) ! — Zal een priester wel ooit zeggen : « Ik hou
niet van Paulus ! » (blz. 89) ?
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Emile ERENS, De Pastoor van Ars. Saint Jean Marie Babtiste
Vianney. — P. Brand, Hilversum, 1937, 207 blz.,
In den Zomer van 1770 logeerde, voor een nacht, de heilige peigrim
Benoit Labre, te Dardilly nabij Lyon, in de gastvrije hoeve van Pierre Vianney ;
diens kleinzoon zou, aan het gebed van den bedelaar, zijn priesterroeping en
dus ook zijn bijzondere heiligheid te danken hebben !...
Als natuurlijk werd de biograaf van den eersten heilige die van
den tweeden. Onder de verscheiden levensbeschrijvingen volgde hij, hoofdzakelijk, de beste : die van den Franschen priester Fr. Trochu ; eenvoudig,
vloeiend en stemmig vertelde hij alles na, zooals het daar stond opgeteekend
en opgehelderd... Een weinig oorspronkelijke arbeid, daarom niet minder verdienstelijk.
Want ook aan ons geslacht kan de Heilige Pastoor van Ars nog veel
leeren ! Niemand wellicht in verleden eeuw stond, oogenschijnlijk, zoo dicht
bij God en zoo dicht bij den duivel ; geen ander leven wellicht was zoo'n
Jacobsstrijd (maar niet met een engel) om zondenvergeving en zielenheil ;
en geen voorbeeld van de heldhaftigste boetvaardigheid en vernedering geeft
een dieper inzicht in het evangelisch woord : dat sommige duivelen alleen
door gebed en boete worden uitgedreven.
Niets daarvan mogen wij — noch priesters, noch leeken — in onzen tijd
vergeten ; en daarom verdient dit boek de ruimste verspreiding. Hoeven we
daarbij op de zoo ontroerende menschelijke zwakheid van dezen heilige te
wijzen : zijn verstandelijke bekrompenheid, zijn aarzelende vrees die hem
tweemaal uit zijn parochie vluchten deed ? Voor de grootste dingen koos
God zulk een schamel werktuig !...
Wij betreuren het dat de hoofdstukken geen bijzondere titels dragen,
dat er zelfs geen summaire inhoudsopgave aan voorafgaat, dat nergens een
register te vinden is. Een gedeeltelijk-anecdotische biographie als deze zou
er toch zooveel bruikbaarder door geworden zijn ; terwijl nu haast alles als
Em. Janssen S.J.
bedolven ligt !...

Sigrid UNDSET. Witte orchideeEn. Uit het Noorsch vertaald door
A. Basenau. — A. Manteau, Brussel, J. M. Meulenhoff, Amster
dam, 334 blz., ing. Fr. 48, geb Fr. 64,50.
Toen Paul Selmer zestien jaar oud was, had zijn moeder eens witte
orchideeen geplant, waarvan zij veel verwachtte en hij nog meer. Het werden
kleine, wit-groene bloemen, haast zonder geur : voor hem een teleurstelling
(blz. 19-20),..
...Zoo ook het leven, dat hij spelend ingaat. Oudste zoon van gescheiden
ouders, ziet hij een wetenschappelijke carriére voor zich open. Een voorbijgaande
jeugdliefde doet hem den handel kiezen ; hij slaagt, treedt in het huwelijk
en heeft een kind.
Glanzend wit en geurig zijn z'n levensorchideeen echter niet : zij ontberen den grond en het klimaat daartoe. Maar Paul is in contact met Katholieken getreden : een familie, een priester, een toekomstige kloosterzuster ;
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hij bezoekt de kerken, leest het evangelie, hoort van martelaren en draagt
en rozenkrans op zak... Schijnbaar staat hij op den drempel van de bekeering,
wanneer, in 1914, de wereldoorlog uitbreekt, — een kibbelpartij (de eerste)
met zijn nogal kleinzielige vrouw besluit het eerste deel van dezen vervolgroman.
Neen, een absoluut-vrije of een aesthetische levensopvatting geven aan
het leven zijn pracht en geur niet : zij maken het kleinburgerlijk, genietend,
oppervlakkig... Het Katholicisme alleen laat het tot liefdevolle heldhaftigheid
uitgroeien : een smetteloos glanzende orchidee.
Weer bewonderen we den vasten greep van de schrijfster op het veelzijdige en veelvuldige leven ; weer de cordate oprechtheid waarmede zij de
ernstigste levensproblemen, in hun geheel, concreet ons voorstelt en drijft
(of drijven zal) naar de bevredigende oplossing. Weer valt ons de weelderige
onbesnoeidheid op, die het vrouwelijk temperament van de schrijfster aanduidt.
Een verhaal dat grootendeels speelt in totaal gelalceerde, zedelijk ontwrichte burgerkringen van Noorwegen. Hoe goed van strekking ook, client
het dus gevormde lezers voorbehouden.
Em. Janssen S.J.

Ernest VAN DER HALLEN, Charles de Foucauld. — Het Spectrum, Utrecht, 117 blz., fl. 0,70.
Heel veel is er, sedert de eerste biographie door Rene Bazin, geschreven
over den Franschen vrijdenker, ontdekkingsreiziger, bekeerling, kloosterling,
schamelen knecht en priester-kluizenaar Charles de Foucauld, die den 1 n December 1916, als martelaar stierf to Tamanrasset in de Sahara... Heel veel
in het Fransch, betrekkelijk weinig in het Nederlandsch ; en daarom verrichte
Ernest Van der Hallen, met een oorspronkelijk verhaal van deze wonderbare
loopbaan, goed en verdienstelijk werk.
Meer dan hij het bedoelde wellicht, drukt hij zijn eigen zielebeeld hier
af. Zijn persoonlijke ervaring als woestijnreiziger ; en nergens lazen we, in
het Nederlandsch, een even directe, even bedwelmende evocatie van het
woestijnleven. Zijn eigen onrust ; want in de woestijn zocht hij iets van
wat De Foucauld er vond : Gods vrede, los van alle maatschappelijke conventie en laffe kleinheid. Zijn weifelende onvoldaanheid eindelijk, die hem
zelfs tegenover zijn held, gevangen houdt... De Foucauld's onwankelbaar ver-

trouwen in het Fransche moederland, de Fransche cultuur, het Fransche
oorlogsrecht kan de schrijver alleen als verblinding beschouwen ; en hii
vraagt zich bijna af (ten onrechte, naar ons oordeel) of heel dat herolsch
leven niet een vergissing is geweest (zie o. a. blz. 104-107, 109-111, 114-117).

Zoo ontbreekt dit mooi verhaal een bevredigend besluit. Het heeft iets
van de vele boeken van Frederik van Eeden, die lelkens wat bereikte en toch
steeds verder zoeken moest. De zoeker die Ernest Van der Hallen heet, heeft
de heldhaftigheid gekozen ; maar hij vond, voor die deugd, nog den bevredigenden, precies passenden levensinhoud niet.
Em. Janssen S.J.
Wij bevelen dit boekje zeer gaarne aan.
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Geschiedenis
Johannes STOYE, Het Britsche Imperium. Zijn structuur en zijn
Problemen. — N.V. Nederlandsche Boekhuis, Tilburg, 1937,
391 biz..
Ret merkwaardige boek van Dr. S. verdiende voorzeker van uit het
Duitsch (1935) vertaald te worden, daar het de beste synthese uitmaakt 'uit
den jongsten tijd, van de zoo complexe vraagstukken welke hedentendage in
dit zoo belangwekkende geopolitische unicum gesteld worden.
Vooraf onderzoekt Schr. de psychologische grondlagen van het ontstaan
en ontwikkelen van het Empire, dat hij een weerspiegeling edit van het Engelsche volkskarakter en een symbool van den Engelschen levensstijl, en
schetst hij de ontwikkeling van de kolonien en van het Dominion-systeem.
Daarna bespreekt hij een voor een de situatie van de verschillende Dominions
en -van het keizerrijk lndie. Tot besluit volgt een glanzende samenvatting van
de economische en politieke problemen van het oogenblik : Ottawa en de
plannen van self-sufficiency, de landhonger van Japan, de autonomiestrevingen
van Ierland , en Indio, enz. enz.
Wij zullen hier niet dieper ingaan op de tallooze vraagstukken die in
het boek van Dr. S. behandeld worden. Het volsta te zeggen dat hij een zeer
veilige leidraad is voor het begrip en de studie van het Britsche Imperium in
het verleden, het heden en de toekornst.
Prof. J. A. Van Houtte

Otto ENGELMAYER, Die Deutschlandideologie der Franzosen.
Ihre geistesgeschichtlichen Grundlagen (Neue Deutsche Forschungen. Abt. Volkslehre & Gesellschaftskunde, Bd. X) —
Junker & Dfinnhaupt, Berlijn, 1936, 142 blz..
De , vraag van de verstandhouding met Frankrijk staat in het huidige
Duitschland op het voorplan. In verband daarmede heeft Schr. in zijn historische wording het beeld trachten voor te stellen dat de Franschman zich van
den Duitscher vormt, en na te gaan hoe de romantische ideale heerlijkheid,
door Mme de Stael geschetst, eerst door de zelf-kritiek van de liberale (Heine)
en socialistische (Marx) emigranten van ca. 1848, en later onder den prikkel
,det nederlaag van 1870-'71 omvormd werd tot het huidige begrip van plompe
brutaliteit en veroveringszucht. Al had deze studie erbij gewonnen wat minder
in het abstrakte te blijven, zij vormt een ongewoon belangwekkende bijdrage
tot de geestesgeschiedenis van de jongste eeuw.
Prof. J. A. Van Houtte

Wolfgang WINDELBAND, Die auswartige Politik der Grossmachte in der Neuzeit von 1494 bis zur Gegenwart. Vierde
vermeerderde uitg. Essener Verlagsanstalt, Essen, 1936,
419 blz., 10 kaarten, ing. RM. 8, in linnenband RM. 10.
De huidige diplomatische ontwikkeling waarvan menigeen wellicht den
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zin niet weet te bepalen krijgt er dadelijk een zeer duidelijken wanneer men
haar vroegere grondlagen en vroegere voorbeelden in acht neemt : geen geburtenrssencomplex wordt immers in zoo groote mate door het verleden beinvloed. Een samenvatting als de tegenwoordige is dan ook iedereen welkom,
daar zij, er zeer goed in gelukt den draad der diplomatische evolutie van het
begin of der nieuwe tijderi tot op den dag van heden aanschouwelijk te maker,.
Een chronologische tabelle vult het werk nuttig aan. Maar -waarom alleên
een personen-register ? Een zaken-register had voorwaar den lezer merkelijk
moeite gespaard, temeer dat de verschillende hoofdstukken — ca. 40 blz. lang
— geen onderverdeelingen kennen en daardoor de stof aan overzichtelijkheid
. Prof. J. A. Van Houtte
verliest.
Paedagogie
Paedagogische Encyclopaedie, onder Redactie van J. E. Verheyen,
Prof. Paed. Univ. Gent, en R. Casimir, Prof. Paed. Univ. Leiden. — Uitgave « De Sikkel D, Antwerpen.
Het werk verschijnt in 20 afleveringen van 48 beladzijden. Samen zullen
zij twee lijvige boekdeelen uitmaken van totaal ongeveer 2.000 kolommen,
geillustreerd. De prijs bedraagt voor wie thans inteekent fr. 225 irg. of fr.
265 geb., betaalbaar de helft bij ontvangst van ieder deel, of fr. 12 per maandelijksche aflevering. Wie per maandelijksche aflevering betaalt kan zijn
volledig exemplaar later laten binden tegen fr. 40. Wie het geheele bedrag
op voorhand (bij inteekening) wenscht te voldoen, betaalt slechts fr. 200 of
240.
Een Sikkel-uitgave, zegt one het Prospectus, die een overzicht wenscht
te geven van het geheele terrein der opvoedkunde : een samenvatting van al
wat er op het gebied van opvoeding en onderwijs in het verleden en het heden
werd bevonden en verwezenlijkt ; een woordenboek waarin voor elken term
uit de paedagogische vaktaal een verklaring wordt gegeven.
Het verschijnen dier Encyclopaedie, voor dewelke beroep werd gedaan
op een groot aantal specialiteiten uit Noord en Zuid, is voorzeker een blijde
gebeurtenis in de paedagogische wereld. En we zouden die onderneming uit
ganscher harte toejuichen, indien het niet onmiddellijk bleek dat uit dit zoogenaamde « collectief werk » voorzichtig alle katholieke summiteiten zijn geweerd. In de lijst der medewerkers zoeken we tevergeefs namen als Dr. Fr.
De Hovre, E. P. Lamers, Fr. Rombouts, Dr D'Espallier, om er maar vier te
noemen. We hebben hier dus klaarblijkelijk te doen met een neutrale onderneming. Tegen een scheikundige encyclopaedie zou dat geen bezwaar zijn.
Maar een onzijdige opvoedkundige encyclopaedie is noodzakelijk voor een
katholiek opvoeder, in vele opzichten onvolledig, in sommige opzichten valsch.
Laten we hopen dat die neutraliteit zoo welwillend mogelijk zal zijn. Dan
zal dit werk ook aan de katholieke opvoeders toch nog menigen dienst kunnen bewijzen. (1)
(1) Kortelings verschijnt bij Desclee-De Brouwer de eerste aflevering van
een Katholieke Fransche Paedagogische Encyclopaedie.
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De eerste aflevering brengt ons bijdragen over Aandacht, (M. J. Langeveld), Aanschouwing (id.), Aanschouwing bij Opvoeding en Onderwijs (J. E.
Verheyen), Aansluiting. Lager en Middelbaar Onderwijs (G. van Veen, Verheyen), Aardrijkskunde (C. Schreuder, F. Quicke).

Economie
Dr. Paul SOLLIER et Josè DRABS, La Psychotechnique, Introduction a une technique du facteur humain dans le travail. — Comite Central Industriel, Brussel, 1935, 190 blz., 35 fr..
Bij de eerste uitbreiding der grootnijverheid, bij den aanvang der ontwikkeling welke ons bracht van het werkhuisje met hoogstens enkele werkgasten tot de reuzenfabrieken met duizenden werkkrachten, werd de aandacht
bijna geheel in beslag genomen door de verbeteringen aan te brengen aan de
technische uitrusting zelf. De arbeider werd toen bijna geheel aan zichzelf
overgelaten : hij moest maar naar best vermogen de werktuigen hanteeren en
en de eigen ondervinding zou hem wel leeren hoe dat gedaan.
Daarop kwam Taylor die tetecht liet uitkomen dat de werkwijze van
den arbeider dikwijls heel weinig doelmatig was, dat handiger hanteeren
van de werktuigen bij gelijke inspanning de productiviteit aanzienlijk kon
verhoogen. Maar hij behandelde den arbeider zelf als een machine.
Na hem zag men eindelijk in dat -hij in dat laatste gefaald had, dat de
mensch met zijne zielegavens moet ontzien worden, al ware het enkel maar
omdat daardoor de productie zelf zal verhoogen.
En nu begon men den « menschelijken factor » bij den arbeid te bestudeeren, met zijne persoonlijke eigenschappen, om « den rechten man op de
rechte plants» te brengen ; o. m. door, vooraleer iemand aan een bepaald
werk te zetten, zijne hoedanigheden bij middel van kunstvolle proefnemingen,
van « tests », te onderzoeken. Maar men meende dan wel eens te spoedig tot
bevredigende resultaten te zijn gekomen. Hoever staat men, wat kan men
bekomen, meer bijzonder, in welke maat kan men u zeggen tot welken arbeid ge bekwaam zijt ? Over dit alles worden wij bier omstandig ingelicht,
op wetenschappelijke wijze.
Dr. K. du Bois, S.J.

Fernand COLLIN, Verslag nopens den ambachts- en handeldrijven« De Sikkel », Antwerpen, 1937, 150 blz.,
den middenstand.
35 Fr..
De schrijver werd einde October 1.1. aangesteld tot «Koninklijk Kommissaris voor den Ambachts- en Handeldrijvenden Middenstand» met opdracht
vOlir den 15en Januari klaar te komen met een Verslag over de voornaamste
eischen van lien middenstand en de maatregelen van aard om hem « een normale economische en sociale bedrijvigheid » te waarborgen.
Voorzeker een zware taak... welke onmogelijk in een Brie maanden tijd
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kon volbracht. De schrijver merkt het kiesch maar nochtans... duidelijk in
zijne « Inleiding op.
En toch geeft hij ons over het zoo ingewikkeld en veelzijdig middenstandsvraagstuk, meer en beter dan in de meeste verhandelingen ; in zoover dat we besluiten moeten : dit is geen werk van drie maanden ; toen
hij aangesteld werd was de Hoogleeraar (te Leuven) reeds vertrouwd met het
vraagstuk dat een ernstig onderzoek hem zou toelaten nader na te gaan.
Het middenstandsvraagstuk is veelzijdig en hier worden verschillende
hoogst belangrijke aspecten er van onderzocht. Vermelden wij : de mededinging der grootwarenhuizen en eenheidsprijzenwinkels, der verbruikscooperatieven, der patronale magazijnen, der economaten ; de invloed Bier mededingers op de prijzen ; het tekort aan beroepskennis bij de middenstanders
en de middelen om er in te voorzien ; het krediet ; de fiscaliteit.
De Kommissaris moest middelen tot herstel opgeven ; maar hoe dit gedaan zonder een bepaalde economisch-sociale leer voor te houden ? Ook heeft
hij beslist positie gekozen. Een definitieve en afdoende oplossing is volgens
hem mogelijk enkel door een stevig opgebouwde corPoratieve inrichting. In
afwachting er van moeten de middenstanders zelf duidelijk laten uitkomen
dat ze er mogen zijn, m. a. w. dat ze economisch nuttig zijn ; en dit zijn ze
inderdaad als men ze als groep, als stand beschouwt ; meerdere middenstanders moeten zich evenwel nog opwerken tot economisch-nuttige of minstens
tot nuttiger leden der gemeenschap ; weigeren ze 't te doen, dan moeten zij
ten slotte verdwijnen want het ware niet rechtmatig en trouwens niet langen
tijd mogelijk een economischen stand of een onderdeel er van kunstmatig
staande te houden indien hij bleek economisch minder nuttig te zijn dan anderen die zijne plaats zouden innemen.
Ziedaar enkele aanduidingen welke vooral tot doel hebben de lezing van
deze bijzonder actueele studie warm aan te bevelen.
Dr. K. du Bois, S.J.
'Maria
Dr. W. H. HYNEK — De Ware afbeelding van Christus ontdekt.
De Marteldood des Heeren in het Licht der moderne medische
wetenschap. — Romen en Zonen, Roermond, 1936, 160 blz.
24 Fr..
Het is een verheugend feit dat ook in het Nederlandsch iets verschenen
is over de beroemde Lijkwade van Turijn. Voor wie deze slechts kent door
een vluchtig hooren vernoemen, lijkt het wel op iets als het zweetdoek van
Veronica, iets met eeuwen legende en pieteit omsluierd zonder vaste historische waarde. Voor de kostbare lijkwade van Turijn is de toestand echter
heel anders. Zeker er hangt mysterie rond, maar de wetenschap heeft hier
onthullingen gedaan, die tot bewonderend zwijgen brengen. Toen de vergeelde lijkwade waarop wij vaag de trekken van een opvallend groot lijk
herkennen, in 1898 voor het eerst gefotografeerd werd door Secondo Pia, kon
deze zijne ontsteltenis haast niet bedwingen. Immers het positieve beeld van
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ten volmaakte mensch, al de wonden dragend waarover de Evangelies ons
verhalen, verscheen geleidelijk aan op de plaat door hem - gemaakt. De lijkwade van Turijn bleek een fotographisch negatief te zijn.
Prof. Vignon van de « Faculte Catholique te Parijs, bestudeerde nu de
vraag : Hoe is dit negatief op het doek gekomen ? Na tal van proefnemingek
en hypothesen liwam hij, samen met Prof. Colson tot de conclusie, door verdere wetenschappejijke experimenten bevestigd, dat wij hier te doen hebben
met een chemische werking op afstand (vaporigraphisme) van de alkalische
uitwasemingen van het lichaam op het dicht met myrrhe en aloes bestrooide
doek.
Zoo is de afdruk van het geheele lichaam, voor- en achterkant tot ons
gekomen. Pieteitsvol kan men nu bestudeeren wat die man geleden heeft. Wie
is hij ? Alle waarschijnlijkheden worden onderzocht en de slotsom is dat het
allermoeilijkst iemand anders zijn kan dan Christus zelf. De geloovige ziel
erkent haar Meester. Dank zij het doek heeft de medische wetenschap ons
aangrijpende en realistische details kunnen geven over geeseling, doornenkroning, kruisiging, latssteek enz. Dr Hynek herhaalt ongeveer wat Vignon
in zijn standaardwerk over dit vraagstuk schreef en voegt er ook de laatste
oiitdekkingen o. a. die van Dr. Barbet aan toe. Gansch persoonlijk echter
-wordt hij wanneer hij zijn hypothese over Christus'dood uiteenzet. Dat hooflistuk is weer een revelatie, hard en wreed.
Wat we wel aan het mooie boek van Hynek verwijten is, dat hij feiten
vooropzet als bewezen, waaraan toch wel met reden getwijfeld kan warden,
zoowel op historisch gebied als het gebied der interpretatie van het doek zelf.
De teksten van de H. Schrift stemmen wonderwel overeen, — mits men de
noodige, en door het taalgebruik geautoriseerde verklaring toepast, met wat
-wij met eigen oogen zien. Beter ware het o. toch geweest niet van deze
teksten uit te gaan. De feiten alleen reeds spreken luid genoeg, en hun taal
W. Talloen, S. J.
is buitenmate aangrijpend.
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P. VAN GESTEL, 0.P., De Taal van het Kruis. Radio-kwartiertjes. ---, Geloofsverdediging, Antwerpen, 1936, 155 blz..
De eenvoudige ernst, het troostend medevoelen en de edele innigheid,
waarmede het Kruis zelf hier tot het hart van onze Vlaamsche menschen
spreekt, zullen ze helpen om het « teeken van het erfgebied ) beter te begrijpen.

Ida Fr. COUDENHOVE, Over de Heiligheid. Vert. door de
Sleutelbos. — N.V. Lecturis, Eindhoven, 1936, 96 blz,.
Een « heiligenleven » ? een « beschouwing over het wezen der kathol.
heiligheid >> ? In enkele fijne bladzijden worden deze beide hier door elkaar,
onder den vorm van een « gesprek over de H. Elisabeth van Thuringen », samengevlochten. Ondanks de gecompliceerde vertaling uit het Duitsch is de
uitdrukking levend en direct. Beter dan door abstracte rationeele formuleering,
heeft een fijnvoelende, intuitief-begrijpende vrouw, speciaal voor den katholiek
in de wereld, niet dogmatisch maar psychologisch duidelijk gemaakt, hoe
M. van Caster, S.J.
de genade den natuurlijken aanleg sublimeert.

R. P. BRUNO DE J. M., L'Enfant et la <<:Voie d'Enfance ». —
Descke de Brouwer, Collection << Problêmes d'êducation », Paris, 211 blz., 10 Fr. fr..
Omdat opvoeding oak, zoo niet vooral, in de allereerste kinderjaren nu
eenmaal meer takt en gezond oordeel veronderstelt dan wat anders, en eenieder juist zijn eigen inzicht als de maatstaf van alle gezond oordeel kiest,
is er wellicht geen kunstproduct dat zoo willekeurig bewerkt en verzorgd
of... vertroeteld en verbrod wordt als het kind.
En hier hebt ge nu een ervaren en belezen man, die den weg toont, waarlangs de ouders hun kleinen kunnen opvoeren hoog, tot heel dicht bij den
hemel, in de gezonde berglucht van geloof, hoop, liefde en vertrouwen...
want de mogelijkheden van 'a kinderzieltje zijn soms koo verbazend groot,
dat schrijver het aandurfde de houding van het kind te behandelen tegenover
het lijden (1), de waarheid (II), de vrijheid (III) reeds voor dat ze naar school
gaan : «car... a dix ans l'education est terminee ; ...dans les colleges, nous
ne refaisons pas les caracthes, nous les replatrons vaille que vaille.» (naar
P. Lhande S.J. geciteerd blz. 44).
Toch is wellicht voor sommige ouders de schrijver hier en daar wat te
philosophisch ; en 't kan zijn dat anderzijds 'n philosoof de bewijskracht
van sommige aangehaalde argumenten niet zoo heel solied zal vinden.

S.
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General Alexandre SPIRIDOVITCH, Histoire du terrorisme russe,
1886-1917. — Payot, Parijs, 1930, 668 blz., 24 Fr. fr..
Aanslagen op den Tsaar zelf, op ministers, enz., terroristische drijverijen,
vervaardiging van bommen welke herhaaldelijk den onervaren maker aan
stukken rijten, gekijf in eigen kamp over methodes en over statuten, verraad
door vermeende partijgangers. Over dat alles kijgen wij koud-objectief relaas
met 'n overvloed van details, in zoo wat een scheikunde-tractaatstijl.
De « Revolutionnair-Socialisten » hebben een belangrijke rol in Rusland
gespeeld totdat de Bolscheviki die Partij in een bloedbad voor goed dezen
verdwijnen : « Les Bolcheviks ont etendu la terreur a tous les « non-socialistes », lui donnant une envergure colossale que l'Histoire n'avait jamais
connue. La Russie tout entiere fut noyee dans le sang ». Met deze woorden
eindigt het boek.
Aan den historicus .zal deze lijvige uitgave welkom zijn, 'om het rijk feitenmateriaal ter bewerking dat hij erin aantreft. Want ze biedt documentaire
nota's aan veeleer dan eene « geschiedenis » welke hef'onderling verband der
gebeurtenissen laat uitkomen en hel kader waarin ze zich afspelen. Jammer
want de wantoestanden welke die herhaalde aanslagen, die terreur uitlokten,
zijn een belangrijke factor tot beter begrip van de Bolchevistische revolutie,
van haar welslagen in een midden dat ons geenszins rijp scheen voor Communisme.
Dr. K. du Bois, S.J.

A. ALLIX, A. LEYRITZ et A. MERLIER, Les principales Puissances economiques du Monde. Collection jean Brunhes : Gêographie pour l'Enseignement secondaire. — Hatier, Parijs, 1936,

540 blz..
Dit werk is een handboek voor Fransche lycea ter voorbereiding van het
baccalaureaat. Frankrijk zelf wordt behandeld in een apart deel van dezen
cursus. Toch kan het ook in Belgie en Nederland uitstekende diensten bewijzen, omdat het zeer goede inleidende overzichten geeft van de voornaamste
landen der wereld ; de kolonien zijn ingedeeld bij de moederlanden ; vandaar,
dat een groot deel van Afrika ook ontbreekt.
Overzichten over de voornaamste wereldhandelsproducten vindt men evenmin in dit deel ; wel een korte verhandeling over de verkeersgeografie. Het
boek is ruim geIllustreerd met kieken en kaarten.
P. De Bruin.
— Reconstruction economique internationale. Les Brands problêmes
actuels examines et discutés par un comite d'êconomistes et
d'hommes d'affaires. — Secretariat du comite mixte de la Cham-

bre de Commerce Internationale, 36, cours Albert 1 er, Parijs,
VII, 253 blz..
De besturen van de Internationale Kamer van koophandel en der Carnegie-Stichting hebben een comite samengesteld voor de bestudeertng van de
gestoorde internationale handelsbetrekkingen. Dit comite heeft weer een comite
van experten uitgenoodigd hen voor to lichten en op zijn beurt heeft dit spe-
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cialistencomite enkele beroernde economisten bereid gevonden deskundige
rapporten over de voorgelegde vraagstukken uit te brengen. Uit deze samenwerking van de beroemdste economisten en economische werkers van de
geheele wereld is dit boek ontstaan. Het bevat eerst een uitvoerig rapport van
den Zweedsen professor G. Ohlin, daarna een beschouwing van den Engelsen
prof. T. E. Gregory over de ingediende rapporten der deskundigen en eindelijk eenige algemeene conclusies van het deskundigen-comite en van het algemeen comite. Verreweg het belangrijkste onderdeel van deze publicaties is het
bijzondere rapport van prof. Ohlin, omdat hij ook op principieele kwesties
ingaat, terwij1 de deskundigen zich meer tevreden stellen met beschouwingen
over de techniek der internationale betalingen (valuta-stabilisatie) en der
handelsbetrekkingen (handelstractaten en meestbegunstigingsclausule). In beginsel zijn zoowat alle geleerden en practici het eens : er moet een grootere
vrijheid komen van kapitaal- en goederenbeweging en daarvoor is het noodig,
dat ook het vertrouwen op de betaling van geleverde goederen en rente en
aflossing door middel van betrouwbaarder valutaverhoudingen hersteld worden. Zij hebben werkelijkheidszin genoeg om in te zien, dat een herstel van
den gouden standaard, zooals hij voor den oorlog functioneerde, tot de on-.
mogelijkheid behoort, alhoewel velen daarin nog altijd het ideaal blijven zien.
Prof. Ohlin is zelfs verstandig genoeg om in te zien, dat de kapitaalverschuivingen, die zich van de goederenleveranties en van de onderlinge diensten hebben losgemaakt, voor de economische welvaart verderfelijk zijn. Maar
alien zien zij de verhooging van den levensstandaard, waarvoor zij voorgeven, te vechten, veel te veel van den kant van de uitsluitende quantitatieve
vermeerdering van het goederenverbruik ; het doel der economie : de versteviging van de volkskultuur en de consumptieve waarde van den arbeid zien
zij daarbij over het hoofd. Ook bij het vraagstuk van de verhoo ging van
geld, schuld en crediet stellen zij zich eenvoudig op het standpunt der huidige
liberale economie, zonder zich of te vragen of dat systeem ook principieele
fouten heeft, die veranderd moeten worden, alvorens de discussies over de techniek van het geval tot eenig practisch resultaat kunnen leiden. Ondanks deze
principieele tekortkomingen staan er in deze rapporten nog verstandige opmerkingen en beschouwingen genoeg om ze warm aan te bevelen aan alien,
P. de Bruin.
die zich practisch en theoretisch met economie bezig houden.
Hernieuwen brochure Nr 7.
— De Film. Moderne Grootmacht.
Hernieuwen uitgave, Klein Seminarie, Roeselare, 1937, 64 blz.,
3 Fr..
In het K. S. A. studie programma bekleeden de drie grootmachten : Pers,
Film en Radio, een hun met recht toekomende eereplaats. Over pers verscheen
reeds een brochure. Gehoor gevend aan den dringenden oproep van Z. H. den
Paus in zijn Wereldbrief « Vigilanti Cura », hebben de besten onzer Filmactie-leiders de handen aan het werk geslagen en het bioscoopprobleem in zijn
scherpsten vorm behandeld. Wie een grondige, gedokumenteerde uiteenzetting
wil hebben over geschiedkundige en technische gegevens, over goeden en
slechten invloed van de film, zal hier een onuitputbare bron vinden en wie de
principieele houding van den Staat als zoodanig, en van de Katholieken, in
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zake saneering -van de film wil onderzoeken, overwege de hier overvloedig
aangegeven, op de feiten steunende beschouwingen, die degelijke leiding geven.
Wij wenschen aan deze Hernieuwen brochure een ruime verspreiding, ons
A. Darquennes, S.J.
Katholiek-Vlaamsche yolk ten bate.

L. NAUWELAERTS, Petroleum. *— NederlandsChe Boekhuis, Tilburg, 1936, 335 blz., ing. 40 fr., geb. 56 fr..
Petroleum interesseert ons veelzijdig : door zijn oorsprong en zijne
voorbereiding ; door zijn handel en de betrekkingen Welke het in 't levee
roept tusschen de voortbrengende en de verbruikende landen ; eindelijk door
den verwoeden strijd tusschen de petroleum-magnaten, de groote maatschapen eindelijk de staten zelf.
pijen : de Standard en « Koninklijke
Over dit alles worden wij hier onderhoudend ingelicht, door woord en
beeld. Wie zich op de hoogte wil stellen van de groote actueele vraagstukken
W. K.
treft hier, over petroleum, aan hetgeen hij kennen moet.

Zal de Neutrale School Vlaanderen overrompelen — Uitg.
Mannenverbond voor K. A., Klein Seminarie, Roeselare, 1937,
94 blz., 4 fr..
Wie Christus' woorden begreep : « Alwie niet voor mij is, is tegen mij I
zal ten voile den bangen alarmkreet dozer vlaamsche voorvechters beseffen :
want de neutrale school — het officieel onderwijs — zou volgens twee pas
ingediende wetsvoorstellen alom moeten ingevoerd worden. De uiteenzetting,
dier wetsvoorstellen, de overvloedige documentatie nopens de neutrale schoolopvattingen en het katholiek standpunt tegenover het schoolsysteem der vrienden van het officieel onderwijs, zijn in zulke overtuigende bewoordingen 'uiteen gezet, dat ze vele sluimerende gewetens uit hun rustigen slaap zullen
wakker schudden, zoodat ons yolk volstrekt niet zal dulden, dat in ons op
en top katholiek Vlaanderen, het Vrij Onderwijs moet wijken voor de neutrale,
alias godsdienstlooze school. We wenschen aan deze brochure de ruimste verspreiding, tot redding van ons y olk, tot redding vooral van onze jeugd I.
A. Darquennes, S.J.

Wij zingen 't nieuwe lied, bevattend meer dan 160 liederen, tekst
met melodie, Uitgave Caritas-studenten, Sekretariaat, 36, Meir,
Antwerpen. — K. S. A. Sekretariaat. 35, Henegouwstraat, Gent.

1936, 200 blz., 12 fr.
Waar onze jeugd samenkomt, daar wordt gezongen, daar moet gezongen worden : want een lied in den mond duidt op vreugde in het hart, op
geestdriftige dadendrang, op guiheid van ons edelmoedig jong-zijn, op frischheld van ons nieuw geslacht. Dit begrepen zij die ons zoo'n heerlijk boekje
bezorgden : de keuze der zangen, de uitgave, de melodie, alles draagt er toe
bij om het beoogde doel to verwezenlijken. En indien in een volgende uitgave
de titels wat klaarder aangegeven worden, dan zal 4: Wij zingen 'n nieuw
lied ), de voimaaktheid in dit genre zeer nabij zijn.
A. Darquennes, S.J.
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