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Geloof en Cultuur
In den vorigen jaargang van Streven verscheen een reeks
van zes bijdragen over den Staat. Vooraanstaande medewerkers hebben dit vraagstuk langs verschillende zijden met
gezag besproken. In onzen zesden jaargang, die met dit nummer
aanvangt, zal, in een dergelijke reeks, het godsdienstig probleem
behandeld worden.
Immers wee, ook maar vluchtig, het moderne levee beschouwt,
ontwaart, naast veel edelmoedigheid weliswaar, zooveel ontbindende krachten, dat hij zich bevreesd afvraagt
vraagt o f de alge.heele ontreddering nog zal vermeden worden. En wie, ook maar
van verre, de opkomst van de hedendaagsche Zuidnederlandsche
cultuur nagaat, ziet het aloude geloof door veel moderne factoren bedreigd en ondermijnd, en de vrees is meer dan gegrond dat ons V laanderen, in een nabije toekomst, niet meer
onleugenachtig het katholieke V laand eren zal mogen heeten. V
(Gezelle) .
Door deze nieuwe reeks artikelen meenen wzj dus to be-S
antwoorden aan een der diepste behoe f ten van onzen tijd.
Het algemeen onderwerp van deze reeks zou kunnen samengevat worden in den titel << Geloof en Cultuur >>, daar we voornamelijk willen onderzoeken in hoeverre ons katholiek geloof
een drij f kracht kan en moet zijn in de hedendaagsche cultuur-ontwikkeling.
In het eerste artikel, dat in dit nummer verschijnt, bezorgt
ons E. P. L. Arts, onder den titel << Godsdienst en Christendom >>, een algemeen overzicht van het probleem. De volgende.
bijdragen zullen achtereenvolgens handelen over geloof en wijs
begeerte, geloof en moraal, geloof en wetenschap, geloof en
kunst, geloof en geloof sbelijdenissen.
Wij hopen dat onze lezers ook deze reeks zullen waardeeren,
en houden ons steeds aanbevol en voor hun welwillend a kritiek.
DE REDACTIE..
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Godsdienst en Christendom
door L. ARTS, S. J.

Mag ik eerst bekennen dat deze titel mij niet voldoet ?
en dat eigenlijk dit geheele opstel ten doel heeft hem te verbeteren. Niet door hem te veranderen : ik vind er nu eenmaal
Been beter ; maar door hem te verdiepen en te verinnigen
dan is hij de allerbeste.
Godsdienst >> en <<christendom >> dat zijn van de rijkste
woorden uit onzen taalschat : woorden die spreken van geluk,
en toch zijn het eenigszins ongelukkige woorden. Zij zeggen
te weinig en zij zeggen te veel. Het woord << godsdienst >> is
eenigszins verraderlijk voor ons onderwerp. Het Duitsch b.v.
maakt duidelijk en scherp onderscheid tusschen : << Gottesdienst >> en << Religion >>. Een << Gottesdienst >> is een religieuze
plechtigheid : een mis of een officie. << Religion >> beteekent
oneindig meer. Het is eenigszins verwonderlijk dat ons germaansch genie geen eigen woord heeft gevonden om datgene
uit te drukken waar het toch zoo rijk aan was : vroomheid,
godsvrucht, mystiek. Of was dit beleven te rijk en te diep om
in een woord te worden uitgedrukt ? << Godsdienst >>, dat
kan een zeer diep en zeer rijk woord zijn ; voor de meesten
echter spreekt het te sterk van << dienst >> : van uiterlijk gebaar,
van juridische houdingen en verhoudingen, van techniek. Het
mystieke, het diepere wat doorzindert in het Duitsche << Religion >> spreekt er minder duidelijk door. Eigenlijk is << Religion
een Fransch woord ; een germaan spreekt .het echter niet alleen
anders uit, hij legt er ook veel meer in : heel de mystieke
wereld en weelde van zijn eigen rijke religieuze geschiedenis.
In dezen dieperen zin spreken wij hier van << godsdienst >>.
Soortgelijke bemerking geldt voor het woord << christendom >>
en meer nog voor << katholicisme >>. Het heeft helaas veel van
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zijn innigheid en diepte ingeboet. Christendom is meer dan een
godsdienst, zooals een mensch meer is dan een ziel. Het
christendom omvat een heele wereld : een ethische, sociale,
ekonomische en zelfs politieke kultuur, die geleidelijk uit het
inwendig christelijk beleven gegroeid is. Maar christendom is
niets meer, wanneer het ophoudt een religieuze beleving te
zijn : een lichaam zonder ziel.
Wanneer wij echter << godsdienst en << christendom o zoo
bedoelen, komen wij dadelijk 'voor een nieuwe moeilijkheid te
staan : dan wordt die beteekenis van godsdienst zoo diep en
zoo breed, dat wij ze bezwaarlijk kunnen bepalen.
Godsdienst is een van de meest spontane, van de diepst
natuurlijke gegevens van het menschelijk leven. Wat is spontaner, ook bij den primitieven mensch, dan het gebaar van
het offer, de houding van het gebed ? En toch geraken de
geleerden -- ethnologen, psychologen, theologen niet uitgepraat noch akkoord, wanneer zij pogen dit spontane gebaar
te interpreteeren en te ontleden.
De grootste moeilijkheid ligt in het eerste woord van die
bepaling : wat is godsdienst? Een gevoel? een overtuiging?
een emotie ? een gebaar ? een houding ? een indruk ? een uitdrukking ? een ritus ? een moraal ? een praktijk ? een levensopvatting ? een dogma ? rationneel of irrationneel ? een persoonlijk of een sociaal verschijnsel? privaat of publiek ? een
schouwing of een handeling? subjectief of objectief ? een geest
of een instelling ? een beweging of een organisatie ? verplichtend of vrij ? een kultuur- of een primitief verschijnsel ? inwendig
of uitwendig? een offer van den mensch of een gave van God?
een initiatief van onderuit of een genade van boven ? nuttig,
noodzakelijk of schadelijk ? brood of vergif ? opium of vitamin ?
Al doze vragen werden gesteld en beantwoord : niet door
veronderstellingen maar door stellingen. Geen enkele van die
stellingen is juist en geen enkele is volslagen valsch : alle
houden een brok waarheid in, maar enkel een brok : daarom
is geen enkele valsch maar ook geen enkele volkomen waar.
Het eenige of doende antwoord op de vraag << wat is godsdienst >> zou zijn : godsdienst dat is christendom : de eenigvolledig menschelijke, omdat hij de goddelijke is. Maar dit
antwoord is juist hier onze vraag.
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Godsdienst en leven.
Het eeuwig dilemma : het lastige probleem van godsdienst
en leven van elken godsdienst en van elk leven. Onoplosbaar
is deze vraag zoolang men niet inziet dat ze verkeerd gesteld
is. De tegenstelling is onoverbrugbaar voor wie niet beseft
dat die schijntegenstelling f eitelijk een identiteit is. Wie leven
en godsdienst dieper ontleedt, komt tot de ontdekking dat
godsdienst leven, en dat leven godsdienst is.
Godsdienst is leven : het diepste en het hoogste leven : de
wortel van het leven zelf : grondslag en bekroning van elk
leven : datgene in het diepste diep van elk schepsel wat beantwoordt aan Gods soevereine en immer-aktueele scheppingsdaad. In zijn ophefmakend bock << Das Heilige >> bepaalt Rudolf
Otto godsdienst als << schepselgevoel >>. Deze bepaling is reeds
to bepaald. Gevoel veronderstelt bewustzijn. << Religion >> in
den diepsten en breedsten zin ligt dieper dan het bewustzijn,
dieper zelfs dan het onderbewustzijn : aan den wortel van het
zijn zelf. Zooals elk wezen << leeft >> ook een steep of een
ster zoo is alles ook << religieus >> door zijn bestaan, door
zijn schepsel-zijn zelf. Elk wezen is een idee Gods, een woord
van het Woord, een adem van den Geest : een antwoord op
een wenk van den Schepper. God riep de sterren en zij antwoordden << hier zijn we >>. Zoo komt het, als de ziele luistert,
dat het al een taal heeft dat leeft >>. In dezen algemeensten en
analogen zin is heel de schepping een symphonic, een lied van
lof en dank, een levende hulde aan den Schepper : een gebed
en een offer : religieus.
Toch spreken we pas van << godsdienst >> in den eigenlijken
zin, waar die stroom van het zijn, bewustzijn wordt, nl. in den
mensch, het denkend riet, de bewuste blomme. Maar in den
mensch ligt de godsdienst dieper verankerd dan de mensch zelf
vermoedt. In hem wordt schepsel-zijn, tot schepsel-bewustzijn,
wordt de gave van het leven, tot een geven van het leven,
wordt << hebben >> tot << zijn >>, en wezen tot houding. De mensch
leeft niet alleen van God, hij leeft ook voor God, met God en
in God. Zijn bestaan is niet enkel een blind gehoorzamen aan
een wenk van Gods' hand, het wordt een bewust ingaan op de
wenschen van Gods' hart ; niet enkel een onder Gods' oogen
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staan, maar een God naar de oogen zien. De << blomme Gods
wordt tot een << kind van God * .
Godsdienst is voor den mensch een << zijn >> voor dat het
een denken of doen is ; een leven voor dat het een weten of
willen wordt ; een geschapenheid, voor dat het een scheppen
wordt. Naar zijn diepste wezen bepaalt men den mensch als
4 ens religiosum >> een stoffelijk wezen dat kan zeggen
en denken << mijn Heer en mijn God >>. Een mensch houdt maar
op een religieus wezen te zijn, om een redeloos dier te worden.
Iemand heeft het raak gezegd : wie de menschen wit wijs
maken dat er geen God bestaat, moet eerst van die menschen
beesten maken, en dan een stok zoeken om ze tam te houden.
De oude heiden Aristoteles zei reeds : als iemand vraagt of
God bestaat, dan moet men hem geen antwoord geven, maar
een tuchtiging.
Menschen zullen dus godsdienstig zijn, in de mate waarin
zij bewuste menschen worden : hun ware diepe natuur erken"
nen en aanvaarden. Nu is daar echter veel in den konkreten
mensch wat dit bewustzijn verduistert, veel aan de oppervlakte
van zijn leven en van het leven rondom hem wat die ontdekking en aanvaarding van zijn diepste wezen tegenstaat. De
mensch staat met zijn godsdienst gevat tusschen twee mysteries : het mysterie van zijn eigen wezen onder zich, en het
mysterie van God boven zich. Daarom wordt zijn godsdienst
zelf mysterieus, zijn zoeken naar God een tobbend tasten in
het halfduister, en de ontmoeting met God twijf elachtig en
onzeker. Immers, wanneer de mensch op eigen krachten er
ook in slagen zou, den weg naar God te vinden, en moedig
Bien weg op te gaan, dan blijft immer nog de vraag, of God
ook genadig den mensch tegemoet zal willen komen, en Zich
aan hem vertoonen. Hoe innig de vereeniging van schepsel
en Schepper ook zij, hoe intiem ook de tegenwoordigheid is
van God zelf in alles wat Hij werkt, toch blijft Hij altijd transcendent, oneindig boven het schepsel verheven. Onafscheidbaar
van alles wat Hij geschapen heeft, en toch oneindig ervan
onderscheiden. Alleen wie zoo hoog in wezenheid boven het
schepsel verheven staat, kan zoo diep erop inwerken. Het
schepsel is niets zonder den Schepper, de Schepper is alles
en b?ijft ook alles zonder het schepsel. De mensch is totaal
afhankelijk van God, God is • totaal onafhankelijk van den
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mensch. Menschenhanden mogen paleizen bouwen voor God;
de vraag blijft of God zich gewaardigen zal in die paleizen te
komen wonen. Menschen mogen offers heffen naar den hemel :
de schoonste, de liefste en de kostbaarste : zal God welgevallig
die offers aanvaarden?
Waar menschen beweren met hun menschelijke middelen,
bezweringen of offers, de Godheid te dwingen en te bedwingern ,
daar ontaardt godsdienst tot tooverij.
Ware godsdienst veronderstelt dus niet enkel dat de heele
mensch zich aan den waren God geeft, maar tevens dat God
zich genadig aan den heelen mensch wil schenken.
Godsdienst en godsdiensten.
In het licht van deze beschouwingen kan men verklaren
waarom er maar een godsdienst is, en waarom er zoovele godsdiensten zijn. Daar is maar een godsdienst, omdat er maar een
God en ook maar een menschelijke natuur is. Daar zijn echter
veel menschen die niet volkomen menschen zijn : in wie de
natuur een karikatuur geworden is. Zoo ontstonden de vele
godsdiensten. De godsdienst is het werk van God ; de godsdiensten zijn pogingen van menschen. En toch zouden die
godsdiensten er niet zijn, was er niet de godsdienst. Ook
woekerplanten verraden op hun manier de vruchtbaarheid en
de teelkracht van den bodem.
Gedreven door den diepen drang van hun wezen, hebben
menschen langs alle mogelijke en onmogelijke wegen God
gezocht. Sommigen met hun verstand alleen : intultief of
deductief, rationneel of intellectueel, redeneerend of schouwend.
Anderen met het gevoel alleen : met hun hart, hun phantasie,
hun zinnen. Nog anderen met den wil alleen : ascetisch of
moralistisch. Sommigen weer zochten in het diepste van zich
zelf, anderen buiten in de natuur : boven zich, in het aetherische, of onder zich, in het demonische, in de boven- of in de
onderwereld, in dit leven of in een ander leven, in de hoogstopgevoerde activiteit van geest of hart of zinnen, of in het
stelselmatig stilleggen van elke activiteit, door het wegzinken
in het Nirwana. Sommigen trachtten de Godheid te ontmoeten
op de toppen van de hoogst-vergeestelijkte schouwing, anderen
wilden zich met de godheid vereenigen in den roes der zinnen,
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door bedwelming van genot, of door geslachtelijken omgang met
ritueele geprostitueerden. Hier poogde men de godheid te verzoenen door religieuze dansen, elders door het opbranden van
pasgeboren kinderen.
De godsdienstgeschiedenis, en de geschiedenis van de godsdiensten is een moeizaam, pijnlijk, deerlijk tasten en tobben,
een zoeken van halfblinden in het schemerduister. Daar bleef
den mensch enkel een kans over om uit dezen doolhof te
geraken : dat God zeif op zoek kwam naar de menschen.
God zoekt den menscli.
Dat heeft God ook genadig gedaan. Hij liet den mensch niet
over aan zijn lot : aan het schemerlicht van zijn verstand, aan
de onzekere pogingen van zijnen wankelen wil, aan de bedrieglijke inbeeldingen van zijn phantasie, of de wisselende inspraken van zijn gemoed. Met de schepping ging reeds een oeropenbaring gepaard : God toonde niet alleen zijn hand, Hij
toonde ook zijn gelaat. Door den mond der profeten bracht Hij
later zijn yolk weer op het goede spoor, telkens wanneer het
afdwaalde. Eindelijk, toen de voiheid der tijden gekomen was,
waagde Hij den reuzesprong : God werd mensch. De oneindige
of stand werd overschreden, de eeuwige spanning werd opgelost.
God en mensch, mensch en God werden vereenigd in de allerintiemste eenheid van een Persoon. In Jezus-Christus werd de
heele Godheid met de heele menschheid vereenigd, onafscheidbaar, voor eeuwig en altijd. En Jezus-Christus leeft voort in
zijn Kerk, met haar vereenigd, niet enkel door een moreel verband, zooals een stichter met zijn stichting, of een kunstenaar
met zijn werk ; noch zelfs als een moeder met haar kind : maar
als het levend Hoofd met het levend lichaam, door een bovennatuurlijk verband.
Van dit oogenblik of kan << godsdienst >> voor den mensch nog
enkel een beteekenis hebben : met God vereenigd worden
in Christus ; opgenomen worden in die persoonlijke godmenschelijke levensgemeenschap ; aangenomen kind worden van
God, zooals Christus de natuurlijke Zoon is van den Vader.
Godsdienstig zijn is feitelijk : herboren worden uit God, groeien
in Christus, leven door den Heiligen Geest. Dat is << de »
Godsdienst : het Christendom.
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De Godsdienst.
In het christendom worden alle antinomien opgelost, komt
de heele mensch tot zijn recht, wordt de heele mensch met de
heele Godheid vereenigd.
Wij kennen God niet alleen, als den << onbewogen Albeweger ,
als den onzichtbaren Schepper en den oppersten Meester van het
leven, wij kennen Hem nu in zijn intieme leven. Wij ontdekken
niet enkel het spoor van zijn voeten, wij dringen door tot in
zijn Hart. Wij zijn niet meer in de schepping, als trouwe dienaren in een vreemd huis ; maar als kinderen van den Vader, die
ons de geheimen van zijn inwendig liefdeleven openbaart. Wij
worden ingewijd in de intiemste betrekkingen van Vader, Zoon
en Geest. Meer nog : wij worden opgenomen in het goddelijk
Familieleven zelf, niet als vreemde kinderen die opgenomen
worden, dank zij een juridische fictie, maar als eigen kinderen,
die wonderbaar maar werkelijk herboren worden uit God zelf. .
Wij erven niet alleen zijnen naam, maar zijn bloed vloeit in
ons leven.
Deze vergoddelijking, verre van den mensch te verminken,
verrijkt zijne natuur op elk gebied. Wat zoo aan God geschonken wordt is voor de menschheid niet verloren. Het geloof
spant het menschenverstand tot het uiterste op. Wat het ons
leert gaat onmetelijk boven het hoogste genie uit, maar verstoort niet het minst het meest elementaire gezond verstand.
Geloof is geen blinddoek, maar een verrekijker ; geen valdeur
die toegaat, maar een poort van licht die opengaat. Een ongeletterde krijgt hier in bevattelijke menschentaal, in woorden
zooals een moeder er gebruikt om haar kind toe te spreken,
over de allerdiepste en gewichtigste levensvragen, meer wijs
heid dan alle geleerden ooit verzamelen konden.
Die zekerheid voor het verstand, verstevigt den wil in zijn
doelbewuste richting. Het gezag is niet langer een hinderpaal,
het wordt een mijlpaal voor de echte menschelijke vrijheid.
De individualiteit van den gezagdrager zijn gebreken en ook
zijn hoedanigheden verdwijnen achter den Persoon van den
Eenigen Meester. Sommigen hebben aan het hierarchisch gezag
der katholieke kerk verweten dat het onpersoonlijk was ; maar.
die onpersoonlijkheid is juist de waarborg van het persoonlijke der katholieke gehoorzaamheid. Hoe onbeduidender
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immers de mensch _ wordt die het gezag vertegenwoordigt, des
te duidelijker treedt de persoonlijkheid van Christus op het
voorplan, en des te directer is de ondergeschiktheid aan den
oppersten Meester.
Zoo wordt de christelijke moraal tot intens geestelijk Leven:
Zij is niet enkel een trouw nakomen van normen en wetten, hoe
wijs en eerbiedwaardig dan ook ; maar een ingaan op persoonlijke wenken en wenschen van Christus zelf. . Die trouw mag
soms zware eischen stellen aan den moedwil of aan de willekeur van den onverlosten mensch : dit sterven is een herboren
worden tot een hooger, tot een goddelijk leven. De geboden
van Christus' Kerk zijn niet de mekanische wetten van een
machinerie : zij zijn de lijnen van het zich ontwikkelende
groeiende goddelijk leven in ons.
In dezen zin moet men ook de christelijke ascese verstaan.
« Askesis >> beteekent training : geen dressuur, maar lenigmakende oefening. Versterving .die niet bezield wordt door liefde,
boete die niet uitbloeit tot offer, sterven dat niet verrijst tot
hooger leven, is louter fanatisme of wilsmanie. Wie den christelijken boeteling wil begrijpen, moet niet enkel naar de wonden
tasten in zijn lichaam, maar naar de liefde in zijn hart, en
naar Gods genade in zijn ziel. Een fakir kan jaren lang boeten
en vasten en daardoor toch minder verdiensten opdoen, dan
een H. Theresia van Lisieux in een uur liefdevol koortslijden.
Niet wat ge in uw hand draagt geeft de maat van uw zedelijke
waarde, maar wat ge in uw hart draagt. En wat God in uw
ziel legt, dat meet uw religieuse en christelijke waarde.
Hierbij is opvallend hoe in het christendom ook de meestexcentrieke boetelingen, zoolang ze chr. istelijk bleven, ook inwendig volkomen-evenwichtige menschen waren. Een Antonius
was een zeer ontwikkeld mensch toen hij naar de woestijn trok;
en na jaren leven in de eenzaamheid, te midden van de wilde
en zijn vrienden hem aan als een perfekt gentleman.
dieren, troffen
Het Christendom verheft en verrijkt niet enkel de geestelijke
vermogens van den mensch : zijnen wil en verstand. Ook het
lagere in den mensch, zijn zinnelijke vermogens : phantasie,
gevoel en het lichaam zelf, krijgen er hun plaats en komen
tot hun recht.
De Joden wilden geen beelden van God, dorsten zelfs zijnen
naam niet uit te spreken, uit vrees omm in de dwalingen van de
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afgoderij der heidenen verward te geraken. Voor den christen
is God verschenen in menschengedaante. Een kind aanbidt zijn
God als een kindje in een kribbe. Gods' diepste hoogste wijsheid treedt te voorschijn onder menschengedaante : ik verneem
zijn geheimste raadsbesluiten in mijn eigen menschentaal. De
onzichtbare wereld der genade wordt aanschouwelijk en beminnelijk in de heiligen. Geestelijke liefde voor God, den zuiveren Geest, wordt tot persoonlijke vriendschap met Christus..
De onnaspeurlijke genade wordt tastbaar in materieele teekenen : het water van het doopsel, de broodgedaanten der Eucha-ristie, het chrisma van het vormsel, de olie voor de stervenden,
het jawoord van het huwelijk.
Christendom is volmaakt humanisme. Niets wat den mensch
wezenlijk eigen is wordt uitgesloten : wat den mensch verminkt, verminkt het christendom. Van de eerste eeuwen af
moest de kerk zich verdedigen, tegen overdreven en overspannen spiritualistische stroomingen, die het lichamelijke, het
zinnelijke, het materieele als louter profaan of zelfs duivelsch,
definitief buiten het rijk der genade willen bannen. Al die stroomingen werden uitgestooten, als ketterijen veroordeeld. Waar
God zelf onze nederige menschennatuur volledig had aangenomen, daar zou niemand berechtigd zijn om iets wat der menschelijke natuur is te verachten of af te wijzen. Niemand heeft intusschen meer gezorgd, ook voor de nederigste behoeften van ons
menschelijk bestaan, dan het christendom : zelfs van den treurigsten afval van ongeneeslijke zieken of geestelijk-misboornen heeft zij kinderen Gods gemaakt en Hemelburgers. In
het christendom alleen werd het probleem stof-geest opgelost,
door de verzoening in God, die de Schepper is van beide.
Evenzoo loste de kerk de tegenstelling persoon-gemeenschap
op, volledig en harmonieus. Overal en ten allen tijde heeft het
christendom de onvervreemdbare rechten van de menschelijke persoonlijkheid verdedigd, ook ten overstaan van staatsalmacht of pseudo-wetenschap. Zoo is haar houding in zake
dwangsterilisatie onvermurwbaar. Waar arme zwakzinnigen
niet meer in staat zijn, hun schemerende persoonlijkheid te
verdedigen, daar aarzelt de kerk niet haar voile gezag in de
weegschaal te werpen. Een ongeboren kind, of een geestelijkmisboren zijn voor haar volwaardige personen, en bij gevolg
onaantastbaar voor elke menschelijke macht. Tegenover het
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egoistisch liberalisme, stelt het christendom het goddelijk
liberalisme, de onaantastbare vrijheid der kinderen Gods.
En toch is het gemeenschapsbewustzijn nergens zoo sterk
uitgesproken als in het christendom. Hier vormen gedoopte
personen niet enkel een moreele gemeenschap : een saamhoorigheid van denken en doen. Zij vormen alien samen een
mystisch lichaam, onder een Hoofd, door eenzelfden levensgeest bezield. Tegenover het satanische communisme van den
haat, dat zegt : << al het uwe is het mijne >> treedt het christendom op als het goddelijk communisme van de caritas, dat zegt:
< al het mime is het uwe.
Dit gemeenschapsbewustzijn gaat terug op een innig ondeelbare levensgemeenschap. In dit licht verstaat men de solidariteit der erfzonde, maar tevens ook de gemeenschappelijkheid van de verlossing.
Deze geestelijke verwantschap van grooten en kleinen, de
levensgemeenschap van heiligen en zondaars, heeft het christendom steeds bewaard voor elken vorm van puritanisme en
verstarring in hoogmoed of eigenwaan. Herhaald hebben secten
getracht het monopool op te eischen van deugd en heiligheid,
en de kerk van Christus te maken tot een << club van zuiveren >>
waar elke zondaar, elke ongelouterde, als een bezoedeling en
een kanker werd uitgestooten. De geschiedenis leert dat al
deze secten eerst verstarden tot pharisaischen hoogmoed, en
later vervielen tot de schandelijkste zedelijke ontbinding. De
Kerk van Christus is geen << gezelschap van heiligen >> ; zij is
een heilige gemeenschap. Geen versierde paal, met enkel bloemen, maar een levende boom, met onvermi j deli j ken of vat. De
heiligheid van de kerk is geen resultaat, zij is het beginsel;
zij bloeit in de verste twijgen omdat zij leeft in het merg
van den wortel. De christelijke kerk is niet heilig omdat haar
leden heilig zijn ; hare leden zijn heilig omdat zij heilig is. Een
boom is geen appelboom omdat hij appelen draagt : hij brengt
appelen voort omdat hij een appelboom is.
In denzelfden zin moet men ook de eenheid van het christendom beschouwen. Die eenheid is niet de uitkomst van overleg,
van menschelijken goeden wil : zij wortelt in den wil van
Christus zelf, in de eenheid van zijn leveed Lichaam. Al de
pogingen van Pan-christenen om alle geloovige christenen van
de wereld, tot welke secte ze dan ook behooren mochten, samen
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te brengen, op den grondslag van een gemeenschappelijk credo
of zedeleer, al deze pogingen, hoe vroom en edel ook bedoeld,
waren niet enkel tot onvruchtbaarheid gedoemd, zij waren in
den grond godslasterend, ingegeven door een menschelijkliberalistische opvatting van het christendom. Alle gedoopte
katholieken zijn een, niet omdat zij eenzelfde credo, dezelfde
geboden, en dezelfde sacramenten aanvaarden, maar zij gelooven en belijden en onderhouden hetzelfde omdat zij een zijn
in Christus.
Het Christendom is een en eenig omdat het algemeen is:
omdat het alleen alles voor alles is. In het christendom alleen
heeft God zich verwaardigd, geheel zich zelf aan geheel den
mensch te schenken. In dit christendom alleen kan de heele
mensch zich geheel aan God wederschenken.
Maar omgekeerd : het Christendom is algemeen omdat het
een en alleen is. Christus' kerk kent alle onderscheid tusschen
rassen en klassen en standen en kulturen. Zij erkent en aanvaardt al die gegevens als gaven Gods, maar weigert, juist
daarom, er afgoden van te maken : uit eerbied voor God en
voor den mensch tevens. Zij is een zooals de menschheid een is;
en tevens zoo verscheiden als de menschen verscheiden zijn.
Zij kan zoo diep op elk yolk, elk ras, elke kultuur inwerken,
omdat zij zoo hoog er boven uitstaat. Deze katholiciteit heeft
zij steeds moeten verdedigen tegen telkens opnieuw opstekend
particularisme, nationalisme of racisme. Voor haar is elk menschenbloed heilig, omdat Christus dat bloed in zijn aderen heeft
gedragen. En elk menschenbloed is haar onveilig en onbetrouwbaar, dat niet aanvaardt gelouterd en geheiligd te worden door
den zegen van het Heilig Bloed. Momenteele crisissen mogen
zich voordoen : de toekomst zal uitwijzen dat bier, als overal
elders, het christendom de echte rechten van de echte menschennatuur verdedigd heeft.
Zoo heeft het christendom eindelijk de antinomie van tijd
en eeuwigheid, van diesseits en jenseits opgelost, omdat het
God en mensch, hemel en aarde verzoent. Anderen hebben een
der beide termen opgegeven, door de vlucht in God of de vlucht
in de wereld, met telkens denzelfden uitslag : vervluchtiging.
De wereld ging op in een vervaagde godheid, of de godheid
ging onder in de wereld. Elk pantheisme werd tot atheisme,
theoretisch en practisch. Het christendom verzoent de uitersten.

14

GODSDIENST EN CHRISTENDOM

Voor den christen begint het eeuwig leven niet een seconde
na den dood, maar negen maanden voor de geboorte. In den tijd
en met den tijd maakt de christen eeuwigheid. Het genadeleven
groeit in het menschenleven : het is ervan onderscheiden, nooit
gescheiden. Wij schrijven << Leven >> met een hoofdletter : dit
is geen afgoderij, maar godsdienst.
Het christendom zal ingaan op- en opgaan in de wereld : het
zal er nooit in ondergaan. Niets van den tijd laat het christendom onverschillig, omdat het met alles eeuwigheid maken kan.
Zoo heeft Christus' Kerk, die met hart en oog naar den hemel
gericht door de wereld ging, al gaande, met Naar handen, ook
materieel, het aanschijn van die wereld veranderd. Schakel uit
onze kultuur het christelijke weg, en u houdt nog enkel barbaarschheid over. Het Christendom heeft niet enkel de aarde
naar den hemel getild : het heeft ook den hemel over de aarde
gebogen.
Daarom is en blijft het christendom onverwoestbaar optimist. Het kept geen illusies, maar daarom juist ook geen desillusies. Voor het christendom is elke krisis een groeikrisis, elk wee
barenswee. Het is nergens en nooit verzekerd tegen vervolging
en verdelging, en toch draagt het ten eeuwigen dage onsterfeli j kheidsbelof te. In het christendom alleen vindt men levensernst zonder pessimisme, en optimisme zonder nuchterheid.
Het brengt de oplossing van elke crisis, omdat het de verlossing brengt in Christus.
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De Heerschappij der Massa. menschen
door Ludwig DREES,
Leeraar aan het Koninklijk Atheneum van Verviers.
De diepgaande structuurveranderingen van onzen tijd worden veroorzaakt door het optreden van den massa-mensch.
Er hebben altijd massa-menschen bestaan, maar nooit was hun
aantal zoo groot en deed hun invloed zich in zulke mate gelden
als tegenwoordig.
Terwijl de bevolking van Europa sedert de , volksverhuizingen
tot 1800 nooit 180 millioen overschreed, steeg ze tusschen
1800 en 1914 tot 460 millioen. Het oude Europa was er niet
tegen opgewassen om gelijken tred te houden met den reusachtigen bevolkingsaangroei en op alien den duurzamen stempel te
.drukken van zijn cultuur. Van het oogenblik dat het onvervreemdbaar << Recht van den Mensch >> klonk als een verlossend
parool voor den modernen mensch, en de democratische gemeenschapsinrichting de oude schakels had verbroken, barstte
de massavloed los. Bevrijd van de oude beknellende passiviteit
heeft ze zich als een springvloed vooruitgestuwd over heel de
Rijn, om de machtposities te bezetten die tot nu toe slechts in
de handen van een kleine minderheid waren gebleven.
Een nieuw maatschappelijk type is geboren. Zooals eens de
ridder plaats moest ruimen voor den burger, zoo werd deze op
zijn . beurt verdrongen door den massa-mensch. De geestelijke
.constitutie van dit nieuwe type, zijn psychologie, zijn gevat
worden in de ontwikkeling der: geschiedenis, - dat alles dient
beschreven, verklaard, belicht te worden. Het is de groote
verdienste geweest van den spaanschen philosoof en socioloog
Jose Ortega y Gasset, die vraagstukken systematisch aan te
pakken. Hij publiceerde eerst een reeks artikels er over in een
dagblad te Madrid en werkte deze daarna om in zijn werk
La Rebellion de Las massas (1930) (1) waarin hij zich voorna-

(1) Een Nederlandsche vertaling verscheen onder den titel : De Opstand
der Horden (H. P. Leopold; agentschap voor Belgi : A. Manteau, Brussel,
mg. Fr. 40, geb. Fr. 54) ; een Fransche van Louis PARROT : La
it8volte des masses (Stock, Parijs, Fr. Fr. 17,50.) .
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melijk tot doel stelt te. onderzoeken << welke cultuurverbon-denheid de hedendaagsche doorsnee-mensch vertoont en in
welke mate hij bekwaam zal zijn de moderne beschaving voort
te zetten >>.
1. — ORTEGA Y GASSET.
Tot beter begrip van onze ontleding achten wij het noodig
eerst de geesteshouding van den schrijver, voor zoover deze
zich uit in het werk, te schetsen.
Ortega y Gasset is een philosoof van de geschiedenis, geen
metaphysicus. Vandaar dat heel zijn mentaliteit ingesteld is
op het concrete. De metaphysica en de abstractie kunnen bij
hem slechts op een zeer matige zooniet vijandige belangstelling
rekenen. << De abstractie immers poogt tegen het concrete op
te staan >> (blz. XXXI) en de tastbare, proefondervindelijke
werkelijkheid is toch het eenige werkmateriaal.
Zin voor het concrete vergt trouwens een klaren geest, hij
alleen biedt de mogelijkheid het geschiedkundig verloop te beheerschen. Julius Caesar was zulk een klare geest, vele politici
bezitten hem en om die reden kan het vasteland nog steeds
bij Engeland in de leer gaan. Geen wonder dat Ortega y Gasset
voor wien << de geschiedenis het werkelijk absolute is >> (blz.
XVIII) zich bij voorkeur met geschiedenis zal bezighouden.
Tenslotte berust zijn - positivistische geestesrichting op een
relativistische levensbeschouwing, daar alleen het naakte, historische feit van belang is.
Heel het historisch gebeuren is louter levensdrang, levensdrang die moet worden opgespeurd, blootgelegd alvorens men
over een bepaald tijdperk een geweldig oordeel kan vellen. Deze
opvatting van de ontwikkeling der geschiedenis berust bijgevolg
voor een groot deel op de levensbiologische verklaring van de
geschiedkundige feiten.
Alles wat de ontplooiing van den levensdrang begunstigt is
Ortega welkom. De reusachtige ontwikkeling van het moderne
leven is te danken aan de macht van zekere sterke persoonlijkheden, aan het klimaat van de geestelijke en politieke vrijheid
en aan de uitvindingen van de wetenschappelijke techniek. De
schrijver huldigt de weldaden van het individualisme en is
daarorn de voorstander van een aristocratische interpretatie
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van de geschiedenis. Het rijkste leven bloeit in de sterkste
persoonlijkheid. Het probleem dat Ortega, bij het ontleden van
de structuur van den nu-heerschenden massa-mensch, het meest
prikkelt is het volgende : << Hoe is het te verklaren dat de
moderne doorsnee-mensch die leeft van techniek zich zoo weinig
gelegen laat aan de overweldigende ontdekkingen zelf ?
Met bewonderende lief de spreekt hij over de techniek en over
=de uiterst delikate << fanna van den experimenteelen mensch >
(blz. 84) die eerst in de XVIIIde XIXde eeuw ontstaat en
=alleen in het vierhoek Parijs-Londen-Berlijn-Weenen voorkomt.
De techniek heeft aan het leven onbekende ontwikkelingsmoge'lijkheden geschonken en heeft samen met de vrijheid de verdriedubbeling van de Europeesche bevolking veroorzaakt. Daarom
is Ortega een geestdriftig verdediger van de vrijheid en van
dien politieken levensvorm die de vrijheid tot een onwrikbaar
beginsel van het Europeesch leven gemaakt heeft, te weten het
liberalisme. Geen wonder dat bij den schrijver socialisme en
bolsjewisme zoowel als fascisme het te ontgelden krijgen. Hij
aanvaardt echter de noodzakelijkheid van een gemeenschappeFjk levensverband (le collectif) , niet onder den vorm van het
socialisme maar wel van het solidarisme (blz. XXIX) . De
vitalistische levensbeschouwing doet den schrijver het katholicisme afkeuren, omdat het niet toelaat integraal te leven en
authentiek te zijn, daar er altijd volgens schrijver een
kloof bestaat tusschen het moderne, het technische in den
katholiek en zijn praetechnisch bovennatuurlijk geloof (Nota
1, blz. 106) .
2. — DE DIAGNOSE VAN DEN MASSA-MENSCH.
Ortega y Gasset is een buitengewoon nauwkeurige waarnemer en zijn beschrijving van den doorsnee-mensch is een zuiver
.gent voor den onbevooroordeelden geest.
Het rijk van de sterke, oorspronkelijke, en intensief levende
persoonlijkheid is uit. In zijn plaats treedt de massa-mensch
aan. Eenvoudige herhaling van zijn medemensch, die zich in
nets zoekt te onderscheiden, alle verschil tracht weg te werken, en voor de afwijkende typen slechts haat en verachting
koestert.
De wondere rijkdom van ons werelddeel aan persoonlijkhe-
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den, talenten en genien gaat daardoor stilaan verloren ten
overstaan van een bedroevende gelijksoortigheid. De massamensch inderdaad mist het karakteristiek persoonlijke, hij
staat blind voor de hem uitsluitend eigen waarde, die een even
onuitputtelijk als onvruchtbaar kapitaal aan levensrijkdom
beteekent.
De massa-mensch voelt zich niet verplicht, naar absolute
waarden te zoeken, hij vat niets van het uiterst ingewikkelde
en eindeloos varieerend complex van elk menschenleven. De
verfijnde speurzin van het delikaat kenmerkende is verstompt r
zoodat zich bij hem geen behoefte meer opdringt naar zelfvorming. Geen doel geeft zin en lijn aan leven, geen ideaal wordt
trek voor trek in dat leven gedreven. Hij leeft doelloos, meegesleept op den breeden stroom van de ongedifferencieerde alledaagschheid.
De doorsnee-mensch aanvaardt geen afhankelijkheid, : geen.
wet, geen norm. Hij die voor een doel leeft, aanvaardt de wet
voor dit doel. De massa-mensch echter weigert elke hoogere
instantie en weigert ook zijn leven naar het leven der scheppende minderheden te richten. Er hebben altijd massa-menschen
bestaan, maar vroeger werden ze bedwongen, nu echter ontsnappen ze aan den greep en de leiding van de gezaghebbende
minderheid, om op hunne beurt in massa de leiding op zich te
nemen. Daar de massa-mensch onedel is, neemt hij de
voorrechten van deze minderheden over, maar verwerpt
hun plichten. Hij kent luxe en rijkdom. Hij is in staat, zich - van
de techniek te bedienen. Hij neemt bezit van alle uitvindingen
zonder aan de inspanning van den geest te denken, die ze
voortgebracht heeft. Hij bezit dus het levensrepertorium van
de minderheden, maar bekommert zich niet om hun plichten.
Voor den massa-mensch biedt het leven geen hindernis, geen
beperking, is alles toegelaten. Hij gedraagt zich als een. verwend
kind, als het verwende kind van de geschiedenis. Voor een
verwend kind is niets onherroepelijk, omdat de goeiige ouders
toch alles kunnen vergeven en het verkeerde weer in orde
brengen. Daarom mag de massa-mensch als een vijand van de
vrijheid optreden, hij hoopt toch dat er altijd genoeg vrijheid
in Europa zal bestaan. Deze dubbelzinnige houding laat leugens
en onwaarheid in het openbaar leven heerschen, die den woekerenden groei van de holle rhetoriek der demagogen begunstigen.
-
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Deze doorsnee-mensch weet dat hij middelmatig is. Het
nieuwe is hier dat hij het recht van de middelmatigheid verkondigt en ze opdringt. Daar hij weinig belangstelling voelt
voor het zoeken naar waarheid, hebben zich in zijn geest enkele
krachtideeen vastgezet, waarin alles moet passen, waarmee
alles beoordeeld wordt. Alle soepelheid, alle gevatheid en
scherpte ontbreekt hem, zoodat, om anderen tot zijne gedachten
te brengen, doorslaande, althans theoretisch doorslaande
argumenten steeds zoek zijn. De massa-mensch echter heeft
een argument dat zonder te overreden, toch doet buigen, het
is het argument der << massa >> dat van de z.g.n. << action
directe >>.
Een typische uiting van het leven van den massa-mensch is
de vereischte van reusachtige gebouwen. Het keizerlijke Rome
kende reeds een dergelijk verschijnsel en bouwde b.v. den
Circus Maximus, die aan 200.000 personen plaats bood. De
private sfeer krimpt meer en meer in ten voordeele van de
openbare. Daar de massa-mensch al het intiemste en persoonlijkste in zich moet onderdrukken, om massa-mensch te blijven,
vertoont hij een innerlijke armoede en leegte, die hij tracht
te vullen met datgene, dat weer eigen is aan de << massa-maatschappij >> : de alles-doordringende politiek. Deze politiseering
van het openbaar leven kenschetst eenerzijds den reeds gehekelden triomf van de abstractie over de werkelijkheid, maakt
het optreden van demagogen mogelijk en bevordert hun rhetoriek, maar beteekent anderzijds de socialiseering van Europa,
het overheerschen van de eentonigheid en eenvormigheid. De
gemoedstoestand van den massa-mensch schrijft aan Europa
een nieuwe levenswijze voor en daar de doorsnee-mensch doelloos leeft, leeft ook Europa doelloos en verliest het van dag
tot dag aan internationalen invloed.
Ortega y Gasset, die de problematiek van het leven en van
het wereldgebeuren aanvoelt, zegt dat de massa-mensch een
macht voorstelt die bekwaam is het hoogste goed of het grootste kwaad te verrichten. Met Rathenau noemt hij het optreden
van den massa-mensch een vertikale volksverhuizing en voorspelt hij volledige barbaric binnen dertig jaar, omdat nu een
menschentype heerscht, dat recht heeft ongelijk te hebben en
zijn standpunt met geweld opdringt, geweld dat zich uit in de
etatisatie, in het syndicalisme en fascisme. Schrijver wil noch-
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tans niet onrechtvaardig zijn en zegt dat de heerschappij van
den massa-mensch 't zich voortbewegen naar een nieuwe,
onbereikte organisatie van de menschheid kan zijn. Het is goed
inderdaad dat het levensrepertorium van de minderheden gemeengoed geworden is, het is het beste bewijs, dat de vitaliteit
van Europa vermeerderd is. De levenspotentie van iederen
mensch is veel sterker dan vroeger : de levensmogelijkheden
zijn grooter, omdat ieder doorsnee-mensch het leven van de
wereld meeleeft. Onze tijd voelt zich niet volmaakt maar hij
voelt zich veruit rijker dan de voorafgaande tijden en de doorsnee-mensch zou niet in een ander tijdperk willen leven. Dit
bewustzijn van de levenskracht, van de vitaliteit is een bewijs
dat Europa niet ontaardt en niet ondergaat, lijk Spengler het
zou willen doen gelooven. De achteruitgang van Europa is alleen
te wijten aan het feit dat het onder de heerschappij van den
massa-mensch het bevel opgegeven heeft, omdat de massamensch doelloos leeft. Dat is het ergste en niemand is bekwaam
om Europa te vervangen. Het groote doel van Europa is
volgens schrijver -- de ontwikkeling naar een gemeenschappelijken staat, de logische ontwikkeling van den nationalen staat.
Alles samengenomen is Ortega evenwel pessimistisch gestemd omdat de gunstige aspecten van den massa-mensch niet
kunnen opwegen tegen de ongunstige. De doorsnee-mensch is
niet bekwaam desnoods de technische civilisatie voort te zetten
omdat zijn belangstelling niet naar het eigenlijk wetenschappelijk werk gaat, maar wel naar de uitvindingen die hij gebruikt
als een soort natuurproduct. Dezelfde onmacht vertoont hij
voor de cultuurgoederen. De normenvormende minderheden
immers die de schakels zijn van de cultuurtraditie worden overspoeld en vervangen door een maatschappij waarvan de invloed
nivelleerend werkt en die er naar streeft zich los te werken
uit de verscheidenheid waaruit ze ontstond.
3. -- KRITISCHE BESCHOUWINGEN.
De bovenstaande korte samenvatting levert het beste bewijs
van de degelijkheid van Ortega's ontledende beschrijving der
massa-menschen. Het eenige wat den onbevooroordeelden
lezer van den schrijver scheiden kan is een andere interpretatie
van de feiten en een andere levensaanvoeling.
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De opstand en de heerschappij der massa's wordt door Ortega
y Gasset als een stijging van het geschiedkundig niveau beschouwd, omdat nu veel meer menschen aan het historisch
gebeuren deelnemen. Anderzijds wordt het nationalisme ale
een reeds overwonnen stadium van de ontwikkeling naar een
grootscher Europeeschen superstaat voorgesteld. Eindelijk
brengt de opstand der massa-menschen de inmetseling mede
van de arbeidersklas in het yolk. De massa-mensch immers
openbaart een geesteshouding die men even goed bij den werkman als bij den intellectueel aantreft. Als nu juist de meeste
arbeiders gekenschetst worden door den doorsnee-aanleg en
als zij anderzijds in het nationaal voelende yolk dat tot nog
toe alleen uit adel en burgerij bestond opgenomen worden,
geeft er hun geesteshouding door hun groot aantal, den doorslag. Zoodra dit versmeltingsproces ten einde zal zijn, zal het
yolk eerst een natie vormen omdat dan zijn basis de grootste
mogelijke breedte bereikt heeft. Dat is de sociale zijde van
het door den schrijver gehekelde nationalisme. Zoodra anderzijds ieder yolk het bestand van zijn << Volkstum >> door nationale grenzen of door autonomie verzekerd weet, dan heeft ook
de nationalistische ontwikkeling haar einde bereikt. De nationale en sociale rijpheid van ieder yolk is dus de voorwaarde
om tot een Europeesch evenwicht to komen, wat dan elken
nationalistischen oorlog doelloos en daarom onmogelijk zal
maken. Dan eerst zal de weg vrij zijn voor den idealen Europeeschen superstaat, waarin het eene yolk naast het andere zal
leven, zooals nu binnen de grenzen van een yolk, een stam
naast den andere leeft en weldra een klas naast de andere zal
leven.
Verder beschouwt de schrijver de heerschappij van de
massa's als een opstand tegen de bevelende minderheden en
tegen het bevel als dusdanig. Karl Anton Prinz Rohan onderzoekt hetzelfde verschijnsel in zijn geestig boek << Schicksalsstunde Europas >> (2) en besluit met meer waarschijnlijkheid
dat deze opstand niet tegen het bevel als dusdanig gericht is
maar tegen de verhouding vader-kind, waarin de breede massa's
altijd de rol van het kind moesten spelen, terwijl de scheppende
(2) Vgl. onze bespreking Beelissende uren voor Europa in Kultuurleven, VIII (1937) b1z. 609-618.
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minderheden over deze massa's 'n vaderlijk geweld uitoefenden.
De massa-menschen aanvaarden daarentegen de veel strengere
autoriteit van een Hitler, een Mussolini en een Lenin, omdat
deze geen vaderheerschers maar broederheerschers zijn en
bevelen mogen, omdat ze in 't oog van den massa-mensch als
het best-geslaagde exemplaar van hun eigen type gelden.
Nooit werd trouwens met meer pathos het recht van het leiden
en den plicht van het zich laten leiden verkondigd ; maar dit is
slechts mogelij k, omdat de van alle persoonlij ke gedachten
ontbloote en doelloos levende doorsnee-mensch een sterke
leiding noodig heeft.
Al is deze bedroevende doelloosheid het gevolg van het
liberalisme toch spaart de schrijver den lof niet om de wetdaden van de liberale wereldbeschouwing en van de techniek
te prijzen. Het mag zelfs als een daad aangezien worden dat
hij ten overstaan van de aanhoudende en modegeworden
terechtstelling van het liberalisme en de techniek hun werkelijke voordeelen onbevangen in 't licht weet te stellen. Of echter
zijn houding veilig is voor alle kritiek valt te betwijfelen.
Ortega y Gasset prijst liberalisme en techniek omdat ze de
Europeesche bevolking binnen een eeuw verdriedubbeld en
daardoor de vitaliteit • van Europa vermeerderd hebben.
Anderzijds erkent hij zelf dat deze levensvormen voor de
geesteshouding van den massa-mensch verantwoordelijk zijn,
omdat ze hem alleen onderwezen, maar niet opgevoed hebben.
Een boom die zulke vruchten voortbrengt mag toch a priori
geen goede boom genoemd worden. Deze liberaal-democratische
levensvormen zouden even goed bij een vader vergeleken
kunnen worden die zonder de minste verantwoordelijkheid een
kind na het andere voortbrengt, niet wetende hoe hij ze zal
opvoeden. Het kenschetsende van de massa-mensch is dat hij
zijn leven niet als een persoonlijke taak beschouwt. Wie
enders dan het liberalisme heeft de menschen hun levensdoel
geroof d ? De godsdienst bood aan ieder mensch een grootsch
voorbeeld : Christus en een even grootsch levensdoel : het heil
van de ziel. De relativistische en materialistische gedachten
van het liberalisme hebben het voorbeeld in de schaduw gesteld
en het doel tot utopie uitgeroepen. De massa verloor den
machtigsten idealistischen hefboom en leefde voortaan een
doelloos leven vol gent, want welke doorsnee-geesten zijn
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bekwaam uit eigen kracht een levenswaardig doel te vinden ?
In deze leemte dringen bolsjevisme en fascisme en bieden aan
al die ontgoochelde menschen een nieuw doel, een geseculariseerd geloof, den mythos ; en daar de massa-mensch geen
persoon meer is met een persoonlijke, onsterfelijke ziel, maar
slechts een individu, de herleving van het type, laat hij zich
gewillig inschakelen in de bovenindividueele levensmachten en
vindt een nieuw doel in het heil van het ras, de klas of den
staat. Dat verklaart gedeeltelijk het succes van het marxisme
en van het fascisme. Ook de techniek heeft tot die ontwikkeling
bijgedragen. Ze heeft de ontvolking van het platteland veroorzaakt en de in aarde en geloof wortelende boeren naar de
steden gevoerd, waar ze hun levensdoel verloren : het aardsche,
den bloei van hun hoeve, hun vee ; het bovenaardsche, het
heil van hun ziel. Maar we herhalen, deze fouten mogen niet
tot een eenzijdige en onrechtvaardige veroordeeling van liberalisme, democratie en techniek leiden.
Het liberaal relativisme heeft den schrijver er toe gebracht,
het historisch feit als eenig onwrikbaar punt te beschouwen,
de geschiedenis als een uiting van levensdrang te verklaren
en ieder gebeuren levensbiologisch te interpreteeren. Het vitalisme van den hedendaagschen doorsnee-mensch is zeker een
verheugend feit, maar hoeft geori^enteerd te worden. Wijsgeerig
uitgedrukt zegt het dat het leven zijn eigen doel is. Zoo ver
gaat Ortega y Gasset niet, maar we vinden dat deze stelling
in de praemissen van elk vitalisme verscholen ligt (3) . Welnu
dit vitalisme is het gevolg van de materialistische bestanddeelen van het liberalisme. De eens ontketende geesten laten zich
niet meer dwingen en leven voort in het marxisme, dat het
paradijis op aarde wil verwe'zenlijken, en in de vergoddelijking
van het ras. Het vitalisme geeft recht aan den sterkere en
billijkt alle oorlogen. Trouwens is de door de techniek vermeerderde vitaliteit bij de meeste menschen. niets anders dan
een zuivere uiterlijke werkzaamheid. Wij Europeanen zijn werk-

zaam, we leven in een arbeidsroes, we beheerschen de wereld
door de scheppende daad en verkondigen met Goethe dat in
den beginne de daad was. Nooit mogen we dit actieve, schep(3) Vgl. ons opstel Volksche Dichtkwnst in DUItschlaWd, in Hultuurleven, VIII (1937) , blz. 94-95.
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pende, bedwelmende leven prijsgeven voor het passief be-schouwende leven van Oostersche menschen, maar dit mag,
ons niet beletten te zeggen dat de kern van de werkzaamheid,,
van het zielecentrum, naar de uiterlijke peripherie van den:
mensch is gerukt. Ortega y Gasset wil den levensdrang in den
dienst stellen van een ideaal maar relativisme en materialismet
waken dat zeer moeilijk en bijna onmogelijk, althans voor doorsnee-menschen.
Dat hebben de autoritair-conservatieve en ook de marxistische wereldbeschouwing maar al te goed begrepen, en om
geestdrift voor een ideaal, voor een buiten en boven den mensch..
staande doel te wekken, hebben ze waarden geschapen. Ortega.
y Gasset verlangt normen en noemt de afwezigheid van normen,
het teeken van cultuurloosheid, waarin hij volkomen gelijk^
heeft. Deze normen moeten objectief zijn, maar daar hij het.
metaphysisch absolute verwerpt, kunnen de normen niet trans- cendent zijn. Zij moeten dus door overeenstemming geschapen
worden. Voor doorsnee-menschen is dit proces van den geest.
te moeilijk. De totalitaire levensvormen hebben waardenhierarchieien geschapen en aan den massa-mensch opgedrongen.
De waardenhierarchieen zijn echter niet ruim genoeg en daarenboven onvolledig en moeten daarom tot een beperking en _
zelfs onderdrukking van de vrijheid leiden. Dat zijn de:
enkele kracht - ideeen van de massa -menschen en deze ideeen-..
worden met geweld opgedrongen.
Daarmee wordt het bijna onoplosbare problema van de:
vrijheid gesteld. We herhalen met Ortega y Gasset dat het.
wezen van ons werelddeel met de vrijheid vergroeid is ; ze is
even zoo noodig voor den geest als lucht en voedsel voor het.:
lichaam. Moet deze vrijheid nu absoluut zijn, lijk het liberalisme:

het eischt of mag ze beperkt worden ? Door Wien, voor Wien,.
namens welke wijsgeerige stelsels ? Is de vrijheid aan een zekerewaardenhierarchie gehecht ? Zonder deze vraag te beantwoorden, mogen we zeggen dat, indien de vrijheid aan een waardenhierarchie gebonden is, ze in een evenredige verhouding staat.
tot de hoogte, de volledigheid en de orde van de waardenhierarchie. Indien de waardenhierarchie van het economische:
opklimt over het biologische, maatschappelijke, rationeele naar
het heilige, dan zal de vrijheid, wel zeker beperkt, maar toch._
zeer ruim zijn. Het doel van dit artikel laat niet toe, het::
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chaos to toonen waarin we feitelijk leven door de sabotage
van de metaphysische transcendente idee+en, die ten minste nog
voor de Duitsche idealisten onmisbare ordecategorieen waren.
We zien welke reusachtige vragen de heerschappij van den
massa-mensch opwerpt. Ortega y Gasset heeft van uit zijn
standpunt een schitterende diagnose van dit verschijnsel opgesteld. Al kunnen we zijn standpunt niet deelen, toch zullen we
in zijn boek een bezielenden gedachtenrij kdom puttee. Hij
schrijft heerlijke bladzijden over de waarde van de persoonlijkheid, over het edele en onedele leven, over de leidende rol van
ons beminde avondland en alles wat hij over het waardevolle
leven zegt kan tot het verplichtende woord van den menschenkenner Shakespeare herleid worden :
4 Above all to thine own self be true (Hamlet) .
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Betje Wolf (1738=1938)
door Pierre van VASKEi+lHOF F

In de Nederlandse letteren heeft de naam Betje Wolff een
goede en wat meer is frisse klank. Zijn draagster toch
behoort tot de weinige vrouwen van betekenis in onze literatuurgeschiedenis, en ook al is het vaste gewoonte geworden
de echtgenote van Ds. Wolff niet te noemen zonder Aagje
Deken er onmiddellijk aan toe te voegen ; dat in deze bekende
namencombinatie de Vlissingse voorop gaat is van groter
belang dan men op het eerste gezicht vermoedt. Levende in een
van de achttiende naar de negentiende eeuw voerende overgangsperiode, is zij van die tijd een der merkwaardigste verschi jningen ; veel geprezen, hooggeacht, maar evenzeer belasterd en verguisd. Het is bekend hoe haar trouwste vriendin tot
in de dood, haar naderde over omwegen ; en waar men kan
aannemen dat Aagje Deken zeker een vrouw was, die zelf oordelen kon, blijke hieruit hoe sterk de buitenwereld in mening
over Betje Wolff verschilde. Niet alien paarden, als haar vriend
Hermannus Noordkerk, breedheid van geest aan diepte van
gevoel, en zelfs in hen waarbij men dit toch verwacht, was het
niet aanwezig. Toen zij Burman zij het op haar wijze '
te hulp wilde komen, verloochende de deftige hoogleraar
bekendheid met de schrijfster, en dat het mogelijk bleek dat
zij na het fortuinverlies zich in haar laatste jaren blauwvertalen de uitdrukking is van Betje Wolff ! moest, werpt
ook een eigenaardig licht op de toenmalige toestanden. Sara
Burgerhart en Willem Leevend waren successen, doch men vergaf het hun schrijfster niet, dat zij voordien een zang als
De Menuet en de Domineespruik gepubliceerd had. Eerst veel
later zag men in dat voor haar de deugd boven de leer ging ;
voor de tijdgenoten echter was dit rijmwerkje, en soortgelijke
andere, eenvoudigweg niet te verontschuldigen. Zij mocht de
echtgenote van een domino zijn, slechts aan theologanten
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ruimde men de plaats in, welke zij zelf zonder aarzelen betrad.
Duidde men over 't algemeen al weinig kritiek, van een vrouw
was zij geheel onaanvaardbaar. Eerst toen zij deze dan ook bijna
geheel opzij zette werd Betje Wolff een gevierde en geprezen
schrijfster.
Voor tweehonderd jaar (1738) te Vlissingen geboren huwde
zij - na een jeugdliefde die niet naliet haar hele leven door
te werken - den veel ouderen predikant Wolff uit De Beemster.
Na diens dood woonde zij samen met haar hartsvriendin Aagje
Deken. Samen trokken zij van De Beemster naar Beverwijk,
om bij de woelingen rond de negentigerjaren naar Trévoux, in
Frankrijk, te vluchten, vanwaar zij om geldelijke redenen hier
terugkeerden. Zij vestigden zich toen in Den Haag, waar beiden
kort na elkander in de aanvang der vorige eeuw (1804) over
leden. De twee vrouwen waren in karakter enigerrnate pen
danten, en het is dan ook wel begrijpeiijk dat zij elkaar in
wezen aanvulden en beider grootste tijd aanbrak, toen zij in
innige samenwerking de prozawerken schreven, die hun een
eereplaats in onze letterkunde bezorgden.
Met deze samenwerking begint voor Betje Wolff een tweede,
van de eerste wel te onderseheiden, levensperiode. In deze eerste
tijd vormde zich de vrouw tot vat zij later bleek te zijn : een
echt kind van het eerste tijdperk der verlichting. Erasmus, De
Groot, Rousseau en Locke waren haar leermeesters ; en liet
zij zich met Pope's Essay on Man in handen portretteren, haar
werkkamer werd gesierd door afbeeldingen van verschillende
hiervoorgenoemden. Vanaf haar eerste jeugd was lezen en
leren haar een hartstocht ; noch op de ontbijttafel en evenmin
aan diner of souper, ontbrak het boek. Poëzie en proza hadden
beide haar belangstelling en dat zij voor een en ander haar
steun in Boileau zocht en vond is zeer begrijpelijk. Niet alleen
diens Art Poétique maar ook zijn Satires trokken haar aandacht en het is te veronderstellen, dat aan haar eerste dichterlijke proeven uit die tijd de Franse Parnassuszuiveraar niet
vreemd gebleven is. Nochtans de toenmalige nieuwlichters
lager haar - tevens grote bewonderaarster van Moliere nader aan het hart. Haar vereering van Rousseau was ongemeen groot, en dat zij Locke daarin niet uitsloot is begrijpelijk. In de eigen Nederlandse letterkunde kwam zij terecht
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bij Lucretia van Merken, Constantijn Huygens en Justus van
Effen ; doch zij was te goed belezen in de West-Europese
literatuur ook de Duitse : Klopstock, Gellert — dan dat
zij de ooze niet naar haar juiste waarde zou hebben geschat,
al zag zij Holland daarom niet over het hoof d. Nochtans deze
vrouw ging reeds in haar vormingsperiode welbewust haar
eigen weg. Reeds toen toch leerde zij de vrijheid kennen en
waarderen. Zij schatte haar als het hoogste goed en hoezeer
in die periode humor, scherts en esprit om beurten schitterden : ook toen reeds was ernst het hoofdelement van haar
wezen. Medewerkend aan spectatoriale geschriften als De Grijsaard huldigde zij ook in die tijd al de gulden middenweg als
de meest geeigende, al was zij niet bevreesd scherp en met
overtuiging partij te kiezen waar dit nodig was. Zij vormde
zich een gezond oordeel naast een overwogen eigen inzicht ;
en ziedaar hoedanigheden die -- gepaard aan een gelukkige
oorspronkelijkheid -- haar van meet of aan tot een bijzondere
vrouw moesten maken. Was zij naar werd aangetoond
haar tijd niet vooruit, in haar periode nam zij toch plaats in
de voorste gelederen ; de grondslagen daarvan nu legde zij in
het eerste tijdperk harer ontwikkeling. Dit verhinderde echter
niet dat zij in deze periode veel schreef. Meestal was dat poezie
als het beschrijvende gedicht Walcheren en de rijmwerkjes
waarop wij reeds terloops de aandacht vestigden, n.l. Zedenzang aan de Menschenlie f de bij het verbranden des Amsterdamschen Schouwburgs ; de Onveranderlijke Santhorstsche
Geloo f sbel jdenis in Rijm gebracht door eene Zuster der
Santhorstsche Gemeente ; en De Menuet en de Domineespruik.
Evenwel zij zag zelf dat het terrein der dichtkunst het hare
niet was, en vandaar dan ook dat zij zich al spoedig in het
proza bekwaamde op welk gebied zij een grootmeesteres bleek.
Immers na de dood van haar man kwam haar schri jverstalent eerst tot voile ontwikkeling. De reeds bestaande vriendschap met Aagje Deken werd toen tot een innige samenwerking die hun na vijf jaar de beroemde roman Sara Burgerhart
deed publiceren. Aagje Deken — ernstiger van aard en minder
talentvol — nam daarin evenzeer haar aandeel, doch waar de
Sara Burgerhart een autobiographisch element inhoudt dat op
Betje Wolff zelf betrekking heeft, is het licht aan te nemen dat
de domineesvrouw in dezen althans de leiding had. Nochtans niet
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direct kwamen beide schrijfsters tot deze roman. Betje Wolff
schreef eerst nog haar Proeve over de Opvoeding, aan de
Nederlandsche Moeders waaruit blijkt dat zij als paedagoge
al evenzeer een echt kind van haar tijd was, daarna publiceerden ze samen hun Economische Liedjes, en eerst toen voigde de Historie van Me ju f f roues Sara Burgerhart met het
tekenende << Niet vertaalt >> op het titelblad.
Deze roman tot in onze dagen veel gelezen is een
verschijning van betekenis in onze letteren, en van alle zijden
heeft men dan ook zijn vele en verscheidene kwaliteiten geroemd. Men prees dit tendenzwerk om zijn realisme als zijn
oorspronkelijkheid, om zijn compositie en zijn stijl, terwijl men
vooral de aandacht vestigde op het vaste en soliede dezer, weliswaar in de West-Europese letterkunde wortelende, maar
in uiting toch zo strikt eigen Hollandse kunst, dat een buitenlander haar niet naar juiste waarde schatten kan. Hollands in hart en nieren is het begrijpelijk dat het een later
schrijver als Jacob van Lennep ten voorbeeld strekken kon,
terwijl zich dit boek bovendien door een humor onderscheidde,
end den lezer gestadig
welke vanaf de eerste bladzi j de treffend
boeit. « Een Roman, die berekent is voor den Meridiaan des
Huiselyken Levens >>, noemden de schrijfsters de Sara Burgerhart, en het woord << burger >> in deze titel kon aantoonen dat
zij zich niet richtten tot de hoogste klassen, voor wier vertegenwoordigers in haar tijd Betje Wolff een onverholen afkeer
had. Dat zij trachtten to leren is gezien hun tijd wel begrijpelijk, maar naast de les hield het boek ook een waarschuwing in ; Betje's eigen geval moest dienen als schip op het
strand, en waar beide schrijfsters zo talentvol om dit gegeven
een boeiende roman schreven, is het niet verwonderlijk dat
binnen korte tijd een herdruk volgen moest. Met de hen kenmerkende bescheidenheid schreven de schrijfsters dit succes
aan de nieuwsgierigheid toe, doch hun schilderij bood zoveel
gestalten waarmee de kennismaking een blijvende wordt, dat het
een succes worden moest. Blankaart : << een niets beduidend
oud Vryer >> is een prachttype en hij wettigde dan ook de
latere uitgave der Brieven van Abraham Blankaart waarin
vele personen uit de Sara Burgerhart terugkeren, Edeling
vergeet men evenmin, en hoezeer de karikaturen der << fijnen N
broeder Benjamin en juffrouw Slimslamp treffen weet ieder bij
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ervaring. Deze roman in brieven inderdaad een Historie
-- paarde daarbij een lieve gevoeligheid aan een verwante
goede sentimentaliteit, en ziedaar kwaliteiten welke dit werk
moesten doen inslaan. Het is bekend dat buitenlandse invloeden meer in het bijzonder die van Richardson en Sterne
op het boek werkten, maar toch bleef het Hollands, eigen
en oorspronkelijk. Slechts deze vrouwen konden er de schepsters van zijn, en het verwierf in de Nederlandse letteren
een zodanige roem, dat men bij het noemen der namen Wolff
en Deken ook onmiddellijk de titel Sara Burgerhart daaraan
toevoegt. Het is hun meest bekende werk en neemt als zoodanig
een eigen en veelbetekenende plaats in ; en al ontbrak het
deze opvoedkundige roman niet aan zedenkritiek, altijd werd
en bleef hij gewaardeerd als een uitzonderlijk kunstwerk.
De erop volgende Historie van den Heer . Willem Leevend
heeft een zo grote roem nooit gekend, al getuigt dit werk in
bijna alle opzichten van rijker talent. Huet noemde het in zijn
uitvoerige studie over Betje Wolff de tweelingbroeder van
Sara Burgerhart, en wees daarin ook op zijn rijk en niet vermoeiend karakter, en zijn bijzonder humor. Staat de Sara Burgerhart er in compositie' boven, in alle andere opzichten is de
Willem Leevend een boek van grotere waarde. Kooprnans
wees erop dat men in dit werk voor alle terreinen des sevens
antwoord kan vinden op de vraag wat men te doen heeft om
goed te leven en wel te sterven, en de verscheidene antwoorden
daarop vormen dan ook de inhoud van dit lijvige uitgebreide
boek. Wederom riepen de schrijfsters er een prachtige t aenserie in ten leven. Daar is de goede Laurens Goedmans met zijn
tegenstelling de verstandige Abraham Rijzig, daar is Charlotte
Roulin en Coosje Veldenaar, maar vooral Alida Leevend ^ ^ aarin men niet zelden een zelfportret van Betje Wolff heeft meenen
te mogen zien. Ook met dit boek hadden de schrijfsters hun
bedoeling en wederom bleek deze intentie een waarschuwing.
Immers hield het werk als theologische roman een verdediging
van het geloof tegen het ongeloof in, vooral toch vestigde hij
de aandacht op het grote euvel dier dagen : de sentimentaliteit, de overgevoeligheid. Deze daad was belangwekkend, al
ontkwamen de schrijfsters zelf niet helemaal aan het sentimentalisme.
Het is begri jpeli jk dat het moeilijk vast te stellen is welke
-
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gedeelten in beider werken van Aagje of van Betje zijn. Meerdere malen uitten zij zich over hun samenwerking in een geest,
die erop wijzen moest dat beider aandeel even groot was, dock
men kan dit, gezien het karakter en de eraan voorafgaande
levensperiode van Betje, moeilijk aannemen. Het is dan ook
geen onderschatting van Aagje's aandeel, te veronderstellen
dat de leiding van een en ander zeker in Betje's handen berust
zal hebben. Zij voerde haar vriendin met zich tot deze toppunten welke zij daarna niet meer bereikten. Toen zij nadien
nog eenmaal teruggrepen naar de dichtkunst, bleek de poezie
hunner Wandelingen door Bourgogne andermaal ri jmelari j te
zijn, terwijl hun laatste roman Cornelia Wildschut niet in de
schaduw der beide hiervoorgenoemde staan kon.

Een figuur als Betje Wolff kan meer dan aanspraak op deze
herdenking maken, omdat zij reeds als vertegenwoordigster
van haar tijd van grote betekenis is. Niet gebroken door een
onmiskenbare levenstragiek bleef zij altijd een frisse en
oorspronkelijke verschijning, wier werk naar de geest geheel
in de achttiende eeuwse rationalistische Auf klarungsperiode
past. Zij bewoog zich op vele terreinen en haar belangstelling
was even groot als verscheiden. In waarheid in hoge mate
een vrouw van verstand, lag voor haar de adel terecht in het
mensdom, en vandaar dat zij de rechten van het gevoel ten
opzichte van het intellect zo niet uitbreidde dan toch verdedigde. Maakt zij een mannelijke indruk, in alles bleef zij toch
een vrouw die een onverzettelijke wilskracht aan een- niet
minder sterke beheersing paarde. Tekenend wees Huet erop
dat zij geen wijfjesencyclopedist van de linkerzijde was, en
deze negatieve karakteristiek dankt vooral haar waarde aan de
begrenzing. Minder een grootse dan een grote vrouw, neemt
zij met overtuiging haar plaats in, een plaats die zij altijd
behouden zal waar men haar deze in eerbied en hoogachting
afstond.
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De syndicate vormen zonder wettelijk Statuut
ten aanzien van het Belgisch Sociaal Recht
door Prof. F. VAN GOETHEM, hoogleeraar te Leuven.

De beweging naar wettelijke beroepsorganisatie maakt het
niet ongewenscht, na te gaan hoe zich de syndicale vormen in
België zonder bijzonder wettelijk statuut reeds hebben ontwikkeld.
Wie de evolutie van het Belgisch Recht in de laatste jaren
nagaat, wordt getroffen door het feit, dat de Belgische wetgever meer dan vroeger het geval is, de tusschenkomst voorziet van de groepeeringen van belanghebbenden, bij de voorbereiding van de sociale bijzondere voorschriften of reglementen, terwijl in de wet zelf alleen de algemeene beginselen worden
aangeduid.
Aldus bepaalt de wet van 8 Juli 1936 omtrent de betaalde
verlofdagen alleen de algemeene voorwaarden, waaronder deze
verlofdagen moeten toegekend worden. De wet voorziet echter
uitdrukkelijk dat collectieve accoorden ontworpen in den schoot
van de paritaire commissies, waarin vertegenwoordigers van
de werkgevers en van de werknemers zetelen, van de wet zullen
kunnen afwijken, op voorwaarde door een Koninklijk Besluit,
in den Ministerraad overwogen, bekrachtigd te zijn. De afwijkingen kunnen nochtans alleen de modaliteiten van toepassing betreffen, ze mogen het beginsel zelf der betaalde verlofdagen niet in het gedrang brengen.
Dezelfde opvatting treedt op in de wet van 9 Juli 1936
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omtrent de veertigurige arbeidsweek in bedrijven of bedrijf stakken, waarin onder ongezonde, gevaarlijke of lastige voorwaarden gearbeid wordt. Voorzien wordt dat de werkelijke
voorschriften over den duur van den arbeid zullen vastgesteld
worden bij Koninklijk Besluit, nadat de paritaire commissies
of de beroepsgroepeeringen van de belanghebbende werkgevers
en werknemers zullen zijn geraadpleegd geweest.
Er is echter nog een verdere stap in de evolutie te bespeuren.
De Belgische wetgever heeft aanvaard, dat reglementen door
paritaire commissies ontworpen, bij Koninklijk Besluit kunnen
van toepassing worden gesteld op al de bedrijfshoofden en op
al de arbeiders van een bepaalden bedrijfstak. Aldus bekrachtigde reglementen worden in feite daardoor ware rechtsvoorschriften in gelijke maat als wettelijke voorschriften.
Merkwaardig is dat het Koninklijk Besluit in dit geval niet
meer genomen wordt eenvoudig op advies of na raadpleging
van de paritaire commissie. Het is de beslissing van de paritaire commissie zelf, die door het Koninklijk Besluit wordt
bekrachtigd. De Regeering hecht alleen Naar sanctie aan een
besluit door de belanghebbenden zelf getrof f en.
Het valt niet te loochenen dat de boven aangestipte nieuwe
vormen van sociaal recht in Belgic alle gaan in de richting
van een wettelijke beroepsorganisatie, die reeds herhaaldelijk
door verschillende Regeeringsverklaringen werd aangekondigd,
maar tot heden (Augustus 1938) niet werd verwezenlijkt.
De wettelijke beroepsorganisatie zou de beroepsgroepeeringen met een statuut voorzien. Zij zou aan deze groepeeringen
een recht van advies verleenen in alle aangelegenheden welke
de economische of professioneele belangen betreffen, alsook
-een recht van initiatief onder vorm van voorstellen, die bij de
Uitvoerende Macht zouden aanhangig worden gemaakt.
Desgevallend zou zelfs aan de professioneele groepeering,
.-under controle van de Uitvoerende Macht, een recht van tucht
,en een recht van reglementeering kunnen worden toegekend.
Ten slotte zou er boven de private en officieele lichamen,
een Economische Raad worden ingesteld, met het doel meer
_eenheid en meer samenhang in het economisch leven te brengen.
-

Het loont de moeite na te gaan, hoe zich, naar de hoofdlijnen

34

DE SYNDICALE VORMEN

bezien, het syndicaal leven in Belgic zonder wettelijk statuut,
ten minste voor zoover het betreft het sociaal leven, heeft.
ontwikkeld.
Deze schets kan dienen, om bij sommigen de illusie weg te
nemen, alsof alleen met behulp van een bi,zondere wetgeving
het syndicale leven tot bloei zou kunnen komen.
De Syndicaten.
. De Belgische Grondwet heeft in haar artikel 20 de vrijheic
van vereeniging uitgeroepen; deze vrijheid werd zelfs op een
bijzondere wijze beschermd en gewaarborgd, door een alge^
meene wet : deze van 24 Mei 1921.
Dit gemeen recht inzake vereenigingsovereenkomsten, waarvan de vrije afsluiting strafrechtelijk is gewaarborgd, wordt,
in artikel 2 van de wet van 21 Mei 1921 als volgt beschreven :
Alwie zich als lid van een vereeniging laat opnemen, aan-vaardt door zijn toetreding, zich aan het reglement van deg
vereeniging te onderwerpen, alsook aan de beslissingen en aan:
de sancties getroffen overeenkomstig dit reglement.
Hij kan echter te alien tijde zich uit de vereeniging terugtrekken met naleving van het reglement ; iedere beschikking
van het reglement, die er toe zou strekken deze vrijheid tevernietigen, wordt als niet geschreven beschouwd.
Op grond van dit gemeen recht kunnen zonder meer prof essioneele groepeeringen ontstaan, zonder bijzonder wettelijk
statuut. In feite vormen in Belgic veruit de meeste beroeps-vereenigingen, de syndicaten, eenvoudig-feitelijke vereenigingen_
zonder rechtspersoonlijkheid. De wet van 21 Mei 1921 over devrijheid van vereeniging heeft als het ware deze ruime moge-^^
lijkheid nog bevestigd.
Dusdanige vereenigingen vormen dus geen moreele. personendoor de wet erkend, vatbaar om drager van rechten te zijn ;,
bevoegd om een eigen patrimonium te bezitten ; om contracten
of te sluiten ; om in rechte op te treden hetzij als eischer, hetzij
als verweerder. Het zijn feitelijke vereenigingen : des associations de fait.
Zonder twijfel zouden deze vereenigingen zich in het raam
van de wet van 31 Maart 1898 over wettelijke beroepsvereenigingen kunnen plaatsen ; ook het statuut voorzien door de wet;
-

,
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van 27 Juni 1921 over de vereenigingen zonder winstgevend
doel werd ter beschikking van de syndicaten gesteld. In feite
nochtans verkiezen de syndicaten tot nog toe, in de overgroote
meerderheid van de gevallen, den toestand van feitelijke vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en buiten elk bijzonder
wettelijk statuut.
Deze toestand verhindert echter niet, dat de syndicaten zonder rechtspersoonlijkheid door het Bestuur worden erkend en
zelfs door de wet worden vermeld.
Bij de oprichting en bij de werking van de paritaire cornmissies, in het leven geroepen door het Ministerie van Arbeid
en Sociale Voorzorg, wordt regelmatig beroep gedaan op de
beroepsvereenigingen, op de meest-belangrijke, de meest-representatieve vereenigingen der betrokkene beroepsgenooten.
Andere voorbeelden wijzen op dezelfde erkenning van de
syndicaten zonder rechtspersoonlijkheid : reeds in verschillende
artikelen van de wet van 14 Juli 1921 omtrent den achturigen
arbeidsdag (artikelen 2, 5, 7, en 14) wordt over deze beroepsvereenigingen gesproken en hun tusschenkomst voorzien ; hetzelfde geschiedt in de wet van 8 Juli 1936 over de jaarlijksche
betaalde verlof dagen ; ook nog in verschillende andere wetten
is er van deze beroepsvereenigingen spraak. Zelfs de Belgische
Grondwet, in artikel 56bis, bij het bepalen van de verkiesbaarheid van de leden van den Senaat, spreekt over de beroepsvereenigingen.
Het valt dus niet to loochenen, dat de beroepsvereenigingen,
zelfs zonder bijzonder wettelijk statuut en niettegenstaande de
ontstentenis van rechtspersoonlijkheid, in de Belgische administratieve en wetgevende praktijk volop burgerrecht hebben
verkregen.
Collectieve Arbeidsovereenkomsten.
Reeds lang vbor den oorlog, werden er in Belgic collectieve
arbeidsovereenkomsten afgesloten, tusschen patronale vereenigingen en arbeidersvereenigingen, de eene zoowel als de andere
zonder rechtspersoonlijkheid, omtrent de voorwaarden, waaronder de arbeid zou worden gepresteerd in een bepaalden
bedrijfstak.
Ook hier staan wij voor vormen van syndicaal leven zonder
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bijzonder wettelijk statuut : er bestond en er bestaat tot heden
toe geen bijzondere wetgeving in Belgic voor de collectieve
arbeidsovereenkomsten.
De economische en sociale beteekenis van zulke collectieve
overeenkomsten kan nochtans moeilijk overschat worden. Het
gebruik ervan is heden zoo verspreid in Belgic, dat er bijna
geen sector van bedrijfsleven, waar gesalarieerde arbeid wordt
gebruikt, nog zou kunnen aangeduid worden, waaromtrent
geen collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten.
Deze overeenkomsten kunnen de meest verschillende voorwerpen regelen, den arbeid betreffende
ende : loonbedrag, arbeidsduur,
verlofdagen e. d. m. Er zijn collectieve arbeidsovereenkomsten
die als zeer volmaakte reglementen van de arbeidsvoorwaarden
in een bepaald bedrijf kunnen doorgaan. En nochtans heeft,
tot nog toe, geen enkele wet in Belgic het statuut van de
collectieve arbeidsovereenkomsten geregeld.
Van juridisch standpunt uit bezien, worden deze bepalingen
van de collectieve arbeidsovereenkomsten opgenomen in de
individueele contracten van arbeid of van dienstverhuring, die
door patroon en arbeider overeenkomstig het collectief accoord
van de betrokkene groepeeringen worden afgesloten. Integreerend deel uitmakend van de individueele contracten, kan er, in
dit geval, aan het juridisch bestaan van de in-de-collectievearbeidsovereenkomsten-opgenomen arbeidsregelingen niet getwijfeld worden.
Mag men verder gaan, en aan de collectieve arbeidsovereenkomst als, dusdanig een rechtstreeksche rechtsverbindende
kracht toekennen ?
Het is in elk geval zeker, dat de collectieve overeenkomst
als dusdanig, buiten elk individueel arbeidscontract, geen
rechtstreeksche sanctie meebrengt. Deze collectieve overeenkomsten worden inderdaad afgesloten door vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, en het helpt ook niet van reglementen to spreken, aangezien de vereeniging op dit terrein geen
wettelijke reglementaire bevoegdheid heeft.
Dit verhindert. nochtans niet, dat collectieve arbeidsovereenkomsten een soort gebruik kunnen vestigen. Aldus hebben
Werkrechtersraden, ter gelegenheid van geschillen omtrent
een individueel arbeidscontract tusschen een arbeider en een
werkgever, beslist, dat, bij afwezigheid van een tegenstrijdig
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beding, de inhoud van een collectieve arbeidsovereenkomst in
het individueel arbeidscontract moest worden teruggevonden,
omdat het gebruik het stilzwijgen van de partijen aanvult (zie
artikel 3, 3e lid van de wet van 10 Maart 1900 over het arbeidscontract) en omdat het betwiste beding om reden van de
collectieve arbeidsovereenkomst tot het gebruik van een bepaald bedrijf moest worden gerekend.
De concrete betwisting liep over de maandelijksche levering
van kolen aan een mijnarbeider. De Werkrechtersraad heeft
geoordeeld, dat de bedingen van de collectieve arbeidsovereenkomst, door de Gemengde Nationale Mijncommissie vastgesteld,
moesten toegepast worden, omdat zij het gebruik in de mijnnijverheid vormden.
Een verdere stap wordt bereikt, wanneer de wetgever zelf
aan de Uitvoerende Macht voor opdracht geeft, bepaalde
aangelegenheden to regelen na raadpleging der betrokkene
groepeeringen van werkgevers en arbeiders, die hun accoord
onder vorm van een collectieve overeenkomst vastleggen. In
dit geval geschiedt alles alsof de collectieve overeenkomst
door een Koninklijk Besluit in uitvoering van een wet genomen,
wordt bekrachtigd en uitvoerbaar door de Regeering wordt
verklaard.
In bepaalde gevallen kan de Regeering zelfs niet handelen,
tenzij na een afgesloten accoord tusschen de belanghebbende
professioneele groepeeringen (aldus reeds in de wet van 14 Juni
1921, artikelen 2 en 5) of tenzij na een accoord tusschen een
onderneming en een bevoegde arbeidersgroepeering (aldus
in dezelfde wet van 14 Juni 1921, artikelen 2 en 7) . Bepaalde
wetten bevelen dat de Regeering van zekere bevoegdheden geen
gebruik kan maken, tenzij op eensluidend advies van de panitaire commissies (zie de wetten van 8 Juli 1936, artikel 4, en
van 9 Juli 1936, artikel 3) .
Bepaalde Koninklijke Besluiten zijn de letterlijke overschrijving van de beschikkingen, vervat in een collectieve arbeids
overeenkomst.
Uit dit alles volgt, dat de syndicale beweging zonder bijzonder
wettelijk statuut, vormen heeft aangenomen, die niet zonder
beteekenis zijn gebleven, zelfs op het rechtsleven. In vele gevallen nochtans brengt de huidige anorganische toestand nadeelen mede van onduidelijkheid en onzekerheid.
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Daar tegenover staat echter de groote soepelheid der huidige
regeling die zich daarom gemakkelijk aan de zoo verschillende
omstandigheden van het economisch sociaal leven kan aanpassen.
Wat. men soms aan stiptheid wint, verliest men aan bewegingsvrijheid en aan soepele progressiviteit. De ondervinding
heeft niet bewezen, dat de huidige toestand remmend heeft
gewerkt op storende wijze, ten minste op sociaal terrein.
Wij zijn nochtans de meening toegedaan, dat een streven
naar grooter preciseering van de voorhanden elementen bevorderlijk zou mogen genoemd worden, op voorwaarde, dat
men den schadelijken wensch laat varen een al-te-starre wette lijke regeling na te streven.
Een bescheiden wettelijke tusschenkomst op die gebieden,
die blijken rijp te zijn voor een weer duidelijke beroepsorganisatie, ware nochtans gewenscht.
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Andreas Vesalius Bruxellens'los
een geest- en tijdgenoot van Erasmus
ZIJN BRIEF AAN MEESTER JOACHIM ROELANTS
door Dr. L. ELAUT, Professor in de anatomie,
Universiteit, Gent.

In 1543 verscheen te Basel, op de persen van Johannes
Oporinus, onder de handteekening van Andreas Vesalius
Bruxellensis, een indrukwekkende foliant << De humani Corporis
Fabrica ?" : over den bouw van 's menschen lichaam. Dat met
dit verschijnen een nieuwe tijd voor de biologische wetenschappen wend ingeluid, en meteen een eindpunt gezet achter de
fantastische geneeskunde van Oudheid en Middeleeuwen, is
thans algemeen bekend.
Over vijf jaar zal het vier eeuwen geleden zijn dat dit fundame-nteel werk van onzen landgenoot, voor goed opruimde met
Galenus en zijn medische pomperijen. Het is te voorzien dat
het, in binnen- en buitenland, niet ontbreken zal aan academische plechtigheden om dit jubileum te herdenken, zooals het
overigens op den vooravond van den wereldoorlog met Vesalius
zelf geschiedde, ter gelegenheid van de vierhonderdste verjaring
van zijn geboorte.
Deze geniale man was amper 28 jaar oud toen hij zijn levenswerk voleindde. Hij was pas enkele jaren te voren professor in
de anatomie en de chirurgie benoemd te Padua, het intellectueele
voorgeborchte van het toentertijde almachtige Veneti,e. Hij
heeft slechts een vijftal jaren Bien leerstoel bekleed, om, na
een kort verblijf te Pisa en te Bologna, zijn leven te gaan slijten
te Madrid, als lijf arts van den jichtigen Keizer Karel, en later,
van diens devotee zoon, Philips II.
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In 1546 geeft Vesalius een nieuw belangwekkend geschrift
in het licht : « Epistola de Radicis Chynae dedocto ... » -« Brief over de wijze van bereiden en toedienen van het Chynawortel afkooksel »
waarvan de titel slechts ten deele beantwoordt aan den inhoud. De geschiedenis van den chynawortel was voor Vesalius maar een aanleiding om over een
ander thema te handelen, dat hem veel nauwer aan 't harte:
lag. De correspondent voegt er immers onmiddellijk verklarend
aan toe : « ... onder meer bevattende den inhoud van zekeren
brief aan Jacobus Sylvius, van groot nut voor hen die de waarheid len in het bijzonder den bouw van den mensch wenschen
te kennen, daar hij duidelijk aantoont, dat ten deze, tot dusver,
te veel vertrouwen is geschonken aan Galenus.))
Galenus, Sylvius, Vesalius, was het driemanschap waarrond
zich de strijd om een heel stuk geneeskundige leerstellingen,
tijdens de eerste helft van de vijftiende eeuw, afwikkelt. Galenus, een Grieksche arts uit Pergamon te Rome aangeland, was
de grondlegger van een medische leer die, vanaf de tweede
eeuw na Christus tot het einde van de Middeleeuwen, de eenige
leiddraad bleef voor elk medisch denken en doen. Sylvius was
de meest verstokte belichaming van de Galenische opvattingen,
die in zijn schriften en onderwijs, te Parijs, om zoo te zeggen
alles concretiseerde wat leefde en teerde op de faam van den.
Romeinschen arts en alles geloof de wat Galenus voorhield, alleen
omdat Galenus het aldus leerde. Vesalius was de afbreker van
dit blind geloof in het gezag van Galenus ; waar het gold de
natuur te kennen en te onderzoeken hechtte hij meer geloof aan
zijn eigen oogen en aanzag hij de visueele observatie van feiten
en zaken, als de eerste bron en de eenige toetssteen voor het
opbouwen van biologische leerstelsels.
Vesalius is een rebel van het zuiverste allooi ; wat hij voor
de ontwikkeling van de natuurwetenschappen beteekent, is
alleen maar te begrijpen wanneer men weet hoe de geneeskunde van veertien eeuwen, in de verschillende landen rond
de Oude Wereldzee, door het blinde geloof in Galenus' theorieen
wordt beheerscht.
Vesalius had zijn voorloopers ; o.m. in den beruchten Paracelsus die, als een tweede Luther, de Canon medicinae van
Avicenna, die de Arabische geneeskunde met het zuiverste
ferment van Galenus' leer had doordeesemd, in 't openbaar,
,
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op de markt te Basel, verbrandde (1527) , ten teeken van protest tegen het onzalige geloof in het gezag, op het stuk van
de natuurwetenschappen. Maar Paracelsus verbrandde een
geneeskundigen bijbel en bouwde niets op. Vesalius schreef
een nieuwen bijbel en bouwde op een totaal nieuwen grondslag.
Vesalius' « De humani Corporis Fabrica » werd het uitgangspunt van de moderne ontleedkunde ; zijn Brief over het chynadecoct is als de apologetica van de nieuwe verkondigde leer.

De brief en de samenspraak waren, in den bloeitijd van het
humanisme, de literaire vormen, waaronder vele schrijvers han
gedachten aan de wereld kond deden. Al werd alleen de geadresseerde met het in het schrift gestelde en behandelde
onderwerp bedacht, toch lag het vaak in 's schrijvers bedoeling
dat meerdere exemplaren nog andere belangstellenden zouden
bereiken. Gaf Erasmus, die andere cerebrale held van de zestiende eeuw, in zijn brieven en colloquia, niet het schoonste
van wat zijn fijn-klassieken geest schiep ? Beiden ook, overigens,
publiceerden bij den Baselschen uitgever Oporinus.
Van Vesalius' brief, dien wij bier vooral om zijn groot belang
en om zijn mindere bekendheid willen bespreken, maakten de
uitgevers zich graag meester en weldra werden, binnen de zoo
korte spanne van twee jaar, daarvan drie uitgaven op de
markt gebracht ; de eerste verscheen te Basel in 1546, weer
bij Johannes Oporinus; een tweede te Venetia en een derde te
Lyon, het jaar daarop.
De geest die uit de Fabrica waait, is er een van zakelijke
objectiviteit, die het jonge genie van Vesalius aantrekkelijk en
groot maakt ; de Brief, zonder evenwel een pamphletairen toon
aan te slaan, is meer een levendige uiteenzetting, in correcte
en keurige taal, die boeit in sterke mate, zoodat zelfs de nietvakkundige zich daarin volkomen kan thuisvoelen. De Fabrica
wordt minder goed begrepen en komt niet tot haar voile recht
voor wie ook niet den Brief heeft gelezen. Daarin wordt niet
zoo strikt vastgehouden aan de schoolsche orde van een betoogtrant die, in een boek over de systematische ontleedkunde van
den mensch, tot de allereerste vereischten pleegt te behooren.
Al is het feitenmateriaal dat in den Brief wordt besproken
niet minder belangrijk in omvang, toch wordt een aangename
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toon onderhouden, die spreekt en discussieert, meer dan hij
doceert en beschrijft.
Wellicht omdat de titel van den Brief niet volledig den inhoud
ervan weergeeft, wordt er te weinig acht op geslagen ; de
anatomen gaan hem voorbij vanwege zijn pharmaceutisch uitzicht en de anderen, omdat na een twintigtal bladzijden de
chynawortel wordt terzijde gelaten en men volop in anatomisch
vaarwater terecht komt en voor problemen gesteld, die den
weetlustigen arts van de practijk maar matig, of in het geheel
niet, aanbelangen.
De Brief is in hoofdzaak een anatomisch geschrift dat als
de voortzetting, de vervollediging en de bekroning van de
Fabrica is te beschouwen. Vesalius had, toen hij hem schreef,
reeds vaarwel gezegd aan zijn anatomische studien ; zijn leerstoel te Padua was door een ander bezet en hij was te Madrid
werkzaam, zijn grilligen heer en keizerlijken meester ter wille.
Het was zijn laatste geschrift ; maar dit was ook de definitieve
doodsteek aan het Galenisme, want uit dien reuzenstrijd zou
Vesalius, met roem bedekt, als overwinnaar de historie binnengaan.

Van den Brief werd in 1915 een voortreffelijke Nederlandsche vertaling bezorgd door het toedoen van het Nederlandsch
Tijdschrift voor Geneeskunde, dat reeds meer dan een uitverkoren werk van Nederlanders over de geneeskunde heeft
gepubliceerd. Het initiatief hiervoor ging uit van Prof. E. C.
Van Leersum (Leiden) , die zelf de niet geringe verdienste heeft
de « Cyrurgie » van Jan Yperman te hebben uitgegeven en
gecommentarieerd (Leiden, A. W. Sijthoff's Uitg.-Mij, 1912) .
De herdruk en de vertaling van den Brief kwam te gepasten
tijde, als een verlengstuk van de in 1914-1915 ontworpen,
maar wegens de omstandigheden niet overal doorgegane Vesalius-herdenking, onder de leiding van Van Leersum en H. Pinkhof (Uitgevers- en Drukkersmaatschap F. Van Rossen, Amsterdam, 1915) . In de universeele hulde lieten de Noord-Nederlanders zich niet onbetuigd, want in deze twee Vesaliusjaren
(Vesalius werd geboren, te middernacht, tusschen 31 December
1514 en 1 Januari 1515) , krioelt het in . de Nederlandsche geneeskundige literatuur van bijdragen over onzen beroemden
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landgenoot, zijn afstamming, zijn persoon, zijn werk, zijn invloed en zijn beteekenis.
Er zij te dezer gelegenheid nog verwezen naar de meest
voortreffelijke biographie van den grooten Vlaming, van de
hand van O. Roth : Andreas Vesalius, Bruxellensis, Berlin, 1892.
Ter voorbereiding en inleiding van wat wellicht, bier en
elders, in 1943 zal gememoreerd worden, bij de vierhonderdste
verjaring van het verschijnen van Vesalius' c< De humani Corporis Fabrica », willen wij nog even voor de lezers van << Streven ^ ►
in het licht stellen de ongewone beteekenis van den man, die
een der meest oorspronkelijkste biologen is van alle tijden en,
als dusdanig, het schoonste sieraad van den Nederlandschen
stam. Al studeerde hij te Parijs, al leeraarde hij te Padua, al
was hij te Madrid de lijfarts van den Keizer in Wiens rijk de
zon nooit onderging, en al stierf hij, als schipbreukeling, op
een armtierig eiland van de Ionische Zee, Vesalius noemde zich
steeds Bruxellensis ; en Brussel is, historisch, Vlaamsche grond.
De beteekenis van Vesalius' Brief is slechts te begrijpen wanneer men even de omstandigheden verhaalt die tot het schrijven ervan hebben aanleiding gegeven.
Het verschijnen van de Fabrica, waarin zoo deerlijk werd
huis gehouden onder de algemeen geldende anatomische begrippen, en afbreuk gedaan met het door Galenus en diens
navolgers en commentatoren, door dik en dun verdedigd conservatisme, werd niet door alle beoefenaars van de ontleedkundige wetenschap met gelijke belangstelling, laat staan met
bewondering, ontvangen. Onder deze beoefenaars schitterde,
te Parijs, Jacobus Sylvius, een man van groot vernuft en met
een merkwaardig schrijvers- en leeraarstalent begaafd, die zich
opwierp als een onverwoestbaar heraut van Galenus en in zijn
anatomische colleges, die vaak tot 500 toehoorders telden, er
alles op stelde om de zuivere leer te verdedigen.
Vesalius, die zichzelf een bewonderaar van Sylvius noemt
en hem, op menige plaats in zijn schriften, prijst met al den
eerbied Bien de leerling aan zijn meester verschuldigd is, was
vooral benieuwd te vernemen hoe zijn werk door Bien hoogen
vertegenwoordiger van de anatomische wetenschap, en zijn
eigen leeraar, zou worden ontvangen. Hij moest wel zeer bekommerd zijn geweest, daar het hem zeker, uit ondervinding,
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niet onbekend was, hoe hooghartig Sylvius alles van de hand
wees wat niet met zijn meening en inzichten strookte. Vesalius
had zich niet misrekend, want te voor had hij zich reeds, kordaat maar eerbiedig, te weer gesteld tegen de mogelijke aanvallen van Sylvius. Deze nam het dan onvoorwaardelijk voor
Galenus op en ging met al de scherpte waartoe hij in staat
was, te keer tegen de nieuwe leer, die door den jongen Vesalius
werd verkondigd.
Galenus had de menschelijke anatomie, waarvan hij terecht
zegde dat zij de grondveste en de stut was van de eigenlijke
geneeskunde, een valsch beeld overgeleverd ; wat hij de ontleedkunde van 's menschen lichaam noemde, was ten slotte
niets meer dan een per homologie uit de dierenanatomie opgebouwde pseudo-menschenanatomie. Deze kon volstaan voor
oppervlakkige geesten die nooit hadden gedacht dat het nu
eenmaal binnen in den mensch anders kon zijn dan binnen
in den hond of het schaap. Zij berustten in de overlevering, in
wat Galenus leerde, al zegde deze zelf dat hij nooit meer dan
twee menschelijke skeletten had nagekeken en nooit een menschenlijk lijk had geopend; om 't even... Galenus dixit, en wie
hem niet a priori erkende als 't opperste gezag, was een wetenschappelijke ketter en rijp voor den brandstapel.
De middeleeuwsche geneeskunde heeft weinig origineels
voortgebracht ; sinds de verre Oudheid van Griekenland, met
Hippokrates, was de stilstand volledig. Ook de Arabische geneeskunde teerde op Hippokrates en Galenus'. In plaats van
verschillende geneesmethodes op eigen hand naar hun waarde
te toetsen, greep de middeleeuwsche arts zijn Galenus of Hippokrates uit zijn schamel boekenrek en keek na wat moest gedaan
worden ; dit bleef zoo voortduren, eeuwen aan een stuk.
In die atmosfeer was ook Vesalius grootgebracht : eerst te
Leuven en daarna te Parijs, o.m. door Sylvius en Gunther van
Andernach. Het was van dezen laatste dat Vesalius o.a. zegde
dat hij hem nooit een mes had zien gebruiken elders dan aan
tafel en dat hij, Vesalius, er niet tegen opzag, zooveel keer
levend kapot gesneden te worden als Guntherius lijken had
geseceerd. Vesalius had ten overvloede ondervonden hoe de
van op hooge katheders gedoceerde menschelijke anatomie,
louter hersenschimmig was. Voor hem bleef maar een weg
en een mogelijkheid, d.i. op zoek te gaan naar menschen-
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lijken, zelf het ontleedmes ter hand te nemen en van a tot z,
uit de opgedane feiten en bevindingen, de menschelijke anatomie, stuk voor stuk, op te bouwen zonder acht te slaan op,
of a priori geloof te hechten aan Galenus of Avicenna of
eender wie.
Dat was de Vesaliaansche methode. De vruchten van zijn
door niets te remmen studieijver, die hem vele onaangename
verwikkelingen op den hals haalde, stelde hij te boek : het
was de « De humani Corporis Fabrica », Basel, 1543. Het was
het eerste monumentale anatomisch leerboek dat ook door
zijn technische realisatie en zijn verluchting een unicum is
630 in folio-bladzijden druks, en meer dan 300 op hout gegraveerde platen. De oorspronkelijke houtsneden, die voor de verluchting dienden, werden voor enkele jaren te Munchen onbeschadigd teruggevonden ; met behulp daarvan werd, door de
Geneeskundige Academie van New-York, in 1935, een atlas met
Vesalius' origineele platen, door Van Calcar, een leerling van
Tiziano, gegrift, uitgegeven.
Ditzelfde jaar 1543, verscheen ook het op een ander gebied
epoque makend werk van Nicolaus Copernicus, die zoowel als
Vesalius, de wetenschap zou revolutionneeren ; het heette Be
Revolutionibus.
De Fabrics was een vernietigende critiek van Galenus' leerstellingen. Sylvius had het ook begrepen en zette alle zeilen bij,
om tegen den jongen doch vermetelen Vesalius uit te varen;
die Vesalius Bien hij had beschermd en die nauwelijks enkele
jaren geleden, nog voor hem op de banken zat. Sylvius was
er de man niet naar om het met zachte en deugdelijk-overtuigende argumenten, tegen Vesalius, voor Galenus, op te
nemen. Hij was een eigenzinnig en hardvochtig man en o.m,
ook bekend om zijn schraapzucht en een spreekwoordelijke gierigheid wat hem vanwege zijn leerlingen volgend graf schrif t
bezorgde : her ligt Sylvius begraven die nooit iets gratis
heeft gegeven en die er zich nu nog over beklaagt, dat gij zijn
graf schrif t gratis kunt lezen.
Sylvius achtte zich verplicht Galenus' eer te redden. In
zijn medische colleges ging hij naar hartelust tegen Vesalius'
Fabrica heftig te keer. En, flink stylist en schrijver als hij
was, greep hij naar zijn pen en schreef : « Vesani cujusdam
calumniae in Hippocrates et Galeni rem anatomicam depulsio )}.
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Dit schrift zag slechts in 1551 het licht, maar was reeds
vroeger onder de anatomen verspreid.
Het teekent volop den mensch Sylvius ; hij noemt Vesalius ...
vesanus quidam : een zekere gek. Zijn weinig ridderlijk gemoed
geeft hij nog den vrijen teugel in een po6tische ontboezeming
van zeer twijfelachtigen smaak :
Hippocrates Galenique manibus Jacobus Sylvius hoc
erigebat trophaeum :
0 vos Elysiae dei coronae.
Summi, absistite mentibus moveri,
Quod vos polluit ore abominando
Vaesanus nimium calumniator.
En vestro addite trans f ugam triumpho
Vinctum ...
Het bleef niet bij deze voor een wetenschapsmensch bedenkelijke argumentatie ; bij diens keizerlijken meester zocht Sylvius
Vesalius in een verkeerd daglicht te stellen en kocht hij een
anderen lijfarts uit met geschenken om hem een voetje te
iichten. Dat alles orn te bewijzen dat het den jongen anatoom
niet altijd voor den wind ging en dat de academische middens
er niet op gesteld waren zoo maar Galenus en zijn systeem
ontrouw te worden. Alle verdedigers van Galenus zagen wel
in dat door Vesalius een moordaanslag op Galenus werd gepleegd en verwachtten zich aan een schitterende rehabilitatie.
En die kon alleen Sylvius met de noodige meesterschap geven,
de man die het als zijn levenstaak beschouwde den vergoddelij kten Galenus en zijn theorie'en overal te doen zegevieren.
Sylvius' verweerschrift tegen Vesalius bood, behalve de pas
vermelde onwetenschappelijke procedes, zeer veel zwakke • kanten. Tegen het reuzengroote feitenmateriaal dat de Padueesche
hoogleeraar in de anatomie aanvoerde om zijn stellingen te
bewijzen, kon niet veel ingebracht worden ; overigens heel wat
doctores medicinae hadden Vesalius aan 't werk gezien, hoe
hij eigenhandig, met mes en pincet, voor tientallen toeschouwers, Galenus op heeterdaad van onwaarheid betrapte en slag
op slag, honderd keeren na mekaar aantoonen kon dat Galenus
over apenanatomie had geschreven, maar over geen menschenanatomie.
Sylvius zocht een uitvlucht die van behendigheid getuigde.
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Sinds Galenus zijn er dertien eeuwen verloopen en is het
menschelijk organisme veranderd, door een ongepaste levenswijze of ongezonde levensvoorwaarden : vooral de lichaamslengte was er sterk op achteruit gegaan. Deze was o.m. de
reden waarom het borstbeen nu maar uit drie beenderen meer
bestond, terwijl Galenus er zeven beschrijft. Het was een allegaartje van uitvluchtsels, doorspekt met kwaadaardige zinspelingen, dialectische goocheltoeren en tot het rijk der hypotheses behoorende spitsvondigheden die mogen gelden als een
model van middeleeuwsche disputeerkunst en schoolvosserij.
Wetenschappelijke argumenten bevatte het hoegenaamd niet.
Maar Vesalius stelde zich eveneens schrap te weer. Hij was
te zeer van de echtheid van de door hem te bock gestelde
menschelijke anatomic doordrongen, om zich gewonnen te
geven. Hoezeer het hem ook speet en tegen de borst stootte,
hij zou Galenus als anatoom blijven verloochenen, hoe ook zijn
leermeester Sylvius met al zijn prestige en scherp-bijtende pen,
in dezen ongelijken strijd hem mocht bekampen. Uiterlijk was
het een tweestrijd Vesalius-Sylvius ; in werkelijkheid ging het
om twee beschouwingen, om twee opvattingen : het scholastieke
dogmatisme eenerzijds en de vrije ontwikkeling van het proefondervindelijk onderzoek in de studie van de biologic van den
mensch, anderzijds. Het was een historisch moment van buitengewone beteekenis, een van de velen die de eerste helft van de
zestiende eeuw heeft gekend, en die in de natuurwetenschappen
maar zijn gelijke heeft in Copernicus en zijn strijd tegen gevestigde opvattingen.
En nu de brief over het afkooksel van de Chynawortel. Te
Mechelen leefde een zekere Joachim Roelants, van huize uit
een vriend van de familie Vesalius. Brussel en Mechelen lagen
dicht bij mekaar en ook Roelants was arts. Deze heeft zelfs
een klein tractaatje nagelaten over een zoogezegde Engelsche
zweetziekte.
Vesalius en Roelants waren, bij meer dan een gelegenheid,.
met mekaar in briefwisseling geweest aangaande medische
problemen. Roelants zal zeker van het feit dat Vesalius hoog
in aanzien stond en den meest gezienen leerstoel van Europa,
te Padua bekleedde, en thans te Madrid voor keizerlijke lijfarts
speelde, wel of en toe gebruik gemaakt hebben om naar diens.
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meening te vragen en raad in te winnen over zekere nieuwe
behandelingsmethodes of hooggeroemde medicamenten.
Geen wonder dat Meester Roelants nu ook het fijne wilde
afweten van de geneeskrachtige eigenschappen van den chynawortel, die pas uit Amerika was ingevoerd en waarnzede de
jichtige Keizer Karel zich had laten behandelen. De gelegenheid was te schoon en Roelants zou ze niet laten voorbijgaan
om zich rechtstreeks aan de bron te documenteeren.
. Maar Roelants had ook lucht gekregen van wat er op het
gebied van de anatomie, tusschen Sylvius en Vesalius, gaande
was. Hij stelde dan terzelfdertijd aan zijn vriend te Madrid de
vraag, hoe het daarmee stood en hoe hij zich zou verweren.
De zaak interesseerde hem sterk. Geen wonder ook want zoo+
dra had Vesalius, kort na 't verschijnen van zijn Fabrica, vernomen hoe Sylvius daarop gereageerd had, dat hij door bemiddeling van Roelants' zoon, die te Parijs in de medicijnen
studeerde en o.m. college liep bij Sylvius, in briefwisseling was
getreden met zijn ouden leermeester. Wat deze correspondentie
behelsde, staat breedvoerig in den brief over den chynawortel
vermeld ; de inhoud van den Brief zelf is er een uitgebreid en
voortgezet duplicaat van. Daarom is het ook zoo gelukkig dat
de Brief bewaard is gebleven, en het lot niet is deelachtig
geworden van tal van andere schriften van Vesalius, die door
hun auteur werden verbrand.
Vesalius, die Roelants' schrijven pas te Regensburg kon
inzien daar hij den keizer op reis had moeten vergezellen, was
niet weigerig ten opzichte van zijn vriend en schrijf t, in 't lang
en in 't breed, over den chynawortel en diens oorsprong. Manier
van bereiden, afkoken en toedienen worden er met de passende
zorg besproken. Men leert daar vele zaken over de kwaal van
tal van Spaansche edellieden en beroemdheden die met het
medicament behandeld werden ; niet het minst komen tientallen details ter sprake over 's keizers ziekte. Nu was het zijn
rechter groote teen die hem pijn deed, dan was het zijn linker
schoudergewricht dat niet mee wilde, dan weer was het de
pijn bij de enkels en het voetgewricht dat hem bij het loopen
hinderde en zijn anders zoo schoone gestalte leelijk maakte.
Pikante bijzonderheid : Karel was geen gemakkelijke patient.
Men kan goed tusschen de regels lezen dat hij een gemelijke
en knorrige vent was, die zich meer op eigen handje meesterde
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dan hij luisterde naar den geleerden raad van zijn talrijke lijfartsen. Hij was ook wat men noemt << une bonne fourchette >>,
Elie in staatsaangelegenheden zich kon intoomen als 't moest,
maar die aan tafel zijn maag en eetlust niet de baas kon.
<< Wie lijfarts
arts is aan 't hof, >> schrijf t Vesalius ergens in zijn
Brief aan Meester Roelants, << kan zich met Been wetenschappelijke onderzoekingen meer bezighouden. >> << 't Is ook veel gcmakkelijker, >> zegt hij, << in de scholen met zwier over deze
zaken te handelen of te schrzjven, dan in de praktzjk bij vorsten
(die ook in de geneeskunde voor zich de heerschappij opeischen),
dag in dag uit, vooral bij een gewrichtsziekte die heel vaak he
.lichaam ernstig aantast, werkzaam te z2jn. >>
Het geneeskundig deel van den brief, waarin over den
-chynawortel wordt gehandeld, en wat voor Roelants toch wel
het voornaamste zal geweest zijn, beslaat 26 bladzijden druks
(in het boek van Pinkhof-Van Leersum) . Het anatomisch deel
beslaat de rest, of zoowat 155 bladzijden. Men begrijpt, uit de
vergelijking van deze twee cijfers, wat belang Vesalius hechtte
aan de anatomie en zijn Fabrica, vergelijken met zijn zuiver
geneeskundige werkzaamheid bij zijn keizerlijken en koninklijken patient. Het is ook interessant na te gaan welke de motieven waren die Vesalius, tegen zijn temperament in, te Madrid
vasthielden. Een man zooals hij, kon toch in eender welke
universiteit en vrij van elken kommer, aan zijn wetenschappelijke bedrijvigheid den vrijen teugel laten. Hij beklaagt zich
dat vele geleerde geneesheeren bij de vorsten zwart worden
gemaakt door menschen die alle studie terzijde stellen en
alleen maar azen op geld verdienen (sic) . << En, zegt hij, mijn
beste Joachim Roelants, gij zelf weet het hoe in den eersten
tijd na mijn komst aan het hof, mij mijne studiën in de anatomie
en de publicatie mijner resultaten in den weg hebben gestaan.
Maar zoo gaat het nu eenmaal met de stervelingen, dat ieder
zijn eigen kruis te dragen heeft. En wie dit ook al mogen verleerd hebben, zeker niet zij, die er behagen in scheppen de
vruchten hunner studi^en uit te geven en zich zoo blootstellen
Haan allerlei laster, doordat zij het niet verstaan ongemerkt ter
wereld te komen en weer te verdwijnen. Eigenlijk hebben zij het
zichzelf te wijten dat zij dagelijks kwetsende dingen over hunne
geschriften te hooren krijgen. En dat is wel de voornaamste
reden waarom ik er zoo gelaten onder ben aan het hof te
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moeten leven, ver van de zoete rust der studie en niet langer
tegen een salaris van 800 kronen te Pisa professor in de geneeskunde te zijn bij Cosimo de Medicis, den beroemden hertog
van Toscane, den uitstekenden Maecenas der nu opnieuw kwijnende wetenschappen.
Vesalius schreef naar Roelants. Alhoewel deze brief in een
luchtigen en polemiseerenden trant is gesteld en een zwierigen
toon voert en tal van treffende bijzonderheden te berde brengt
die in een voor publicatie opzettelijk gesteld boek worden terzijde gelaten -- wat in casu een heel voorname verdienste is
en deze bijdrage zoo aantrekkelijk maakt wijkt Vesalius niet
van zijn gewone ernstige en zakelijke methodes af.
Deze Brief was door schrijver niet voor publicatie bestemd.
Vesalius was overigens geen veelschrijver om bestwil. Roelants
kan er wel zijn gading in vinden, om, als het zich voordeed!
Vesalius' zaak te bepleiten. Het zou aan geen stof daartoe ontbreken, want als een eeuwigdurend leidmotief herhaalt de schrijver, minstens tweemaal op elke bladzijde, dat Galenus wel
dieren, maar nooit menschen heeft ontleed. Wij hebben meer
dan tweehonderd terechtwijzingen van Galenus in dezen Brief
van Vesalius aan Meester Roelants aangetroffen.
Vesalius had vroeger, in oogenblikken van vertwijfeling, wanneer hem elken grond van onder de voeten scheen weg te zinken, zijn anatomische notities, die hij als de vrucht van zijn
verdere studies na zijn Fabrica zou ter perse leggen, in het
vuur geworpen. Zijn vertaling van de tien boeken van Rhazes'
deel, hetzelfde lot deelachtig
Liber medicinalis was, behalve
geworden. Wat zou het hem ten slotte al veel hebben kunnen
schelen, ware ook deze brief de prooi van de vlammen geworden ? Gelukkig is dit kostbaar document bewaard gebleven,
dank zij Vesalius' jongen broeder Franciscus, die een van de
of schrif ten kon bemachtigen en het heeft uitgegeven op eigen
hand. Franciscus Vesalius was met Andreas aan 't hof van
Spanje werkzaam, en was zoozeer met de wetenschappelij ke
belangen van zijn genialen broeder begaan, dat hij het geschrift,
van een opdracht aan Cosimo de Medicis voorzien, heeft laten
drukken. Al de biografen van den anatoom zijn het er over
eens dat zulk gebaar, dat alleen door piëteit en bewondering
was ingegeven, niet de volledige instemnling van den schrijver
zal hebben medegedragen. Uit het lezen van den brief zal men.
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inderdaad dezelfde overtuiging mededragen, want Vesalius moet
zich blijkbaar geweld aandoen om Galenus, then hij ten slotte
ook eert om zijn geneeskundige kwaliteiten en wiens raad hij
in therapeutische en diagnostische aangelegenheden stipt opvolgt, zoo naakt uit te kleeden waar het om zijn anatomische
kennissen gaat.
Vesalius is zich bewust van de groote zaak die op het spel
staat : het opbouwen van een positieve wetenschap en het
afbreken van gevestigde denk- en werkmethodes. Dat blijkt zoo
duidelijk uit de vele spontane ontboezemingen en de zeer persoonlijke facetten van zijn betoog. Hij toont zich daarin zeer
individueel, omdat ook Sylvius hem in zijn persoon heeft aangerand en, omwille van de door hem voorgehouden leer, zijn
werk, zijn onbaatzuchtigheid en zijn waarheidsliefde in twijfel
getrokken. Sylvius noemde hem een jonge, onervaren dwaas,
vol pretentie en wilde hem het zwijgen opleggen met zoo'n
schlagers als << kleine kwajongen, wat wil jij, ons de ouderen,
de les spellers ; zwijg en ga nog wat in de leer bij Galenus. >
Maar Vesalius springt spiernaakt op de ores terug en geeft
zich langs alle zijden bloot aan zijn tegenstrevers, opdat zij hem
goed doorschouwen kunnen en ook maar een vulnerabele plek
ontdekken. Hij voelt het op sommige oogenblikken kroppen in
zijn keel en hij slingert dan manmoedig zijn belagers al zijn
opofferingen, ontberingen, wrok, onrust en vernederingen voor
de voeten. Zijn nachtelijke lijkencommerce, zijn openbare lessen,
zijn arbeid en armoede legt hij bloot op zijn handen als een
wanhopig en verbolgen protest tegen hen die maar een stond
zijn onbaatzuchtige oprechtheid zouden durven in twijfel trekken. In die weergalooze ontboezeming zegt hij alles luidop, maar
hij blijft waardig en vol zelfbeheersching. Hij slaat niet
over tot overmoed en zelf verheerlij king, zelfs niet tot zelf overschatting.
Er ligt in dezen Brief stof voor een heerlijke psychologische
studie over het geval Vesalius. Wij meenen erin enkele aanwijzingen te vinden die toelaten Vesalius te rangschikken tot
wat men pleegt het pyknische type te noemen.
Wij willen thans met behulp van enkele citaten, het hoofdmotief laten klinken dat, als een immer weerkeerend ref rein,
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boven dit kostbare betoog zweeft. Deze zullen, naar wij hopen,
den niet-medischen buitenstaander er genoegzaam van overtuigen dat Vesalius een beslissenden invloed heeft uitgeoefend
op de ontwikkeling van de geneeskundige wetenschap en dat
hij, zoowel in de zuivere anatomie als in de physiologie, d.i. in
de kennis van de statiek en van de dynamiek van het menschelijk organisme, een onvergelijkbaar baanbreker is geweest en
ook een man met een edelmoedig karakter en een bewonderenswaardige arbeidskracht. De louter technische bijzonderheden
willen wij gerust ter zijde laten ; het kan volstaan met aanhalingen die het thema van dit opstel moeten bewijzen. De excerpten
werden genomen uit de vertaling van H. Pinkhof en Van Leersum, zooals al de andere in dit artikel aangestipte teksten.

I. << Het is nu namelijk zoo met m3j gesteld, dat, al Wilde ik
nog zoo gaarne en al dreef de eigenliefde
de mzj er ook toe, ik er
niet aan zou kunnen denken weer lets nieuws uit te geven.
Want om van anderen te zwzjgen en slechts over mijzel f te
spreken; iedereen is zoo verstrikt in geloof op gezag en onze
tijd telt zoo weinig vrzenden der waarheid, die zich bovendien
nog slechts door middel van leerboeken op de studie toeleggen,
dat velen mij vijandig gezind zijn, omdat ik, in mtjne geschri f ten het gezag van Galenus, den vorst der geneesheeren en onzen
gemeenschappelijken leeraar, heb aangeta8t en niet geheel en
al in zijne leeringen heb berust; ja zel f s beweerd heb, dat er
hier en daar fouten in zijne geschri f ten te vinden zzjn. Hoe
weinig met mzj en mjjne studi n, maar hoe volkomen met onzen
tijd in overeenstemming! Zij moeten toch dankbaar er voor zijn,
dat ik het het eerst heb gewaagd een verkeerden dunk, die b^j
de menschen had post gevat, weg te nemen, het ongeloo f lijk
bedrog der Grieken aan den dag te brengen en zoo den onzen
een buitengewone gelegenheid heb geboden om de waarheid op
het spoor te komen. Maar neen, gij zult er integendeel velen
vinden, die mijn werk, uit ontzag voor Galenus, zoo oppervlakkig hebben ingekeken, dat zij nog alttjd, maar zonder intusschen het lichaam te hebben onderzocht, beweren, dat al wat
in Galenus' anatomische geschri f ten staat, volkomen waar is.
Gij hebt ongetwij f eld inzage genomen van de geschri f ten van
vele, zeer geleerde mannen van onzen tijd, die openljjk mzjne
zwakke pogingen verre boven verdiensten hebben geroemd en
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gaarne erkennen, dat zij hun oogen meer geloo f den dan de
werken van Galenus.
Maar ik merk, dat er ook velen zijn, die, hoewel zij erkennen,
dat wat ik heb verricht de moeite waard is en mij meer gaven
toeschrijven dan ik weet te bezitten, toch om de wille van
Galenus zeer boos op mij zijn. Onder hen had ik liever niemand
gemist dan het sieraad der geneesheeren van onzen tijd, Jacobus
Sylvius, maar in den brief, door bemiddeling van uw zoon mjj
gezonden, betuigt hij met te veel nadruk het tegendeel, hoewel
hij verklaart mijne boeken << De humani corporis fabrica >> te
hebben gelezen.
II. << 1k heb daar toen nog eenige beschouwingen over onze
gemeenschappelijke studien aan toegevoegd en hem ook verzocht, indien soms het een en ander in mijne anatomische werken zzjne goedkeuring niet kon wegdragen, mij dat te berichten,
omdat ik meende, dat het ook hem, die zich in zijn omgeving
een grooten naam in de anatomie heeftt verworven, aanging,
als ik iets uitgaf, daar ik toch, onder hem studeerend, den roep
der geneeskunde bevorderd heb. Toen heeftt Sylvius mij geantwoord op zijne gewone wijze, waarin hzj als naar een voorgeschreven model verklaarde, dat hij zich niet genoeg kennis,
noch gezag toekende om in zulk een belangrijke zaak scheidsrechter te willen of te kunnen zijn; maar dat hij toch, omdat
ik naar zijn oordeel gevraagd had, in weinige woorden zijne
meening wilde bloot leggen. Dan last hij, schrijvende dat ik
Galenus op onwaardige wijze de les heb gelezen, volgen, wat
t, namelijk : dat ik niet meer en
hem het meest gehinderd heeft,
niet minder beweerd heb, dan dat Galenus geen menschelijke
lichamen ontleed heeft. Bovendien had hij nog wat uit mijne
en op Galenus,
inleiding uiteen gezocht, waarin ik critiek oefen
met het oog op de geneesheeren, die hem volgen en er evenzoo
over denken als Sylvius, waar hij schrij f t, dat hij nog altijd
overtuigd is, dat Galenus niets verkeerds heeft geleeraard. Hij
voegt er dan ook bij, dat overal, waar ik opgemerkt heb, dat
Galenus het menschelijk lichaam verkeerd of minder juist beschrij f t of nets vergeet of de functie8 der lichaamsdeelen slecht
uiteenzet of waardelooze argumenten aanvoert tot steun zijner
dogma's, deze volkomen vrij uitgaat. Van ieder ander had ik eerder zulk een oordeel verwacht dan van hem, want hij, die de ge-
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neeskunde van meet af aan doceert, waarbij dus aanstonds de
anatomie moet worden behandeld, had, nu hij gewaarschuwd
was, de waarheid lief genoeg moeten hebben, om, al heeftt hij,
met allen eerbied, waarschjjnlijk Galenus' werken meermalen
doorgelezen, die nu nog eens wat nauwkeuriger te bestudeeren
en hij had, met terzijdestelling van alle voorkeur, zooals dat
een waarheidslievend man past, mzjne uiteenzettingen aan de
praktijk moeten toetsen, of, als het lezen alleen al wegens zijn
hoogen leeftijd
tijd hem te veel vermoeide, althans zijn leerlingen
daartoe moeten aansporen. Ik kan immers niet goedkeuren,
wat hij schrij f t, dat hij bij het onderricht al zzjn best doet er
voor te waken, dat bzj zijne hoorders ook niet het geringste
vermoeden opkomt dat het werk van Vesalius door Sylvius
wordt afgekeurd,
gekeurd, omdat hij veel van mij houdt en mzj hoogacht
en mij als vriend wenscht te behouden, mits ik mzjne valsche
beschuldigingen aan het adres van Galenus intrek en de schuld
geef aan mijne jeugd of aan den invloed der Italianen, die
Galenus slecht gezind z2jn. Want hij zou met mij Been goede
vrienden kunnen blijven, als wij beiden het niet met Galenus
eens waren, en h2j voegde daar aan toe, om mij nog meer schrik
Haan te jagen, dat, ook al bleef hij zel f zwijgen, de muren zzjn
oordeel over mijn arbeid zouden verkondigen. Want eenige
van zijne leerlingen, in de anatomie zijns bedunkens zeer bedreven, scherpen, zoo schrij f t hij, de pen tegen mij, verontwaard igd, dat men aanmerkingen maakt tegen den meester aller
geneesheeren. Weshalve hij verzocht hem mede te deelen, wat
ik wilde, dat hij daarin voor mij zou doen. Natuurlijk bedoelde
op welke wijze ik hoopte aan de scherpe pen zijner leertocht geblazen had. En nit.
Zingen te ontkomen, nadat ik den aftocht
weet gzj meteen, m2jn beste Joachim, waarom het noodig was
niet alleen then uitvoerigen brief aan Sylvius, maar zel f s een
boek over te zenden. Niet zoozeer om zijn oordeel te weerleggen, als wel om dien, bV de goden, allerknapsten leerlingen
sto f te geven, waartegen zzj hun pen kunnen scherpen, als z j
eerst evenals ik met scherpe ontleedmessen zich aan de sectie
gezet hebben en onbevooroordeeld met nauwkeurige vergelijking
der plaatsen hebben bestudeerd, wat ik in volkomen eerlijkheid
en vooral ter bevordering der wetenschap heb verkondigd. Ala
zzj ten minste niet zoo in beslag zzjn genomen door het prijzen
van Galenus, dat z^j, wat ik onder de oogen van ieder studee-
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zoo

rende zou wenschen, listiglijk overslaan. Toch ben ik niet
onontwikkeld, dat ik niet op alle mogeljjke wjjzen, voor zooverre het mijn onvruchtbare en zwakke pen gelukt, Galenus
zou roemen als de oorzaak van alle hell, een zeldzaam natuurwonder, verreweg den voornaamste aller geneeskundigen na
Hippocrates en den eerste aller ontleedkundigen. Doch daarin
zou ik waarlijk grooteren roem mogen verwerven bij het nageslacht, dat ik het meest van al zijne volgelingen, het germs
voel, Galenus' vlijt niet te kunnen evenaren. Zoodat mij, die
bij niemand achter sta in pieteit en eerbied jegens hem, niets
aangenamer zou kunnen zijn dan de lof van Galenus. Sylvius
of zijne leerlingen, waarvan h'j spreekt of die hij misbruikt,
inoesten echter mijnentwege hun tijd niet gebruiken om Galenus
af te dreunen. Veeleer moesten zij, wat hem naar hunne meening, uit al te groote ingenomenheid met zijne boeken, ten
onrechte wordt ten laste gelegd, op het aambeeld brengen en
met nauwgezetten en onvermoeiden ijver onderzoeken. Dan
zouden ook anderen aangespoord worden de waarheid te zoeken
en ik vrijmoedig terecht gewezen worden, als ik verkeerde
waarnemingen heb gedaan, en niet, zooals nu, aan de kaak
worden gesteld en door ik weet niet wat al voor gemeenplaatsen
worden overstelpt, alsof ik het erop gezet had met Galenus
den strijd aan te binden, en het niet ernstig betreur, dat hij
ons zoo bedrogen hee f t.

M. <c Mijn brief begon ik daarmee, dat ik in het geheel niet
verontrust was, omdat ik zoo vele zeer geleerde geneesheeren
en philosophen bij de sectie heb bijgewoond, die evenals hij
er verstoord over waren, dat ik zulke dingen van Galenus vertelde en die het ongeloo f lijk vonden, dat hij, de vader der geneeskunst, zulke fouten zou hebben begaan in zijne anatomische
boeken, die hij met veel te veel nauwgezetheid en nauwkeurigheid had geschreven. Vooral niet bij een onderwerp, waarin
hij meer dan bij eenig ander reeds bij zijn levee gezag had verworven. Maar die begonnen langzamerhand een toontje lager
te zingen en er was er niet een onder zoovelen, die er in kon
slagen met het lijk voor oogen Galenus vrij te pleiten en alien
eindigden met, zij het ook tegenspartelend, hun oogen meer te
gelooven, dan de werken van Galenus. Zoodat ik hoop, zoo
schree f ik, dat ook gij spoedig van meening zult veranderen,
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tls gy allengs vordert met de lezing van mijn boeken en m
van uwe bescherming en toegenegenheid niet zult uitsluiten.
Mocht dit echter onverhoopt anders uitvallen, dan zal ik at
wat er ook gebeuren moge, tot de tegenspoeden van ons,.,
stervelingen, rekenen, want liegen en anders spreken dan ik
denk, heb ik tot nu toe nog niet geleerd. Vooral daar het euvel,,
t, met den dag beter wordt (ik
waaraan gij de schuld gee ft,
ondervind, het maar al te zeer, dat ik de jeugd, die Sylvius
mij voorwierp, voorbij ben) en naar ik merk, mijn hoogere-,
tijd geen verandering in mijn inzichten heeftt gebracht..
leeftijd
Om niet te zeggen, hoe zeer ik gegriefdd moet zijn door deverontschuldiging, die hij mij aan de hand doet, waar hij het
voorwendsel gebruikt van de Italianen, die Galenus slecht
gezind zijn. Want nergens ter wergild wordt Galenus meer ver--eerd en geeerbiedigd dan in Italic" en zij hebben dat onweder-legbaar bewezen door zijne werken uit te geven.
Men moet mij dus wel voor zeer onbeschaamd houden, a1s
men denkt, dat ik aan zoo geleerde, jegens mij zoo verdienste-,
lijke en allervriendelijkste menschen de schuld zou kunnen geven:
van een mogelijk door mij gepleegd verzuim, niettegenstaandezij, niet anders dan nu Sylvius, tegen mijne meeningen opkomen,
als zij voor het eerst bij de sectie tegenwoordig zijn en terwijl:
ik nog nooit een van hen het mes ter sectie heb zien hanteeren,.
en zij zel f zeer goed weten, dat niemand van hen op dit gebied
mijn meester of helper geweest is.

,

,

Het moge hiermee volstaan. Niet evenwel zonder volgende
citaten, waaruit, naar ik hoop, nog een andere zijde van Vesaliuss,
Bruxellensis' grootmenschelijkheid schitterend stralen zal.
,

I. << Doch dergelijke Bingen komen ook elders vaak voor en
die moeten door de studenten ijverig worden onderzocht, willen
zij voor Galenici doorgaan, waarnaar wij toch zeker allen
moeten streven. Want naar het mij schijnt, komt er in alle
werken van Galenus nets hinderlijks voor, behalve op anato-misch terrein, waarop Galenus zich zeer dikwijls beweegt. Zoo-..
dat, als men eenmaal onderricht is in de eerste wetenschappen,,,
men weinig vincden zal, dat, buiten de anatomie, bij de lezing
van Galenus' werken stoort.
-

H. << ... als ik in plaats van een brief, niet veeleer een ge--

ANDREAS VESALIUS BRUXELLENSIS

57

regeld boek voor u geschreven had, omdat ik er zooveel van
houd met u te babbelen en vertrouwelijk te praten. Maar hoeveel het ook moge geworden zijn, ik heb er onder het schrijven
weinig verdriet van gehad. Want de herinnering aan al die
zaken, wier kennis ik mij ten koste van zooveel moeite en
onaangenaamheden verworven heb, doet mij buitengewoon goed
en ik had daarvoor waarlijk heel wat anders verdiend dan den
laster van menschen, die, omdat zij bij deze studie niet evengoed zijn geslaagd en hun daden niet aan hun aanspraken beantwoorden, hun gal tegen mij uitstortten en zoo schandelijk
vertoornd op mij zijn, omdat ik niet in Galenus' meening berust
en ik ter wille van hem niet alle geloof ontzeg aan mijn oogen
en verstand.
III. << Alsof ik iets beters had kunnen doers dan een nieuwe
beschrijving van het geheele menschelijk lichaam te geven,
waar alien zoozeer in gebreken bleven en Galenus, ondanks de
dikke boeken, die hij geschreven hee f t, in zaakbeschrijvingen
,zoo zuinig is. En tot nu toe zie ik niet in, hoe ik den studeerenden mijne werken beter had kunnen aanbieden, hoegenaamd
geene kosten sparende om alles naar mijn zin te hebben en,
naar de zwakke krachten van mijn verstand, ook een steentje
bij te dragen tot den vooruitgang onzer gemeenschappelijke
studien. Sylvius raadt mij, mijne aanteekeningen op Galenus,
lang en goed te << overwegen >>, also f ik door mijn jeugdigen
lee f t2jd en overhaaste uitgave, fouten had begaan in mijne
boeken a waarover ik nu berouw heb, en juist die lee f tijd, yr'ij
van alle zorgen voor vrouw, kinderen en alle huiselijke aangelegenheden, met zijn allergenoeglijksten omgang met vrienden, niet het meest geschikt is geweest tot de behandeling der
anatomie. Want nu zou ik alles behalve gaarne in Parijs op
de begraa f plaats des Innocents wren achtereen beenderen wil,len oprakelen, of ter wille van het bek2jken van beenderen naar
den Montfaucon gaan. Evenmin zou ik mij nu alleen buiten
Leuven laten sluiten om 's nachts lijken van de galg af te
nemen, ten einde mij een skelet te maken. Thans zal ik de
rechters niet lastig vallen met verzoeken om de menschen op
deze of gene wijze ter dood te brengen of de executie uit te
stellen tot dit of dat tijdstip, geschikt voor m'ijne ontledingen.
1k zal nu niet alle studenten herhaald elijk waarschuwen er
op te loeren, waar iemand zal worden begraven, of op te mer-
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men aan welke ziekte de patienten hunner leermeesters, die zij
verg ! en om de praktijk der kunst te leeren, sterven, alleen
om een welkira butt te verzekeren. Ik zal nu ook niet zel f 3
wel eenige weken ac77cen in mijn slaapkarner de liken bewaren, mjj uit grafkelders
kelders o f it Qpenbare terechtstellingen
gegeven en mij ook niet
tot speel baT mts van beeldhouwers en schilders, als toen ik mij door het lastig humeur
dier menschen meermalen ongelukkiger vond dan degenen,
die door mij ontleed werden. Maar dit alles verdroeg ik gemakkelijk en licht op Bien lee f tzjd, nog niet rijp om geld te
verdienen met de kunst en door m2jn sterk verlangen, de geineenschappelijke studie te bevorderen. En nu spreek ik niet
eens van den ijver, waarmede ik minstens drie geheele weken
bij openbare lijkopeningen in Italie onderricht in de anatomic
jaar aan drie acadeheb gegeven, al gebeurde dit soms in
imieen. Had ik dan ook het schrzjven tot nu uitgesteld en mj
than aan de eerste << overweging >> gezet, dan zou mjjn anato,nisch werk nu niet in handen der studenten zijn, dat werk,
waaraan, wie weet, door het nageslacht de voorkeur zal worden gegeven boven een << wel overwogen >> Mesue of een << wel
overwogen >> Gatinaria of de a wel overwogen >> werken van den
een of anderen Stephanus.

zoo

een

IV. << Dat alles had kunnen aantoonen, dat ik niet gewoon
was mij nieuwe kransen te vlechten uit de << wel overwogen
werken van anderen, of, hetgeen anderen geschreven hebben,
als het mzjne in het licht te geven, vertaald en omgezet, verf raaid door schitterende woordenpracht, om niet te zeggen
onduidelijker gemaakt. Maar wie, bid ik u, zou nog lust gevoelen het resultaat van zijn nachtwerk te laten verschijnen,
als er altijd maar weer menschen zijn, die er op loeren, het
werk van een ander te vernielen F Dat toont nu weer de Engelonsche uitgave, waar men de platen van mijn Epitome
duidelijk en zonder eenigen smaak, heeftt nagemaakt, dat ik my
:schaam, als iemand meent, dat dit zoo uit mijne handen ge.komen is. Want om van de rest to zwijgen, hebben zij den loop
der vaten, Wier teekening bijzonder gelukt is, in mijne boeken
zoodanig bedorven, dat ik er ternauwernood eenig spoor in
terugvind van mijne zorgvuldigheid. Daar komt nog bzj, dat in
,de Engelsche uitgave alles onmatig en allerleelijkst verkleind

zoo
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is terwijl zulke platen joist nooit groat genoeg kunnen worden
gemaakt. Het verwondert mij, dat die leelijke nabootsers niet
hebben gelezen wat ik schree f bij de uiteenzetting van den
aard der mtij verleende privileges, dat ik namelijk veel liever
den drukkers mijne platen wilde a f staan, dan dat zij ze op
teekenen. En meende
smakelooze wijze naar andere zouden afteekenen.
ik dat, toen ik het schree f, nu zou ik zeer zeker wenschen, dat
dit iedereen bekend werd gemaakt, omdat ik liever het grootste
gedeelte van mijn vermogen er bij zou willen inschieten en nog
zooveel geld zou willen geven om de uitgave smaakvol te maken,
dan dat men zoo schandeltijk mijn met buitengewone moeite
geschapen werk bederft,
t, al houdt iedereen het ook voor beter,
naarmate er hem gezwollener titels en meerdere schrijvers
tegelijk, in de nieuwe uitgaven worden voortgezet. 1k zal, zoo
waar moge de hemel mij bijstaan, geene gelegenheid laten
voorbijgaan om die nabootsers in de wielen te rijden, die lui,
die, omdat zij zelf niets oorspronkelzjks kunnen voortbrengen,
het werk van anderen plegen te belagen. Wees intusschen gegroet, breng mijne groeten aan al onze vrienden over en wees
zoo goed, voor de overhandiging der hierbij gaande brieven
aan hen te zorgen.ij moogt hun, als zij er om vragen, gerust
dit voortbrengsel van mijn arbeid laten lezen. >>
Na dezen Brief, zijn laatste anatomisch geschrift, legde Vesalius de pen en het pincet neer. Zijn levenstaak was volbracht;
hij was 31 jaar oud. Ontmoedigd slijt hij zijn dagen, midden de

praal van het hof : hij was lijf arts. Maar dat ook zou hij beu
worden : toen hij vijftig was, gal hij weer gehoor aan de lokstem van zijn jeugd. Hij deserteerde uit Madrid en trok naar
Ita "' terug, om zich opnieuw aan de taak van zijn Leven te
wijden. Venetiie zou hem met open armen ontvangen. Sylvius
was dood en met hem ook Galenus ; voor goed. Vesalius triomfeerde ; de geleerde wereld had zijn goed recht erkend. Maar
het noodlot vervolgde den genialen man. De triomf was bevochten ; hij mocht er de genoegens niet van smaken. De draad
van dit wondere levee brak of ; het had precies vijftig jaar
geduurd : 1514-1564.
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Materwal voor Schr*lftuurstudi*e
door Dr. J. VOLCKAERT S. J.

J. BUYSSCHAERT, Ph. D. en S. T. B. Israel in de
Oudheid. Davidsfonds 1937. Keurreeks nr 18.
253 bl. 4 pl. buiten den tekst. 20 Fr.
P. Dr. Laetus HIMMELREICH O. F. M. De Katholieke Bijbel. De Heilige Boeken van het Oude en
Nieuwe Verbond. Vertaling uit den oorspronkeBeyaert, Brugge ; Teulings, den
lijken tekst.
Bosch, 1938, vijfde aflevering bl. 961-1248.
De inschrijvingsprijs blijft 75 Fr. ; na de laatste
aflevering wordt de prijs verhoogd tot : ingen.
85 Fr., geb. 95 Fr. (lijnwaadband) .
Dr. Jos. KEULERS Bijbelsche Geschiedenis, met
teekeningen van Jos. SPEYBROUCK. Tweede
druk. J. J. Romen & Zonen, Roermond-Maaseik,
1937-1938, aflevering 1-6; bl. 1-192; 12 Fr. per
aflevering.

In het Davidsfonds 1937 (keurreeks if 18) verscheen een
vulgarisatie-werkje van de hand van E. H. Buysschaert, opgevat als praktische inleiding tot het lezen van het Oude Testament. Doe! is : << voor zoover de huidige stand van de wetenschap het toelaat, Israel of liever de Bijbelsche gegevens daarover, to plaatsen in zijn aardrijkskundig, geschiedkundig en
kultureel kader » (bl. 13) . Het werkje bevat twee deelen : het
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eerste deel schetst het kader in groote trekken : de oude volken
van het Oosten (bl. 17-26) en meer in het bijzonder de politieke
geschiedenis en beschaving van Egypte (bl. 27-84) en de semietische wereld (bl. 85-135) . Het tweede boek geeft de inlijsting
van Israel in dat kader (bl. 14) . Daar we nu de juiste kennis
van Israel moeten opdoen ook uit zijn eigen oorkonden : geschreven en ongeschreven, wordt in dit tweede deel voorop in
enkele bladzijden gehandeld over de boeken van het Oude
Testament en hun inhoud (bl. 140-142) ; over de Bijbelverklaring zoowel ongeloovige als geloovige (bl. 143-150) ; over de
uitslagen van den palestijnschen opgravingsarbeid (bl. 151-159) .
Dan eerst volgt eigenlijk : de inlijsting van Israel in dat kader,
waartoe de aandacht gevestigd wordt op de bijzonderste ontwikkelingsmomenten van Gods yolk : het ontstaan der wereld
(bl. 162-177) , de patriarkentijd (bl. 177-197) , de vestiging
van Israel in Kanaan (bl. 198-217) , het koningdom en de
profeten (bl. 218-244) .
Schrijver waarschuwt dat hij geen werk levert van eigenlijke bijbelkritiek of uitgebreide stelselmatige Schriftverklaring
(bl. 13) . << Het overzicht eindigt bij de Babylonische Ballingschap omdat dit belangrijk feit eigenlijk de scheidingspaal
vormt tusschen het Israel der Oudheid en een nieuw Jodendom,
dat een volledig-nieuwe behandeling vereischt. >> (bl. 14) . Men
zoeke dus in dit werkje geen wetenschappelijke uiteenzettingen
en discussies voor specialisten; enkel maar een poging om meer
ontwikkelden in to leiden in het lezen, begrijpen en aanvoelen
van de oudste brokken uit de geschiedenis van Israel en de
Openbaring. Anderzijds is het boek toch ook heel wat meer
dan een sommaire bijbelsche Geschiedenis : sommige bladzijden, vooral uit het eerste deel, zullen vele lezers heel wat
nieuws openbaren en ook wat studie vergen wat meer
plaatjes, schetsen of kaarten zouden daarom uitstekenden
dienst bewijzen.
Wetenschappelijke controversen worden hier en daar aangestipt of in uiterst beknopten (en meteen vaak zeer vereenvoudigden) vorm uiteengezet en besproken ; bv. over de
Hyksosinval en -overheersching (bl. 48) ; over den uittocht van
Gods yolk uit Egypte (bl. 198-204) (1) . Laat de omvang van
(1) Op bl. 199 leze men intocht in plants van uittocht in 1735.
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het werkje en het lezerspubliek niet toe in bijzonderheden te
treden, dan kan men zich toch afvragen of de stelling van
Wellhausen en zijn school niet een beetje te simplistisch gereduceerd uiteengezet en weerlegd wordt ; ook worden de
gegevens van de opgravingen al te makkelijk geinterpreteerd
exclusief in gunstigen zin voor het katholieke standpunt zonder
gewag te maken van sommige moeilijkheden die uit dezelfde
opgravingen voortkomen. Ware het niet goed, voor een weer
ontwikkeld publiek ook eventjes de Isaias-kwestie te vermelden?
Het tweede deel van het werkje kan zeker niet opwegen
tegen het eerste; toch zal het boek in zijn geheel genomen, --^
en niettegenstaande de zwakke taal (2) , graag en met
vrucht gelezen worden.

In De Katholieke Bvbel verscheen de voorlaatste aflevering
van het 0. T. (Ps. 137-150; Prov. Eccl. Cant. Sap. Sir. Is. 1-53,
11) . De inleidende nota's op deze boeken zijn wat breedvoeriger
dan die van de vorige afleveringen. Wij noteeren vooral de
samenvatting van het Hooglied :
De woordelijke inhoud spreekt in edele vormen van de liefde
tussen een jongeman en een jongmeisje, die in hun huwelijk het
hoogtepunt bereikt. De heilige overlevering echter leert ons met
zekerheid dat de geinspireerde schrijver dit heeft bedoeld als een
beeld van de liefde tussen God en mens. Dat is de sublieme leer
(2) We willen op een nalatigheid wijzen : Gen. 1,1-13 (bl. 164 v.) wordt
aangehaald volgens P. Himmelreich De Katholieke Bijbel; « de aanhalingen uit Isajas zijn genomen uit het prachtboek van E. H. Van Hoonacker >> (bi. 236 v.) ; -- van andere citaten wordt geen vertaler vermeld,

deze vertalingen zijn weinig bevredigend, b.v. Gen. 14-17-24 (bl. 190 v.)
of nog Jos. 6,20 << en de muur viel onder zich zelf >> voor : de stadsmuur
stortte in (bl. 207) . Meer dan eens worden ook wel verzen, (soms meerdere verzen ! als b.v. Ezech. 6,3-7 op bl. 243) aangehaald zonder referentie.
We vestigen vender de aandacht op twee onbegrijpelijke zinnen:
Nu heeft gelukkig, in de jaren 1933 en 1934, een Amerikaansche zending onder de bevoegde leiding van Nelson GlUck voor het Over-Jordaansche en het Edomgebied het gelijkaardig werd gedaan als het a Palestine
Exploration Fund >> volbracht voor West-Palestina. >> (bl. 157 n. 9.)
<< Zelfs onder Salomons machtige hand wijst de opstand van zijn legerbevelhebber Jeroboam, die echter maar ook met al de hardhandigheid,
van een Oosterschen rijk maar betrekkelijk is. (bl. 219)
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van het Hooglied : dat slechts de innigste liefde ter wereld een
beeld kan geven van Gods liefde voor den mens.
Tot zo ver is alles heel zeker. Niet zo eenstemmig echter antwoorden de schriftuurverklaarders op de vraag, wie nu in het
bizonder door de bruid van het Hooglied wordt voorgesteld. Men
wil in haar zien Gods yolk in het Oude Testament, of de Heilige
Kerk van het Nieuw Verbond, of ook elke godvruchtige ziel, in
het bizonder de Onbevlekte Maagd. Wij geloven, dat men dit alles
kan verbinden. De heilige schrijver zal op de eerste plants wel het
yolk Gods van zijn tijd hebben bedoeld, zonder daarmee het Godsyolk van de toekomst, Christus' Kerk, uit te sluiten, daar Gods
verbond met haar een volmaakte voortzetting is van het Oud
Verbond. En daar het yolk Gods van elke tijd de gemeenschap is
der godvruchtige zielen, kan de bedoeling van het Hooglied zich
heel goed uitstrekken tot elke godvruchtige ziel, ook tot de Heilige
Maagd, al zal de schrijver aan Haar wel niet uitdrukkelijk hebben
gedacht (bl. 1039) .

Hierna misstaat zeker niet volgende opmerking :
Vooral wachte men er zich voor, in alle onderdeelen van het
beeld een toepassing te zoeken in de bovennatuur. Dat opent de
weg naar subjectivisme zonder voldoende basis. Het is trouwens
in strijd met het karakter van elke uitvoerige beeldspraak, waar
steeds verschillende bizonderheden enkel en alleen dienen tot verfraaiing en levendiger voorstelling van het beeld. (ib.)

Als stelling tegenover het boek der Wijsheid noteeren we
volgende verklaring over de Wijsheid :
De goddelijke wijsheid waarvan de auteur spreekt is ook niet
de naam van een begrip. Want nu eens is het een .eigenschap
van God zich naar buiten openbarend in het goddelijke handelen,
dan weer is het een persoon met goddelijke eigenschappen. In dit
laatste geval heeft men een aanduiding van den tweeden persoon
der Allerheiligste Drieeenheid, welk geheim in het Nieuwe Testament
verder is geopenbaard.
;

Laten we evenwel van wat dichterbij het boek Isaias inkijken
vermits hiermede een nieuw genre in De Katholieke Bijbel aangepakt wordt.
P. Himmeireich behoudt de Vulgaat-indeeling van hoof dstukken en verzen zonder omzettingen, hetgeen voor een vertaling zonder kommentaar wel het meest praktische standpunt
is. Wanneer men kommentaar of vertaling inkijkt van een boek
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als Isaias, is men natuurlijk benieuwd welke stelling de auteur
inneemt tegenover omstreden vraagstukken. Plaatsgebrek laat
niet toe hier alle interessante punten aan te raken : toch willen
we een paar voorbeelden geven :
bij Is. 7, 17 vinden we een beknopt kommentaar over het fel
gecontraverseerde teeken van Is. 7, 14:
Reeds ingeleid in v. 15-16 wordt vooral in v. 17-25 het teken beschreven, dat Jesaja in vers 14 bedoelt. Hij had gezegd dat God
Juda zou redden : zie vers 4-9. Ten bewijze daarvan mocht Achaz
een teken vragen. Achaz weigert hooghartig. Hij gelooft niet aan
Gods hulp en vertrouwt -- zoals de geschiedenis leert en Jesaja
wel wist -- op hulp van Assyrie. Vertoornd geeft God toch een
teken, maar nu een, dat vooral een dreiging is. Wel zal Hij zijn
yolk redden, nl. door den Messias, maar dan (zooals de vervulling
geleerd heeft) niet van politieke, doch van geestelijke slavernij. Dat
Juda niet door mensen zou worden gered, zou de verwoesting toner,
die juist kwam van de Assyriiers, waarop Achaz vertrouwde. Over
die verwoesting spreekt v. 17-25.
De uitdrukking « zuivel en honing eten >> wijst op verwoesting
in het land : alle bouwland is verwoest, zodat alleen opbrengst van
vee en bijen als voedsel dient. (bl. 1173 n. 4) .

Hierop volgt een opmerking over tijdsverhouding van de
komst van den Messias en andere gebeurtenissen:
Dat de gedachte aan den Messias, die pas veel later kwam, verbonden wordt met de inval van de Assyriers in Jesaja's tijd, is
een eigenaardigheid die veel brj de profeten voorkomt. Zij zien wel
wat in de toekomst zal gebeuren, maar de tijdsverhouding tussen
die gebeurtenissen onderling schijnt God hun vaak niet te hebben
getoond. Meestal spreken zij althans zo, alsof zij de beelden der
toekomst in den vlak zien; het tijdsverschil geven zij niet of slechts
vaag aan. De verbinding van zulke ver uiteenliggende feiten steunt
echter op verband tussen de ideeen. Hier bv. doet de verdrukking
van het yolk door de Assyriers den profeet denken aan de geestelijke± ellende, waaruit de Messias de mensheid redden zal. (bl.
1173 n. 4).

In verband met het teeken noteeren we nog op Is. 7, 21-22 :
Hier is van de grootste ellende sprake. Z6 weinig mensen blijven
er over, dat ze van heel weinig vee nog ruimschoots melk zullen
hebben. Behalve die melk zal er niets meer zijn dan wilde honing.
Zo deerlijk verwoest zal alles dan M. (bl. 1173 n. 6) .

GODSDIENSTIGE KRONIEK

65

Bij onzekere lezing van den massoretischen tekst wat niet
zoo vaak in voetnota aangegeven wordt schijnt de vertaler
zich vooral bij het traditioneele to houden, en boven gissingen
verkiest hij dikwijls de lezing van den grondtekst zoodra deze
eenige begrijpelijke beteekenis op zichzelf heeft, ook al past
die lezing niet best in het algemeen zinsverband of met de
wet van het semietische parallelisme ; vb. Is. 8, 9 ; 22, 18;
44, 15 enz.
Wat de taal betreft moge de lezer vergelijken tusschen volgende vertalingen :
Is. 1, 23
Bandeloos zijn uw vorsten; ze houden het met dieven;
alien azen op geschenken en jagen naar steekpenningen;
zij laten den wees geen recht wedervaren,
voor de zaak der weduwen zijn zij ontoegankelijk.
De Kath. BObel bi. 1164.
tegenworstelen doen uw vorsten, en heulen met dieven;
't is al verlekkerd op omkoopgeld en uit op beschenking.
Het recht van de wees handhaven zij niet,
en de zaak der weduwe komt niet tot hen door!
Van Hoonacker bl. 47
Uw vorsten rebellen, en heulend met dieven,
Allen tuk op geschenken, en loerend op fool;
Den wees geven ze niet wat hem toekomt,
Voor de weduwe neemt niemand het op.
CanisiusbUbeltje O. T. IV, 7
Is. 5, 1-6
1. Ik wil nu zingen van mijn geliefde,
het lied van de wijngaard van mijn vriend.
Mijn vriend had een wijngaard
op vette berggrond.
2. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen
en plantte er de beste wingerd.
In het midden bouwde hij een wachtpost
en hakte er een persbak uit.
Nu was hij in afwachting naar de druiven die hij zou leveren.
Maar enkel minderwaardige vruchten bracht hij voort.
3. Nu dan, inwoners van Jerusalem en bevolking van Juda,
spreekt u uit over Mij en mijn wijngaard !
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4. Moest er aan mijn wijngaard nog iets gebeuren
wat Ik er niet aan deed ?
En als Ik druiven kon verwachten,
waarom bracht hij dan minderwaardige vruchten voort?
5. Welnu, Ik zal u laten weten,
wat Ik met mijn wijngaard zal doen!
Wegrukken zal Ik zijn omrastering, zodat het vee er grazer
afbreken zijn ommuring, zodat hij wordt vertrapt.
[kan,..
6. Ik zal hem laten verworden tot een wildernis,
onbesnoeid en ongewied; distels en doornen die zullen er groeien,
en Ik verbied de wolken erop te regenen.
De Kath. BUbel bl. 116&
1. Ik wil zingen van mijn Geliefde:
Het lied van mijn Vriend en zijn wijngaard.
Mtn vriend had een wijngaard op een vruchtbare belling;
2. Hij spitte hem om, en raapte er de stenen uit weg.
Hij beplantte hem met edelwingerd,
Bouwde er een wachttoren in, en kapte perskuipen uit.
Nu verwachtte hij, dat hij druiven zou dragen:
Maar hij bracht enkel bocht!
3. Burgers van Jerusalem en mannen van Juda:
Richt nu tussen mij en mijn wijngaard'.
4. Wat was er meer voor mijn wijngaard te doen,
Wat ik misschien heb verzuimd ?

Waarom bracht hij dan enkel bocht,
Toen ik verwachtte, dat hij druiven zou dragen?
5. Ik zal u zeggen, wat ik met mijn wijngaard zal doen!
Ik neem weg zijn omheining : hij wordt kcal gevreten;
Ik verniel zijn muur : hij wordt vertrapt;
6. Ik zal hem tot wildernis maken, besnoeid nosh gespit;
Distels en doornen schieten er op,
De wolken verbied ik, hem te besproeien.
Canisiusbijbeltje O. T. IV, it
Is. 53, 3-5
3. Door iedereen veracht en verstoten:
een man van smarten, die wel het lijden kept,
iemand van wien men de ogen afkeert,
dies ' wij verfoeien, maar geen achting schenken.
4. En toch, Hij draagt onze kwalen,
Hij torst onze smarten!
Maar wij zien. Hem aan voor een melaatse,
door God geslagen en vernederd.
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5. Toch wordt Hij doorboord om onze zonden,
om onze misdaden wordt Hij gebroken.
Hem treft de straf die ons de vrede brengt:
door zijn striemen worden wij genezen.
De Kath. BUbel bi. 1248
3. Veracht, en door de mensen verstoten,
Man van smarten, met lijden bezocht:
Voor wien wij ons het gelaat bedekken,
Dien wij versmaden en verachten.
4. En toch, Hij draagt bnze kwalen,
En torst Gnze smarten;
Maar wij beschouwen Hem als een melaatse,
Geslagen, vernederd door God.
5. Om bnze zonden wordt Hij doorboord,
Om bnze misdaden wordt Hij gebroken;
Op Hem rust de straf, ons ten heil,
Door zijn striemen komt ons genezing.
Canisiusbtjbeltje O. T. IV, 137

Over de tweede uitgave van Keulers' << Btijbelsche Geschiedenis >> handelen wij in een volgende kroniek (3) .

(3) Deze tweede druk verschijnt in 20 maandelijksche afleveringen
van 32 bl., 23 x 32 cm., per aflevering : Fr. 12.
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Subhas Chandra Bose
de nieuwe Voorzitter van het <<Indian National Congres>>
door H. GEERTS S. J.
Kurseong (Bengalen) .

Op 19 Februari 1.1. hield de Nationalistische Partij haar 51e
vergadering. De heer Subhas Chandra Bose trad er voor de
eerste maal als voorzitter op. Alle sympathiseerende bladen
stonden onmiddellijk vol lof voor den held die << ofschoon de
jongste president, toch reeds meer dan al zijne voorgangers
voor de zaak van het zelfbestuur ten offer bracht >>.
Wie is hlj ? Het antwoord op die vraag doet ons binnendringen in den geest der beweging die hem huldigde, geeft ons
een concreet beeld van de middelen en wegen die ze verkoos
om haar doeleinde to bereiken ; het laat ook duidelijk uitkomen
hoezeer het << Indian National Congress >> evolueerde sedert
het, in 1885, voor het eerst bijeenkwam, onder de leiding van
zijn stichter Mr Allan Octavian Hume. Toen stelde het zich
tot doel :
1. In een eenig nationaal streven alle bestanddeelen der
Indische bevolking bijeensnoeren, nu ten zeerste verschillend
onder elkaar, indien niet tegen elkaar gekant.
2. Een geleidelijke hernieuwing der natie bewerken, op
elk gebied : intellectueel, zedelijk, maatschappelijk, politiek.
>> 3. Het verband tusschen Engeland en Indiee bevestigen door
wegneming van al hetgeen voor dit laatste land onrechtvaardig
en vernederend is >>.
Het Congress bleef vrijwel een tot 1907. Toen kwam tweespalt, door vooruitstrevende elementen veroorzaakt. In 1916
werd opnieuw de eenheid bewerkt, feitelijk door het verdringen
der meer gematigden ; in 1920 bekwam Ghandi er een overwegenden invloed ; tegenwoordig zijn doordrijvender elementen
op den voorgrond gedrongen.
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S. C. Bose is te Cuttack, in Bengalen, den 23en Januari 1897
geboren. Zijn vader was toen advokaat, in den dienst van de
Regeering, zijne moeder een diep-godsdienstige vrouw die op
het zieleleven van den jongeling een zeer grooten invloed uitoef ende.
Op 17-jarigen leeftijd verliet hij plotseling zijne ouders om
zich tot een Indisch anachoreet, tot << a Sanyasi >> te vormen.
Zijn << Guru >> of geestelijke leider stond hem evenwel slechts
weinig aan en hij keerde naar het ouderlijke huis terug met
het doel zijn verlaten studies te hervatten. Zijn hooger doel
getrouw, verbond hij zich evenwel door gelofte er toe een
<< Brahmacharya >> of ongehuwde te blijven en zijn gansche
leven aan de armen en onderdrukten te wijden.
Hij deed schitterende studies, eerst in zijne geboortestad,
daarna te Calcutta, waar hij, 22 jaar oud, reeds als eerste
in het B. A.-examen slaagde, om een jaar later, in Engeland,
het I. C. I. of Indian Civil Service-examen of te leggen. Een
heerlijke loopbaan, als I. C. I. of regeeringsambtenaar, stond
nu voor hem open. Hij verzaakte er aan, verliet, in 1921, Engeland en sloot zich, pas in Calcutta aangekomen, onder de leiding
van Das, bij de << non-cooperation >>-beweging aan.
Nog hetzelfde jaar loopt hij een zes maanden gevangenisstraf op. Toen zijn vader dat nieuws vernam, riep hij uit : << ik
ga fier op mijn zoon !
Nauwelijks op vrije voeten gesteld, springt hij opnieuw in de
bres, tegen de regeering. Intusschen wordt Noord-Bengalen
door een overstrooming geteisterd ; aangesteld aan het hoofd
van het Comite ter uitdeeling der verzamelde aalmoezen, snelt
hij de slachtoffers ter hulp.
In 1923 geeft hij een politiek dagblad uit : << Forward >>.
Onomwonden drukt hij er zijn programma in uit : << Indien wij
eergevoel hebben, moeten wij voor zelfbestuur ijveren, is 't onze
taak te zwoegen voor de arbeiders en de landbouwers.
In 1924 is hij opnieuw gekerkerd ; van de eene gevangenis
naar de andere overgebracht, landt hij weldra aan in die te
Mandalay, in Birmanië, geducht om de strenge behandeling
van de gevangenen.
Na 30 maanden loopt hij er de tering op. Uit vrees voor een
<ti politiek martelaar >>, besluit de Regeering dat hij naar Zwitserland zal uitwijken om er zijn geknakte gezondheid te herstellen.
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Hij weigert beslist. Dan maar naar het Himalaya-gebergte met
den gevangene ! Onderweg, te Calcutta, laat men hem door
bekwame dokters onderzoeken ; zij bevinden zijn toestand zeer
erg. De Gouverneur van Bengalen verklaart hem dan vrij. Nauwelijks aan de beterhand, neemt hij het weer tegen de regeering
op : << Er kan geen vrijheid bestaan zoolang wij niet geheel
en al van de Britsche heerschappij verlost zijn !
Hij strijdt en ... en in Februari 1931 loopt hij weer een
strenge gevangenisstraf van twaalf maanden op. Nu sterft de
Mayor van Calcutta en de kiezers benoemen S. C. Bose tot
diens opvolger ! Men laat hem vrij om zijn ambt te bekleeden.
Vijf maanden later belegt de burgemeester in den Maidan, het
groot park van Calcutta, een onwettelijke betooging. Ze kost
hem een veroordeeling tot vijf maanden gevangenisstraf.
Zoodra hij weer vrij is betoogt hij opnieuw. Te Lahore gaat
de politie hem zoo geweldig te lijf, dat zijn vader zijn officieelen
eeretitel van << Rao Bahadur >> afwerpt.
Een paar weken later wordt hij nogmaals aangehouden, nu
te Bombay. Zijne gezondheid is echter zoo slecht dat men hem
vrij laat, op voorwaarde dat hij naar Europa uitwijkt.
her legt hij zich toe op een vergelijkende studie van den
politieken toestand in verschillende landen en schrijft hij zijn
werk : << The Indian Struggle », een onderzoek naar den idealen
regeeringsvorm voor zelfstandig Indie. In dat ontwerp treffen
en
wij bestanddeelen aan uit het fascisme en andere uit het communisme. Het boek wordt in Indie verboden.
In 1936 waagt hij het eindelijk naar zijn vaderland terug te
keeren, maar hij heeft pas voet aan wal gezet te Bombay of hij
wordt gevangen genomen en naar Kurseong overgebracht,
maar de vochtige berglucht werkt nadeelig op zijn gezondheid
en ... hij is weer vrij.
Hij reist voor twee weken naar Europa om er propaganda
te maken.
Kort na zijne terugkomst in Indic stelt zijne Partij hem tot
Voorzitter van het << Indian National Congress >> aan.
Wat wil lyj ?
Staatkundig volledige scheiding van de Britsche macht. Tot
middel om dat doel te bereiken staat hij << Satyagraha * —
letterlijk : << de komst der , waarheid >> — voor, een soort passief
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verzet zooals door Gandhi gewild, n.1. zonder geweiddaden en
bij middel van aanhoudende tegenwerking van het gezag door
moedwillig de wetten te overtreden.
Eens van Engeland los gemaakt zal Indië een bondsstaat
worden, waar de provinciën - tegenwoordig onder rechtstreeks
Britsch gezag - en de vrijstaten - thans onder Raja's aan de
Britsehe Kroon onderworpen - zullen verenigd zijn. S. C. Bose
neemt dus geenszins vrede met het bestaand regiem : de jong
ste hervorming laat immers nog het laatste woord aan de
Engelschen, door hun vetorecht te geven. Hierbij komt nog
dat te veel zetels aan de vertegenwoordigers der Raja's bij
diezelfde hervorming toegekend werden, n.1. 33 % in het Lager
en 40 ilyc in het Hooger Huis, terwiji slechts 24 % der Indiërs
in de vrijstaten wonen. Die sterker vertegenwoordiging der
e' vrijstaten >> vindt haar grond in de bekende Engelschgezindheid der Raja's.
Sociaal wil hij het Indisehe yolk uit zijn nood en ellende
helpen, in de eerste plaats het lot van de landbouwers en dat
van de werklieden verbeteren. De landbouwers wil hij verlossen
van het slafelijk juk dat de << zemindars >> of grondeigenaars
op hen gelegd hebben. Daarom zullen dezen onteigend worden.
Voor de arbeiders ziet hij enkel een uitkomst : productie en
distributie naar socialistische beginselen ingericht, de Staat,
eigenaar van de mijnen, fabrieken en andere ondernemingen, zal
voor een rechtvaardige verdeeling der productie zorg dragen.
Talrijke Indiërs verwijten hem te zeer onder Westersehen en
onder communistischen invloed te staan. Men mag hopen dat
Gandhi, ofschoon zwak en ziekelijk, nog zijn invloed zal kunnen
laten gelden om de Natioanlistische Partij voor extremisme te
behoeden.
Subhas Chandra Bose verdient ongetwijfeld onze bewondering om zijn volksliefde en zijn onbaatzuchtigheid bij het nastreven van zijn ideaal ; de vrees blijft echter gewettigd dat
de invloed der communistische opvattingen voor Indië nadeelige gevolgen zal meebrengen.
-
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Vrede I
door Prof. Dr J. A. VAN HOUTTE (Leuven) .

Wanneer wij twee maanden geleden onze laatste kroniek te
dezer plaatse lieten verschijnen (1) , was Tsjechoslowakije al
onbetwist in het brandpunt van de Europeesche belangstelling
komen te staan. De inwendige moeilijkheden waren, na twintig
jaar, tot een zoodanigen graad van spanning aangegroeid dat
het niet moeilijk was te voorzien dat zij binnen korten tijd een
uitbarsting zouden verwekken, die de orde van zaken van 1919
op haar grondvesten zou doen wankelen. Zij hadden bovendien
ontstaan gegeven aan een internationale atmosfeer, waarin de
grootste gevaren schuilden voor den Europeeschen vrede, en
die al eenmaal, obi 21 Mei jl., het leven der volkeren met de
ernstigste verwikkelingen had bedreigd. Twee maanden zijn
sindsdien verloopen, twee maanden waarin, deze jongste dagen
vooral, de volkeren van Europa, ook die welke zooals het onze
met het Tsjechische geschil het minst te stellen hadden, beurtelings tusschen de zoetste hoop en de somberste vrees werden
heen en weer geschokt. Thans is, Goddank, het onweer voorbij.
Het zal in de tegenwoordige bijdrage ons voornemen zijn het
verloop ervan te bestudeeren, om daarna lessen uit de vermeden botsing te trekken en de verwachtingen uit te spreken,
welke wij voor de toekomstige samenleving der volkeren in
het Oude Europa gewettigd achten.
Op 26 Juli was lord Runciman door de Britsche regeering
aangesteld geworden tot << raadgever en bemiddelaar >> te
Praag. Hoeveel ook erop werd gedrukt dat zijn zending zuiver
privaat was en dat hij hoegenaamd niet de regeering van
Londen vertegenwoordigde, was het toch van meet of aan
voor iedereen duidelijk dat deze verklaringen zuivere stijl(1) Storm over Ts jechoslowaki je in STREVEN, V, 1937-1938, blz.
674-690.
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clausules waren, geschikt om het Tsjechische staatswezen niet
al te duidelijk in de positie van een protectoraat of b.v. van
een Indischen bondgenoot van de Engelsche Kroon te plaatsen.
Europeesche staten zijn niet gewoon raad en bemiddeling te
zoeken bij andere, vooral niet wanneer ze aan hun hoofd een
man hebben zooals Dr. Benesj, die in de na-oorlogsche jaren
in het internationale leven, met name in den Volkenbond, een
positie had bekleed, buiten verhouding tot de afmetingen en
het aantal inwoners van zijn land. Het was nu echter eenmaal
om het hooger welzijn van Europa te doen, en de toekomst
zou uitwijzen dat dit welzijn voor Groot-Brittanniee van meer
gewicht zou zijn dan het prestige van den Tsjechischen staat.
Dat kon Praag wel gissen, en het is dan ook niet bevreemdend
dat de << raadgever en bemiddelaar >>, wiens zending officieel
in een aanzoek van de Praagsche regeeringsmiddens haar oorsprong vond, door de Tsjechische openbare meening meer dan
koel, ja zelfs - bepaald vijandig werd onthaald, terwijl de Sudetenduitsche en andere minderheden in hem een waren redder
zagen, welke opvatting overigens ook in de pers van hun
moederlanden een gewilligen weerklank vond.
Onmiddellijk na zijn aankomst te Praag ging lord Runciman
aan het werk. Gedurende twintig jaar had de Ts jechoslowakische republiek tegenover haar minderheden een politiek gevoerd, waarvan de gevolgen in de jongste twee maanden voor
iedereen duidelijk zijn geworden (2) . Niet alleen had zij aan
de minderheden het gevoelen gegeven dat het onmogelijk was
met de Tsjechen in een staatsverband samen te blijven, maar
tegelijk had zij aan de Tsjechen zelf een zoo diep bewustzijn
gegeven een << Herrenvolk >> te zijn, dat de geringste concessie
van hunnentwege de hevigste reacties uitlokte. Aldus is het
te verklaren dat de regeering, zelfs na de klinkende verwittiging
van de jongste verkiezingen, het nog niet had aangedurfd voor
het vraagstuk een werkelijk grondige oplossing in aanmerking
te nemen. Haar voorstellen van Juli jl. (3) waren begrijpelijkerwijze door de Sudetenduitschers verworpen geworden. Lord
Runciman kwam dus ter goeder ure om een uitweg te banen.
(2) Over deze politiek raadpllege men thanes het verpl-etterende verslag van lord Runeiman, in het jongste Witboek van het <<Foreign Office.
(3) Storm over Tsjechoslowakije, t.a.p., blz. 687 volg.
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Weliswaar werd vooreerst nog (17 Augustus) een heruitgave
van de voorstellen van Juli voorgelegd, maar met evenmin
bijval als toenmaals. Zij werd door de gevolmachtigden van
Henlein beslist afgewezen, omdat zij hoegenaamd niet aan
de minima-eischen van hun leider, de zgn. Acht Punten van
Karisbad, beantwoordde. Een paar dagen daarop nog kon de
onderhandelaar Ernst Kundt wijzen op den << afgrond >> die de
opvattingen van de regeering van deze der Sudetenduitschers
scheidde.
Zonder dralen spande zich lord Runciman in om over dezen
afgrond een brug te slaan. Daags na de verwerping van het
tweede plan van Praag had hij een langdurig documentair onderhoud met Henlein, en men mag voorzeker als een resultant
daarvan aanzien dat de regeering door geheel de wereld uitbazuinde het was inderdaad een nieuwigheid dat er in
een tiental Duitsche kantons, postinspecteurs van Duitschen
stam zouden worden benoemd. Het was niettemin klaarblijkelijk dat er meer van noode was om Tsjechoslowakije te redden
dan de benoeming van enkele Duitsche postinspecteurs ! En
wel, niet minder dan een volslagen herinrichting van den Staat.
En dat was de oplossing die lord Runciman in aanmerking
deed nemen. Op het einde van Augustus werd dan ook een
derde plan uitgewerkt, dat ten deele door Zwitsersche toestanden was beinvloed, ten deele echter ook terugging tot de
bestuurlijke inrichting van het zoo gesmade voor- oorlogsche
Hongarije. Het beteekende de eerste stap naar een federale
oplossing van de nationale vraagstukken. Het Tsjechische
grondgebied zou verdeeld worden in vijf en twintig joepa'8,
met verkozen lichamen die een joepan zouden aanduiden, met
de uitvoerende macht bekleed.
Op dat oogenblik werd in de bewogen geschiedenis van de
Tsjechische kwestie een nieuw coup-de-theatre voltrokken. In
het bezit van dit voorstel begaf zich Henlein naar Berchtesgaden om er Hitler te raadplegen of het al dan niet kon
aanvaard worden en zulks geschiedde dan nog wel op aanvraag
van lord Runciman zelf ! Het is niet moeilijk te gissen welke
de gedachte van den Britschen staatsman was. De Duitsche
regeeringsmilieu's begonnen opnieuw hoe langer hoe meer
teekenen van ongeduld te geven. Een hevige perscampagne was
in het Rijk ingezet die de onrust in Midden-Europa vermeer-
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derde. Door den leider der Sudetenduitschers onn raad te sturen
naar den beschermer van het << Deutschtum >> buiten het Rijk,
poogde lord Runciman zeer behendig de verantwoordelijkheid
voor de verdere ontwikkeling op Hitler te schuiven. Iets waarvoor Duitschland ten andere maar een matige begeestering
aan den dag legde. Van dat oogenblik of was in de Duitsche
pers het leitmotiv inzake Tsjechoslowakije precies dat het de
Tsjechen waren die voor den toestand aansprakelijk waren.
Als buitenstaanders valt het ons niet lastig een oordeel te
vellen over dit heen-en-weerkaatsen van verantwoordelijkheden.
Deze van het scheppen van een onmogelijken nationaliteitentoestand kwam, behalve aan Versailles, ongetwijfeld aan Praag
toe ; het verwerpen van een billijk voorstel vanwege het duo
Hitler-Henlein zou echter evenmin goed te praten zijn geweest.
In feite nu werd het Praagsche voorstel van de hand gewezen.
Echter niet in zijn wezen, maar omdat het geen waarborgen
gaf dat, bij de concrete uitwerking ervan, het grondgebied van
de Tsjechische republiek niet zou verdeeld worden op zulke
wijze dat de Sudetenduitschers zooveel mogelijk met een
Tsjechische bevolkingsmeerderheid in de joepa's zouden worden
samengebracht. En werkelijk, de houding van Praag in het
verleden liet niet toe deze vrees zonder meer als een hersenschim te aanzien ! Wat er ook van zij, de deur bleef open voor
verdere onderhandelingen tusschen de Sudeten-minderheid en
de Tsjechische overheid. Het komt ons thans voor als zou de
Sudetenkwestie op dat oogenblik haar oplossing in het kader
van den Tsjechischen staat zeer nabij geweest zijn. Veertien
dagen later integendeel zou alle hoop daarop tot het verleden
behooren.
Schijnbaar werd de toestand echter anders begrepen, in de
eerste plaats door de internationale pers. De weigering van
Henlein gaf wij herhalen het : ten onrechte, naar onze
meening, een indruk van onverzoenlijken tegenstand. Overigens was de voortzetting van de Duitsche perscampagne wellicht niet zonder invloed op de vreemde openbare meening. De
Praagsche regeering bereidde een nieuw voorstel, het vierde
dus, dat een verdere uitwerking was van het voorgaande, en
verzekerde (nogmaals) dat de gebrachte offers de laatste
waren die men van haar kon verlangen. Van haar kant nochtans
nam b.v. de Pritsche pers, nog voordat de inhoud van het
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Praagsche plan bekend was, als een zekerheid aan dat het
zou verworpen worden, en bereidde zich voor op de gevolgen
van deze verwerping. Bemerkenswaardig was vooral de houding van de Times. Al in het begin van Juni was dit blad
opgetreden met het plan een plebisciet in te richten voor al
de minderheden die het Tsjechische staatswezen onherbergzaam achtten (4) . Deze gedachte werd destijds weinig in acht
genomen. De ernst van den toestand in Midden-Europa was
voor velen nog niet duidelijk genoeg geworden. Des te meer
aandacht verkreeg een nieuw opstel van de Times d.d. 7 September : << Indien de eischen van de Sudeten nog verder gaan
dan wat hun wordt aangeboden, schreef het Londensche persorgaan, dan kan men daaruit alleen besluiten dat de Duitschers
meer willen dan de verwijdering van de bestaande onvereenigbaarheden, en zich niet op hun gemak voelen in de Tsjechoslowaaksche republiek. In dat geval zou de regeering van
Praag misschien goed doen zich of te vragen of een oplossing
niet zou moeten gezocht worden op andere wegen, welke van
Tsjechoslowakije een volstrekt homogenen staat zouden Weaken,
door den afstand van deze strook grondgebied, waar een
vreemde bevolking woont in eng nabuurschap met naties waarmede zij zich door het ras verbonden voelt >>. Deze uitlating
verwekte een geweldige sensatie. Zij ontstemde ten zeerste
Praag dat zelfs meende met een officieele protestnota te
Londen erop te moeten reageeren, waarop de Times in de eerstvolgende dagen even komisch als vruchteloos een verminderde
draagwijdte ervan trachtte te geven. In de Sudetenduitsche
kringen anderzijds miste zij evenmin Naar uitwerking. Terwijl
Henlein tot dan toe niet eens de hypothese van een afscheiding
van Tsjechoslowakije had in het midden gebracht, werd deze
ineens opgeworpen door een zoo gezagvolle stem als de Londensche Times. Stellig een omstandigheid die niet van acrd
was om de eischen van de Sudetenpartij te temperen, en waarop
wellicht niet genoeg de aandacht werd getrokken bij de verklaring van het vervolg van de gebeurtenissen.
Een betreurenswaardig incident kwam daarop de al zoo
zwaar geladen atmosfeer voor goed vergallen. Een Sudeten.

(4) Wij haalden een paar desbetreffende uitlatingen aan in Storm
over Tsjechoslowakije, t.a.p., blz. 690.
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duitsch partijleider, Alfred Knoll, die zich onder de wapens
beyond, werd wegens staatsvijandige gedragingen aangehouden en overleed in zeer mysterieuse omstandigheden. Was hij
uit den treinwagen gesprongen die hem naar den krijgsraad
voerde, of werd hij door zijn Tsjechische bewakers er uit
gegooid ? Nooit wellicht zullen wij het weten, maar het is licht
begrijpelijk dat het voorval olie op het vuur wierp. Op het
congres van de NSDAP te Nuremberg (6-12 September) ,
waarop de Sudetenduitsche leiders de gasten waren van den
Fuhrer, was de stemming er niet malscher om. En de redevoeringen waarin de Heer Goebbels en veldmaarschalk Goering
overvloedige liefelijkheden aan het adres van Praag richtten,
verdiepten niet alleen de kloof tusschen Sudetenduitschers en
Tsjechen, maar brachten daarenboven de Westersche mogendheden in beroering. Zooals op 21 Mei jl. werd weer in GrootBrittannië en Frankrijk de mogelijkheid onder oogen genomen
aan een gewapend conflict te moeten deelnemen, en wel tegen
Duitschland indien het Rijk daartoe zijn toevlucht nam om
de eischen van de Sudetenduitschers door te drijven. De lang
verwachte redevoering van den Fiihrer zelf, den avond van
12 September, was evenmin geschikt om bedaring te brengen
in de internationale wereld. Weliswaar werden de verzekeringen herhaald dat het Duitsche Rijk voorgoed aan Elzas-Lotharingen verzaakte en dat het nooit meer het meesterschap van
de Britsche vloot zou afdingen, blijkbaar met het doel Parijs
en Londen te overreden ongevoelig te blijven voor het lot van
Tsjechoslowakije. Maar de Fuhrer stak zijn gevoelens niet
onder de korenmaat. << De toestand in dat land is onverdragelijk, verklaarde hij. Indien de verdrukten aldaar het recht en
de hulp niet kunnen vinden waarop zij mogen aanspraak maken,
dan zullen zij deze van ons krijgen... Ik heb het reeds verklaard
(22 Februari jl.) dat ik niet langer zal dulden dat deze drie
millioen menschen verder verdrukt werden, en ik verzoek de
vreemde staatslieden ervan nota te nemen dat dit geen phrase
is zonder zin. >> De alerte van 21 Mei jl. was voor hem een
kostbare les geweest ; hij had onmiddellijk de versterking van
leger en luchtvloot en den bouw van een stevigen vestinggordel
aan de Westgrens bevolen. Om te eindigen eischte hij voor de
Sudetenduitschers het recht op om over hun eigen lot te beslissen. De perscampagne van de Times had weerklank ge-

78

INTERNATIONALE KRONIEK

vonden : de vraag van een verminking van Tsjechoslowakije
was in het midden gebracht.
Aan de overzijde van het Sudetengebergte had men de
woorden van den beschermer gehoord. En de gevolgen bleven
niet uit. Onmiddellijk ontketende zich een ware opstand in
geheel het Duitsche gebied. Tsjechische opschriften werden
afgerukt, ruiten ingegooid, openbare gebouwen bezet. Tsjechische beambten verdreven. De Praagsche regeering nam haar
toevlucht tot de afkondiging van den staat van beleg. Zij had
echter vroeger aangenomen in geen geval uitzonderingsmaatregelen te treffen zonder voorafgaand overleg met de Sudetenduitsche leiders. Het gevolg was dat dezen tot haar een ultimatum richtten, waarin de intrekking van de maatregelen
binnen de zes uren werd geeischt, bij gebreke waarvan de
Heer Henlein alle verantwoordelijkheid afwees voor de ontwikkeling van den toestand. Deze nota kreeg vanwege Praag geen
antwoord en kon er ook geen krijgen. Het standpunt door haar
ingenomen moest haar doen besluiten dat enkel door een
krachtige repressie de orde kon hersteld worden. Maar juist
deze repressie, waarbij de Henlein-partij werd ontbonden, was
een element temeer dat de gebeurtenissen naar haar kritische
phase dreef. Er vielen aan beide kanten dooden, en terwijl de
Tsjechische troepen de opstandige gebieden op een kleine
strook na terug bezetten, werd door de Sudetenduitsche leiding
verklaard dat er, na het gebruik van de gewapende macht,
geen spraak meer kon zijn van onderhandelingen en dat deze
bijgevolg verbroken waren. Daarmede was de zending van lord
Runciman geeindigd, en was het vraagstuk voorgoed aan de
Europeesche diplomatie gesteld.
Gezien het Duitsche Rijk blijkbaar voorbereidingen trof om
zijn stambroeders over de grenzen hulp te bieden, werd een
algemeene oorlog van oogenblik tot oogenblik waarschijnlijker.
Deze scheen overigens voor de Tsjechische machthebbers de
laatste kans om de Sudetenduitsche gebieden te behouden (5) .
:Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland hadden reeds partij gekozen. Italic en Japan schaarden zich, krachtens het anti-Ko(5) << Wellicht zijn wij niet sterk genoeg om Duitschland te verslaan,
maar wij zijn sterk genoeg om geheel. Europa in een oorlog mede te
slepen >> Pravo Lidu van Praag (Soc.-dem.) , 18 September.
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mintern-accoord, aan de zijde van Duitschland. Iedereen bereidde zich voor op het onvermijdelijke wanneer opeens als een
donderslag het nieuws bekend werd dat de H. Chamberlain den
"hrer op 15 September zou ontmoeten te Berchtesgaden. Wij
wezen al twee maanden geleden op de matige geestdrift welke
Groot-Brittannie aan den dag kon leggen om zich in een oorlog
te wikkelen voor een zaak waarin dan toch, hoe men haar ook
beschouwde, niet al het ongelijk aan dezelfde zijde was gelegen.
Behalve bij de ofscheuring van Noord-Amerika (1776) en
tientallen jaren waren noodig om zich er over heen te zetten
werden aan de Britsche opinie nooit de problemen gesteld die
met een verdeeld-zijn van volksgenooten onder verschillende
staten samenhangen, en ook andere volkeren beoordeelt zij met
denzelfden maatstaf. En daarom : wilden de Duitschers uit
Oostenrijk naar het Rijk terug ? Men vond het te Londen billijk.
Verlangden dezen uit Tsjechoslowakije hetzelfde ? Men kon de
Engelschen bezwaarlijk vragen de wapens op te nemen om het
te verhinderen. Maar er was een ander vraagstuk in het spel :
Frankrijk. En dat wisten de Engelschen wel, dat zij kost wat
kost een verplettering van hun glacis-staat op het vasteland
moesten beletten, indien hij er niet van of te brengen was zich
voor zijn Praagschen bondgenoot in de bres te werpen.
Het kwam er dus op aan te Berchtesgaden te verhinderen
dat Hitler al te hooge eischen zou stellen, om daarna met alle
kracht op Frankrijk te wegen om gezamenlijk te Praag de
noodige toegevingen te doen. Eenige uren waren voldoende om
den H. Chamberlain op de hoogte te brengen. Den dag zelf
waarop de samenkomst plaats greep, en dat was voorzeker
geen toeval, riep Henlein den Anschluss uit van de Sudetenduitschers bij het Rijk. Weliswaar had dit gebaar, nu de
Tsjechen den toestand beheerschten, weinig onmiddellijke
gevolgen. Maar het liet den Fiihrer toe crop te steunen als
op de uitdrukking van den wil van de Sudetenbevolking om
de annexatie te verlangen van de Duitsche gebieden, terwiji
deze welke een gemengde bevolking hebben, door plebisciet
over hun lot zouden beschikken. Met deze voorstellen vertrok
de H. Chamberlain naar Londen, waar hij ze aan de Fransche
ministers Daladier en Bonnet voorlegde (18 September) . De
instemming van Frankrijk werd verkregen mits de buurstaten
van Tsjechoslowakije, Groot-Brittannie en Italic samen met
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Frankrijk de nieuwe grenzen van den Praagschen staat zouden
waarborgen. De aanvaarding door Londen van deze voorwaarde
was eigenlijk een belangrijke nieuwigheid, vermits men er
altijd met een ware angstvalligheid vermeden heeft andere verplichtingen op zich te nemen dan deze welke voor de veiligheid
van het moederland (Locarno) , en van de rijksverbindingen
(Portugal, Egypte en Irak) onmisbaar zijn. Zij was dus van
Engelsch standpunt uit een belangrijk offer aan de zaak van
den vrede. Er bleef thans alleen over de instemming van Praag
en van Berlijn te bekomen, en de vrede was verzekerd.
De taken verliepen echter niet zoo eenvoudig. Vooreerst van
den kant van Praag waar de H. Hodsja, nog voordat het plan
van de mogendheden hem werd voorgelegd, alle bruggen scheen
op te blazen met, precies op den dag van de Londensche conferentie, een radiotoespraak te houden, waarin hij zich op de
meest besliste wijze tegen iederen afstand van grondgebied en
ieder plebisciet wendde. << Een plebisciet, zei de H. Hodsja,
zou niets oplossen. Ware er een noodig geweest, dan zou de
vredesconferentie van Versailles er een hebben ingericht !
Alsof niet alles erop wees dat het werk van Versailles moest
herzien worden. De H. Hodsja hoopte blijkbaar de Tsjechische
onverzettelijkheid te stalen. Parijs en Londen zouden dan wel
terugdeinzen voor de verklaring dat het aannemen van hun
plan te Praag een revolutie zou beteekenen. Wat er van zij,
Parijs en Londen stoorden zich weinig aan deze taktiek, maakten hun plan over, en verklaarden duidelijk dat bij verwerping
ervan, Praag op hun steun niet meer hoefde te rekenen.
Voorzeker de houding van Frankrij k, als bondgenoot van Praag,
was van het standpunt der heiligheid van de verdragen weinig
luisterrijk (6) . Maar de H. Daladier wist zeer wel dat een
zeer groot deel van de Fransche openbare meening, tot zelfs
een deel van de socialisten toe, weinig met een oorlog om
de Tsjechen gediend was. Anderzijds mag men wel aannemen
dat hij realiteitszin genoeg bezit om in te zien dat het Sudetenland voortaan aan het Tsjechische lichaam een gezwel
(6) De meest vooraanstaande juristen, als Prof. Joseph-Barthelemy,
houden voor dat de Fransch-Tsjechische alliantie van 1926 eigenlijk een
deel van de Locarno-verdragen, met deze vervallen is. Maar de Fransche
regeering verwierp deze interpretatie, en het is van haar standpunt dat
wij bier hoeven uit te gaan.
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uitmaakte dat zoohaast mogelijk moest verwijderd worden,
wilde men dat lichaam genezen. Praag werd dus gedwongen
':toe te geven. Een nota van aanvaarding werd op 21 September
aan de gezanten van Frankrijk en Engeland te Praag overhandigd.
Nu bleken de vooruitzichten van den H. Hodsja juist te zijn,
met dat verschil nochtans dat hij in zijn eigen strik werd
gevangen. Zoohaast het antwoord van de regeering bekend
werd, brak te Praag een volksbeweging uit tegen de << regeering
der kapitulatie >>, alsmede tegen Frankrijk en Groot-Brittannië
die haar tot de vernedering hadden gedwongen. De H. Hodsja
moest ontslag nemen, en de opperbevelhebber van het leger,
generaal Sirovy, stelde een nieuw kabinet samen. Welke daarbij
de inzichten waren van Praag is ons . onbekend. Een feit is
zeker, het was op zijn minst onbehendig in zulke uren aan
een militaire persoonlijkheid de leiding van de Tsjechische politiek toe te vertrouwen. De aanwezigheid van generaal Sirovy
aan het hoofd van de regeering, sommige van zijn verklaringen
die dubbelzinnig konden worden opgenomen (7) , werkten op de
Duitsche machthebbers als een provocatie. In hoever zulks
gewettigd was kunnen wij vooralsnog niet uitmaken. Maar het
lijkt ons waarschijnlijk dat dat de diepere reden was, waarom
Hitler op zijn tweede samenkomst met den H. Chamberlain zijn
eischen verhoogde.
Inderdaad de H. Chamberlain was op 22 September opnieuw
naar Duitschland vertrokken, en ontmoette den Führer te
Godesberg aan den Rijn. En ditmaal stelde deze in een memorandum een uiterlijken datum vast : op 1 October voor de
gebieden die hij op een bijgaande kaart met rood had gekleurd.
In een andere strook, gebied in groen aangegeven, zou een
plebisciet de beslissing brengen, naar het statuut gevolgd voor
het Saargebied. Maar nog in een ander opzicht verschilden de
Duitsche en de Fransch-Engelsche opvattingen. Van een waarborg van de nieuwe Tsjechische grenzen wilde Hitler niet hooren zoolang er in Tsjechoslowakije nog minderheidsvraagstukken zouden bestaan, m.a.w. zoolang ook aan de Poolsche en
,

(7) t Wij zijn vandaag droevig, maar het is niet voor altijd. Laten wjj
ons vereenigen, want zoo niet is er voor on.s gevaar. Het leger is onaangetast en is bereid ,> . Radiotoespraak van 22 September, 's morgens.
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de Hongaarsche eischen niet zou voldaan zijn. Om de gegrondheid van Hitler's eersten eisch te beoordeelen, zou een
kennis van de psychologische reacties noodig zijn, die voor het.
oogenblik nog ontbreekt. Indien de Duitschers terecht een
verandering van de Tsjechische houding vreesden, dan was
hun houding natuurlijk te begrijpen. Deden zij het ten onrechte
en dat was de meening van den H. Chamberlain die zoover
ging de uitvoering van de Tsjechische concessies te waarborgen
dan moest de Duitsche nota en de brutale toon, waarin zij
was gesteld, den Britschen Eersten Minister werkelijk als
unreasonable >>, als onredelijk voorkomen (8) .
Wat nu het tweede meeningsverschil betreft tusschen de
beide staatslieden, men moet dit wel als gegrond beschouwen.
Sedert eenige dagen immers hadden Polen en Hongarije de
algemeene gisting te baat genomen one op beslister wi jze dan
ooit, de bescherming van hun minderheden in Tsjechoslowakije
op te nemen. Terwijl te Praag over de aanvaarding van het
Londensche plan werd beraadslaagd, was admiraal Horthy in
de Oostpruisische wouden de gast van veldmaarschalk Goering
op een dezes jachtpartijen, waar tusschen twee schoten in de
belangrijkste diplomatische besprekingen plaats hebben. En op
20 September ontving Hitler zelf te Berchtesgaden den Hongaarschen Minister-President en Minister van Buitenlandsche
Zaken. Ongetwijfeld werd aldaar van Duitsche zijde de belofte
afgelegd dat de krachtdadigste steun ten gepasten tijde aan
de Hongaarsche eischen zou worden verleend. Van Hongaarsche
zijde echter was het juist geraadzaam, in geval de gebeurtenissen een geweldige wending namen, de wapens niet op te nemen.
Anders hadden de medeleden van de Kleine Entente, Roemenie
en Joegoslavië, zich onmiddellijk in het vijandige kamp geschaard en had Berlijn, in ruil voor 8 1/2 millioen bondgenooten,
35 millioen vijanden op den hals gekregen. Men weze er trouwens van overtuigd dat Boekarest en Belgrado in weerwil van
eenige onder de overtalrijke valsche geruchten die in de Westersche hoofdsteden werden verspreid, beslist waren geen vin te
verroeren noch voor Ts jechoslowakije buiten het geval van
deelneming van Hongarije, noch voor Frankrijk, noch voor
wie ter wereld ook. Voor Polen anderzijds was de toestand veel
(8) Verklaring van den H. Chamberlain in het Lagerhuis, 28 September.
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eenvoudiger. Men achtte er het oogenblik gekomen om de
teruggave van de Poolsche gebieden omheen Teschen te bekomen, door de Tsjechen wegens hun natuurlijke rijkdommen
tijdens den Poolsch-bolsjewistischen oorlog van 1919 bezet.
Men maakte er geen geheim van bereid te zijn « met alle
middelen >> dat doel te bereiken, dus ook ten koste van een
veldtocht. En wanneer de Sowjetunie liet weten dat zij het
geval als een cases belli zou aanzien, antwoordde de H. Beck
op de hem eigen vrijmoedige manier : << dat de maatregelen
voor de verdediging van den Poolschen staat genomen van de
regeering van Warschau alleen afhingen, die er aan niemand
rekenschap over hoefde te geven >>. De meest of f icieuse organen
van de Poolsche pers, van hun kant, schreven onbevangen dat
de Sowjet-regeering al eenmaal een gelijkaardige nota had
overhandigd, namelijk in Maart j1. ten tijde van het Poolsche
ultimatum aan Litauen, en dat men zich meende te herinneren
dat zij ten gepasten tijde braafjes in haar schelpje was teruggekropen. Het verzet van Frankrijk, bondgenoot van Warschau
zoowel als van Praag, werd in Polen op een hevige verontwaardiging onthaald, en deed de Poolsche opinie geen duimbreed van haar standpunt wijken.
Indien de zaken met Hongarije en Polen zoo stonden, dan
was het evident dat Duitschland geen waarborg van de Tsjechische grenzen op zich kon nemen, op gevaar of van na korten
tijd de verdediging van die grenzen te moeten opnemen tegen
twee bevriende mogendheden waarvoor bovendien Italia vurig
in de bres sprong. Dat moet de H. Chamberlain ongetwijfeld
hebben ingezien. De brutale toon van Hitler's memorandum
daarentegen zal hem vermoedelijk weinig goeds voorspeld
hebben. Op zijn vraag naar schriftelijke verzekeringen dat er
in de eerstkomende dagen geen geweld zou worden aangewend,
antwoordde Hitler ontwijkend met een verwijzing naar de
onzekerheid van de Tsjechische houding. In deze voorwaarden
achtte de Britsche staatsman zijn steun niet te kunnen geven
aan het Duitsche memorandum in den norm waarin het was
gesteld een beperking die door de fabrikanten van valsche
berichten zorgvuldig werd verzwegen. Het is integendeel wel
billijk aan te nemen dat hij het memorandum heelemaal niet
aan Praag zou hebben overgemaakt moest het ook in zijn
wezen volstrekt onaannemelijk zijn geweest. In ieder geval
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nochtans had hij te Godesberg niets meer te verrichten, en
keerde hij naar Londen terug.
Het hoeft amper gezegd dat het memorandum zonder aarzeling door Praag werd afgewezen. Thans begonnen de bangste
uren die de Europeesche vrede sedert 1918 kende. Eigenlijk
waren de meeningsverschillen tusschen de Fransch-Engelsche
en de Duitsche voorstellen van weinig beteekenis. Het is hier
echter de plaats om het infame werk aan de kaak te stellen
van een schijnbaar zeer doelbewuste oorlogskliek die nu alles
in het werk stelde om de atmosfeer ondragelijk te maken. Pas
was de H. Chamberlain terug of de meeste linksche en zelf s
een paar zoogezegd rechtsche Fransche en Engelsche bladen
verspreidden een waren stortvloed van leugenberichten, die de
openbare meening moesten ontzenuwen en zonder weerstand
door de belanghebbenden van achter de schermen laten maneuvreeren. Zooeven komt Saint-Brice een overzicht te geven
van deze geheimzinnige werking (9) . Laten wij alleen wijzen
op de bewering dat de Tsjechische algemeene mobilisatie door
Londen was aangeraden ; op de publicatie van het Duitsche
memorandum, met zijn barschen toon, zonder de kaart die
moest aanwijzen dat behalve dezen toon niets veranderd was,
maar met de valsche bewering dat Duitschland uitgestrekte
zuiver Tsjechische gebieden opeischte ; op de publicatie van
een bericht uit Londen dat officieel heette te zijn, en waarin
op absolute wijze werd verzekerd dat << Groot-Brittannie, Frankrijk en Rusland vereenigd Tsjecho-Slowakije zouden verdedigen
tegen Duitschland >>. Alsof het << Foreign Office >> zich zou
gerechtigd achten te spreken in den naam niet eens van de
Unie der Socialistische Sowjetrepublieken >>, maar tegen het
icieele spraakgebruik in van << Rusland >> (10) . Men bemerke
officieele
tenslotte dat de redevoering van Hitler van 26 September in
bedoelde pers werd gepubliceerd zonder het kapitale passage
(9) Le Journal, 2 October.
(10) Over het bericht dat de Duitsche algemeene mobilisatie tegen
Woensdag 28 September, 14 uur, was voorzien — bericht dat denzelfden
dag werd verspreid — voordat iets over de Conferentie te Miinchen
bekend was, kunnen wij geen uitspraak doen. Alleen weze dit gezegd:
indien. men tot een oorlog moest zijn toevlucht nemen, dan is het, van
militair standpunt uit, klaarblijkelijk dat einde September of 1 October
de elfde uur was om nog een veldtocht as n te vangen.
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waarin hij verklaarde ten alien prijze een conflict met de
Westersche mogendheden te willen vermijden, en de Sudetenkwestie als het laatste territoriale vraagstuk in Europa te
aanzien. Hetzelfde geschiedde met de radioredevoering van
den H. Chamberlain van 's anderendaags, wat betreft de verklaring dat Groot-Brittannië alleen onwil gevoelde om zich in
een wereldgeschil te storten << terwille van een twist in een
ver land, tusschen lieden waarover wij niets weten >>. Voorzeker,
als er << belangrijker vraagstukken dan dat op het spel waren >>
men versta : Frankrijk dan zou Groot-Brittannië met
alle krachten ingrijpen. Het is dus duidelijk : de Britsche politiek
was geen duimbreed afgeweken van haar beginselen ; zij had
ook het zou welhaast duidelijk worden niets prijsgegeven
van haar geloof in de mogelijkheid den vrede te handhaven.
Niemand van wie deze dagen beleefd heeft zal ooit de herinnering eraan laten teleurgaan. Het spook van een wereldoorlog
was voor ieders oogen levendig geworden, met al het of grijzen
dat het voor iedereen moest verwekken. Ook voor de verantwoordelijke leiders van Europa. De toespraken van ieder van
hen, die de radio ons toeliet mede te hooren, waren vervuld
van dat afgrijzen, en tevens van een zekere gelatenheid om
oorlog te voeren : bij de Duitschers indien hun stambroeders
het zelfbeschikkingsrecht ontzegd bleef, bij de Engelschen
indien Frankrijk het noodzakelijk achtte de Tsjechen militairen
steun te verleenen. Uit dat afgrijzen moest Goddank, de stem
van de rede zegevierend te voorschijn treden. Evenmin als de
vrees voor wat komen moest, zal niemand de opluchting vergeten die iedereen overweldigde wanneer het laatste coup-detheatre intrad : het bericht dat de regeeringshoofden van
Duitschland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italia een nieuwe
samenkomst hadden belegd te Munchen, tegen 's anderendaags
29 September. Wat was er gebeurd ? De Fransche staatslieden,
de HH. Daladier en Bonnet, hadden den H. Chamberlain verzocht den Duce te vragen bij den Führer aan te dringen om
de taken in der minne te regelen. Het was genoeg dat het
voorstel werd geopperd opdat het zou aangenomen worden.
Na acht uur beraadslagingen werd een overeenkomst bereikt.
Nog eenmaal werd Tsjechoslowakije aan de zaak van den vrede
opgeofferd. Er werd besloten dat de overdracht van grondgebieden deels door de Conferentie vastgesteld, ten deele ook
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door vertegenwoordigers van de vier mogendheden en van
Tsjechoslowakije aan te duiden, zou geschieden van 1 tot
10 October. Dezelfde internationale commissie zou de gebieden
bepalen waar uiterlijk einde November een plebisciet zou worden gehouden. In deze gebieden zouden, zooals drie jaar geleden
in de Saar, afdeelingen van de Britsche en de Fransche legermachten, en bovendien ditmaal oudstrijders van beide landen,
de orde handhaven. Verder zou de bevolking binnen de zes
maanden voor de Duitsche of voor de Tsjechoslowaaksche
nationaliteit mogen opteeren. Binnen de vier weken zou Praag
alle soldaten, politiemannen, enz. die het wenschen laten aftreden, en de Duitsche politieke gevangenen vrijstellen. Zoohaast daarenboven de vraagstukken van de Poolsche en Hongaarsche minderheden zouden geregeld zijn, en men voorzag
een nieuwe samenkomst moest zuiks binnen de drie maanden
niet geschied zijn zouden Duitschland en Italië geen bezwaren meer maken om de integriteit van het nieuwe Tsjechoslowakije te waarborgen..
De uitkomst van de Conferentie te Munchen was een schitterende overwinning voor Duitschland, dat schier alle eischen
van Berchtesgaden en van Godesberg vervuld zag. Op 1 October
begon de opmarsch van de Duitsche Weermacht in de aangehechte gebieden, en werd de H. Henlein tot rijkskommissaris
voor Sudetenland benoemd ; twee dagen daarop deed de Fuhrer
zijn triomfantelijke intrede in Asch en Eger. Voor Tsjechoslowakije was de nederlaag schier nog vollediger, daar het
probleem van de Poolsche en Hongaarsche minderheden to
Munchen was gesteld geworden. Overigens had Polen geen
oogenblik opgehouden zijn eischen op de meest krachtdadige
wijze op te werpen. Op 21 September, daags voor Godesberg,
was een Poolsche nota naar Praag gezonden geworden, om de
teruggave van Teschen te eischen. Vier dagen daarop antwoordde Praag dat het op deze basis kon discussieeren.
Warschau schijnt evenwel maar een zeer begrensd vertrouwen
in dit besluit te hebben gehad, daar er op 29 en 30 September
twee nieuwe nota's te Praag werden overhandigd om op een
spoedige oplossing aan te dringen, en zulks, ditmaal, schijnbaar
op vrij dreigenden toon, zoodat de Tsjechische regeering het
geraadzaam achtte toe te geven en op 2 October de door Polen
opgeeischte gebieden te ontruimen. Tenslotte werden op den-
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zelden Zen October onderhandelingen aangeknoopt tusschen
Hongarije en Tsjechoslowakije nopens de regeling van de
Hongaarsche minderheidskwestie op de basis van het zelfbeschikkingsrecht, m.a.w. van de afscheiding.
De gevolgen van de Conferentie waren nochtans nog merkelijk
uitgestrekter, n1. met het oog op den algemeenen toestand
in Europa. En het is dan ook niet uitgesloten dat zij een nieuw
tijdperk van de Europeesche diplomatieke geschiedenis zal
inluiden. Vooreerst in verband met degenen die er afwezig
waren. Gedurende geheel de Sudetencrisis werd geen woord
gerept over den Volkenbond. Terwijl oorlog en vrede aan een
zijden draadje hingen, werd te Geneve de Algemeene Vergadering van de Liga gehouden. In weerwil van artikel 19, waarbij
beraadslaging wordt voorzien in geval een toestand dreigt
oorlog te verwekken, hield men er zich onledig met plechtige
discussies over de hervorming van den Covenant, en werd
geen woord gesproken over Tsjechoslowakije. Geen woord ?
Toch wel ! Door den H. Litvinof, omdat hij geen kans kreeg om
zich elders te laten hooren. Tijdens de crisis van den Europeeschen vrede trad de Sowjetunie, de formeele bondgenoot van
Tsjechoslowakije, maar eenmaal op het tooneel : om zijn nota
aan Polen te overhandigen, en de onderneming eindigde dan
nog met een waren kaakslag. Bij de vier groote mogendheden
.schijnt niet eens de gedachte opgekomen te zijn de lieden van
het Kremlin bij Naar beraadslagingen te betrekken, ook niet
bij Frankrijk dat ermede verbonden is. Hadden zij het inzicht
gehad Moskou buiten de Europeesche gemeenschap te sluiten,
zij hadden de zaken niet beter kunnen aan boord leggen. Dat
inzicht hadden zij weliswaar voorzeker niet, en het was er
alleen om te doen een compromitteerenden partner dood te
zwijgen. Na de Miinchensche besprekingen echter zullen zij
voorzeker dat inzicht krijgen. De Britsche politiek was nooit
bijzonder verzot op een samenwerking met de Sowjets in
Europa ; in de klaarziende Fransche kringen kon men niet
anders dan het verbond met Moskou betreuren dat, in ruil voor
een zeer problematischen steun, tal van ernstige bondgenooten
heeft verwijderd. Het accoord van Munchen was een ideale
aanleiding om de agitatie van uiterst links stop te zetten, en
voorgoed het pakt met de USSR << en veilleuse >> te zetten.
Inderdaad, de overeenkomst van Munchen had als onmiddel-
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lijke uitwerking een totaal veranderd klimaat te scheppen in de .
internationale betrekkingen. Voor 28 September had men vijf.
jaar sang alleen op de twee bloks gedacht waarin Europa, zoo.
scheen het, voorgoed was gesplitst, 's anderendaags had iedereen den mond vol van Europeesche samenwerking. Men was
op enkele uren, na vijf jaar ondragelijke spanning, teruggekeerd
tot de rustige dagen van 1933, wanneer dezelfde Hitler, dezelfde;
Mussolini, dezelfde Daladier, met den voorganger van den.
H. Chamberlain, Macdonald, het Vier-Mogendheden-Pact had
den gesloten, en een directorium opgericht bestemd om alle
Europeesche vraagstukken, na vriendschappelijk overleg, in
der minne te regelen. De dag van Munchen was in feite de
eerste zitting van dat directorium. In het accoord van Munchen.
werd de gebeurlijkheid ingezien dat nieuwe conferenties der
vier regeeringshoofden zouden plaats grijpen. En alle deelne-mers spraken hun blijde overtuiging uit dat de nieuwe politieke
methode de grootste verwachtingen billijkte voor de toekomst..
Overigens bleef het niet bij interviews. Daags na de sluiting"
van het accoord hadden de H. Chamberlain en de Fuhrer een
nieuw onderhoud, waarna zij den wil van hun beide volkeren
uitspraken nooit meer oorlog tegen elkander te voeren : demethode der rechtstreeksche raadplegingen zou alle gevaar
hiervoor uit den weg ruimen.
De Duitsch-Engelsche verklaring had de beteekenis van een!
eerste tastbare afbreuk met de politiek der bloks die Europa.
had beheerscht. In bepaalde linksche kringen te Parijs werd.
zij weliswaar aanzien als een begin van verwijdering tusschen
de twee zgn. zuster-demokratien. Dat was zij stellig inzoover
Frankrijk tot hiertoe alleen was om de vriendschap van Londen
te genieten. Het feit is echter dat in de verantwoordelijke
middens van de vier hoofdsteden de tendens hoogtij viert om
op te kramen met de tot hiertoe gangbare begrippen, en zonderideologische overwegingen tot een innige samenwerking te:
komen die dan toch, evident genoeg, alleen den vrede kan
verzekeren. Het is sinds jaar en dag de hartstochtelijke wensch.
van den H. Chamberlain goede verhoudingen tot stand te bren--,
gen tusschen zijn land en de beide dictatuur-staten. Ook de:
H. Daladier gaf, al vijf jaar geleden, het bewijs dezelfde strevingen te koesteren. Het komt er alleen op aan dat hun beider
politiek niet door de petieterige werking van agitators of
,

,
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portefeuille-jagers zou worden gestoord. Het heeft er in GrootBrittanniee den schijn van alsof de H. Chamberlain een populariteit heeft verworven, die alleen met deze van de grootste
figuren uit het Victorian Age kan worden vergeleken, en voor
onbepaalden tijd onaantastbaar is. Van zijn kant heeft de H.
Daladier tijdens de crisis bewezen zijn tegenstrevers te kunnen mat zetten. Getuige daarvan de manier waarop hij zich
van een bendje communistische woelmakers ontmaakte : het
volstond hem hen te... mobiliseeren, en alles was opnieuw rustig.
Penslotte zijn wij overtuigd dat ook in de totalitaire staten
het zaad in goede aarde is gevallen. Het is toch klaarblijkelijk
in hun belang met de mogendheden van het Westen goede betrekkingen te onderhouden, en van haar door vreedzame onderhandelingen to bekomen hetgeen waarvoor zij anders de bloem
van hun jeugd zouden moeten opofferen ; en met welk gevolg ?
Een woord nog over den Tsjechischen medespeler van het
drama. De regeering van Praag boet thans op wreede wijze
de zware vergissingen uit die zij in twintig jaar tijds opstapelde.
Na de Sudetenduitschers, na de Polen, zal zij wellicht ook nog
een millioen Hongaren moeten afstaan. De Duce houdt krachtig
vast aan deze versterking van de wipplank van den DuitschItaliaanschen, en misschien vooral Italiaanschen invloed in
Midden-Europa. Zijn plan zou zelfs zoover gaan ook Slowakije
aan de Hongaren te laten teruggeven, om zoodoende een territoriale verbinding tot stand te brengen tusschen Polen en
Magyaren, en Bohemen tot zijn historische grenzen terug te
brengen. Zelfs al wend deze droom niet verwezenlijkt, wat zal
er overblijven van den Staat der Heeren Masaryk en Benesj ?
De afgestane gebieden vallen samen met de strategische grens
van de bergkammen ; Tsjechoslowakije zal dus volkomen onverdedigbaar worden en alle geopolitieke beteekenis verliezen. De
allianties met Parijs en Moskou vervallen vanzelf indien het
land een Internationale waarborg bekomt. Het is overigens
licht te gissen dat Parijs na de gebeurtenissen der jongste
weken, niet bizonder populair meer is aan de oevers van de
Moldau ! Wil dat zeggen dat Praag zich als satelliet in het
Duitsche systeem zou laten invoegen ? Wij gelooven het niet:
na dezelfde gebeurtenissen is de Tsjechisch-Duitsche tegenstelling zeker heviger dan ooit tevoren. De ongewone spoed waarmede Praag dezer dagen een begin van voldoening schonk aan.

90

INTERNATIONALE KRONIEK

Polen en Hongarije maakt een veronderstelling billijk : dat het
trachten zou met beide staters vriendschappelijke verhoudingen
aan te knoopen om hen misschien allengs met de Kleine Entente
samen te smelten, om een tegengewicht te vormen tegen het
systeem der vier groote mogendheden. Het ware niet de eerste
maal dat de H. Benesj zulke ambities zou koesteren. In hoever zij nu werkelijk bestaan weten wij niet, in hoever zij
bijval zouden genieten nog minder. Een ding is zeker : de historische rol van Bohemen-Tsjechoslowakije als wig in de Duitsche
gebieden, behoort voorgoed tot het verleden. En het is onze
overtuiging dat de zaak van den vrede er niets bij verliest.
Ook op dat gebied dus lijkt ons de historische daad van
Munchen een duurzame bij drage tot het herstel van de harmonie
in Europa. Het is hier de plaats om een diepe hulde te brengen
aan de vier staatslieden waarvan zij het werk was. Vooral de
H. Chamberlain, de << pelgrim van den vrede >>, waarbij zich
dan de Duce kwam voegen, hebben door hun bemiddelende
werking onuitwischbare verdiensten verworven die de geheele
menschheid nooit mag vergeten. De << big four >> verklaren zich
bereid om het werk van 29 September voort te zetten. Verschillende problemen wachten nog op hun oplossing : de inmenging
in Spanje, de kwestie van de Middellandsche Zee en van het
Nabije Oosten, het vraagstuk van de Duitsche koloniin. Men
verlieze geen tijd, men zoeke naar een oplossing, ook daarvoor.
Er wordt reeds met aandrang gewag gemaakt van het bijleggen
van de Fransch-Italiaansche veete, van een onderhandeling
Mussolini-Chamberlain, van een Fransch-Duitsche repliek van
de verklaring van 30 September. Geve God dat de geest van
Munchen over Europa blijve zweven ! Hij zal de volkeren de
oogen doen richten naar wat hen vereenigt, en zich niet laten
blindstaren op wat hen scheidt ; hij kan de grondslag uitmaken
van een betere verstandhouding die aan het begrip van Wester.sche volkerengemeenschap zijn volle waarde terugschenkt, en
•aan het Oude Europa een duurzamen en oprechten vrede.
3 October 1938.
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Godsdienst-Moraal
Prof. Dr. J. SEVERIJN, Principa. Wijsgeerige inleiding tot de
Broekhoff, Utrecht, 106 blz.
godsdienstwetensehap.
In dit boek Windt men voornamelijk, as in een tegenstelling, een zeer
korte schets van het verloop van het philosophisch denken, en de postulate
van de calvinistische theologie. De ontwikkeling van het philosophisch
denken (men springt onmiddellijk van Aristoteles op Descartes, met uitschakeling van heel de katholieke middeleeuwsche philosophie << hoewel
daartegen eeni.ge bedenking kan rijzen >> ! (blz. 18)) wordt geschetst ale
een noodzakelijke afzakking naar een rationalistisch pantheisme of een
a-religieus naturalisme. >>Philosophie, zoo beweert S., involeert principieel
genomen de negatie der religie, omdat zij de openbaring negeert.>> (bi.
63) . De calvinistische theologie moet dus los staan van elke philosophische
beschouwing : <De religie heeft derhalve geen behoefte aan deze wijsgeerige termen en moet zich tegen den wijsgeerigen inhoud zelfs verzetten*.
(bl. 68) . De dialectische theologie van Barth, met hare bespiegelingen over
de absolute transcendentie van God, de pogingen van jongere calvinisten
om een ware philosophisch verantwoorde theologie op te bouwen, worden
dan ook ten stelligste afgewezen. Godsdienst is volgens S. een absolute
grootheid op zich zelf; hij begint met een blind geloof, waarbij elk
verstandelijk, philosophisch inzicht vreemd blijft. Zelfs bestaat er tusschen
beiden, geloof en wijsbegeerte, een onoverkomelijke tegenstrijdigheid :
'Men aanvaardt de autoriteit der openbaring, of men aanvaardt het
standpunt van het absoluut idealisme, Calvijn of Hegel)). (bl. 93) .
In dit boek blijkt eens te meer, hoe hat protestantisme en vooral het
calvinisme door de eeuwen heen de bedenkelijke erfenis meedraagt van het
middeleeuwsch nominaliame, van de theorie der K twee waarheden >>, alsof
het mensehelijk verstand, dat we van God ontvingen, objectief in tegenspraak kon komen met de waarheden die dezelfde God ons openbaart!
Gelukkig hebben we niet ate kiezen tusaehen Calvijn of Hegel, maar vinden
wij de harmonisohe overeenkornst van het geloof en de kennis, de openbaring en de wetenschap in de christelijke theologie van een Thomas van
Aquino, die door S. totaal word over het hoofd gezien.
,

F. DE RAEDEMAEKER S. J.
* Onder deze rubriek worden met een * aangeduid de werken die ex professo over
den godsdienst handelen en door niet-katholieken werden geschreven. Zij vallen du.
over 't algemeen onder de wet van den Index.
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Albert EHRHARD, Urkirche and F " katholizismus. Verlag
der Buchgemeinde, Bonn, 328 blz., RM. 5.40.
De eerste eeuwen van het Christendom waren het voorwerp van een
groot aantal his,torische standaardwerken, zoowel protestantsehe ales
katholieke. Schrijvers ails Batiffol, Duchesne, Allard, Harnack, Lietzmann,
Lebreton, yam de voornaamsite 'te noemen, schijnen de stof te hebben
uitgeput. Het boek van den geleerde A. Ehrhard, die reeds in 1932 zijn
tDie Kirche der Martyrer>> uitgaf, geeft nochtans den indruk van iets
nieuws. Wat bijzonder opvalt in zijn nieuw werk is de duidelijkheid van
de indeeling, izelf een gevolg van het buitengewoon schrander doorzich.t
dat S. blijkt to bezitten in den logischen samenhang der fe2ten. In he
eerste deel : Urchristentum and Urkirche wordt op waarlijk mee.9terlijke
wjjze de groei geschetst van de Kerk, die uit het Jodendom gesproten,
dreigde daarin 1te verstikken door het nataonaal particularisme van de
Joden: Maar dank vooral de machtige persoonlijkheid van Paulus, verbrak
zij de knellende banden en verspreidde zich in het heidendom, zoodat de
apostel Johannes op gevorderden leeftijd een Evangelie kon schrijven,
dat duidelijk op de heidensche geestesgesteldheid is afgestemd.
In het tweede deel : « Die Martyrerzeit and die Ausbildung des Frtihkathotizismus im Morgen- and Abendland » 'teekent S. de ontwikkeling
en den strijd van de jonge Kent in de heidensehe levensruimte. De periode
der martelaren, de eerste ketterijen, die niets anders waren dan de
poaingen van de heidensche wijsbegeerte om de leer van Christus to over
woekeren en in het menschelijke te versmachten, de positieve opbouw
intusscheen van het kerkelijk geloof en hest kerkelijk leven in al zijn
uFtingen : dat alles wordt in een buitengewoon heldere synthese uiteengezet. Ten slotte komt het einde der vervolgingen met en na Diocletianus,
en de grootsche figuur van Constantinus den Groote die de Kerk bevrijdde
besluit het werk.
Dit boek is een werkelijke aanwinst voor de katholieke wetenschap,

en na dit schitterend overzicht van drie eeuwen katholieke geschiedenis,
begrijpen we beter den zin van de woorden waarmee de schrijver zijn werk
aanvangt : <Hot begin van het Christendom verliest zich niet in het
duister der tijden, noch ligt het in de schemering der legende; het staat
veeleer in het voile licht der geschiedenis . '
,

F. DE RAEDEMAEKER S. J.

Dr. VAN ROOM H. O.F.M., Het onvruchtbaar-maken van den
mensch, als medische behandeling, neo-malthusiaansche
practijk, eugenetische maatregel, en middel tot bestrijding
van sexueele criminaliteit. -- Teulings, 's-Hertogenbosch,

De Standaard, Antwerpen, 284 biz., fl. 3.90.
Wie wel moet dit vraagstuk grondig bestudeeren, kan Been beter
gids vinden dan E. P. van Rooy. Zijn studie is izelfs te uitgebreid ; ze zou
duidelijker zijn door meer beknoptheid en door grooter eenvoudigheid in de
aspecten 'i (ethisch, natuurreehtelijk...) . De physiologisehe begrippen
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staan scherp af'geteekend, wat zeer prijzenswaardig is. Hoewel de leer
grooten waarborg geeft, veroorloven wij ons toch her en daar een bescheiden vraag►teeken te plaatsen. Het spreekt vanzelf, Fiat dit uitvoer°ig boek
niet voor het groote publiek is, maar slechts voor theologen, geneeskundigen en criminologen.
J. SALSMANS S. J.

A. D. SERTILLANGES O.P., De mystieke Roos, Nederlands van
A. M. JANSEN O.P. Het Spectrum, Utrecht, Zonnewende, Kortrijk, 1938, 170 blz., ing, Fr. 21, geb. Fr. 30.
Als E. P. Sertillanges een boek gaat schrijven over Onze Lieve Vrouw,
dan mag men zeker hooge theologische beschouwingen verwachten met
diep gevoelde uitingen van eerbied en liefde. flit vindt hier de lezer
inderdaad, en wel tot zijn groot genoegen en geestelijk voordeel, indien
hij ontwikkeld genoeg is, om die bespiegelingen zonder al te groote
inspanning te begrijpen. Van de Voor{beschikking van Maria, door haar
evangelische levensgebeurtenissen heen, tot haar tegenwoordige Bemiddeling in den hemel, zet de geleerde schrijver de deugden en eereti'tels der
Rosa mystica uilteen. Een der schoonste en niet al te uitvoerige boeken
over Onze Lieve Vrouw geschreven.
J. SALSMANS S. J.

Bruno H. VANDENBERGHE O.P., Chrysostomus herleeft, keur
van preeken. Geloofsverdediging, Antwerpen, 1938, 270
blz., Fr. 27,50.
Het was een gelukkige gedachte een Bloemlezing uit Chrysostomus in
het Nederlandsch te bezorgen. Onze priesters kunnen er veel uit leeren
voor hun prediklatie, en vrome zielen vinden daarin een stichtende lectuur.
Na een Voorwoord door E. P. Callewaert, en een belangwekkende levensschets van den heiligen Redenaar, staan good gekozen uitvoerige citaten,
volgens authentieke teksten, over zeer verschillende onderwerpen : kerkelijike feesten, fei^ten uit de Schriftuur, geloofswaarheden, zedelijke voorschriften, ens. Deze vertaling is vlot en aangenaam om lezen ; er zijn
noch-tans te veel basttaardwoorden en moderne termen, en hest geslacht
der woorden wordt niet goed in acht genomen : wat ons, Zuid-Nederlanders
ondragelijk voorkomt. Indien E. P. Vandenberghe nog uit andere Kerkvaders een keur van uittreksels bezorgt, zou hij daar volstrekt moeten
op letten.
J. SALSMANS S. J.

R. P. QUILLARD C. SS. R., De verheven schoonheid van het
Priesterschap, naar het Frans bewerkt door R. Ph. BRUINEMAN O.P. Urbi et Orbi, Utrecht, Zonnewende, Kortrijk, 1938, 223 blz., gen. Fr. 42, geb. Fr. 56.
Digit boek geldt als een der bes'te, voor jongens geschreven, over de
priesterroeping. Het werd opgesteld om deugdzame jongelingen de verhevenheld van het Priestersehap eenigszins te doen begrijpen, en tevens om
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in hen den wensch daartoe te doen ontstaan of ate bevestigen. Benevens
heerlijke beschouwingen over den priester als m:iddelaar, offeraar, levenwekker, vertrooster, sslaehtoffer, enz., enz., bevat het pakkende levensscheteen van voorbeelddge priesters, en de grondstellingen omtrent de
4 roeping >>. Hier vinden wij enkele wellicht al te strenge uitdrukkingen,
waar het gaat over de verplichting van de << vocatie > te volgen (b z. 9-12,
180) . Jammer, dat cht schoone werk nog al duur kost, en in de << nieuwe
spelling opgesteld is : een dubbele hinderpaal am het onder onze Viaa msche
etudenten te verspreiden.
J. SALSMANS S. J.

P. DONCCEUR, La Saintete de la Femme. Vier conferenties. -Ed. de 1'Orante, Parijs, 72 blz.
P. Doncceur over < de heiligheid van de Vrouw — dat moet men
gelezen hebben. Hier put P. Doneceur werkelijk in de rijkste +gaven van
zijn rijk gemoed. Dit is van het allerfijnste en keurigste wat er, bij ons
weten, over de heiligheid van de gehuwde vrouw : over hare roeping tot
heiligheid, het heliliigdo m. van het Tehuis, de heilaging van de lief de, en de
gave van het Leven, geschreven werd.
L. ARTS S. J.

Dr. K. A. H. HIDDING, Mystiek en Ethiek in Schweitzers
geest. -- H. D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 104 b1z.,
ing. fl. 1,75, geb. fl. 2,25.
Een anthropologische studie, om een oprecht en veelzijdig-begaafd
•oeker, Alb. Schweitzer bij het Nederlandsch denkend en zoekend publiek
bekend ite maken. Schweitzer is een zoeker : men moet vele en Lange en
kronkelende wegen afleggen om hewn te volgen. De uftkomst is de thesis
welke Hiddang als motto bovenaan zijn studie plaats►t : << Alie tiefe Philosophie, al'Ze tiefe Religion ist zuletzt nichts anderes als ein Ringen urn
ethische Mysitik and rnystische Ethik. >>
Schrijver heeft deze ideee-nwereld in enkele bladzijden aangevat. Dit wil
zeggen, dat zijn studie zeer strak gespannen staat en proppensvol zit.
Zijn begeestering voor den persoon Ivan S. maakt hem niet blind voor de
tekorten van zijn systeem.
H. is modern protestant : zijn oordeel over het katholicisme is eerbledig
en welwiliend, maar desniettemin in menig opzicht onvolledig, oppervlakkig
en valech.
L. ARTS S. J.

Leo WEISMANTEL, Meneer Vincent.
De Residentiebode,
's-Gravenhage, 238 b1z., ingen. Fr. 48, geb. Fr. 65.
Deze nieuwe levensbeschrijving van den H. Vincentius a Paolo -naakt
geen aanspraak op wetenschappelijkheid. Ze zoekt niets nieuws aan het
lichht te brengen betreffende de veelvuldige activiteiten van den heilige,
en zijne stelling tegenover de sociale en religieuze stroomingen van zijn
tijd. Zrj geeft ons eehter een zeer suggestief beeld van den grooten
4c aalmoezenier >> en van den tjjd waarin hij leefde. Zij is een degelijke
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biographie bestemd voor een Breeden lezems'kring. De Nederlandsche
bewerking van Louis Thijssen doet eerder denken aan een oorspronkelijk
boek.
D.

Wijsbegeerte
Dr. Flor. P. J. PEETERS, Eigendomsrecht en recht op eigendom. Karel Beyaert, Brugge, 172 blz., Fr. 32,50.
In dit boek heeft S. een overgroote som van kennissen en lectuur over
philosophie, geschiedenis, recht, enz., ondergebracht. Door dezen overvloed
aan feiten en gegevens kan, men een of andere dwal ing verklaren. S.
beweert, op bl. 105, dat <<de Geschiedenis leert dat in allerprimitiefste
gemeenschappen geen privaateigendom bestaat, maar dat deze nste1ling
reeds zeer vroeg te voorschijn treedt, zoodat ons de oudste gegevens
o nntrent Griekenland op het bestaan van privaateigendom wijzen.>> Om
zich over deze zaak een juister denkbeeld te vormen, grijpe men naar het
pas verschenen werk van P. Schmidt : KEigentum auf den Aeltesten
Stufen der Menschheit>>.
Over het algemeen mogen we nochtans verklaren dat S. veel talent
aan den dag legt en een vruchtbare schrijversloopbaan in het vooruitzicht
heeft.
L.
d.
S.

Drs. P. H. VAN DER GULDEN, Philosophische propaedeuse.
Dr. H. J. POS, De zin der wetenschap.
Dr. P. STERKMAN, De beteekenis van Descartes' wijsgeerige
methode. Van Gorcum & Comp. N. V., Assen, 30 tot
40 blz., fl. 0,75 elk ; bij inteekening fl. 0.60.
Met deze drie brochuren wordt onder den titel Theoria een nieuwe reeks
korte wijsgeerige geschriften uitgegeven onder de redactie van Dr D.
Bartling, Dr J. H. Carp, Dr T. Goedewaagen, Dr R. J. Kortmulder en
Prof. Dr H. J. Pos. << Deze geschriften, zegt het voorwoord der Redactie,
zullen theoretische beschouwingen bevatten onder het licht der wijsgeerige bezinning zonder dat haar actualiteit in verband met haar beteekenis voor onzen tijd uit het oog wordt verloren. >> In de eerste brochure
betoogt Drs P. H. van der Gulden de noodzakelijkheid van een wijsgeerig
onderricht in het middelbaar onderNvijs. Maar welk wijsgeerig onderricht
S. heeft de beste verwachtingen van een soort euristische methode die
klaarheid van begrippen moet scheppen in den geest der leerlingen. Hij
wijst echter elk dogmatisme af, vooral het aristotelisme. Maar een begrip
is toch maar klaar wanneer men het kan meten aan een ander dat
reeds duidelijk is voor het verstand, zoodat men tenslotte toch moet
teruggaan tot een eerste systeem van begrippen waarvan men de waarheid inziet. Wij betwijfelen of het onderwijssysteem door S. voorgestaan
de moderne scepsis — die hij verwerpt -- kan overwinnen.
In c De zin der wetenschap >> betoogt Dr Pos terecht dat men de
wetenschap niet kan schatten naar het nut dat zij oplevert voor den
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beoefenaar of voor de gemeenschap. De wetenschap moet op zichzelf
gewaardeerd worden. Zij is eerst en vooral een objectief historisch
proces dat streeft naar de volmaaktheid van het menschdom; zij is ook
de hoogste werkzaamheid van den menschelijken geest. Waar S. handelt
over de rol van wil en gevoel in het denken is hij op zijn bast. Hij besluit
met enkele beschouwingen over de tegenwoordige maatschappelijke crisis
der wetenschap. Alhoewel deze brochure het lezen waard is, toch stelt
zij ons in onze verwachtingen teleur. De begripsbepaling is te vaag
en daardoor de gedachte te onduidelijk. De << zin der wetenschap >> slaat
nu eens op het denken over 't algemeen, dan weer op de natuurwetenschappen, ofwel op hetgeen men het inzicht, het << invoelen >> noemt. De
zin van het denken onder al zijn vormen willen aanduiden in een 25 bladzijden is een to gewaagd opzet en kan moeilijk tot de gewenschte
klaarheid brengen.
Dr Starkman geeft ons in de derde brochure een schets van Descartes
als van den << brenger van een keerpunt binnen de kennisleer >>. S. stelt
zich beslist op kantiaansch standpunt en noemt de wijsbegeerte : << het
inzicht in het einde der kenbaarheid >> (blz. 8) . Na deze negatieve definitie
die feitelijk alle wijsbegeerte onmogelijk maakt, valt het den schrijver
niet lastig de groote rol aan te toonen die Descartes speelde in de
ontvoogding der wetenschappen. Dit is inderdaad de grootste verdienste
van den franschen wijsgeer : hij is de theoretische grondlegger van de
eigen methode van de moderne wetenschappen. Maar op wijsgeerig terrein
beteekent zijn systeem een achteruitgang, geen blijvende aanwinst. Twee
eeuwen philosophie gingen er aan verloren om een brug te vinden
tusschen de << cogitatio >> en de << extentio >, den geest en de stof die hij
totaal scheidde tegen de ervaring en de philosophische traditie in. Wie
Descartes op wijsgeerig gebied op het schild wil dragen, moet noodzakelijkerwijze Aristoteles en de Scholastiek verwerpen. Het moet ons dan
ook niet verwonderen in dit boekje een scherpe kritiek van beide systemen
te vinden. De verkeerde toepassing van de deductieve methode of de
constructie van het cosmologisch beeld moet Dr Sterkman toegegeven
worden. Zijn kritiek echter op de metaphysics van Aristoteles is uiterst
zwak; en waar hij zegt dat de Scholastiek << de moeilijke leer der polariteit
(van Aristoteles) niet kon begrijpen >> (blz. 22) kunnen we schokschouderend voorbijgaan. Wij raden den lezer aan naast dit werkje de korte
studie van Et. Gilson te raadplegen : << le Realisme methodique >>. Daarin
vindt hij een veel juistere kritiek van het aristotelisme, kritiek, dat wil
zeggen : een onderzoek aangaande de blijvende en de bijkomstige elementen der peripatetische leer.
F. DE RAEDEMAEKDR S. J.

Wetenschap
Henry Habib AYROUT S. J., Mceurs et contimes des Fellahs.
Payot, Parijs, 1938, 32 afbeeldingen, 192 blz., Fr. Fr. 25.
De laatste jaren verschenen er over Egypte een heel aantal boeken
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en artikelen, in kranten en tijdschriften. Slechts enkele regels of hoogstens enkele bladzijden handelden ern over de Fellah's, de geelbruine
Egyptische landbouwers. Pater Ayrout, een Egyptenaar, die de gelegenheid heeft de Fellah's van dichtbij in hun midden bezig te zien, nam
de taak op zich het leven, het menschenleven van deze nakomelingen der
nude Egyptenaren te schetsen. Hij is er in geslaagd ons een boeiend en
leerrijk boek aan te bieden. Hij vertelt van hun werkzaarnheden op het
veld : ploegen, besproeien, onderhouden der besproeiingskanaaltjes..., van
hun levenswijze in hun met sierlijke palmboomen omgeven dorpen, enge
straten, cubieke huizen..., van hun godsdienst en bijgeloof..., van hun
gebruiken bij de groote gebeurtenissen in het leven : geboorte, huwelijk,
ziekte en dood. P. Ayrout legt vooral den nadruk op hun socialen toestand,
op de diepe, zoowel geestelijke als stoffelijke ellende, waarin de Fellah's
rinds eeuwen gedompeld liggen. Hij vraagt voor hen stoffelijken en godsdienstigen bijstand, toont aan dat het plicht is voor tie regeering en voor
hun medeburgers deze menschen ais menschen te behandelen en eindigt
met de woorden van Z. H. Paus Pius XI tot het Mexicaansch Episcopaat
(28 Maart 1937), die zoo bijzonder toepasselijk zijn op de Fellah's : << Ce
sont des millions d'etres humains qui, frequen l-ment, vivent dans une
condition si triste et si miserable qu'ils ne jouissent m me pas de ce
minimum de bien-e-tre indispensable pour conserver la dignite humaine. %>
L. VERELST.
-

Luc. VAN ISEGHEM en Alb. DE M JNNYNCK, Modern
Textielontierzoeko De Standaard, Antwerpen, ingen,
Fr. 110, geb. Fr. 125.
Een prachtig uitgegeven boek, dat ieder textielnijveraar en technicus
zou moeten bezitten. De theorie en de techniek van het onderzoek der
vezels, zoowel plantaardige en dierlijke als kunstmatige, wordt scheik ndig en physisch uitgelegd. Talrijke tabellen, berekeningsvoorbeelden en
keurige illustraties lichten de stof toe.
Meer en meer moet de nijveraar zich op de hoogte der wetenschappelijke
vorderingen houden wil hij niet verdrongen worden door de steeds
scherpere mededinging, terwijl de handelaar alle specifieke kenmerken
der vezels moet kennen onz de aangeboden mengsels kwantitatief en
kwalitatief te kunnen bepalen. Daarom is dit werk voor beiden een
onmisbaar studie- en referentieboek.
Prof. W. KOCH.

Geschiedenis en Cultuurproblemen
Pierre NOTHOMB, Le Drame de 1839; Uitgave << Les petites
etudes de Belgique . H. Sengier, Luik, 1938, 137 blz.,
Fr. 10.
Pierre Nothomb komt ons in dit boek herinneren aan de gevaarvolle
en sombere dagen welke Belgie in den loop der eerste jaren van zijn
onafhankelijk bestaan heeft te doorworstelen gekregen. Het is de groote
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verdienste van den steller de geschiedenis dezer bange tijden tot ons te
hebben teruggebracht in een degelijke en goedkoope uitgave alsmede in.
een vlotte en ontroerende taal. Hugo VAN DE PERRE.

Marjorie JUTA, Oom Paul, de heldhaftige geschiedenis van.
Zuid-Afrika. Ned. vert. van R. Wiessing-De Sterke.
H. P. Leopold's, 's-Gravenhage, 1937, blz. 241, fl. 2.90.
Het is me onbekend of de schrijver een Engelschman of een ZuidAfrikaner is. In elk geval werd het boek oorspronkelijk in de Engelsche
taal gesteld. Vertaler en uitgever leverden dan ook hoogst verdienstelijk
werk door het Nederlandsch lezend yolk dit spannend boek over onze
Zuid-Afrikaansche stambroeders in Nederlandsche overzetting aan te
bieden. Op waarlijk meesterlijke wijze wordt er de persoon en het streven.
van Paul Kruger in geschilderd. Met de grootsche en heidhaftige geschiedenis van het Zuid-Afrikaansche yolk tot achtergrond, leven wij open ondergang mee, overwinningen en nederlagen van hem die wellicht
een der eerlijkste en grootste politieke figuren is geweest der XIXe eeuw...
Oak vertaling en uitgave verdienen alien lof.
Hugo VAN DE PERRE.

E. LENNHOFF, De laatste vijf uren van Oostenrijk.
landia-Drukkerij, Baarn, 162 biz.

Hol-

Eugene Lennhoff was hoofdredacteur van het Weensche dagblad
Telegraph>> dat tot het uiterste den strijd voerde voor Oostenrijks'
onafhankelijkheid. Toen de Nazi's het pleit gewonnen hadden, in den
avond van den 11n Maart, verliet hij, zooals zoovele andere Oostenrijkers,,.
zijn land als banneling. In zijn bock beschrijft hij op vrij objectieve wijze:
wat hij, als hoofdredacteur van een belangrijk pro-Schuschnigg blad, te:
Weenen meemaakte gedurende < de laatste >> vijf uren van Oostenrijk.
Hij heeft overigens in zijn verhaal genoeg algemeene beschouwingen over
de Oostenrijksche politick ingeweven om het boven het loutere reportage,
te verheffen. Een zeer lezenswaardig document dat het « finis Austriae
tragisch doet meeleven. F.

,

Dr. Leopold WIESINGER, Van Habsburg tot Hitler. Orbis,.
Antwerpen, 1938, 184 b1z., Fr. 30.

:

De diep-tragische lotgevallen van 't ondergaand Oostenrijk, geschetst.
door een katholiek getuige, best geplaatst om veel waar te nemen en
om er over te oordeelen; van 't a ondergaand », niet enkel van den
genadeslag maar daarbij van al hetgeen Bien voorbereidde en uitlegt, van;
of 1914 en zelfs vroeger.
Geschetst met diepe overtuiging, soms met verontwaardiging, maarnooit met benevelende passie.
Derhalve objectief ? Het is onmogelijk ons tegenwoordig van de objectiviteit van elk oordeel rekenschap te geven. De lezing van dit boeiend
werk laat echter den indruk na dat weinigen, in den toestand waarin.
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de schrijver zich bevindt, in ballingschap, evenveel moed en zelfbeheersching hadden gehad om weer te geven niet enkel ware feiten maar de
voile waarheid, dat is het volledig complex van feiten, invloeden, subjectieve gesteltenis der leiders, dat ons het gebeurde naar zijn waar
voorkomen weergeeft. Daarom is dit werk meer dan een << actualiteit >
die na een paar maanden als verouderd moet aangezien.
Dr K. du BOIS S. J.

Eugen HADAMOVSKY, Hitler kimpft um den Frieden
Europas. Centralverlag der NSDAP., Munchen, 1937,
271 biz., RM. 4.
Dit propagandaboek verplaatst ons in Maart 1936, toen Hitler Duitschlands gedemilitariseerd gebied opnieuw door troepen liet bezetten, ten
einde < gelijkbrechtiging > door te voeren en tevens voorstellen deed
tot bevestiging van een bestendigen vrede, inzonderheid door waarborgen
aan Frankrijk en aan Belgiie aan te bieden en door een akkoord voor
te stellen 'tot bestendiging der westergrens. De Fuhrer is dus bewerker
van den vrede evenals van de g'elijkberechtiging.
Om dit bevatbaar en pakkend voor te stellen, beschrijft de schrijver
een kiespropagandatocht Bien hij mocht meemaken : << Mit Adolf Hitler
durch alle deutschen Gaue im Kampf fur Frieden and Gleichberechtigung >>. Vlieggevaar in mistige lucht, stormachtige toejuichingen en
toespraken van Hitler wisselen malkaar af. De toespraken zeggen wat
de lezer weten moet; de toejuichingen begeesteren hem en het vlieggevaar houdt zijn aandacht gespannen. Een behendig propagandaschrift !
Dr K. du BOIS S. J.

Maurice BEDEL, Monsieur Hitler.
92 biz., Fr. Fr. 9.

Gallimard, Parijs, 1937,

Nog een studie dus — de zooveelste — over Hitler.
Naar het gehalte ietwat beter geslaagd dan de doorsnee der vele
werken over of rond ditzelfde onderwerp.
Zij laat een Franschman aan het woord die op zijn gevoeler^s afstemt
en aldus wil beproeven Hitler en het Nationaal-Socialisme te leeren
kennen en begrijpen. Een meemaken van de Reichspartijtagen biedt hem
daartoe de gelegenheid.
Het motto en het werk : Kraft durch Freude, maar voornamelijk de
heerschende opgewektheid en vroolijkheid schijnen den schrijver geweldig
te hebben aangegrepen.
Kortom, een eerlijke poging die uitgegroeid is tot een eerlijk boek,
zonder dat er van een hooge vlucht kan sprake zijn.
H. VAN DE PERRE.

Georges DUHAMEL, Au chevet de la civilisation. --- Coll. Directives, Flamarion, Parij s, 48 biz.
Met dit boekje brengt de heer Duhamel ons een nieuwe kritiek op
den hedendaagschen toestand der beschaving. Als motiveering zegt hij
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dat de volhardende critiek op de beschaving de eerste plicht is van
den mensch der 20e eeuw >> (blz. 16) . In zijn gewonen, zuiveren Stijl schetst
liji verscheidene ziekteverschijnselen van dezen tijd, om, ais Huizinga,
te komen tot de bij hem nog -aarzelende conclusie dat de nieuwe beleving
van het Christendom alleen hulp brengen kan.
Op het terrein der diepere oorzaak heeft hij zich niet gewaagd.
Evenmin heeft hij getracht het alles tot 66n geheel samen te binden.
Soms zijn bepaalde gevolgtrekkingen te specifiek voor de Fransche
cultuur.
Het mag ons spijten dat hij geen vergelijking heeft getroffen met
andere tijdstippen uit de geschiedenis, zooals cultuurhistorici als Ortega
y Gasset en Huizinga. Toch moeten we den heer Duhamel bedanken voor
de zuivere formuleering der symptomen en het vestigen der algemeene
aandacht hierop.
Ook hen die de beschouwingen der cultuurhistorici lazen, zal het goed
doen deze van een geneesheer en bioloog te overwegen. A. H.

P. CONSTANTINUS, Minderbroeder-Kapucijn, Schaduwen en
Licht. Zonder uitgever, 286 blz.
Onder dezen ietwat mysterieuzen titel heeft de bekende schrijver over
Joodsche aangelegenheden een aantal artikelen die in verschillende tijdschriften gepubliceerd waren tot een eenheid gebundeld. Die eenheid is
wel niet zoo volmaakt als wanneer zij oorspronkelijk als hoofdstukken
van ern boek geschreven, waren, maar de onderwerpen hangen toch
voldoende samen om een uitgave in dezen vorm volkomen te i echtvaardigen. Ik ben ervan overtuigd, dat de lezer veel uit dit boek zal kunnen
leeren om een beteren kijk te krijgen op de Joodsche mentaliteit en hun
streven, en dat het hem helpen zal om dieper gefundeerd zijn houding
ten opzichte van het Jodenvraagstuk te bepalen. Schrijver is uitnemend
op de hoogte van de moderne Joodsche literatuur, maar weet ook helder
en objectief waar en onwaar in de verschillende theorieen te onderscheiden.
Wet moet ik hierbij voegen, dat hij In het eerste deel van zijn boek
wel wat erg veel «literatuur» over zijn lezers uitstort en dat ik me
met een zeker wantrouwen afvraag, of de abonnes van Bazuin en
Nieuwe Eeuw hem wel getrouw door de duisternissen van zijn bespiegelingen over << de eningsdrang (sic !) met God >> van de Semietische ziel,
over de Semietische daadverwezenlijking (!) of de << Ich-Du-activiteit,
scheppend-schepsel, mens-God in de voortdurende voortbrenging of
creatie van de daad, de Joodse daad zijn gevolgd. IJit de aangehaalde
woorden, die gemakkelijk met andere als : << toegekeerdheid, heenneiging,
gemilderd, lichamelijke eigenheden die standvastig overerven, een redenering die aldus zich opstelt, ze zullen zich gemakkelijk voelen >> en
dergelijke te vermeerderen zijn, blijkt wel, dat P. Constantinus in het
vervoig er -meer aandacht aan zal moeten besteden om zijn taal van
zulke on-Nederlandsche uitdrukkingen te bevy -den. Overigens van harte
aanbevolen. L. ROOD S. J.
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Kunst
Kan. R. LEMAIRE, Beknopte Geschiedenis van de Meubelkunst,
De Sikkel, Antwerpen, 1937, 196 blz., 127 illustraties,
Fr. 75.
In het <<Woord Vooraf>> geeft Kan. Lemaire duidelijk het nagestreefde
doel te kennen : een vulgarisatiewerk opstellen over de algemeene
geschiedenis van de meubelkunst, die op eigen bodem heeft gebloeid.
Het werd voornamelijk geschreven voor de leerlingen-meubelmakers uit
de hoogere aldeeling van St Pietersambachtschool te Leuven. Dat verkl ,art eenerzijds dat de aangehaalde voorbeelden bij voorkeur te Leuven
werden gekozen en anderzijds dat technische termen over dewelke men
eenigen uitleg kon verwachten, niet omschreven werden. Wij meenen dat
een lijst van de minder gekende termen het boek voor een nog breederen
kring leergierigen nuttig zou maken.
Oorsprong en kenmerken van elken stijl worden nauwkeurig omschreven, en tevens in verband gebracht met de beschaving van den tijd
en met de bouwkunst. Daarbij wordt de ontwikkeling van het meubeltype
niet vergeten. De gevolgde methode is, zooals de schrijver het trouwens
zelf zegt, wat schoolsch en de indeeling scherp belijnd, wat echter het
;.Terk niet schaadt, wel integendeel.
Het werk van den geleerden schrijver, Hoogleeraar te Leuven, verdient
warme belangstelling; het zal menigeen in de gelegenheid stellen zich
een duidelijk beeld te vormen van de evolutie van het meubel. Het is
daarenboven zeer keurig uitgegeven. Ad. JANSEN.

Becht en politiek
G. K. SCHMELZEISEN, Deutsehes Recht. Quelle en Mener,
Tubingen en Leipzig, 1938.
Het werk is hoofdzakelijk bedoeld als eene encyclopedische samenvatting van het nieuwe duitsche recht, << ein zusarnenfa.ssenden Lehrbuch
des neuen deutsches Rechts >, m. a. w. als eene inleiding tot de studie
van het Recht.
Doch wie eene grondig-juridische studie van het ciuitsche recht wil
.anvangen of zijne wetenschappelijke doorvorsching v7il toetsen aan de
alomheerschende beginselen der Rechtsfilosofie zal dit werk als absolu ztonbevredigend terzijde leggen, en wel om tal van redenen; om reden
van den inhoud : simplistisch; van den toon : onwetenschappelijk; van
de strekking : onvertrouwbaar.
De Indeeling is de algemeene klassieke, die in haast alle Rechtsencyclopedies wordt terugg evonden.
I. Het Duitsche Rechtsbegrip . waarbij vooral het wezen, de eenheid
en de bronnen van het Recht behandeld worden.
II. De Duitsche Rechtsontwikkeling : Germaansch Tijdvak ; Middeleeuwen ; Rom einsch Recht ; en voo.ral vol ,grootspraak : Die Neuzelt.
III. De Duitsche Rechtsverhouding. Waarbij vooral de betrekking van
,
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het Recht met het Openbaar leven behandeld wordt. Volk en Rijk. Het
gemeenrecht. Het Familierecht. De Standen.
De toon van het werk past geenszins voor een objectieve of een
dialektische studie. Het is zoo lawaaierig opgesteld, meer gesteld op
sukses en verovering der gedachten dan op echt-wetenschappelijke
waarde. « Wohl felt es nicht an guten Beobachtungen. Aber sie alle
leben noch zu sehr von der Verneinung des bisherigen, des falschen
Denkens. >> ...Wie dus de << nieuwe strekking >> door het huidige regiem
in Duitschland opgedrongen, niet aanvaardt en verdedigt, is een ouwe
heer van 't vorige geslacht geworden.
Diezelfde eenzijdige strekking komt meermaals terug vooral waar de
schrijver handelt over (c Die Neuzeit ».
Noch liegt die Zeit der grossen Wandlung nicht hinter uns. Noch
stehen wir zwischen den Altem and Neuen. >> Dat is de heele leer : wat
oud is en door de eeuwen gedragen en geschoold is a priori verouderd en...
mis. Naar gelang het nationaal-socialisme en de diktatoriale hervormingen vorderen, groeit dan ook die Neuzeit.
Sinds de opkomst van Adolf Hitler zal het Recht dan eindelijk hervormd worden, (zoo stelt het de schrijver althans voor) los van alle
materialistische grondslagen waarin het verzwonden was : << Mit dem
Sieg Adolf Hitlers 1st auoh fiir die Rechtsgeschichte eine neue Zeit
angebrochen >> (blz. 168) .
Vooral zullen in dezen gedachtengang aangemerkt worden de hoofdstukken omtrent Huwelijk en Faimilie. Het huwelijk is : << eene door
de volksgemeenschap erkende, op wederzijdsche trouw, liefde en achting
gesteunde en voortdurende levensgemeenschap (zweier rassegleicher erbgesunder Personen) van twee rasechte en gezonde personen van het
verschillend geslacht. »
Rekening houdend ook met de nieuwe voorwaarden omtrent ras en
gezondheid, worden ook de oorzaken ' van nietigheld van het huwelijk
merkelij vermeerderd en zal de Staatsambtenaar zonder gewichtige
proceduur de verdachte huwelijken zonder meer ontbinden (cfr. verder
blz. 204 en volg.) .
Kortom een werk dat, om zijn eenzijdige strekking, niet als waarlijk
wetenschappelijk mag aangezien worsen ; maar wie naar eerie juiste
kennis zoekt van de nationaal-socialistische hervormingen aan de hand
der wetteksten zelve zal in dit propaganda-schrift veel ontdekken. Zoodat het werk zou mogen heeten << Duitsche Hervorming >> liever dan
c Duitsch Recht ». J. ARTS.

R. VANDEPLJTTE, Beginselen van Nijverheidsrecht. Bruy-,
lant, Brussel, De Standaard, Antwerpen, 1938, 346 blz.,
Fr. 65.
<( In artikel 7 van de wet van 21 Mei 1929 heeft de wetgever verklaard
dat het programme van de Rechtsfaculteiten een leergang in sociale
wetgeving en een leergang in nijverheidswetgeving omvat >>, leergangen
die later aan de Handelshoogescholen en aan de Bijzondere Scholen voor
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Ingenieurs voorzien werden, terwijl << een bepaling voor beide vakken
door de wet niet verstrekt >> werd.
De schrijver laat in zijn << Woord vooraf >> terecht uitkomen dat dit
gemis aan nadere bepaling de professoren in verlegenheid brengt bij het
vaststellen van hun programma : vele wetten, grootendeels door sociale
bekommernissen ingegeven, b.v. die over het arbeidscontract en over het
dienstcontract (van bedienden) , zijn immers van zeer groote economische
beteekenis en het sociale staat in nauw verband met het economische.
Daarom is het niet mogelijk een grens te trekken die op objectieve gronden steunt. Dit willen doen zou zelfs aanleiding kunnen geven tot de
valsche opvatting dat het <<sociale>> naast en zelfs tegenover het <<nijverheids->> d. w. z. het economische staat. Daarom prijzen wij den Schrijver,
professor te Leuven, om de oplossing door hem voor dat netelig vraagstuk gevonden : << er rest voor een professor van nijverheidsrecht... geen
andere uitweg dan een modus vivendi of te sluiten met zijn collega die
het maatschappelijk recht doceert >>.
De gesloten <<modus vivendi>> gal aan den professor in het nijverheidsrecht : « de intellectueele rechten » (uitvindingsbrevetten, fabrieksmerken en handelsmerken, nijverheidsteekeningen en nijverheidsmodellen,
auteursrechten, fabrieksgeheimen, internationals overeenkomsten betreffende de intellectueele rechten) ; e het wettelijk statuut van sommige
nijverheden »; << sommige nijverheidcontracten » (het arbeidscontract en
het dienstcontract) .
Over die uitgebreide stof treft de student hier overvloedige inlichtingen
aan omtrent de ware toedracht der wetten en andere verordeningen,
zooals deze in de eerste plaats uit de rechtspraak kan afgeleid worden.
Een werk dat ook den rechter en den advokaat welkom zal zijn, en
zelfs den betrokkene, indien hij in de rechtswetenschap thuis is.
Een werk waarin de schrijver zich terecht beperkt tot hetgeen hij
geven wilde : een handboek dat het recht bekend maakt zonder te willen
tot kritiek overgaan.
Dr. K. du BOIS S.J.

GISELHER WIRSING, Englander, Juden, Araber in Palestina.
Eugen Diederichs Verlag, Jena, 1938.
Politiek lijkt me een moeilijk vak, maar ik beschouw het als nog een
tikje lastiger een objectief oordeel te geven over de waarde van handelingen en woorden en, n6g lastiger, bedoelingen die tot bepaalde politieke
feiten hebben geleid. Dat in dit boek een zuiver objectief oordeel wordt
uitgesproken, zou ik niet durven beweren. Men hoeft de profetische gave
niet in hooge mate te bezitten om te kunnen voorspellen, waarop de
waardeering van een Duitsch schrijver in onzen tijd neer zal komen. Kort
gezegd : de Engelschen zijn met hun politiek van trouweloos beide partijen
te willen bevredigen en zoo hun << empire > over beide in stand te houden
leelijk in de knoei geraakt; de Joden vechten met al hun intriges en geld
voor een Jodenstaat in Palestina om wille van de heerschappij van het
Weltjudentum; en de Arabieren voeren tegen beiden een nobelen strijd
ter bevrijding van hun bedreigde broeders. In deze voorstelling van
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zaken steekt hoogst waarschijnlljk een stuk waarheid, maar het is
uiterst moeilijk uit te maken hoeveel. Ik verklaar mij eerlijk incompetent
om de geheime motieven van de Britsche politiek te doorgronden, maar
hecht ook geen blind geloof aan de verklaring die Wirsing ervan geeft.
Wat de Joden betreft weiger ik echter aan te nemen -- en schrijver geeft
daar ook geen argumenten voor —, dat allden geld en wereldheerschzucht zouden kunnen verklaren, waarom de Joden juist in Palestina een
eigen staat begeeren; op die keuze moeten naast philanthropische toch
wel voornamelijk historische motieven hun invloed hebben uitgeoefend.
Tot zulke gedachten worden de Joden door Schrijver blijkbaar niet
capabel geacht. Zoodoende blijft zijn boek nogal subjectief en onvolledig.
Dit neemt echter niet weg, dat het zeer interessant en leerrijk moet
genoemd worden voor menschen die het met een beetje eigen inzicht
en kritiek weten te lezen. Palestina is in vele opzichten een brandpunt
en zal dat voorloopig wel blijven. Wirsing heeft zich ter plaatse in dat
gewirwar goed ingeleefd en een zeer lezenswaardige schets van het
verloop van de diverse stroomingen geleverd. Met name zou het goed zijn
als de Neo-Sionisten, zooals Wolfgang von Weisl tegen Wiens overdreven
voorstellingen wij ons in dit tijdschrift April 1937 hebben gekeerd, er
kennis van wilden nemen; mogelijk zou het hun heetgebakerdheid wat
temperen. L. ROOD S. J.

Adv. Maurits LAMBREGHTS, De industrialisatie der Kempen
en de heree iging der Nederlanden. Lannoo, Tielt, 1937,
67 blz. Fr. 15.
Al wie eenigszins is vertrouwd met den politieken strijd om de hereeniging der Nederlanden, kent ongetwijfeld Meester Lambreghts als een
hartstochtelijk voorstander van deze hereeniging. In dit teeken staat dan
ook deze studie. Zij laat o. m, uitkomen, hoe de nijverheid zich iangzaamerhand ult het Zuiden noordwaarts verplaatst en hoe het jonge NoordBelgische nijverheidsgebied geologisch een is met het even jonge RijksNederlandsche in het Zuiden. H. VAN DE PERRE.

Prof. Dr. K. MICHAEL, Bauern unterm Sowjetstern. Blut
and Bodenverlag, Reichsbauernstadt Goslar, 1938, 110 biz.
Dit werk <soil zeigen welche Stellung der judische Marxismus-Kommunismus-Bolschewismus der Bauerschaft in seinem politischen und wirtschaftlichen system eingerLtumt hat>>;het is «in erster Linie fur den Bauern
selbst geschrieben>>. Deze aanhalingen maken ons met Joel, aard en strekking van dit werk bekend, een populaire omwerking eener wetenscha.ppelijke studie van den schrijver: «Die Agrarpolitik der Sowjetunion and deren
Ergebnisse>> 1936, die steunt op talrijke documenten door de Sowjets zelf
gepubliceerd. Vele teekeningen en spotprenten er uilt worden hier weerge,geven. En rijke documentatie en tevens overvloedig propagandamateriaal. Wie er dieper op in wil gaan raadplege de oorspronkelijke studie.
K. B.
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Paul ROHRBACH, Abriss des Deutschtuins ern Ausland and
in den Deutschen Kolonien. W. Kohihammer, Leipzig,
1938, 72 blz., kart. RM. 1,80.
Een zeer zakelijke studie over de geschiedenis van de uitbreiding naar
buiten en over den tegenwoordigen toestand in cGrensdeutschtum0 (Memel,
Sudeten, in Belgi e, enz.) en daarbuiten.
Heeft vaderlandsliefde soms tot eenigszins eenzijdige beoordeeling
gebracht ? 't Kon bijna niet anders. De uitdrukking er van blijft evenwel
kalm en ook kort : geen holle woorden die nutteloos ruimte innemen en
den grond van de zaak verduisteren. Kortom een werk voor ons even
leerrijk als voor den Duitscher. Dr. K. du BOIS S. J.
,

Taal- en Letterkunde.
Frank G. VAN DER RIFT, Le Theatre profane se'rieux en
langue flamande an Moyen-Age. — Nijhoff, Den Haag,
154 biz., fl. 2,40.
Deze thesis waarmee de schrijver promnoveerde ais doctor aan de
Universiteit van Parijs is gewijd aan de studie van de << Abele spelen .
Zij bevat voornamelijk een verhandeling over de abele spelen in het algemeen; daarna een ontleding en beoordeeling van de vier spelen die in
het handschrift van Van Hulthem werden opgenomen. Schrijver tracht
daarna het literaire genre van de A. S. zoo nauwkeurig mogelijk te
definieeren, en wijdt vervolgens zijn aandacht aan de literaire bronnen.
In het laatste hoofdstuk deelt hij mee wat we weten over de opvoering
van deze dramatische werken, voornamelijk aan de hand van de oude
stadsrekeningen.
Schrijver erkent zeif dat hij niet veel nieuws heeft ontdekt. Hij had
het inzicht fransche bronnen te ontdekken, daar, zegt hij, het grootste
gedeelte van de middeleeuwsche nederlandsche literatuur toch uit vertalingen bestaat van fransche werken. Hij is echter in zijn opzet niet
geslaagd en moet, evenals zijn voorgangers, de oorspronkeiijkheid der
vier gekende abele spelen erkennen. Het woord < abel > verklaart hij
niet, zooals Prof. Verdeyen als << kunstig >>, maar eerder als synoniem
van < edel >>, << scoon >>, met een schakeering van << moraliseerend ,
stichtend >>.
Als technische studie over de vier abele spelen zal dit bock zijn plaats
vinden in de bibliotheek van al wie zich interesseert voor de MiddelNederlandsche letterkunde. In een voigerde uitgave zou men nochtans
de storende zegswijze kunnen vermijden : << Un inventaire... au'on trouve
dans les archives du Bisdom de Gard > (blz. 136) . r'. D.

Wolfgang SCHMITZ, O.F.M., Het aandeel der Minderbroeders
in onze Middeleeuwsche literatui r. Dekker en Van de
Vegt, Nijmegen, 172 blz., fl. 4.
Aiwie zich voor de studie der geschiedenis van de Nederlandsche
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ascese en mystiek interesseert, weet welke aanzienlijke plaats hier door
de Minderbroeders wordt bekleed. Sedert Herp heeft hun Orde ons de
meest, talrijke rnys+tieke schrijvers in de Nederlandsche taal geschonken,
ook nog in de 17de eeuw. Totnogtoe moest de geschiedschrijver zich behelpen met de voor vroeger tijd verdienstelijke bibliographie van S. Dirks.
Studies als die van Kruitwagen, Verjans en andere Minderbroeders, als
die van Prosper Verheyden over Frans Vervoort, als die van Dr Poukens
over Brugman, hebben duidelijk de leemten van dat baanbrekend werk
aan het licht gebracht. Pater Schmitz geeft ons een totaal nieuwe bibhographie der Orde in de Nederlanden, voor het tijdvak 1250-1570. Zoowel
de Latijnsche als de Nederlandsche geschriften worden behandeld. Schrijver heeft zijn taak over het algemeen schitterend vervuld : zijn werk
mag in geen enkele studiebibliotheek ontbreken. Voor de studie der
Middelnederlandsche literatuur en der Middelnederlandsche beschaving
is het onmisbaar. Hij geeft niet alleen de bibliographie, maar situeert
schrijvers en werken in hun tijd, en geeft, in de voetnoten, talrijke
verwijzingen, welke voor verdere studie, b.v. voor een thesis, hoogst
nuttig zijn en tijdr000vende opzoekingen zullen sparen.
Na deze algemeene aanbeveling geven wij enkele aanvullingen of verbeteringen.
Bij Broer Cornelis (bl. 146) kunnen wij vermelden dat de beroemde
Jezuiet Franciscus Costerus, die tusschen 1571 en 1575 tweemaal te
Brugge verbleef, een heerlijk getuigenis aflegt voor den gelasterden
Minderbroeder. In De tweede Wederlegginge Francisci Costeri... vant
tweede boecksken P. P. Cock ketters Calvinist... t'Antwerpen... 1606, na op

bl. 13 verklaard te hebben : << Dus sal ick hier alle onnutte Cocks-klappen
laeten vaeren van broer Cornelis >>, getuigt hij bl. 16 : << Broer Cornelis
te Brugge, die is naemaels gekent hebbe voor een seer geleert ende
deugdelijc Religieus bestrijder der ketterijen, wiens voetstappen desen
geus niet weirdig en is te cussen...
Schrijver bespreekt met waardeering mijn Vervoort-bijdrage in den
Bode van het H. Hart, 1920, 1921, 1922. Het zoo belangrijke fragment
Eucharistisch eerherstel, 1924, bl. 172-173 is hem blijkbaar onbekend
gebleven. De invloed van sommige werken op de Woestine in den
Bode van het H. Hart, 1921, bi. 26, aangegeven, wordt daar niet alleen
als mogelijk voorgesteld, maar als zeker.
Men vergelijke nog : de doodstrijd van Jezus (Zie bloemlezing, Prosper
Verheyden, bl. 132) met hetzelfde verhaal in : Maria Meertens, De
godsvrucht in de Nederlanden I, bl. 147-148, en nagenoeg denzelfden
tekst, uitgegeven door P. Stracke in Ons Geestelijk Erf, 1937,
bl. 175-176. Vervoort's afhankelijkheid is hier duidelijk. De nauwkeurige
vergelijking van de Woestine met sommige plaatsen nit het - door P.
Stracke uitgegeven passieverhaal dringt zich dan ook op. Want elders
blijkt de invloed zeker.
In De Pane Anggelorum, waar niet alleen een innig gebed op elk
hoofdstuk volgt, maar waar doorloopend in alle hoofdstukken de overweging met dikwijls prachtige gebeden doorvlochten is, vinden we, op
het einde van het 7de hoofdstuk, den oorsprong van dit werk door
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Vervoort zelf vermeld. Vervoort zag Keizer Karel in 1640 te Mechelen
<< met simpelen cleederen, met een bernerder keersse in zijn hant achter
dat gebenedijt heylighe Sacrament in een generael processie met ontdecten hoofde >>. << Waeruyt >> vervolgt hij << dat ick oorsake nam van dyer
t jt dit boecxken te scriven >>.
Wij meenen nog altijd dat Den troost Gods geen werk van Vervoort
is (Zie Bode van het H. Hart, 1925, bl. 329) . Vooral de taal wijkt in
sommige vaste zegswijzen te veel of van de heel karakteristieke taal van
Vervoort.
Met den schrijver wenschen we van harte dat eindelijk aan lien
grooten Minderbroeder de monographie geschonken wordt, die zijn
werk, zoowel om den vorm als om den inhoud, toekomt.
Moge de schrijver ons in een volgend werk het vervolg van dit boek
geven en zijn studie voortzetten tot aan de Fransche Revolutie. Dan zal
meer en meer blijken dat sedert Herp de Minderbroeders-schrijvers, als
groep beschouwd — wat de mystieke literatuur in de moedertaal betreft
-- een allereerste, wellicht de eerste plaats bekleeden en ons menig
werk van blijvende beteekenis hebben geschonken.
R. HARDEMAN S. J.

Dr. C. D. J. BRANDT en Dr. M. H. DE HAAN, let vreemde
woord. W. de Haan, Utrecht, 798 col.
Ziehier de tweede druk van het bekende << Geillustreerd Vreemde Woorden Boek >>. Hij is zorgvuldig bijgewerkt en zal dezelfde onontbeerlijke
diensten bewijzen als de eerste druk. Al wie de pen hanteert zal er
baat bij vinden dit verzorgde werk bij de hand te hebben. << Het toenemend gebruik van vreemde woorden en termen in couranten, vakbladen
of alle mogelijk gebied, lezingen en dergelijke, brengt den lezer of hoorder, die de beteekenis van deze woorden niet kent en toch weten wil of
moet, er vanzelf toe om ze in een woordenboek op te zoeken. Dit werk
wil hem daarvoor gelegenheid geven. - Hiermee hebben de schrijvers
in het voorwoord het voornaamste doel — dat volkom.en bereikt werd —
uiteengezet. S. L.

Prof. Dr. E. BLANCQUAERT en A. VAN DER PLAETSE,
Nederlandsche fonoplaten, met tekstboekje. De Sikkel,
Antwerpen. Prijs per plaat : Fr. 40, van het tekstboekje
afzonderlijk Fr. 5.
De uitgave van deze eerste reeks van zes fonoplaten voorziet in een
ware behoefte bij het aanleeren van de moedertaal. De twee eerste zijn
korte verhandelingen over de uitspraak van het Nederlandsch. De andere
platen geven ons fragmenten uit de werken van G. Blancquaert, Sabbe,
Buysse, Van Langendonck, Alice Nahon, V. de la Montagne, De Clercq,
Vondel, Bredero : uitstekend materiaal dus voor het opluisteren van
onze letterkundige lessen. De uitvoering van de platen is zeer bevy redigend : de stem van Van der Plaetse is over 't algemeen duidelijk verstaanbaar, alhoewel het timbre misschien wel wat te dof en de zegging
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wat te eentonig is. Het ware misschien beter niet steeds dezelfde stem
op te nemen. We hopen dat andere reeksen weldra mogen volgen en
dat we zoo in staat zullen gesteld worden de mooiste brokken uit onze
literatuur, door onze beste declamatory voorgedragen, te beluisteren.
Dr E.

Oskar VAN DER HALLEN, Vijftig jaar katholieke letterkunde
in Vlaanderen (1885-1937) . Davidsfonds, Leuven, 1938,
128 blz.
Viot geschreven en volkomen lezenswaard, verzamelt en groepeert
deze literair-historische schets tal van bijzonderheden die men nergens
bij elkaar vindt. Met recht brengt de schrijver de katholieke kernen
naar voren : de Gezelliaansche, de heroische, de voor-oorlogsche leiders
van Dietsche Warande en Belfort en van Vlaamsche Arbeid, de katholieke
dichters omheen Van Nu en Straks, de na-oorlogsche expressionisten en
hun opvolgers, het expressionistisch tooneel. Beheerscht en geordend is
de materie nog niet; Oskar Van der Hallen kan zijn overzicht nog heel
wat bijwerken.
Met het oog op een eventueele herziene uitgave, veroorloven wij ons
volgende bemerkingen :
a) Waarom het jaartal 1885 als een aanvang gesteld ? Toen gebeurde
er niets bepaalds ! Daarbij wordt, betrekkelijk breedvoerig (blz. 22-25) ,
Albrecht Rodenbach behandeld, die toch in 1880 overleed !
b) Het inleidend hoofdstuk (blz. 5-14) komt ons weinig . doordacht
voor. Wat noemt de schrijver << katholieke literatuur >> ? Het antwoord
(blz. 9) moge juist zijn; zoo weinig glanst het van klaarheid dat het,
in al de volgende hoofdstukken, eenvoudig geignoreerd wordt. - Aan
welke traditioneele en cultureele bronnen kon, rond 1885, ons Katholicisme zich laven ? Met een summair verwijzen naar de vrijzinnig-liberale
flaminganten en, daartegenover, naar de nationale romantiek, lijkt ons
die vraag, in hoofdzaak zelfs, nog niet opgelost.
c) De tweede periode van Guido Gezelle (Tijdkrans, Rijmsnoer, Laatste
verzen) komt, op blz. 14-17, niet tot haar recht. Vooreerst stond de
dichter werkelijk in een traditie (men leze er zijn beruchte Tieltsche
redevoering, van 1885 juist, eens op na !) en was hij werkelijk een kind
van zijn tijd (hoewel niet van het liberalisme) . Ten tweede versmalt en
verkleint men zijn gestalte, als men in hem alleen den vromen natuur('ichter ziet. Dan dit nog : op welken grond wordt Gedichten, Gezangen
en Gebeden (van 1862 !) aangehaald als de typische bundel wat << vormperfectie >> betreft (blz. 15) ? Mogeiijk denkt de schrijver aan Kleenge
dichtjes; nog is de beheersching van taal en versvorm, in de latere
bun dels, veel grooter.
d) De groepeering in kernen bevredigt niet altijd. Het is b.v. nogal
goedkoop Jozef De Voght, Jan Hammenecker, Hilarion Thans onder de
nabloeiers van Gezelle te rangschikken (blz. 19-20) .
e) De korte samenvatting, bovenaan bij elk hoofdstuk, komt, met het
hoofdstuk zelf, meestal niet overeen. J. Hammenecker b.v. wordt in het
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tweede hoofdstuk behandeld; hij : taat echter vermeld vooraan bij het
vierde hoofdstuk, waarin zijn naar zelrs niet meer voorkomt.
f) De jaartallen van geboorte en afsterven werden, volkomen inconsequent, aangehaald of weggelaten. Herhaaldelijk stuitten wij ook op foutief
geschreven namen : Persijn (voor Persyn) , Van Ostayen (voor Van
Ostaijen) , Declercq (voor De Clereq) , Caeymacx (voor Caeymaex) .
g) De totale schets vait vrij chaotisch uit; de bijzondere karakteriseering van ieder schrijver doet dikwijls verbaal aan.
Oskar Van der Hallen neme ons deze reserven niet kwalijk. Al zouden
wij veel waardebepalingen anders schakeeren, enkele narnen me6r aangeven (Cuppens b.v., Swerts, Magerman, Van Hoeck, Cruysberghs, Haeck
en anderen) , de schrijvers anders indeelen : -- persoonlijke opinies hebben
we hierboven niet voorgesteld. Dit besluit moet ons echter uit de pen :
een geschiedenis van de katholieke letterkunde vergt een principileelkrachtiger greep, een secuurder aesthetisch aanvoelen, meer kennis van
de algeheele cultureele traditie en tensiotte een zorgvuldiger uitwerken.
Van dit boekje verwachten we dus, iiefst zoo spoedig i nogelijk, een
tweede, geheel herziene, nauwkeurig bijgewerkte uitga=-e.
Em. JANSSEN S. J,
-

E. VAN HEMELDONCK, Dorp in de hei. Geert en Greta. -^
Thijmf onds, Den Haag, 1938, 304 blz.
Uit de overeenstemming van dezen titel met Coolen's Dorp aan de
rivier, zal men, met recht, dezelfde inspiratie en structuur afleiden :
evenals Coolen vlecht Van Hemeldonck verscheiden geschiedenissen door
elkander; evenals Coolen beproeft hij, in den schrijftrant, den volkstoon
te vatten.
Met zeer veel toewijding schreef hij zijn roman; in het woord toewijding
leggen wij de hoedanigheden en de gebreken van zijn arbeid. Ziehier de
hoedanigheden : het boek is doorgeurd van liefde voor het dorp Vosselaar
en voor zijn bewoners, alle met evenveel belangstelling gadegeslagen als
met sympathie geteekend; het glanst van onverholen bewondering; het
sprankelt van idealisme. En ziehier de gebreken : het doet even programmatisch en gewild aan; het is met iets te weinig critischen zin geschreven. Onecht-fraai kan de stijl wel eens voorkomen, schematisch en gezocht
de typen en avonturen, onvoldoende gefundeerd en een tikje banaal de
(trouwens te weelderige) tafereelen. Zoo lijkt het ons dat beminnen en
'trouwens te eenvormig hoofdzaak blijven, en dat de Kempische menschen
elkander minder uitbundig zoenen dan de schrijver het voorstelt.
De edele mensch is bij Van Hemeldonck grooter dan, de bezonnen
artist. Zijn lijvig boek, uitstekende volkslectuur, mist de rustige rijpheid,
het organisch volgroeid-zijn, de verscheidenheid van het leven zeif, om,
literair, groote waarde te verwerven. Met recht werd het nochtans, als
manuscript, in den prijskamp van het Kempisch Landjuweel bekroond :
ieder lezer toch laat er zich door boeien en... beter maken.
Em. JANSSEN S. J.
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J. WEINGARTNER, Abalard and Bernhard. Tyrolia-Verlag,
Innsbruck, 380 blz., geb. RM. 5,50.
Deze kultuurhistorische roman schildert het levendig beeld van de
Middeleeuwsche wereld in vollen bloei en vollen strijd. Boven deze wereld
waar het heldhaftige en het lage in schrille tegenstelling naast elkaar
bestaan, rijzen de reuzengestalten van Bernhard van Clairvaux en van
Abelard. De eerste wil de Middeleeuwen vestigen door ze te zuiveren
en door zijne hervorming tracht hij de Kerk te hernieuwen. Abelard is
als een modern mensch die door zijne heftige persoonlijkheid de middeleeuwsche orde een oogenblik dreigt te storen. Zijn vermaarde liefdegeschiedenis met zijn leerlinge Heloise die hij zelf heeft verhaald in zijn
K Historia calamitatum >> (1133-1136) vormt de hoofdhandeling van
dezen roman. De psychologische ontwikkeling van den schrijver van
<< Sic et non » wordt duideliijk afgeteekend, langs de hevige bewogen lijn
van zijn theologische disputen en zijn liefdeleven tot zijn rustig einde te
Cluny en te Marcel-sur-Saone. Deze roman zal door iedereen die een
minimum intellectueele vorming geniet met genoegen gelezen worden.
F. D.

Raymond SEGERS, Stadsrakkers !
Antwerpen.

Geloofsverdediging,

Het uitroepingsteeken achter den titel belooft ons dat we hier echte
stadsrakkerijen >> voorgeschoteld zullen vinden; het daaropvolgend
vraagteeken doet ons betwijfelen of, met die benaming, alles gezegd is.
Neen, het voornaamste zelfs niet; want als de twee studeerende, dichtende, musiceerende, fuivende, politiseerende, even flirtende jonge vrienden Walter Gerrits en Bert Van Kamp beiden in het noviciaat van de
Minderbroeders aanlanden : -- dat is toch m6dr dan een <<stadsrakkerij>> !
Dit Antwerpsche oorlogsverhaal is ons zeer welkom. Wel bestaat het
te duidelijk uit losse anecdoten (persoonlijke herinneringen misschien)
met touwtjes samengehouden; wel vertelt de schrijver te uitgelaten om
zuiver constructief werk te leveren; wel springt hij, romantisch met
'n vers en 'n zwier, over de echte moeilijkheden heen; wel vermengt zijn taal, slordig, het Algemeen Beschaafd met het Sinjoorsch; -maar die jonge Vlaamsche idealisten zijn echt, en het doet ons deugd
(ons, menschen van het geslacht van Walter en Bert) de verheffende
lucht van onze jeugd nog eens in te ademen.
<<Td romantisch, to uitbundig, te weinig critisch en bezonnen>> zullen,
met recht, menschen van andere geslachten over dit boek oordeelen.
Laten zij het daarom toch niet ongelezen!
Em. JANSSEN S. J.

R. HERREMAN, Het helder gelaat. -- Nijgh en van Ditmar,
Rotterdam, 36 blz.
Herreman heeft zich vroeger meenen te herkennen in de figuur van
Don Quichotte, vechtend tegen << des levens molen... die leed met liefde
m;aalt >>, maar hoe deerlijk het wentelend lot hem ook ten gronde sloeg
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en hoe zwaar gebod hij zich ook stelde << geen waan meer te beminnen ,
toch bleef even sterk altijd die eendere drang naar het steeds teleurstellende leven :
K En 'k treed ootmoedig, schoon doorwond nog, weer
den ouden weg tot waar de wieken dreigen.
En wierpen zij mij nog en nogrnaals neer:
ik zal met onvermoeid vertrouwen stijgen
ten molen op, waar elke windenruk,
die mij versloeg, toch maalde aan mijn geluk.

Na jaren verschijnt ons H., nog steeds zichzelf getrouw, en de aanhef
van K Het Helder Gelaat >> is als een frissche echo van het oude levenslied :
( Waar 't lot ons neersloeg hebben wij 't hoofd opgeheven;
wij hebben in onszelf de ellende niet aanvaard;
onterfden zrjn wij, maar ons eigen vreugde waard :
Wij duiken in den droom, wij duiken op in 't leven. >,
Deze poezie is ervaring van een tragische beslotenheid in een wisseling van tegenstrijdige levensmomenten, zonder bevrijdende ontheffing
of transcendentie; ook het helder gelaat waar zij naartoe groeit, de geprezen rust, die zoo onzeglijk is, dat zij een << Vaarwel aan de Poezie
insluit, blijkt ten slotte om reden van haar louter en besloten menschelijkheid toch maar een << moeilijke vreugde >> te zijn en meer een vrede
semen dan een ware vrede. Toch ligt de waarde van deze soms zeer
klassieke gedichten juist in hun levensverbondenheid, die zich om haar
ietwat te gewild bewustzijn graag uit onder den vorm van wijsheid.
Meerdere gedichten zijn, volgens de mode der laatste jaren, vermoeiend-sexueel; of dit en de wijsheid en de poezie steeds ten goede komt.
zou ik niet durven beweren:
De dronkenschap, de drift en nog een sigaret,
wie niet de banden breekt, zal nooit de mast beminnen. >>
Heel wat mooier is de dichter, wanneer hij ontdaan van erotische uitsstallerigheid tot geestelijker diepte verzinkt :
<< Mijn hart weegt van geronnen droomen naar den grond,
waar ik geen weerschijn vindt van sterren die eens blonken.
en wanneer dan uit de intensiteit dezer gansch innerlijke ervaring
een tang ontspringt, ontvallen hem wel eens klanken., die aan Bredero
doen denken:
a Zoo is het goed, zoo moet het zijn,
van elk geluk een zachte schijn,
een geur van verre rozen;
ik heb mijn heil aan m;enig hart,
in vreugde weemoed, vreugde in smart
gezocht, en niets gekozen. >>
L. VANDERKERKEN S. J.

-
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Economie
Heinrich HUNKE, Grundzuge der deutschen Voiks- mid Wehrwirtschaft. Haude and Spernersche Buchhandlung, Berlijn, 1938, 102 blz.
Eerste << Band >> eener reeks brochures van propagandistischen aard
waarin de schrijver ons geeft : « die Darstellung vom Wezen and den
obersten Prinzipen der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik der
Offentlichkeit >>.
Feitelijk maakt hij ons met het na te streven doel bekend, niet echter
met de praktische middelen en wegen om het te verwezenlijken.
De uiteengezette beginselen zijn gezond : de economie moet in den
dienst staan van het Duitsche yolk en niet omgekeerd, met het economisch
liberalisme moet dus radikaal afgebroken worden. Meer dan eens kan
men bijna op paralelplaatsen uit Quadragesimo Anno >> en uit << Caritate
Christi >> wijzen.
Wat wordt echter bedoeld met <c welzijn van het yolk >> en zullen
niet bedenkelijke middelen aangewend worden ? D& r, niet in het bier
uiteengezette programma blijft voor ons reden tot ongerustheid.
K. B.

Technik der graphischen Darstellung.
Verlag des Schweizerischen Kaufmannischen Vereins, Zurich, 1938, 60 blz.,
Zw. Fr. 2,50.
In dit handig boekje heeft de redacteur van «Biiro and Verkaub
verschillende artikels uit zijn tijdschrift tot een geheel vereenigd.
Het boekje bespreekt achtereenvolgeni : de voorstelling der statistische gegevens; de diagrammen naar oppervlakte en inhoud, met aanduiding der meest voorkomende fouten; het nut dat handel en techniek
uit de statistische voorstellen kunnen halen.
Het werk gaat uit van een koopliedenvereeniging die blijkbaar geen
aanspraak wil maken op wetenschappelijke volledigheid en zich beperkt
tot hetgeen den handelaar onmiddellijk nuttig kan zijn.
Deze zal dan ook zijn voordeel met de hem aangeboden uitgave weten
te doen.
J. D.

J. KESTELOOT, Belgie's econornisehe bedrijvigheid.
Beyaert, Brugge, 1938, 202 blz. Fr. 27,50.

K.

Leerboek voor middelbaar- en handelsonderwijs >> en dat volmaakt
beantwoordt aan het doel dat de schrijver zich stelde : aan den student
een zeer zakelijk, duidelijk, aanschouwelijk, aantrekkelijk leerboek aan
te bieden, waarvan de tekst door talrijke en bijzonder overzichtelijke
•schetskaartjes en enkele goed uitgekozen illustraties toegelicht wordt.
Wij bevelen dit werk niet enkel aan de studenten uit het middelbaar
oonderwijs aan, maar aan alwie een keurig overzicht verlangt van de
economische aardrijkskunde van ons land, m.a.w. van onze << economische
bedrijvigheid » zooals die zich in de verschillende deelen van het land
voordoet. Dr. K. du BOIS S.J.
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Geloof en Wijsbegeerte I
door Dr. H. ROBBERS S. J.

Het geloof is een gave Gods, men moet er dus God om bidden,
zoo luidt een catechismus-antwoord. Is daarmee echter niet
tevens het geloof buiten de cultuurfactoren gesteld ? Cultuur
immers is dat wat de menschengeest zelf verricht om zichzelf
te verrijken en te veredelen. Een der belangrijkste eigen werk-zaamheden van den geest is de wijsbegeerte; zij is dan ook een
cultuurfactor, die door alle tijden heen zeer hoog in aanzien
'heeft gestaan, en het geestesleven van zoovelen hoog heeft
opgevoerd. Wanneer dus wijsbegeerte als cultuurfactor beteekent : een zelfverrijking van het geestesleven in het verstand
of kenvermogen, wat heeft dan het geloof daarmee te maken,
dat van buiten of ontvangen wordt? Oogenschijnlijk lijken ze
tegenover elkander te staan als geheel andersoortige waarden;
jazelfs ligt het vermoeden niet ver, dat ze vijandige machten kunnen gaan worden ; dat het geloof verdrongen wordt,
waar de wijsbegeerte bloeit, en dat het wijsgeerig leven kwijnt,
als het geloof hoogtij viert.
Zooals zoo vaak, merkt een oppervlakkige kennismaking
alleen de verschilpunten, en besluit tot onverzoenbare tegenstelling. Een dieper doordringen ontdekt echter ondanks al dat
verschillen een onderling op-elkander-geordend-zijn, dat reeds
hierdoor gegrond is, omdat beide, geloof en wijsbegeerte, zeggen
de allerdiepste bron van Waarheid aan te borers.
Insluitend in het kader der overige studies over de verscheidene betrekkingen van het geloof, is als thema thans aan de
orde, welke betrekkingen er bestaan tusschen geloof en wijsbegeerte. Uit de ontleding van beider wezen zal volgen dat de
wijsgeerige rede nog een groot aandeel heeft in het geloof en
vooral dat het geloof het wijsgeerig onderzoek stimuleert.
Achtereenvolgens wordt dus in vier gedeelten behandeld,
,
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1) wat geloof is en 2) wat wijsbegeerte is, 3) de rol der wijsgeerige rede in het geloof en 4) de rol van het geloof in de
wijsgeerige rede.
I. Wat is Geloof.
Zooals in de overige bijdragen, gaat het ook hier niet over
het geloof, dat de eene mensch aan den anderen geeft in neutrale dingen, wanneer b.v. verzekerd wordt dat het gisteren in
een andere stad geregend heeft; het gaat over het godsdienstig
geloof, over het religieuse Godsgeloof, waarmee men aanneemt
op Gods gezag, al wat God over zichzelf openbaart langs,
individueele menschen of Tangs een instituut, met goddelijke;
zending bekleed.
Om op te stellen wat geloof is, kan men onmiddellijk de then-.
logische wezensbepaling aanvoeren, maar ondienstig lijkt het
niet te voren even met een paar trekken aan te stippen, wat
men in religieuse ervaring beleeft als men zegt, het geloof tehebben. De getuigenissen van bekeerlingen vooral-, die een heel
proces hebben doorgemaakt, zijn hiervoor sprekend ; maar ook:
zij, die in het geloof geboren werden, er in opgroeiden en er
altijd trouw aan bleven, evenals de voorbeelden uit het Evan
gelie van hen, in wie de eerste geloofskiemen ontsproten, mogen.
hier worden aangevoerd. Bij die alien, wanneer het geloof werkelijk levend in hen is, is te hooren, dat zij er heel wat anders
in vinden, dan een louter weten van menschelijke vindingen;
van een serie stellingen, met menschelijke scherpzinnigheid en.
doorzicht aaneengerijd, omtrent onze levensbestemming. Zit`
alien stemmen overeen, dat zij God in hun leven gevonden_
hebben, dat zij in iets deelachtig zijn geworden aan goddelijke
wijsheid, en dat zij in hun geloof zich overstelpt weten van
goddelijke liefdebewijzen. Komen er menschelijke organen tusschen, hetzij het gaat over Jesus Christus zelf, of over de
apostelen of over de Kerk, dan worden ook deze met meer
dan menschelijk gezag bekleed gedacht; zij worden beschouwd ..
als Gods gezanten, die de waarheid vanwege God komen verkondig en, die instemming en verstandsonderwerping vragen
aan de tijding die zij komen brengen, en die ze met de vereischte waarborgen aandienen. Vooral bekeerlingen, die langen
tijd in moeilijke omstandigheden hebben moeten zoeken, kun-.
,

,
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nen de voile zaligheid zoo gelukkigmakend ervaren van God, de
Waarheid en Goedheid, eindelijk in hun leven ontmoet te hebben.
Omdat het God is, waarvoor men in het geloof komt te
staan, kan men tegenover zijn mededeelingen van kennis en
liefde niet onverschillig blijven. Het is een tweede trek, die te
noteeren vast : de verplichtende macht, waarmede het geloof
om instemming en volgzaamheid vraagt. Vaak laat men op
verwijtenden toon hier de woorden van binden en knechten
hooren. Nochtans beleeft de geloovige niets van wat op een
geestesslavernij zou gelijken ; hij vindt het daarentegen een
hoog-persoonlijke, vrije daad, waarmee hij zichzelf aan God
geeft, en ziet, zich te moeten geven. Het blijft voor hem geen
vraagstuk van louter theoretische orde, of hij de hem openbaar
geworden waarheden zal aannemen of niet ; het wordt voor hem
een zedelijke gewetenskwestie, hij moet er zijn leven practisch
naar regelen. Ja de geloovige meent, hij zou aan zijn eigen persoonlijkheidswaarde te kort doen en zich zelf verlagen, als hij
zich niet met hart en ziel, met verstand, wil en daad aan het
geloof gewonnen gaf. Die aantrekkingskracht van het geloof
volgen, dat wordt niet ondervonden als een weggesleept worden
in boeien van den geest, maar als een verruiming, in het besef
een van de nobelste plichten te hebben vervuld.
Dat geloof sluit in een aannemen van waarheden, van dogma's : derde trek in de korte schets, die hier van het geloof sleven wordt uitgeteekend. Niet bij iederen geloovige staan alle
stellingen van het Symbolum of van de geloofsbelijdenis steeds
even klaar gef ormuleerd voor den geest, maar een of andere
veel- of alles-omvattende waarheid onderschrijft hij gereedelijk.
Zooals S. Petrus alles insloot in zijn geloofsbetuiging : << Gij zijt
Christus, de Zoon van den levenden God >>, zoo al-bevestigend
bedoelt het de geloovige van thans : K Ik geloof al wat de
H. Kerk van Christus te gelooven voorhoudt >>. Een vaag geloof,
dat alleen maar op gevoel berust, of een geloof, dat geheel en
al gelijknamige beteekenis zou hebben met vertrouwen, zonder
een verstandselement meer te bevatten, dat is geen geloof,
waartoe men zich op godsdienstig gebied bekeert ; het is evenmin een geloof, dat beslag legt op heel het geestesleven van
den mensch, om zich totaal aan God te onderwerpen. Het is
niet het godsdienstig geloof, zooals het in het Evangelie ons
tegemoet treedt, dat meent in den Godsgezant de woorden van
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het eeuwig leven, en de Waarheid omtrent de goddelijke, hemelsche zaken te vernemen.
Steunend op dit Evangelie heeft de Kerk, die een eeuwenlange
traditie en een ervaring van het zieleleven van een paar duizend
jaren rijk is, een wezensbepaling, een definitie van het geloof
opgesteld. De elementen ervan zijn aangebracht door de woorden van Christus, door die van de apostelen en bijzonder van
S. Paulus. De Kerkvaders uit de eerste tijden, de godgeleerden
uit de scholastieke periode en later dagen hebben met hun
vernuft gepeild en geboord, en tenslotte is de volgende definitie
door het Vaticaansch concilie opgesteld : << het geloof is een
bovennatuurlijke deugd waardoor wij, onder ingeving en met
hulp van Gods genade, voor waar houden, wat door God is
geopenbaard, niet omdat we met het natuurlijk redelicht de
innerlij ke waarheid daarvan inzien, maar omwille van het gezag
van den openbarenden God zelf, die zich en ons niet bedriegen
kan >>.
Een paar aanteekeningen bij deze definitie moeten er toe
bijdragen om sommige punten in verband met hetgeen volgen
gaat, meer naar voren te halen. Er staat, dat het geloof iets
bovennatuurlijks is. Verstand en wil, louter op hun natuurlijk
niveau, zullen dus nooit dat contact met God kunnen bereiken,
waarmee in het geloof God wordt geweten en geliefd. God zelf
moet het initiatief nemen, en in zoover begint dit weten omtrent
God, dat in het geloof bestaat, meer van God uit, dan van
's menschen kant ; het geloof is een gave Gods. Er is medewerking zeker van den mensch ; de mensch immers weet van God,
en dit weten bestaat niet zonder eigen verstandswerkzaamheid,
maar zooals de conciliebepaling beheist, dit alles is ingegeven
en geholpen door Gods genade. Omdat de geloofskennis van
bovennatuurlijken acrd is, is een dergelijke wijze van weten
heel verschillend van het inzicht, dat door wetenschappelijk
onderzoek verkregen wordt. Vaak zal reeds hetgeen geweten
wordt in de geloofskennis geheel en al ontoegankelijk zijn voor
de natuurlijke rede. Tot de geheimen van het inwendig leven van
God, zooals het verloopt in den boezem der Godheid in die
onzegbare mededeeling der goddelijke natuur van Vader aan
Zoon, en van Vader en Zoon tezamen aan den H. Geest,
daartoe dringt het menschenverstand, in zoover het wetenschappelijk en met natuurlijke krachten vorscht, nooit door.
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Sommige waarheden echter, die uit de goddelijke openbaring
worden geloofd, zijn ook langs, den weg van wetenschappelijk
onderzoek of wij sgeerige bespiegeling te achterhalen. Maar
wanneer ze als elementen van Gods openbaring worden geloofd,
dan is de wijze, waarop ze nu in het wetend verstand berusten,
verschillend. Dat wetend verstand is nu immers boven zijn
natuurlijk plan uit verheven, het is omkleed en doortrokken
met genade, met bijzondere direct van God komende werkingskracht.
In samenhang daarmee moet worden aangemerkt, dat de
beweegreden bij het zekere weten op natuurlijk en bovennatuurlijk plan verschilt. De zekerheid van het natuurlijk weten eener
waarheid is gemotiveerd ofwel op de onmiddellijke klaarblijkelijkheid, waarmee een vanzelfsprekende stelling wordt aanvaard, ofwel op een bewijsvoering, waardoor de samenhang en
het verband van meerdere waarheden wordt ingezien. In de
geloofskennis echter is men er zeker van, de waarheid gegrepen
te hebben, niet omdat we met het natuurlijk redelicht het klaarblijkelijk verband inzien, zooals bovenvermelde bepaling aangeef t, maar omwille van het gezag van den openbarenden God
zelf. Als iemand vanwege zijn wijsgeerige overpeinzingen zegt :
ik neem de onsterfelijkheid der ziel aan, of de goddelijke voorzienigheid, dan beteekent dit, dat de gronden, die hem bij zijn
overdenkingen over dit thema, uit het onderzochte onderwerp
zelf geput, duidelijk werden, zijn verstand er toe brachten, dit
als waar te beschouwen. Zegt iemand echter datzelfde als
geloovige, dan beteekent het iets geheel anders : hij bevestigt
die waarheid omdat God het zoo meedeelde : zijn eigen rede
onderwerpt hij aan de hoogste Rede. Dat tusschenbeide-komen
van God met zijn goddelijk gezag in den menschengeest is niet
gewelddadig ; het sluit zich integendeel allerinnigst aan bij de
natuur van het verstandelijk wezen. God is immers de Gever
en Maker van heel ons bestaan, ons leven en ons werken ; Hij
weet dus iets te bereiken van binnen uit, Hij kan in het allerinnigste centrum van waaruit leven en werken uitgaan, ingrijpen ;
zoodat er van geweld, dat van buiten of aanstormt, geen sprake
is. Geen wonder, dat het geloof, het niet-geziene en toch geweten, een haard van nieuwe geestesvitaliteit worden kan ; dat
men daarin in voile werkelijkheid rijker en voller en nobeler
leeft.
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Vatten we, hetgeen vooraf ging, samen, daarbij het oog richtend ook op de uitweidingen van S. Thomas van Aquino omtrent
deze punten, dan valt te besluiten, dat gelooven een genade Gods
is. God is het die door de instorting van het bovennatuurlijk
geloofslicht 's menschen verstand van binnen uit beweegt tot
het met goddelijk geloof aanvaarden der voorgehouden geloofswaarheid. Slechts krachtens deze innerlijke geloofsgenade vermag de mensch de hem voorgehouden waarheid als geloofswaarheid, d.i. als door God geopenbaarde waarheid, te zien, en
met goddelijk geloof, d. i. op getuigenis van God te bevestigen.
wanner God ons verstand van binnen uit beweegt tot de
geloofsaanvaarding van een bepaalde waarheid, dan wordt die
waarheid tegelijkertijd door Hem aan ons geopenbaard. Hij doet
dit door middel van zijn gezanten, zijn geloofsverkondigers, aan
wier leergezag Gods eigen leergezag ten grondslag ligt, in en
door wie God zelf tot ons spreekt. Zoo kunnen wij, wat zij ons
te gelooven voorhouden, gelooven op het onfeilbaar getuigenis
van God, of schoon wij het gelooven op hun getuigenis : hun
getuigenis is als een instrument, eon werktuig waarin God
getuigenis aflegt. (1)

II. wat is wijsbegeerte.
Willen we bij het korte onderzoek naar dat wat wijsbegeerte
is, dezelfde methode volgen als zoo even bij het onderzoek
omtrent het geloof werd toegepast, dan is dat in de eerste
etappe mogelijk, maar niet in de tweede. Evenals boven kunnen
we ook nu enkele algemeene trekken opnoemen, die in een wijsgeerig onderzoek naar voren treden. Het is echter onmogelijk
een algemeen aangenomen wezensbepaling der wijsbegeerte aan
te voeren. Een definitie van het geloof heeft de Kerk opgesteld;
in zoover deze definitie den geloovigen door die met goddelijk
leergezag bekleede Kerk wordt voorgehouden, valt die definitie
zelf onder het geloof. Het is dan ook voor de hand liggend, dat
de geloovige, zoo hij over het geloof handelt, zijn terrein af-

(1) Vgl. hierbij Dr F. Malmberg, 4Apologeticav als theologische wetenschap, in Bijdragen v. d. phil. en theol. Faculteiten der Nederl. Jezuieten,
1938, p. 139.
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bakent, en er dat onder verstaat, wat zijn geloof hem openbaart over zijn geloof.
Op wijsgeerig terrein is er echter geen gezag, dat met bevoegdheid zou kunnen uitmaken, wat men onder wijsbegeerte dient
te verstaan. In zoover is er een evenwijdig loopen met het gelooven, dat oak met wijsgeerig onderzoek zelf moet worder_ uitgemaakt, wat men onder wijsbegeerte verstaat. De vraag naar
het wezen der philosophie is zelf een der belangrijkste philosophische vragen ; in het antwoord daarop zit reeds zeer veel
ingesloten van al de oplossingen, die men daarna geven gaat.
Ja, wijsbegeerte constitueert zichzelf door te vragen naar het
wezen van zichzelf. Bij ieder ander natuurlijk wetensgebied kan
men verschillende problemen verwijzen naar een dieper liggend
plan ; wijsgeerig weten echter wil diepste grondslag van al dat
andere zijn en van zich zelf tegelijk.
Wat hebben philosophen samen voor algemeen overeenkomende trekken, in zoover zij philosophie beoef enen, zoo zal
vooraf behandeld kunnen worden, om daarna de voor-te-stellen
definitie omtrent wijsbegeerte van Aristotelico-Thomistische
kleur nader toe te lichten.
Philosophie is in de oogen der wijsgeeren vooreerst geen
afzonderlijke wetenschap in den zin, waarin men dat zegt van
natuurwetenschappen, van taal- en geschiedeniswetenschappen.
Al deze wetenschappen bestaan naast en soms onafhankelijk
van elkander; ieder bestrijkt een gedeelte van het gebied dat er
te weten is, en vele hebben een eigen beperkte methode om te
achterhalen, hetgeen men op het terrein van die bepaalde wetenschap wil weten. Wijsbegeerte wordt echter steeds gezien als
jets wat deze afzonderlijke wetenschappen te boven gaat. Dat
te-boven-gaan, dat overtreffen wordt vaak zeer verschillend
uitgelegd, en hierin gaan de systemen reeds uiteen ; maar
ieder systeem zal Loch in de wijsbegeerte een zekere betrekking
onderkennen tot al wat weetbaar is. Omtrent de wijsbegeerte
valt oils te zeggen, dat de wijsgeeren haar in zekeren zin als
alsof het wijsgeerig weten het
alomvattend zien ; niet
resultaat zou zijn van de beoefening van alle wetenschappen
alsof degene, die wijsbegeerte beoefent,
tezamen, en evenmin
daardoor over alle wetenschappen tevens zou kunnen meespreken. De afzonderlijke wetenschappen behouden altijd jets
eigens tegenover de philosophie. Terwijl de afzonderlijke weten-
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schappelijke verklaringen niet het allerdiepst weetbare navorschen, houdt de wijsbegeerte juist zich bezig met een uitleg van
de allerlaatste grondslagen, zoover als het menschelijk natuurlijk
weten reiken kan. En die allerdiepste fundeeringen, die het wijs-.
geerig weten wil navorschen, zijn niet slechts die der wis- of
natuurkunde, der taal of geschiedenis, maar eenvoudigweg van
alles; wijsbegeerte wil het eene groote verband van ailes en
alles zien : alles wat zich als bijzonder voordoet door het redenzoekend verstand in samenhang en eenheid to zien, teruggeleid
tot zijn diepsten grond.
Er werd reeds vastgelegd, dat wijsbegeerte een werkzaamheid
is van het natuurlijk inzicht. Zelf denken, zooals de verstandsnatuur zich uitwerkt, dat is de weg, waarlangs de wijsgeer
gaat. Wie alleen maar op gezag van den meester aanneemt en.
diens woorden gelooft, wellicht er bij zweert, kan in het bezit
zijn van een paar diepzinnige stellingen, maar aan de echte wijs.
begeerte is hij nog niet toe. Pas wie met eigen verstandswerking
een verklaring of uitleg, die naar de diepste alomvattende gron-den voert, begrijpt, hij beoefent wijsbegeerte.
Aristoteles (2) en S. Thomas van Aquino zien de wijsbegeerte
als een bespiegelend weten der eerste beginselen en oorzaken.
Deze wezensbepaling geldt voornamelijk over dat gedeelte wat
bij Aristoteles de eerste philosophie heet. Nochtans kunnen
ook de weer bijzondere gedeelten, die over de stoffelijke natuur y
over de menschelijke ziel of over de menschendaden, individueel
of gemeenschappelijk bezien, handelen, niet als bijzondere
gedeelten philosophie heeten, tenzij gesteld in het onmiddelhjk
perspectief van die eerste en meest algemeene beginselen en
oorzaken. Die allereerste philosophie moet vanzelf sprekend,
fundamenten van alles beschouwt, ook den
daar ziJ' de diepste
h
al-omvattenden Grond van alles er bij betrekken, en derhalve
ten slotte op God uitloopen. Zij is het trachten-te-zien van alles,
in zoover alles verankerd ligt aan het allereerste Beginsel en
allerlaatste Doel van alles. De verbijzonderingen of onderdeelen
der philosophie, zooals philosophie der stoffelijke natuur, philo -a
sophie van het leven, philosophic van het menschelijk doen, zijn
daardoor philosophie, doordat zij bestraald worden vanuit die
-

(2) Aristoteles, Metaph. 982, b. 9.
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allereerste wijsbegeerte, en naar dat licht van alle licht heenwijzen.
Zoo is dus wijsbegeerte te besehouwen als een gang naar
omhoog van het natuurlijk verstand, als een drang en een
streven naar het in zich ongeziene en onzichtbare Licht, maar
dat toch overal doorheen schijnt.
M. Rol der wijsgeerige rede in het geloof.
Nadat geloof en wijsgeerige rede in hun meest eigen trekken tegenover elkander zijn geplaatst, en zij aldus scherp
zijn gemarkeerd in hun onderlinge verschilpunten dient
thans aan de orde te komen, hoe zij toch naar elkander convergeeren, en met welke verbindingslijnen zij onderling op
elkander gericht blijven. Het Anselmus-woord : << fides quaerens intellectum >> het geloof vraagt naar inzicht —, drukt
eigenlijk uit, dat het bovennatuurlijke geloof toch een natuurlijke basis zoekt. Met bovennatuurlijke kracht instemming
gevend aan hetgeen God openbaart, zoekt het inzicht-vragend
verstand vooreerst die instemming verstandelijk te rechtvaardigen en vervolgens de lijnen van wat begrepen wordt, zoover
mogelijk in al wat geopenbaard wordt door te trekken.
Er is een heele wijsgeerige wetenschap ontstaan, die evenals
iedere andere wetenschap, of beter als ieder wijsgeerig redeonderzoek, de verstandelijk ingeziene gronden blootlegt, ter
rechtvaardiging van de instemming, die men in het geloof aan
de Openbaring geeft. De Apologetica, geloofsrechtvaardiging,
als theologische wetenschap, is een wetenschappelijke rechtvaardiging voor ons natuurlijk verstand van het feit van Gods
openbaring (3) . Het verstand wil ook, zoover het mogelijk is,
natuurlijke zekerheid hebben, dat die godsdienstige ideeen,
waarvan Christus, propheten en apostelen zeggen, dat ze van
omhoog stammen, werkelijk ons komen toevloeien vanuit de
oneindige Wijsheid. Die eisch der rede om haar eigen geloofsinstemming redelijk te rechtvaardigen wordt door het katholieke leergezag gewettigd gevonden niet alleen, maar wordt
(3) vgl. Dr F. Malmberg, BcApologetica>> als theologische wetenschap,
in Bijdragen V. d. phil. en theol. faculteiten der Nederl. Jezuieten
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1938, p. 104-145.
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zelfs veilig gesteld tegen alle wellicht goed-bedoelde lichtgeloovigheid, die haar geloofsbetuiging heel goedkoop zou willen geven. Het Vaticaansch Concilie zegt in het vervolg van
de reeds boven aangehaalde woorden, dat God, om het dienstbetoon van ons geloof met de rede te laten overeenstemmen,
samen met de innerlijke hulp van den H. Geest verbinden wilde
uiterlijke bewijsstukken, van Godswege gesteld, en vooral wonderen en prophetieen. Terwijl deze zonneklaar Gods almacht
en oneindige wijsheid aantoonen, zijn het tevens van zijn openbaring allerzekerste teekenen en aan aller begrip aangepast (4) .
Deze redelijke waarborgen van het geloof zijn door het traditioneele onderricht der Kerk nooit als overbodige luxe beschouwd. Ze heeft zich in officieele uitspraken verzet tegen the
meeningen, die in zulke teekenen alleen maar waarschijnlijkheid of een opeenstapeling van waarschijnlijkheden konden
zien (5) . In de bovennatuurlijk-gestelde daad van goddelijk geloof ligt een element van natuurlijke, vrije en zekere verstandsinstemming ten opzichte van de door God geopenbaarde waarheid. Terecht mag daarom worden gezegd, . dat het juist-voortgaande redelijke inzicht (de << recta ratio >>) (6) de grondsiagen
van het geloof bewijst. Er valt dus nog iets te bewijzen in de
geloofsdaad, en bewijzen is steeds het werk van het natuurlijk inzicht-vragend verstand. Wat de Kerk in het geloof voorstelt als een van Godswege ter bewaring gegeven schat, wordt
geenszins voorgehouden als een wijsgeerige vinding; en toch
treedt de wijsgeerige rede op een fundamenteele plaats in dat
geloof in. Het is die grondslag, Bien men kortweg aanduidt met
te spreken over de redelijkheid van het geloof. Zelfs heel de
structuur van de bovennatuurlijke geloofsakt is een voorwerp
van wijsgeerige bespiegelingen ; het theologisch zoo genoemde
tractaat over de geloofsdaad benut al wat de wijsgeerige kenkritiek en metaphysische psychologie uitvorscht, om daarmede
een wijsgeerige verklaring te geven van de verstandsdaad, die
gelooft aan dat, wat boven de wijsbegeerte uitgaat, en waartoe
het rede-onderzoek niet reiken kan. Terwijl dus de geloofsakt
een onderwerping is van het eindig verstand aan dat, wat het
(4) Dogm. Constit. De fide cap. 3, Denz. 1790.
(5) Decr. Lamentabili, prop. 25, Denz. 2025.
(6) Dogm. Constit. De fide cap. 4, Denz. 1799.
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niet inziet, daar de oneindige Waarheid het eindig inzichtsvermogen overtreft, begrijpt het toch den redelijken grond van
die onderwerping.
De rol der wijsgeerige rede in het geloof beperkt zich echter
niet alleen tot de redelijke rechtvaardiging van haar instemming aan Gods woord. Als God tot de menschheid gaat spreken, dan is het om jets belangwekkends te zeggen, en de geloovige is het aan God en aan zichzelf verplicht om de Godswoorden zoo volledig, als mogelijk is, te begrijpen. Ten alien
tijde heeft de Kerk reeds een minimum van dit begrip aan alle
geloovigen willen bijbrengen ; door haar leeraren en theologen,
genieen vaak op wijsgeerig gebied, is dat werk tot een meesterstuk van synthese tusschen begrip en geloof uitgegroeid. Wanneer de rede, door het geloof verlicht, ijverig, vroom en bezonnen uitvorscht, verkrijgt ze door een gave Gods eenig inzicht in de mysterien, en dat is zeer vruchtbaar, zoo verklaart
het Vaticaansch Concilie. Zij kan dit verkrijgen zoowel uit
vergelijking of analogie met datgene wat zij natuurlijkerwijze
kent, als ook uit het verbinden der mysteriien onderling en met
het laatste levensdoel der menschen (7) .
In deze Concilie-uitspraak worden de twee wijzen aangegeven, waarop het begrip van hetgeen het begrijpen overtreft,
wordt vergroot. Vooreerst vergeiijking of analogie met hetgeen
natuurlijkerwijze bekend is. Het meest ondoorgrondelijke geloof sgeheim, waarin ons het levensverloop in den boezem der
Godheid, hoe daar even God in drie personen bestaat, wordt
geopenbaard, ontvangt eenig licht en begrip, als de verhoudingen van Vader en noon en de geboorte op natuuriijk plan worden beschouwd, als de geboorte der gedachte in den denkenden geest er bij wordt betrokken, en als in de menschenziel,
naar Gods beeld geschapen, drieeenheden worden ontdekt van
bestaan, denken en beminnen. Er zal dan nog veel moeten worden uitgezuiverd, wat stoffelijke of eindige schepsel-onvolmaaktheid zegt ; en in diepste kern blijft het een onpeilbaar
mysterie, dat alle menschenbegrip te boven gaat ; maar de
wijsgeerig bespiegelende rede heeft hierin toch het hoogste van
Naar kunnen aan zich zelf getoond. S. Augustinus en S. Thomas
van Aquino, de schepper en de voltooier van het theologisch
(7) Dogm. Constit. De fide cap. 4, Denz. n. 1796.
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tractaat over de allerheiligste Driaeenheid, hebben met deze
analogieen de philosophische contemplatie tot hoogten opgevoerd waar hij, die alleen aan positieve wetenschap gewend is,
gaat duizelen. Hier is de wijsgeerige rede in het geloof een rol
aan het spelen, die het geloof niet aantast, en toch reeds van
een diep begrijpen geniet, dat niet anders kan zijn dan de voorsmaak van het hemelsch begrijpen der niet meer-te-gelooven,
maar dan ongesluierd geziene Waarheid.
De tweede wijze, in de bovenaangehaalde Concilie-uitspraak
aangegeven, om tot eenig begrip der mysterien door te dringen, is : de mysteriën onderling te verbinden en eveneens
de verbinding te leggen met 's menschen laatste levensdoel.
Het naar-licht-begeerige verstand weet zich voldoening te
geven in het vormen van een bundel uit de verspreide lichtstralen, die door alle onbegrijpelijkheid heen in de verschillende mysterien doorheenschitteren. De geheimen van H. Driei enheid, Menschwording, Verlossing, die van het genadeleven,
de zalige Godsaanschouwing in het hiernamaals, van Kerk en
Sacramenten, ze leveren tezamen gezien, een groote visie, waarin men jets van het Godsplan en van Gods ideeen ontdekt : God
die de menschen in het allerinwendigste van Zijn vreugdevol
leven wil laten deelen. Dit inwendig levee in God zelf heet
H. Driee"enheid : medegedeeld aan de menschen draagt het den
naam van Menschwording. De menschgeworden God, Christus,
herstelt door Zijn verlossing, wat de erfzonde verwoestte. Do
Kerk met haar Sacramenten en genademiddelen zet dat werk
van Christus voort. Zij is als de onder-ons-voortlevende Christus, en dat alles is om de menschen te brengen tot het voile
bezit van God in kennen en lieven genoten, zooals God zichzelf
geniet. Los van elkander beschouwd, zijn deze dogma's ondoordringbare duisternis ; samen verbonden, zelfs in de zoo juist
geschetste grove omtrekken, doen ze het begrip ontwaken en
wekken een geestesvreugde op, die steeds bij het vinden der
gezochte waarheid als gezellin optreedt. De groote mystici hebben in hun meest zalige verhef f ingen met een enkele geestesteug mogen indrinken, wat de natuurlijke rede als 't ware
druppelsgewijze verzamelt van deze verbondenheid in Gods
geopenbaarde waarheden.
Ook pier wederom een schitterende rol der wijsgeerige rede
in het geloof. En dat geloof heeft niets te vreezen van de

GELOOF EN WIJSBEGEERTE

125

ontwikkeling der wijsgeerige rede, van de moderne wijsbegeerte.
Zoowel de oude als de nieuwe probleemstellingen behooren
immers te worden bezien door die rede, in zoover zij zich
inzicht verovert in de zich-eeuwig-gelijk-blijvende Waarheid,
waarvan ook de geloofsopenbaring stamt. In zoover is er bij
alle ontwikkeling en voortgang van het menschendenken een
element, waarom men steeds van < philosophia perennis > zal
kunnen spreken.
Is dus de moderne philosophie, in zoover zij aan de wegen
der waarheid vasthoudt, geen gevaar voor het geloof, van
den anderen kant mag zelfs worden opgesteld, dat door de
stimuleering van de denkkracht, die in het gelooven besloten
iigt, en de lokkende werking om tot steeds dieper inzicht te
brengen wat uit de openbaring geweten wordt, het geloof er
toe bijdraagt om de moderne wijsbegeerte tot gezonde ontwikkeling en bloei op te voeren. Het is de rol die het geloof in het
wijsgeerig leven spelen kan en spelen moet.
IV. De rol van het geloof in de wijsbegeerte.
Zoo pas werd nagegaan, dat de wijsgeerige rede zich wil
laten gelden en zich mag laten gelden in het geloof. Thans is
aan de orde na te gaan, hoe ook het geloof van invloed was en
is op de ontwikkeling van het wijsgeerig denken. Van invloed
was en is, wordt gezegd, omdat men historisch vooreerst kan
aanstippen, hoe het christelijk geloof de wijsbegeerte verrijkt
heeft, en vervolgens hoe in het wijsgeerig denken zelf een drang
zich uitwerkt naar datgene wat zelf niet meer onder wijsbegeerte, maar onder het geloof valt : de drang en de impuls
n.l. naar de zaligende Godsaanschouwing. Om beide redenen
is men zelfs soms de woordverbinding : christelijke philosophie
gaan benutten. Al is de benaming minder gelukkig te achten,
om de verkeerde suggesties waartoe zij aanleiding geven kan,
-- waar blijft echter, dat het bovennatuurlijk geloof een stimuleerende factor beteekent voor het natuurlijk geestesleven.
Historisch bezien heeft de eminent deskundige Gilson den
geest der middeleeuwsche wijsbegeerte geteekend, als de oudhelleensche wijsgeerige traditie, waarin de christelijke geest
is doorgedrongen, die haar van binnen uit zoo doorwerkt heeft
dat er een eigen christelijke << Weltanschauung >> uit geworden
is. Hj vergelijkt de wijsbegeerte met de architectuur. Grieksche
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tempels en Romeinsche basilieken moesten voorafgaan om
kathedralen te laten oprijzen; hoeveel ook de middeleeuwsche
bouwmeesters te danken hebben aan hun heidensche voorgangers, toch hebben zij van hun kathedralen iets geheel eigens,
iets christelijks geschapen. Door denzelfden geest geinspireerd,
hebben de middeleeuwsche christelijke wijsgeeren iets geheel
eigens ingeent op de loot, die uit de Grieksche traditie stamt.
Reeds de keuze der wijsgeerige problemen en de groepeering
rond een centraal vraagstuk krijgt in die tijden een christelijk
cachet. Hoe ruim ook de wijsgeerige belangstelling van een
S. Thomas van Aquino is, tenslotte is hij toch ook bevangen
door de twee groote vragen, waarop S. Augustinus zegt een
antwoord te zoeken : i Noverim me, noverim Te >> (8) , over de
kennis van God en van den mensch in zijn betrekking tot God.
Hoe groot ook S. Thomas' verdiensten zijn als vertolker van
Aristoteles' philosophische werken, het grootst is hij toch, als
hij daarbovenuit gaat, en dit geschiedt bijna steeds in de visie
omtrent God en de ziel met haar bindingen aan God. In God,
ligt het centrale synthetiseerend beginsel, van waaruit eenheid
komt in alle andere vraagstukken der wijsgeerige rede. Plato
en Aristoteles hebben ongetwijfeld zeer veel bijgedragen tot de
voorbereiding der wijsgeerige idee over God, zooals die onder
Christenen gangbaar is, maar tot aan het eind van den weg
zijn zij niet gekomen. De eenheid van het goddelijk wezen is bIj
die philosophen zelfs in hun wijsgeerige uitweidingen nauwe^lijks te onderkennen ; in hun levenswijze of minder philosophische bespiegelingen doen ze geheel en al met het polytheisme
van hun tijd mee. De idee van een schepping of van een voorzienigheid, waarmede God in het middelpunt van heel de beschouwingswijze komt te staan, valt geheel buiten de sfeer van
hun belangstelling. Gods almacht, een der hoog-voorname
Gods-attributen, is niet in hun gedachte tot den bodem toe uitgediept, met het gevolg dat ook van een wonder, als van een
ingrijpen van Gods almacht in de door Hem gestelde wetten
der stoffelijke natuur geen sprake komt. In wijsgeerige kringen van andersdenkenden stelt men het vaak voor, alsof deze
punten door het christendom alleen uit de openbaring worden
geput. S. Thomas zelf zegt op meerdere plaatsen dat de Gods(8) S. Augustinus, Soliloq. II, 1, 1.
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idee, waarbij zoo de eenheid wordt opgevat als bij de christenen, met de voorzienigheid en het scheppingsbegrip, bij de
heidensche wijsgeeren nog niet bekend was, maar toch zijn de
wijsgeerige argumentaties en uitwerkingen daarvan in het geheel van zijn philosophische constructie, zonder beroep op
openbaringsteksten, ingebouwd.
Door de geloofsopenbaring is tevens bereikt, dat vele wijsgeerige vraagstukken en oplossingen, die als zoodanig tot het
gebied der natuurlijke rede behooren, wijder verspreid zijn.
Terwijl buiten de openbaring om nauwelijks enkele groote
denkers, als een soort elite onder de menschen, jets van het
inzicht in de eenheid van God, van zijn goddelijke eigenschappen en zijn aloorzakelijkheid weten te bereiken, en dat nog
vaak met twijfelachtige bijvoegsels vermengd, werd het zekere
geloofsbezit van deze waarheden, waarin de wijsgeerige rede
toch den grondslag biedt, gelijk boven reeds werd uitgewerkt,
algemeen verbreid bij hen, die Gods openbaring gewillig aannemen. Ook aldus heeft het geloof een belangrijk aandeel in
het wijsgeerig leven der menschengeesten. Wat zijn thans ook
nog tengevolge van de openbaringen omtrent H. Drieeenheid
en Menschwording zelfs onder de eenvoudigen van harte de
wijsgeerige begrippen van persoon en natuur gemeengoed
geworden.
Historisch bezien kunnen we vooral in de groep oude kerkelijke schrijvers, die men Apologeten noemt, de allereerste sporen
van den invloed gewaarworden, Bien het Christendom op het
wijsgeerig denken uitoefent. Het zijn vooral immers philosophen, die onvoldaan over hetgeen ze vonden bij de gangbare
scholen, christen werden, en in hun geschriften het Christendom voorstellen als de oplossing-brengende, ja heilbelovende
philosophie. Wat Justinus gezocht had bij de Stoa en de Pythagoreers, dat bekent hij gevonden te hebben in het Christendom:
de oplossing van philosophische vragen. God als schepper, als
Voorzienigheid, waarmede ook het probleem van het kwaad
een oplossing krijgt, de vrijheid van de menschelijke natuur
en daarmee loon en straf voor goed en kwaad, hij beschouwt
het alles als redelijk bewijsbaar, en toch dankt hij voor dit
inzicht het Christendom. Athenagoras formuleert zeer duidelijk het monotheIsme, het onderscheid tusschen God en wereld,
het verband tusschen schepping en voorzienigheid, de oplossing
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omtrent het einddoel van den mensch, dat hij slechts in het
hiernamaals kan vinden. Minucius Felix is in zijn Octavius het
Christendom wijsgeerig aan het verdedigen, en vooral het
monotheisme daarin, de onsterf elijkheidsleer en de hooge
zedelijke volmaaktheid.
Als Dr. R. Huysmans (9) nog meerdere getuigenissen van
dezen aard heeft aangehaald, zegt hij te mogen vaststellen, dat
bij de Apologeten een merkwaardige overeenstemming te vinden
is in het op rede-argumenten aannemen van Gods bestaan, het
monothersme, het onderscheid tusschen God en de wereld, de
voortkomst door schepping van God van alles buiten Hem, Gods
voorzienigheid, vervolgens van den mensch als een persoonlijkheid uit ziel en lichaam bestaande, die met vrijen wil volgens
de zedenwet levee moet en daarvoor in een hiernamaals belooning of straf ontvangen zal.
We staan hier voor een scherpe, heldere, bij meerderen onafhankelijk van elkaar voorkomende, met bewijzen gestaafde
formuleering van eenige allerbelangrijkste wijsgeerige waarheden ... Zijn dit alles eenvoudig conclusies, getrokken uit
gezonde princiepen en theorieen van vroegere wijsgeeren, waarbij
de tijd als zuiverende en schiftende factor heeft gewerkt ? Zijn
het eclectisch bij de oude wijsgeeren uitgekozen waarheden, bij
welk eclectisme een nieuw criterium werd aangewend, in de
overeenstemming met de waarheden van het christendom
bestaande ? Of is het een positieve beinvloeding door de christelijke geloofsleer, die ook meerdere met de rede te kennen waarheden mededeelde, zoodat nu al heel gauw onder deze stuwende
kracht de zuiver verstandelijke bewijsvoering voor deze waarheden gevonden was ? De laatste oplossing is die van Gilson,
waarbij anderen zich hebben aangesloten. Dat wil niet zeggen,
dat hij blind is voor een mogelijke zuiverende werking van den
tijd, hij wijst daar zelfs uitdrukkelijk op.
Uit de historie zijn slechts enkele grepen genomen, en slechts
met heel korte trekken aanduidingen gegeven van, den nawijsbaren invloed, waarmede het Christelijk geloof op de wijsbegeerte

(9) vgl. Dr R. Huysmans, Eenige beschouwingen over de historische
:z"jde van het vraagstuk der -cchristelijke vviJsbegeerte^, in : Verslag van
de eerste alg. vergad. der Ver. voor Thom. Wijsbeg. 1934, N. V. Centr.
Drukk., Nijmegen, p. 21.
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inwerkte. Even vluchtig moet het laatste punt nog worden
geschetst, hoe namelijk in het wijsgeerig denken zich uitwerkt
tie impuls naar het voile schouwen der waarheid, hetgeen alle
natuurlijke kenvermogens te boven gaat. Dat die zaligende aanschouwing ons wacht, is eveneens alleen door het geloof te
weten, en niet met het natuurlijk denken als een conclusie te
veroveren. In die voile ongesluierde aanschouwing der Waarheid, die God is, ligt de schoone voleinding, << finis ultirnus >>, de
allervolmaaktste voltooiing van de geestesactiviteit. Goddelijk
geloof is niets anders dan de << inchoatio finis >> (10) , het reeds
in kie . bezitten van wat eens kan openbloeien. Wijsgeerige
beschouwing der natuurlijke orde zou echter niet de diepste
lagen daarvan raken en derhalve niet ten voile wijsbegeerte
,zijn, zoo zij niet zich zeif beziet als dat wat nog kan worden
aangevuld en overtroffen, zoo zij niet in het natuurlijk kenvermogen de ontvankelijkheid ziet voor bovennatuurlijk gelooven,
uitloopend op bovennatuurlijke zaligende schouwing. I-let is de
juiste geesteshouding in de wijsbegeerte, dat deemoedig bewust-zijn van slechts natuurlijk kennen te zijn, en gehoorzaamontvankelijk tegenover het goddelijk Allicht te staan, die haar
meest wijsgeerige karaktertrek uitmaakt. Daarmee blijkt, dat
de wijsbegeerte niet vereenzelvigd wordt met het geloof;
natuurlijk en bovennatuurlijk kennen blijven hemelsbreed
,onderscheiden, maar als de meest verhef f ende trek der natuurlijke speculatie wordt gewezen op het nederig zelfbewustzijn
oomtrent haar onvoldaanheid, en haar verlangend uitzien om
daarbovenuit te geraken. Philosophie zou zichzelf verminken,
als zij alle uitzicht naar een mogelijkheid van meer, van bovennatuurlijke verheffing dichtsloot ; de natuurlijke kenorde gaat
eigenlijk kreupel, als niet met de mogelijkheid van geloof, eindigend in zien, rekening wordt gehouden. Aldus is wijsbegeerte,
die de diepste lagen aanboort, wederom niet geheel verloopend
buiten den invloed van het geloof. Het geloof speelt ook op
•deze wijze een rol in de wijsgeerige activiteit der menschenrede.
S. Augustinus, die reeds in zijn Afrikaansch Latijn zoo gaarne
het wisselspel der woorden hanteert, heeft in de wederzijdsche
verhouding van de wijsbegeerte tot het geloof, en van het geloof
tot het wijsgeerig begrijpen, een daartoe met voorkeur benut
-

(10) Vgl. S. Thomas, De Ver. q. 14, a. 2.
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terrein. << Intellige ut credas verbum meum, crede ut intelligas
verbum Dei >, zegt hij : Begrijp, dat ge mijn woord moet gelooven, en geloof om Gods woord to begrijpen. Op een andere
plaats : c Nisi credideritis, non intelligetis >>, Als ge niet gelooft,
zult ge niet inzien (11) . Zijn philosophic is nog wel zeer nauw
aan het geloof verbonden. Sinds de latere eeuwen der Scholastiek vooral heeft men de onderscheidingsgrenzen scherper,
en zeer terecht, gemarkeerd, doch onderscheiding is geen
scheiding, en onderling vijandige of totaal van elkander ver-vreemde machten zijn ze niet. Zoo het verband wordt losgemaakt, dan mist het geloof zijn natuurlijken bodem, en de
wijsbegeerte zijn bovennatuurlijke bekroning.
Te verwonderen is het dus niet, dat men een diep levend
geloof vinden kan- bij groote denkers, bij gene« n van het wijsgeerig denken ; en dat een scherp critisch vorschen naar
rede-inzicht samen kan wonen met Bien eenvoud des hasten,
die zooveel aanneemt wat men niet ziet en toch gelooft.

(11) Over deze en drgl. plaatsen van S. Augustinus, vgl. Dict. 7beol..
Cath. in v. Philosophie c. 1483, 1484.
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Een Interview met de Muze
Vóórbeschouwingen op een studie
over kunst en rnoraal. (1)
door L. VANDER KERKEN S. J.
1k meen wel geen groot geheim op straat te brengen, maar
zeker is, dat de << vriendschappelijke voet >>, waarop toch
artisten en moralisten met elkaar hoorden te staan, zich niet
altijd over de vreedzaamheid en standvastigheid te verheugen
heeft, die nochtans tot zijn essentie schijnen te behooren. De
eersten beschouwen de moraal als een ongewenschte surveil
lante bij hun vroolijk spel en ongekunstelde vrijheden van
kinderen der visie, en de moralisten schelden de ongebreidelde
poëten voor ongedisciplineerd en zelfs vOor voiwassenen gevaarlijk. Het noodlottig gevoig van dezen gespannen toestand
is dan ook, dat zij elkaar periodisch in het haar vliegen, waarbij
de artisten, weelderiger van dit rnenschelijk accident voorzien,
het gewoonlijk erg te verduren hebben, en - minder geschoold
in het hanteeren van het argument - doorgaans maar weinig
vat krijgen op de meesters der zeden. Van kultureel standpunt
is deze bittere onbroederlijkheid ontegenzeggelijk een droevig
verschijnsel. Mocht werkelijk de verregaande bedrijfsspecialisatie, die in onze moderne tijden steeds meer veld wint, reeds
de hoogere functies van den geest hebben aangetast, dan ware
dit ongetwijfeld een niet al te slecht bewijs ten voordeele der
predestinatie. De bedenkelijke gevolgen hiervan, zoowel als
het onbevooroordeeld gezond verstand schijnen er dan ook op
tewijzen, dat deze zoo zwarte onverzoenbaarheid ten slotte
toch maar apparent is, en philosophisch-historisch beschouwd,
wellicht het meest aesthetisch wordt verklaard, als een ver
dienstelijk, zij het dan ook moeizaam, vóórstadium eener totale
en hartgrondige verbroedering!
(1) Cfr een tweede artikel in het volgend nummer.
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Een bezinning op den aesthetischen act.
De oorzaak van deze gewapende onlieflijkheden is dikwijls
niet zoozeer een gemis aan goeden wil of een teveel aan goede
bedoeling, als wel een misverstand : men wil, b.v. aan de kunst
een moreele zending opdringen die ze nu eenmaal niet heeft of
men wil met de kunstvlag een lading dekken, die vooral
door een zekere afwezigheid van aesthetische emotie merkwaardig is.
De opheldering van het conflict is dan ook misschien vooral
te zoeken in een rustige bezinning op de verhouding van de
aesthetische activiteit tot de zedelijkheid : wat hebben schoonheid en kunst eigenlijk met de moraliteit te maken ? Nu hoeft
het verder geen lang betoog om in te zien, dat de oplossing
van deze vraag geheel en al afhankelijk is van een andere
vraag, die eerst dient gesteld en beantwoord te worden. Eer
het immers zin heeft te debatteeren over het al-of-niet zoo -ofzoo-moeten-zijn van de aesthetische activiteit, dienen we te
weten waarin de activiteit bestaat. Dit willen dan ook deze
korte voorbeschouwingen even onderzoeken.
Het gewonnen antwoord zal ons daarbij in de gelegenheid
stellen, om in deze delicate kwestie alle voetangels en klemmen
te vermijden . en het vertrekpunt onzer redeneering te nemen
niet vanuit de moraal, maar van uit het wezen van den
aesthetischen act zelf. M.a.w. we zullen ons niet zoozeer de
vraag stellen : in hoever wil de moraal dat de kunst zedelijk
zou wezen ? maar eerder : in hoever is de moraliteit voor de
kunst zeif een intrinsieke wezensvoorwaarde ? in hoever wil
de kunst zelf zedelijk zijn om te kunnen zijn wat zij is : kunst?
Er moet nochtans, om een eventueele desillusie te voorkomen, vanaf het begin op gewezen worden, dat de oplossing
van een probleem, in zich en in principe, niet tevens de oplossing
is van elk concreet geval. Het bijzondere geval immers bestaat
slechts als toepassing ten minste zoo luidt nu eenmaal onze
wetenschappelijke manier van spreken — en bijgevolg als afwijking van een algemeene wet, voorzoover deze zich hic et
nunc realiseert in een totale vergroeidheid met telkens andere
maar even onberekenbare omstandigheden. Dit is domein van
het practische gezond verstand, voorgelicht nochtans door een
inzicht in de zaak in haar geestelijke algemeenheid. Om dit
,
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inzicht gaat het hier : de zaak in zich interesseert ons : de
oplossing zal dus in een zekeren zin al even onpractisch en
indirect zijn als onontbeerlijk.
Mogelijkheden en moeilijkheden.
4 Das geheime Wesen der Dinge, schreef Broder Christiansen,
das ist nicht ein physisch Geheimes, auch nicht ein metaphysisches, es ist der Kiang mit dem unsere Seele klingt, wean sie
des Dinges voll ist >> (2) , hiermee kort en mooi weergevend het
gansch eigene van den aesthetischen act : een onbeperkte,,
absolute, gansch-het-wezen-vervullende ervaring, maar tevens
ook het aanlokkelijk geheimzinnige, het onnoembare en onbereikbare, dat het specifiek object van dezen act uitmaakt. Het
mysterieuze van den aesthetischen act zal steeds aan alle
vangende reflexie blijven ontsnappen en kan slechts in denkende bewondering benaderd worden : het is den menschelijken
geest niet gegeven zijn mysterie te overweldigen, elke benadering doet het groeien als zoodanig : het is een aanwezigheid
Gods, die wij slechts gewinnen kunnen, wanneer wij, in . een
algeheele overgave, er totaal door worden gegrepen. Een bezinning op de schoonheidsact kan ons dus geen alles ophelderende verklaring brengen : zij is noodzakelijk slechts een
inchoatieve, beginnende kennis, die er niet op gericht is het
mysterie te achterhalen, maar die wel in zich de dynamische
kracht bezit het steeds groeiende mysterie ook steeds meer
nabij te komen en intenser te ervaren. Daar anderzijds een
werkelijk begrijpen zich niet ontwikkelt door een gestadigen
aangroei van buiten uit maar door een levende gedijing van
binnen, draagt reeds de eerste reflexie op den act %1 de ob jectieve elementen in zich, die haar voldoende zijn.
Juist om reden van haar inchoatief en bijgevolg vaag karakter, is deze eerste reflexie, die de kern en de kiem is van heel
de aesthetische theorie die er zich uit ontwikkelen kan, toch
weer niet zoo eenvoudig. De geschiedenis der aesthetics is dan
ook en aaneenschakeling van systemen, wier verscheidenheid
slechts. teleurstellend is, zoolang men ze niet begrijpend en
historisch overschouwen kan vanuit een standpunt dat deze
verscheidenheid zeif transcendeert en verklaart. Het is werke-

(2) Die Kunst, blz. 119.
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liik opvallend hoe al deze systemen, die zich overigens vrij
gemakkelijk tot enkele grondtypen laten herleiden, naar een
zelfde centrum convergeeren en in alle objectiviteit niet zoozeer als afwijkingen, dan wel als zichzelf steeds overtreffende
en geleidelijke benaderingen der waarheid moeten beschouwd
worden.
Als ik totnogtoe de benamingen << schoon, aesthetisch, kunst
zonder onderscheid door elkaar gebruikt heb, dan is dat niet
daardoor een werkelijk verschil te negeeren tusschen de
realiteiten die zij dekken, integendeel : het is immers evident
dat het romantisch aanschouwen van de voile maan en het
moeizaam componeeren van een, roman twee acten zijn, die
naast een mogelijke gelijkenis ook een niet te ontkennen verscheidenheid vertoonen.
De vele acten, die de aesthetiek verklaren wil, schijnen zich
als verschillende phasen en differentieeringen van
enkele,
zich in talrijke vormen uitspreidende grondactiviteit te ordenen.
Nu heeft men zeker dikwijls deze grondactiviteit te zeer willen
zoeken in de eigenlijke kunstact, die welke zijn juiste
omschrijving nu ook zijn moge in alle geval reeds een groote
uiterlijkheid en veruiterlijking connoteert. Men werd er zoo
logisch toe gebracht een kunstwetenschap op to bouwen - in
vrij groote onafhankelijkheid der eigenlijke aesthetiek, een
methode die niet tot den dieperen zin der kunst heeft kunnen
doordringen en in onvolledige, dikwijls materialistische, verklaringen is blijven steken.
Anderen zaten leelijk te kijken met de verhouding tusschen
het schoone, in de strikte beteekenis van het woord en het
oneindig meer omvattende gebied van wat zij het aesthetische
noemden (3) , en hadden een tendenz om het schoone voor een
der talrijke vormen te houden van dat aesthetische, totaal gelijkwaardig met het tragische, het sublieme, het majestueuze,
het feestelijke, het mooie, het liefelijke, het bekoorlijke, het
geheimzinnige, het typische, het leuke, enz., enz. Deze reeks
op zichzelf, die in zich al de verheugende perspectieven van
een ondeelbare breuk schijnt te bevatten, volstaat reeds om

om

een

(3) Deze benaming is zeer ongelukkig, het woord aesthetisch wigst
immers ,volgens zijn etymologie en zijn voor de hand liggende beteekenis
op de subjectieve indruk van het schoone object en niet op dat object zeif.
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eenigszins in te zien, dat een dergelijke katalogische conceptie
er ten slotte toe leiden moet, om dit aesthetische van al het
specifieke, dat tot de intrinsieke mogelijkheid van zijn bestaan
behoort te ontdoen en het eenvoudigweg te laten versmelten
met het gewone leven van denken en doen zonder meer. Deze
democratische begripsverruiming verwijdde de notie van het
z.g. aesthetische zoodanig, dat ze schier heelemaal niet meer
bestond. Men is er dus redelijkerwijze toe geneigd, om niet het
schoone door het aesthetische, maar wel het aesthetische door
het schoone te verklaren, en dit laatste te beschouwen als het
eerste en eigenlijke object van onze schouwende activiteit, die
door de talrijke overige vormen van het aesthetische of juister
gezegd het schoone in ruimeren zin, met het reeele leven in
verbinding staat, waartoe zij, als door een reeks van doorloopende stadia een geleidelijken overgang kent, steeds meer
groeiend naar het klare bewustzijn der objectieve idee en de
•geestelijke zakelijkheid der realiteit.
Nog een andere opmerking moet ik hier tot mijn zelf verdediging laten voorafgaan. Daar de schoone ervaring ongetwijfeld
tot het meest onmededeelbare van ons wezen behoort, is er
natuurlijk geen sprake van, om haar nu eens en voorgoed in
een gevatte formule te klinken. Zij neemt heel ons wezen in
beslag en omvat zoowel de meest chemische reacties en mathematische wetmatigheid der zintuiglijkheid als de hoogste werkzaamheid van den geest, en zou dus volgens heel de schacht der
wetenschappen van de physica en de physiologie tot de
metaphysica toe moeten bestudeerd worden, iets wat vanzelfsprekend niet alleen de enge omheining van een tijdschriftbijdrage als ook de wijdere perken van een boek ontgroeien
moet.
Meer nog, een wetenschappelijk, ook een zuiver philosophisch
inzicht in het wezen der schoonheid, zal steeds om te kunnen
zijn wat het is, in spanning moeten blijven met een kultuur:historische en vooral persoonlijke aesthetische ervaring. De
eenvoudige bewering en het beroep op die ervaring zal dan ook
dikwijls in een korte beschouwing als deze de plaats moeten
innemen die wettelijk aan lange demonstraties toekomt.
Wegen en omwegen.
Er zijn tegenover de schoonheidsact verschillende weten-
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schappelijke houdingen mogelijk. Men kan hem, b.v. om reden.
van zijn mysterieuze onbeschrijfbaarheid gewoonweg negeeren..
Deze oplossing is wel de meest beotische van alle en komt dan
ook meestal niet onder uitgesproken theoretischen maar
eerder onder practischen worm voor : een zeker aesthetisch.
agnosticisme.
Men kan hem verder, door een min of meer subtiele herleiding verwarren met andere momenten van de menschelijke
activiteit : de Einfiihlung reduceerde doorgaans de schoone
ervaring tot een sympathiegevoel en geloofde ten slotte niet.
in haar werkelijke ob jectiviteit ; de kunst-is-spel-theorie, die
alleszins niet te onderschatten verdiensten heeft, legde te zeer
den klemtoon op het materieele en sneed den aesthetischen act.
juist onder het geestelijke of ; de psycho-analyse ontdekte
een reeel-bestaand verband tusschen het aesthetische en het
sexueele, maar was met deze vondst zoo ingenomen, dat zij
niet meer zag hoe de schoonheid in haar bevrijdende geestelijk-.
heid de sexualiteit toch weer totaal ontstijgen kan ; de, laten.
we ze maar noemen, aesthetische rationalisten, die blijkbaarteveel van « Le Cafe >> van Delille hadden gedronken, hebben..
in hun helderziendheid, in de kunst een klaar-uitgedrukte ge-dachte meenen te ontwaren ; en de aesthetische << activisten >>
hadden heel hun leven zoo weinig tijd, dat ze er slechts een
niet tegen te houden expressie van hun geweldige strevingen
konden in ontdekken.
Deze en dergelijke theoriën belichten zoo scherp een zijde
van den aesthetischen act, dat al het overige er niets weerdan schaduw van ondervond, en - vervielen tot dwaling door een.
puur exces aan waarheid.
De aesthetiek kende haar hoogtepunt in de groote Duitsche
philosophische systemen der vorige eeuw, doch de idealistische,
subjectivistische, panthelstische en voluntaristische afwijkingen.
dier systemen hadden een niet altijd gunstigen terugslag op
hun verklaring der schoonheid. Dit belet niet dat zij op de
ontwikkeling der aesthetiek een unieken invloed hebben gehad
en nog steeds hebben, en dat elke poging tot aesthetische bezinning, op straf van op eigen risico gevaarlijke en nuttelooze ontdekkingsreizen te ondernemen, bij hen heeft aan te
sluiten.
Het historisch thomisme stond tot voor enkele jaren het-

,
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aesthetisch probleem, zooal niet vijandig, dan toch vrij indifferent tegenover en het even voihardend als orthodox gegoochel
der laatste jaren met het << pulchrum est quod visum placet >
heeft ons nog steeds niet heel veel vooruit geholpen. Natuurlijk valt het buiten allen twijfel dat de << philosophia perennis *
die de menschelijke gedachte wist op te voeren tot de stille
grenzen der Openbaring, ook al de principes in zich bevat,
om een wijsgeerig inzicht in het wezen en de structuur van
den schoonheidsact te verschaffen; toch wordt daardoor niet
uitgesloten, dat een ideeele bevruchting van buiten soms zeer
gewenscht, laat zijn noodzakelijk kan worden.
Het schoone feest van geest en zinnen.
Het is niet genoeg om voor de ineffabele geheimen der
schoonheid in bezwijming te vallen, men moet er ten slotte,
als men nu eenmaal over de zaak praten wil hoe welsprekend
trouwens een eerbiedig stilzwijgen hier ook zijn moge toe
besluiten om er Diets over te zeggen. Liever dan te procedeeren
volgens een wijsgeerige deductie, die noodzakelijkerwijze onvoldoende ontwikkeld en dus nogal ingewikkeld zou zijn, laat
ons maar onmiddellijk overgaan tot wat men zou kunnen
noemen een beschrijving van haar resultaten. Ook dit is helaas
niet mogelijk zonder een weinig verdekte philosophie en een
korte vlucht door het abstracte : stratosfeertochten, ofschoon
niet zonder gevaar, hebben toch hun eigen charme.
Niettegenstaande zijn hooge waardigheid, heeft de mensch t
zoolang zijn dwalen reeds duurt langs aardsche wandelwegen,
het toch nog nooit tot den stand van louter geestelijkheid
kunnen brengen. Mystieken hebben zich de ziel voorgesteld,
als gevangen in den kerker van het lichaam, verzuchtend
om eens, ontdaan van de aardsche boeien, haar Heer en
Schepper tegemoet te snellen. De mensch is een geest in de
sto f Deze is een limiteerend bestanddeel, waarvan wij de
stremmende werking maar al te duidelijk in gansch ons bewustzijn ondervinden. Zij is het vreemde, het donkere, dat in
ons binnendringt en onze geestelijke zelfstandigheid, zonder
ze nochtans intrinsiek aan te tasten, in heel haar activiteit
onderwerpt aan een afhankelijkheid van dat andere dat buiten
ons is, een afhankelijkheid die tot den aard zelf van ons wezen
behoort en ons niet enkel een hindernis, maar ook een natuur.

138

EEN INTERVIEW MET DE •MUZE

noodzakelijke voorwaarde is van onze geestelijke werkzaamheid en onze ontwikkeling naar een volmaakte wezensbestemming in God.
De mensch groeit en verrijkt zich door . de handeling ; maar
de voorwaarden van zijn wezen zijn ook de voorwaarden van
zijn activiteit : ook deze is dus onvermijdelijk een synthese
van een dubbel tegenstrijdig en tevens onmisbaar principe :
zoowel onze intellectueele acten als onze wilsdaden voltrekken
zich in een zekere of hankelijkheid van de stof. De scholastieke
philosophie drukt dit na Aristoteles zoo uit : nil est in intellectu quod non fuerit prius in sensu. Niets is in het verstand
wat niet eerst was in de zintuiglijkheid. Het is door een
geestelijke belichting van het stoffelijk gegeven der veelvoudige
zintuiglijkheid dat in het intellect de onstoffelijke gedachte
ontstaat. Niets groeit in den geest tot idee, tenzij uit dit beeld,
dat de zintuigen ontvangen van de dingen buiten ons, tenzij in
alt beeld zelf, dat ons denken tegelijkertijd verduistert en
voedt. Ook de diepste wijsgeerige bezinning is niet vrij van
deze afhankelijkheid, maar ook de eerste zintuiglijke waarneming is in den mensch reeds op het begrijpen gericht, specif iek verschillend van die van het redelooze dier door Naar
onafscheidbare denkbaarheid, die reeds een eerste aankondiging van den geest is in het stof f elijke zelf. . Het denken geschiedt dus steeds in een min of meer intense spanning van
zintuiglijke ervaring en verstandelijk inzicht, waardoor de denkbaarheid van het beeld steeds meer en meer tot actueele gedachte wordt omgezet.
De aesthetische act, ofschoon aan dezelfde voorwaarden
gebonden, bevindt zich toch in een zeer bevoorrechte positie
hij is . eenigszins de grens en het midden tusschen stof en geest
hij brengt beiden, stoffelijkheid en geestelijkheid, zintuiglijkheid en intellect, beeld en idee, tot een gansch eigene onderlinge afgestemdheid, verevenwichtiging en versmelting : in
hem gaan beide, beeld en idee, zoo in elkaar op, ze worden zoo
door hun onderlinge oppositie heen als in elkaar verzwindend
beleefd, dat er niets meer is in het beeld wat geen idee is, en
niets meer in de idee wat niet totaal wordt ver-beeld. Dit verklaart o.m. hoe de schoonheidsact gepaard gaat met een soms
hevigen indruk alles te omvatten en te begrijpen en tevens
met . de onmogelijkheid om te zeggen wit men begrijpt. Terwijl
,
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de zintuiglijke waarneming de Bingen, geluiden, geuren, enz.
opvangt in 'hun materieele uitgebreidheid en meetbare verscheidenheid, en het denken doordringt tot hun zin en beteekenis, wordt in het aesthetisch schouwen-en-genieten het
zintuiglijk waargenomene juist gegrepen op het oogenblik dat
de gedachte zal ontstaan, zoodat beide, waarneming en gedachte
elkaar totaal doordringen : het is als een evenwichtsmoment
tusschen stof en geest.
Men kan dit alles kort samenvatten tot : << schoonheid is
verschijning van de idee in de stof >, of, indien dit to Hegeliaansch mocht klinken, tot << Schoonheid is intultie >>, zooals
Benetto Croce, trouwens ook een soort Hegeliaan, het op alle
tonen en wijzen herhaald heeft (4) . Natuurlijk roept deze verklaring meer dan een psychologisch en philosophisch probleenn
op, dat voorloopig buiten ons terrein valt.
Ervaring der diepere wezenseenheid.
De verevenwichtiging van geest en stof is niet de eenige
harmonieering, die de schoonheidsact in ons teweegbrengt, zooals trouwens de dualiteit van geest en stof niet de eenige
spanning is in den mensch. Er is nog een tinder aspect, er is
nog iets diepers.
Alle beperkt wezen is om reden van zijn geschapenheid zelt
niet ten voile zich zelf ; maar het bezit zijn wezenheid in een
immanente verwijdering van zichzelf, het moet zichzelf steeds
ontdekken en zoeken in een dubbele polariteit van doorzichtige
begrepenheid en omvattend streven, zonder dat deze tweevoudige en ondeelbare activiteit, die zijn wezen uitmaakt, tot
een enkele, onverdeelde werkzaamheid opstijgen kan. Als dit
zoo is, dan is meteen de mogelijkheid gegeven van een derde
moment, waarin noch het objectieve zien en aanschouwen,
noch het subjectieve streven en willen de klemtoon draagt, maar
waarin beide werkingen elkaar verevenwichtigen, elkaar in
schoone ontmoeting omvatten.
Dit is een gansch eigen iets in de activiteit van den geest..
(4) Deze intultie schijnt de hebbelijkheid te bezitten om sommige
aesthetici op hun zenuwen te werken, zoo b.v. Ch. Lalo : e la bienheureuse,
l'ineffable, l'insondable, l'impeccable intuition o, << le Msaame ouvre-toi
pour touter les serrures rouillees de 1'esthetique >> ! (L'Art et la morale,
biz. 53.)
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Hier is geen aanschouwing meer waarbij het subjectieve streven
te kort schiet, geen waarheid die onze beperkte goedheid niet
vermag te omvatten ; her is geen streving meer wier kracht
ons inzicht ontsnapt, geen goedheid die niet doorzichtig is en
lichtend van stralende waarheid. Het streven gloeit van innerlijke waarheid en aanschouwelijkheid, de waarheid glanst en
wint de warmte van de streving. (5)
Schoonheid en Godservaring.
Men kan dit alles ook ' zoo zeggen : << Zijn >> is << bij zich zijn >
en naarmate een wezen rijker aan wezen is, is het meer bij
zich, is het meer zichzelf, << is >> meer, met steeds grootere uitsluiting van alle oppositie tusschen het << zijn >> en het << dit
zijn >>, zoodat het contingent wezen niet heelemaal << is .*, omdat het slechts << dit >> is, en ook niet heelemaal is << wat het is >,
omdat het niet heelemaal << is >>, omdat het in wezen te kort
schiet. Het bevindt zich niettegenstaande zijn noodzakelijke
eenheid en onverdeelbaarheid en onverwoestbaarheid toch aatijd
in strijd met zichzelf en van zichzelf verwijderd.
Daar echter de zin van elk wezen is << te zijn >>, wil het ook
van nature, in de mate waarin het niet aan zijn essentie beantwoordt, worden wat het is. Het hoogst actieve << bij zich
zijn >> waarin het << zijn >> bestaat, wordt, omwille van deze beperktheid, een wederzijdsch naar zich toegaan, een zich zoeken
en vinden, een zich ontdekken en ontginnen in stijgende zelfvolschepping : een zich steeds hechter bestreven en helderder
bewustworden in wederzijdsch grijpen en begrijpen.
Dit is nochtans maar de subjectieve kant der zaak. Er is
meer. Een wezen wil zich realiseeren volgens zijn idee, volgens
zzjjjn essentie. In het bewustworden hiervan kent het ook zijn
tweeheid en beperktheid als lets wat onbegrijpelijk is, tenzij
in functie van een wezenheid, die louter wezen is en wier
volmaaktheid grens noch mate kent, wier zelfstandigheid en
onafhankelijkheid absoluut is en waarvan het zichzelf afhankelijk weet in wezen en bestaan en goedheid, van een wezen dat
(5) Dat dit moment werkelijkheid is blijkt en uit de ervaring en uit
de structuur van ons geest-zijn : dit is immers een twee-eenheid en kent
en beleeft zich dus als zoodanig, zoodat on zijn twee-zijn en zijn een-zijn
onafwendbare momenten zijn van zijn activiteit en noodzakelijk geactueerd worden.
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den diepsten grond uitmaakt van zijn eigen wezen en zijn geschapen wezen meer nabij is dan het zichzelf is, en waaraan
het zich dus van nature meer hecht dan aan zichzelf .
Zoo is deze eigen wezensopbouw en - volmaking, dit gestadig
benaderen van zichzelf tevens een benadering Gods, een
<< appropinquare Deo >>.
Dit eigen werk van den geest voltrekt zich door de dubbele
activiteit van kennen en streven, waardoor het wezen zich
steeds meer vindt en verwerkelijkt tot denkbaarheid en realiteit, zich steeds meer als eigen gedachte bezit, en waardoor
deze dubbele functie zelf haar onvolmaakt en innerlijke oppositie
geleidelijk ontstijgt tot steeds dieper onderlinge doordrongenheid en identiteit, tot een eenheid die synoniem is van << wezen >>.
Elk wezen is een subsistente roep naar God, zijn oerbegin en
diepsten grond, en het intiemste vinden van zichzelf valt samen
met de meest algeheele overgave aan de eenige goedheid en
wezenheid Gods.
Deze rust in God, die wij kennen en bestreven als het verve
ideaal en waarvan wij de verwijdering meten met de onvoldaanheid van ons verlangen, is ons toch soms op wondere wijze
zoo nabij. Kennen en streven zijn niet in zich besloten maar
actueeren ook hun op elkaar aangewezen zijn in functie der
totale eenheid. Niet de dualiteit geeft het wezen een zin, maar
wel de eenheid ; de eerste is zelfs niets anders dan een limitatie
en tegelijkertijd een voorafbestaande mogelijkheid der tweede;
beide zijn reeel en bestaan in elkaar. Wanneer nu onze geestesactiviteit zoo gesteld wordt, dat vooral dit eenheidsmoment
opstijgt in ons bewustzijn, dan ontstaat een genotvolle verevenwichtiging der dubbele geestesfunctie, een zich aangepast
voelen aan elkaar, een gezamenlijke opstijging, een onderling
herkennen en doorschouwen, een doorzien en bezitten der
onderlinge ongescheiden wezenheid, een ervaren der heerlijke
wezenseenheid in het verschiet. Dit is natuurlijk geen ophe f f en
der wezenstweeheid, dit is niet een bereiken der zaligmakende
eenheid ; de tweeheid wordt ontstegen, niet overwonnen; men
' ziet ze niet meer >>, ze is een en al geworden een perspectie f
van haar tegendeel. Er wordt hier een identiteit bereikt, ja,
maar een schijn-identiteit, of liever een verschijnende identiteit,
de identiteit der schoonheid. De hoogste werkelijkheid wordt
hier in onwerkelijkheid verwezenlijkt. Er is geen eenheid, er
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is slechts een ontmoeting, een vluchtig herkennen vol afstand
en toch vol innigheid.
Maar als het schoonheidsmoment het allerinnigste uiteindelijke << bij zich zijn >> van den geest in het verschiet stelt, en ' als
dit << zijn bij zich >> samenvalt met het << zijn bij God >>, dan sluit
deze schoone schouwing door het feit zelf in, een zich doordrongen en doorzinderd voelen van de schoone verschijning van
het absolute, het oneindige, het goddelijke, waarvan de verre
straling loodrecht valt in de kern der ziel. Zij is een voorspel,
een ver voorgevoel, een plotse voorsmaak van de heerlijke
eeniging van den geest met de goddelijke volkomenheid, die
ongezien en ongekend ons toch toestraalt van verre.
Schoonheid en menschelijkheid.
Ons leven is een stroomend rhythme van zoeken-vindenloslaten : een opstreven van de stof naar begrijpelijkheid, een
gegrepen worden van de stof door den geest en dan een geleidelijk ontbinden van het gevondene door eigen verdiepen,
een kennis in functie van het absolute, een kennen van << het is
maar dat >>, een loslaten. Vinden is schoonheid, vinden is wezen
en geluk ; en omdat ieder zoeken een opgaan is naar het vinden
en ieder loslaten een ontglijden van het gevondene, en bijgevolg
in zich weer een nieuw zoeken draagt, is elke physische en
methaphysische activiteit in zich ontluikende, en vruchtdragende schoonheid. Deze schoonheid wordt ons bezit, op het oogenblik dat het stoffelijke beeld zoodanig gesatureerd en doordrongen wordt door de idee, dat het zijn overwegende zwaarte
verliest en zich aan den geest gewonnen geeft. Dit omslaan van
beeld in idee, dit overwonnen worden van de stof door den
geest is het allerinnigste ervaren van het intiernste contact van
ziel en lichaam en laat ons voelen, dat het goed is mensch to zijn.
Schoonheid is het steeds verlangde, steeds verlatene rustpunt van den Godwaarts strevenden geese in zijn zoekenden
arbeid. De schoonheidsact is onze meest adaequaat menschelijke act, hij is dat in ons wat eigenlijk is. Terecht mag men
zeggen, dat de mensch << sich nur Bann seinem Wesen gemasz
entfaltet, wenn er zur geistigen Schau der Schbnheit des. Seins
gelangt >> (6) .
(6) Bernhard Rosenmaller. Religionsphilosophie, blz. 38.
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Het verval van den stand
der kleinhandelaren
door Dr. Albert MICHIELSEN

Het vraagstuk van den middenstand, en meer in het bizonder,
dat van den kleinhandel, staat meer dan ooit in het middenpunt
van de openbare belangstelling. De aandacht gaat doorgaans
echter slechts naar den technischen kant ervan. Men vreest de
verdringing van den zelfstandigen kleinhandel tengevolge van
het toenemend sukses van grootwarenhuizen en andere vormen
van verkoop in het klein, die technisch beter geoutilleerd
zouden zijn. Als redmiddelen worden dan voorgesteld, de beperking van de bedrijvigheid van het grootbedrijf, de bescherming
vanwege den staat tegen oneerlijke mededinging, verbetering
van het kredietwezen *voor den middenstand, de samenwerking
bij den aankoop, het ten huize bestellen en de uitgifte van
premiezegels, een gelijkmatigere verdeeling en de verlaging
van belastingen en electriciteitstarieven.
Meer en meer ziet men echter in, dat deze technische hulpmiddelen alleen, den stand der winkeliers niet toelaten zich op
to werken. Men voelt dat een geest van verdediging, van vreesachtigheid geen redding brengen kan. In het vage bewustzijn
van de ware verhoudingen van het probleem, wordt dan de
noodzakelijkheid van een vestigingswet onderlijnd ter bestrijding
van de plaag der overbevolking en der kumuleering, evenals de
behoefte aan betere beroepsopleiding en tenslotte ook aan
beroepsorganisatie. In den regel ontbreekt echter nog het klare
bewustzijn, bij gebrek aan kennis van de historisch-gegroeide
werkelijkheid, die het inzicht moet brengen dat het vraagstuk
van den kleinhandel in de eerste plaats sociaal is. Nog nooit
werd een politiek tot een goed einde gebracht, zoo zij de op to
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lossen moeilijkheden niet in hun geheelheid zag. Het is dan
ook onze bedoeling, het vraagstuk in een breeder kader to
plaatsen, daarbij de bestaande wantoestanden van eerder technischen aard over het hoofd ziende.
Het grootste gevaar dat den stand der kleinhandelaren bedreigt is zijn verval, zijn sociale ontwaarding, juister gezegd,
de verergering van dit euvel, want het is reeds een werkelijkheid geworden. Dat komt o.m. tot uiting in de versiapping van
het eigenbewustzijn, van het bewustzijn van nut en waarde,
dat nochtans een eerste behoefte is voor ieder mensch, en in
het bizonder voor hem, die tot een stand behoort, die nog geen
halve eeuw geleden als leidend gold. Het gebrek aan zelfzekerheid voelt men aan in de overtalrijke moties en open brieven
kwaal van het moderne Belgic —, die de even talrijke vereenigingen van kleinhandelaren richten tot de openbare opinie
en de politici. Om reden dat zij << even goede en nuttige staatsburgers >> zijn als boeren en werklieden, wordt de bescherming
van den staat geeischt. Het gebruik van zulke motieven wijst
reeds op de verslapping van eigenbewustzijn. Hun sociale waarde is geen evidentie meer, zij is een vraagstuk geworden.
Inzoover hit felt van het verval een ekonomisch karakter
heeft, willen wij het hier ontleden. Wij beperken ons, omdat de
sociologische studie van den middenstand in Belgi^e nog niet
ver genoeg gevorderd is. Van historisch materialisme kan er
geen spraak zijn. Wij wezen er reeds op (1) , dat elk verschijnsel
dient beschouwd in zijn algemeen verband met de tijdsstruktuur, in zijn tijdsverband en niet mag gebonden worden aan
een enkele oorzaak. Deze studie is dan ook maar een
bijdrage tot de sociologie vn (den kleinhandel.
De waardigheid van een stand hangt o.m. of van de funkties
die hij vervult (2) . Wanneer het aantal en het belang zijner
funkties vermindert, zal hij naar kompensatie moeten streven
op een ander terrein, wil hij zich handhaven. Door die vermindering ontstaat meteen het gevaar, dat een grooter aantal en
(1) Zie Streven, 1938, nr 3, Industrie en bevolkingsaangroei in Belgii^.
(2) De ontwaarding van den groothandel werd reeds nagegaan in een
artikel over « De uitschakeling van den tusschenhandel in den binnnenn]andschen handel in België ». (T" schrift voor handels- en economische

wetenschappen, Leuven, 1938, nr 3) .'Slechts terloops werd daarin het
vraagstuk van den kleinhandel aangeraakt.
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vaak minder geschikte personen zich in den stand trachten in
te schakelen, zoodat hij in zijn aard en samenstelling wordt
aangetast. Deze en andere omstandigheden kunnen leiden tot
de beperking van de zelfstandigheid van een toenemend deel
der leden van den stand. Zulke evolutie heeft zich in den
kleinhandel voltrokken. Niettemin kan men verheugende teekenen van weerstand ontwaren.
De Evolutie van de Funkties van den Kleinhandel
De essentieele funktie van den handel is de aanpassing van
het aanbod aan de vraag, in de ruimte beschouwd (verplaatsende funktie) en in den tijd (opslagf unktie) . Hij kan deze slechts
vervullen door de goederen van persoon tot persoon over te
dragen, zoodat hij kontakten dient te nemen. Sekundaire funkties zijn dan, de sorteering der koopwaren, de quantitatieve
verdeeling, het pousseeren van den verkoop, de kredietverleening, de regeling der betaling en soms de voortbrengst.
In de gesloten stadshuishouding was er geen behoefte aan
het vervullen van sommige dezer funkties, terwijl andere onbeIangrijk waren of ook gedragen werden door de producenten.
en de verbruikers zelf. . Met de arbeidsverdeeling en de toename
-der behoeften en der funkties schakelde zich echter tusschen
beide een reeks handelaren in. De gecentraliseerde voortbrengst
was niet meer aangepast aan het gedecentraliseerde verbruik
na de opkomst der grootindustrie en de uitbreiding der afzetgebieden. De fabrikant kon onmogelijk met al de verbruikers
in verbinding treden en moest dus wel ingaan tegen den stelregel, aan de laatste hand te verkoopen. Zoo ontstond ook de
detailhandel, waarvan de funkties, die hij ten huidigen dage
vervult, zullen ontleed worden.

Kontaktname.
Doordat elke transaktie noodzakelijk een kontaktname vereischt, zal de distributie steeds aan een belangrijk aantal menschen een bezigheid verschaf f en. Van een centraliseering der
aankoopen is er voorloopig weinig of geen spraak. Zij zou ten
andere een groote inspanning vergen en een hoop last berokkenen aan menschen, die het gewoon gemaakt werden gediend te
worden, n.l. aan de verbruikers. Zij verplaatsen zich zelfs niet
graag meer voor de aanschaffing van zekere waren, als brood,
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melk en vleesch, terwijl zij andere liefst in hun omgeving koopen. De decentralisatie van den kleinhandel is dus een eisch vanden modernen welstand. Daaruit vloeit een belangrijk voordeel
voort van het kleinbedrijf, dat vooral in de buitenwijken en in
de dorpen goed beschermd is. De verbetering van de verkeers-middelen vormt nochtans een gevaar.
Men kan zich de uitschakeling van tusschenhandelaren in
denken door de uitbreiding van de automatische bediening en
de directe bestelling per telefoon en langs de post. In een
afzienbaren tijd kan dit systeem echter geen sukses hebben,.
niet alleen omdat het kostelijker is dan men denkt, doch ookomdat het kiezen een stevig gevestigde gewoonte geworden is..
De verbruiker, vooral de vrouwelijke, houdt daarenboven van
een persoonlijke kontaktname, daar hij sociaal is. Het is de
kracht van den winkelier de relaties met zijn klienten degelijk
te kunnen verzorgen. Zij zijn, behalve in de winkels der stadscentra, waar de kli{enteel al te beweeglijk is, haast intiem met.
de vaste klienten. Dit irrationeele voordeel weegt in zijn menschelijkheid wellicht op tegen de strakke rationaliseering van
het grootbedrijf.
,

Betaling.
De persoonlijke kontaktname wordt in de hand gewerkt door
het feit, dat de verbruikers geen voorraad wenschen te vormen,
zij het omdat de mode wisselt, de goederen bederven of omdat.
zij in geldverlegenheid zijn. Dientengevolge geeft elke transaktie in den regel aanleiding tot de betaling van zeer kleine:
bedragen. De postcheckrekening, al laat zij ook kostelooze overschrijvingen toe, is minder geschikt in den kleinhandel. De_.
kredietverleening in den vorm van eenmalige betalingen van de
gedurende een bepaalde periode gedane leverancies, is grooten`deels in . onbruik gevallen.
De detailverkoop op afstand brengt al te groote kosten en .
risiko's mede, vermits hij noopt tot een uitgebreide publiciteit.
en tot de uitvoering van het order zonder ingelicht te zijn
nopens de eerlijkheid en de solvabiliteit van de afnemers. De
talrijk opgerichte instellingen ter verstrekking van inlichting.
en ter inkasseering van dubieuse schuldvorderingen zijn slechts
bruikbaar in den groothandel, die met hoogere bedragen rekent..a
-
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Quantitatieve verdeeling.
Groote moeilijkheden levert de materieele uitvoering van de
verdeeling, n.1. het tellen, wegen of meten der koopwaar niet
op, wat een reden was voor de producenten van allerlei artikelen, als kruidenierswaren, konserven, tabak, kolen en van some
mige weefsels, die taak op zich te nemen. Oogenschijnlijk heeft
deze evolutie geen belang voor de sociale ontwaarding van den
detailhandel. Wat verschil maakt het dat hij bijv. een kilo
afweegt ofwel twee pakjes van 1/2 kg. uitreikt ? In feite echter
heeft dit een psychologischen invloed. Wegen en meten, hoe
eenvoudig ook, vereischen een zekere aktiviteit, een weinig tijd
en ook wel handigheid, wat de wachtende klienten opmerken.
Zij rekenen ook op een toemaatje, op een doorsiag, die elke
winkelier naar eigen keus kan geven. Ook in de verpakking
kan ieder initiatief aan den dag leggen om de koopers ten
dienste te zijn. Het uitreiken van pakjes daarentegen vereischt
volstrekt geen kunde meer.

Kredietverleening.
Vroeger kon de winkelier zich haast onmisbaar maken door
het verleenen van krediet. Met de verdwijning van dit gebruik
waren tenslotte de maatschappij, en de winkeliers in het bijzonder, gediend, doch zij verlaagde de risiko's en het aantal funkties
die zij te vervullen hadden. Tegenwoordig verkoopen enkel nog
niet naar de goederensoort gespecialiseerde winkels op krediet,
terwijl in sommige steden bedrijven ontstaan zijn, die aankoopbons op krediet leveren aan de verbruikers zonder intrest,
zoodat de winkeliers een deel van hun winst aan die bedrijven
moeten afstaan.

Prijsbepaling.
De prijsbepaling werd niet overbodig, doch wel onafhankelijk
van den wil van den winkelier, wanneer hij aan een door de
fabrikanten of de grossiers opgelegden prijs moest verkoopen.
Deze methode heeft nog betrekkelijk weinig belang, maar komt
toch reeds voor in den handel in . margarine, azijn, vleeschextracten, sommige likeuren en tafelwijnen, chokolade, rookartikelen, zeep, reukartikelen, enkele produkten voor huishoudelijk onderhoud, vulpennen en potlooden, radio's, gramofoons,
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auto's e.d. (3) . Men weet ook, dat in Belgie de opgelegde prijs
niet wordt geeerbiedigd, daar onze rechtspraak overeenkomsten
dienaangaande als strijdig met de openbare orde, met de vrijheid
van handel en van mededinging aanziet, doch men is geneigd in
een anderen zin wettelijke schikkingen te treffen. Men zal er
den winkelier dan geen verwijt meer kunnen van maken irra.
tioneele kostprijsberekeningen te maken, doch vermindering
van verantwoordelijkheid beteekent vermindering van waarde.
Men mag van sociale ontwaarding spreken, wanneer de handelaar enkel pakjes tegen een opgelegden prijs uitreikt !

Voorraadvorming en Leverancierskrediet.
De verbetering van de produktie- en de vervoertechniek Het
hem daarenboven toe den aan te houden voorraad in te krimpen, zoodat deze funktie ook minder belangrijk werd. De marge
tusschen de prijzen voor het vervoer van groote en van kleine
hoeveelheden goederen werd verkleind, wat het maatjeswijze
aankoopen bevorderde (4) . De toenemende drang tot verkoopen
bij fabrikanten en grossiers maakte hen gemakkelijker bereikbaar en meer geneigd tot het uitvoeren van kleine bestellingen.
Het komt nu ook voor, dat fabrikanten een deel van het
benoodigde vaste kapitaal fournieren aan de winkeliers. Het
leverancierskrediet op aankoopen nam daarentegen geen uitbreiding gedurende het hoogkapitalisme (5) .

Sorteering en Aankoop.
De winkelier bewijst de verbruikers een dienst door een
sorteering van goederen samen te stellen, die toelaat de beaankoop te bevredigen
hoeften van een bepaalde soort in
en het mogelijk maakt een keuze te doen. Wij zouden niet durven
beweren, dat de sorteering in de kleinhandelsbedrijven tegenwoordig kleiner is dan vroeger. Overdreven specialisatie is ten
andere uit den booze, omdat de winkelier dan al te licht in de

een

(3) Men vindt the goederen opgesomd 'bij J. Van der Gucht, Les tendans
du commerce de detail. (Tijdschrift voor Inlichting en
Documentatie, 10 November 1936).
(4) Dat feit werd voor Nederland vastgesteld door E. J. Tobi, titscha..
keling van den groothandel in industrieele producten, Roermond, 1928.
(5) Zie de bewijsvoering in het werk van onze hand, De Evolutie van
do handelsorganisatie in Belgie sedert het begin der 18de eeuw, Turnhout,
1938, en in een artikel over de krediettermijnen in de R. K. Bedrijfsleiding,
Julinuminer.
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macht van zijn leveranciers komt en de moderne ekonomische
inrichting het vormen van een assortiment vergemakkelij kt.
Die inrichting, evenals de uitbreiding van het verkoopapparaat, verschafte allerlei faciliteiten aan den detailhandel, waardoor de funktie van het aankoopen, de verplaatsende funktie,
minder belangrij k werd. In de 18de eeuw, en zelfs nog tot
voor den wereldoorlog, doch dan in mindere mate, gingen vele
winkeliers uit dorpen en buitenwijken naar de magazijnen van
hun leveranciers, om er hun aankoopen te doen.
Het aanschaffen van artikelen, wier verkoop gereglementeerd
is (verschillende landbouwprodukten) , of die een kollektief
merk dragen, ofwel eenvoudig door den voortbrenger gemerkt
zijn, vereischt nog maar weinig beroepskennis en ervaring. Er
voltrok zich in zekere mate een scheiding tusschen winkelier
en koopwaar, zooals dat ook in de produktie gebeurde tusschen
arbeider en produkt tengevolge van mechaniseering, rationalisatie en standardisatie. Vroeger waren de meeste goederen niet
gemerkt, ofwel was het merk enkel gekend door de winkeliers,
zoodat hun eigen smaak en hun kennis beslissinggevend was
tot het samenstellen van hun voorraad. Hierdoor kwam er jets
van hemzelf in zijn zaak. Massale publiciteit dringt nu talrijke
merkartikelen direkt op aan den verbruiker en daardoor aan
den winkelier.

Pousseeren.

op dezelfde wijze verloor de funktie van het pousseeren van
haar belang. Vroeger was de groothandel aangewezen op den
kleinhandel om den afzet te pousseeren, en dat is nu nog het
geval, doch in veel mindere mate. Nu wordt de verkoop vaak
gestimuleerd over het hoofd van de winkeliers bij middel van
reusachtige reklaam. Deze evolutie past in de huidige struktuur.
Een zelfstandig detaillist is een al te menschelij ke faktor in een
rationeel-gedacht en -uitgewerkt afzetplan, waarin elke verbruiker een of meer abstrakte eenheden u.itmaakt volgens zijn
absorptievermogen ! Men kan hier bezwaarlij k schuld leggen
op de schouders van de kleinhandelaren, die hun leveranciers
onvoldoende hielpen.
V oortbrengst.
De ambachtsman is onderscheiden van den detaillist, daar
hij zich meer op de produktie dan op den handel toelegt. In
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de praxis is deze scheiding nochtans vaak niet vol te houden. Beiden leven in eenzelfde levensgesteldheid, in eenzelf de
atmosfeer. Historisch bekeken groeide de kleinhandelaar in vele
gevallen uit den ambachtsman : het Engelsche << shop >> beteekent zoowel winkel als werkplaats. De handwerkman treedt
eveneens in rechtstreeksche verbinding met de verbruikers en
houdt een open winkel, terwijl de winkelier de koopwaren zeer
dikwijls vormveranderingen doet ondergaan.
Het is gekend dat de zelfstandig-werkende ambachtsman
sedert de ontwikkeling van het kapitalisme voor een steeds
afnemend deel tot de dekking der behoeften bijdraagt, en wij
willen dit niet betreuren. Anderszijds is het toch verheugend, dat
het kleinbedrijf nog een zeker belang heeft en dat talrijke
winkeliers zich ook op direkt-produktieve bezigheden toeleggen.
Dit verhoogt hun weerstandsvermogen in uitzonderlijk groote
mate.
Het is nog niet te overzien welken heropbloei het ambachtswezen zou kennen, moest het door den staat aktiever gesteund
worden. Het is niet van de geringste der verdiensten van het
nationaal-socialisme dit begrepen te hebben, zooals nog overduidelijk blijkt uit de beraadslagingen op den enkele maanden
geleden te Frankfurt a. M. gehouden << Tag des deutschen
Handwerks >>. In Belgi e kan men de door den Koning van nabij
gevolgde arbeidsprijskampen slechts toejuichen, en zoo nieuwe
stroomingen de ambachtslieden van hun aan den tijd aangepaste taak konden bewust maken, zouden die prijskampen het
uitgangspunt kunnen worden van de heropstanding van het
handwerk.
,

Alhoewel dus de kleinhandel het meerendeel van de hem eens
toegewezen funkties nog vervult, toch kan niet geloochend
worden, dat de omstandigheden ertoe bijdroegen het aantal
en het belang der funkties te verminderen. Dit had een weerslag op de sociale waardigheid van den stand. Het is niet
zonder belang wanneer de winkelier zijn zaak niet meer zelf
financiert, wanneer hij gemakkelijker bevoorraad wordt, wanneer hij nog slechts gemerkte artikelen in plaats van zelfbereide waren verkoopt, of wanneer hij nog enkel verpakte
goederen to en een opgelegden prijs aan de verhrui kers u i trrr ikt.
Deze evolutie droeg ook bij tot het ontstaan van de overbe-
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volking, die gepaard ging met het verschijnsel van de eendagsvliegen en van de kumuleering.
De Overbevolking.
Het aantal winkeliers is in Belgic,
bevolkingscijfer, hooger dan in andere
-een enkwest van het << Internationaal
van de Distributie >>
Bevolking
Landen
Jaartal in 1000

ten overstaan van het
landen, zooals blijkt uit
Bureau voor de Studie
Aant. detail- Aant. inw.
handelszaken per zaak
Met minder dan
vijf bedienden

Zweden
Zwitserland
Nederland
Duitschland
Italiee

1931
1929
1930
1933

6.210
4.125
8.392
65.340
42.217

52.002
46.127
101.398
813.187
533.258

119
89
83
80
79

Groote en kleine
zaken

Vereenigde Staten 1929
'Engeland
1931
Denemarken
1925

122.700
39.948
3.620

1.295.114
569.100
64.935

95
70
56

Door partikulieren
ui tg ebaat

Belgic

1930

8.250

223.011

37(6)

Daar het aantal winkelizaken 1sedert 1930 oer+der is toegenomen (7) , is er in Belgic zeker een Winkel op 37 inwoners,
terwijl er in Nederland bijv. een op 83, in Duitschland een op
80 en in Engeland een op 70 is. Dit groot verschil kan niet
door natuurlijke omstandigheden verklaard worden, zoodat
overbevolking klaarblijkelijk is.
De handelstellingen laten niet toe, dat verschijnsel to situ(6) Dit cijfer weed wel eens door organisaties van kleinhandelaren
bestreden (o.a. in het blad Middenstand, Gent), doch naar ons weten
nooit weerlegd.
(7) Senator Van Coillie meent dat het aantal winkeliers van 1925 tot
1935 met 40 % toenam. Ais dat juist is, dan moet er zich na den oorlog
een scherpe inzinking hebben voorgedaan, ofwel een zeer snelle stijging
na 1930, vermits een vergelijking tusschen 1910 en 1930 niet op een
belangrijke toename wijst. Alhoewel wij niet gelooven in de nauwkeurigheid van de handelstellingen van 1910 en 1930, toch lijkt ens die 40 %
overdreven.
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eeren in de verschillende bedrijf stakken. De meer dan zestig
kategorieen van de tellingen stemmen vaak niet overeen met de
werkelijke specialiseering van den kleinhandel. Men beschikt.
ten andere over geen grondslag ter vergelijking. Noch de eerie
kategorie ten opzichte van de andere, noch het aantal groothandelaren, noch de cijfers van 1910, noch de toestand in het
buitenland zijn bruikbaar als basis, zoodat men zich met een
globale vaststelling van de overbevolking moet tevreden stellen.
Dit euvel verergerde nochtans niet sedert 1910. In de veronderstelling dat de tellingen eenigszins betrouwbaar zijn, steeg
het aantal kleinhandelsondernemingen van 1910 tot 1930 van
200.488 tot 230.755 (8) , of met 15 o , doch nog sneller nam
de bevolking toe, evenals de welstand, het aantal artikelen en
het aantal dorpen die winkelzaken kunnen rendeerend maken.
Het is wel mogelijk dat deze betrekkelijke verbetering te wijten
is aan den opbloei van de groote magazijnen, die dus niet zoo
schadeloos zouden zijn, als ze zelf wel willen. In feite zou dan
ook de overbevolking niet minder schadelijk geworden zijn^
vermits de omzet van iedere zaak gemiddeld niet kon verhoogd
worden.
Een laag omzetcijfer per bedrijf is niet alleen nadeelig voor
de winkeliers zelf, doch ook voor de nationals huishouding.
Het noopt tot het nemen van een hooge winstmarge, die noch
tans niet volstaat om een ruime totale winst te verzekeren..
De daling van het inkomen der winkeliers, die niet alleen te
wijten is aan den slechteren gang van zaken doch ook aan de
voor hen zeer nadeelige belastings- en financieele politiek sedert
den oorlog, had zeer schadelij ke gevolgen voor de waardigheid
van den stand. Voor menschen die nog leven in de mentaliteit
van de << enrichissez-vous >>-periode is de inkrimping van den
rijkdom << het > teeken van verval, en in zekere mate is dat
ook waar. De daling van het inkomen van vele winkeliers had
dan ook voor gevolg, dat een gelukkig traag toenemend
aantal, vervreemdde van de sociale bevolkingsiaag, die men
middenstand noemt, om onbewust en ook in hun mentaliteit
-

naar de proletaroieden te groeien (9) .
(8) De hotelindustrie en de openbare vermakelijkheden zijn er niet
bij geteld.
-

(9) Het gebruik van deze klasseristrijdsbegrippen beteekent niet, dat wtj

ze eeuwig en goed achten. Ze geven echter gedeelttelrjk de realiteit weer.
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Alhoewel het verschijnsel van de overbevolking niet te vereenzelvigen is met dat van de eendagsvliegen, daar deze per
definitie terug verdwijnen, toch hebben beide grootendeels
dezelf de oorzaken en volgde het eene vaak op het andere. Het
vergemakkelijken van het beroep van kleinhandelaar had voor
gevolg, dat vele nieuwe elementen er hun geluk eens in beproefden. Hadden zij de vereischte bekwaamheden toch onderschat, dan verdwenen zij zeer snel. Anders bleef hun zaak in
leven, zonder echter een schitterend bestaan te leiden : hier
trachtte de vrouw van een werklooze met een snoepwinkeltje
wat bij te verdienen ; daar wilde de pas gehuwde dochter van een
winkelier haar inkomen verhoogen door een zaak te openen,
omdat haar echtgenoot als bediende minder verdiende dan haar
ouders. Slechts uitzonderlijk nochtans kon de vrouw een
bloeiende zaak tot stand brengen, en meestal kon zij niet meer
dan <c wat bijverdienen N. Haar zaak leed aan het fundamenteele
euvel niet het voorwerp van gemeenschappelijke inspanning van
man en vrouw te zijn.
De kwaal der kumuleering is verre van algemeen. Prof. Collin
besluit uit de handelstelling van 1930, dat toen 65,29 % der
kleinhandelsbedrijf sleiders zich enkel met hun zaak bezig hielden, 19,96 % hun handelsonderneming met een industrieel beroep kumuleerden, en 14.75 % in hoofdzaak het beroep van
werkman of bediende uitoefenden. De tweede reeks nag men
echter niet geheel bij de kumuleerenden rangschikken, daar de
industrieele bedrijvigheid doorgaans nauw in verband staat
met en om zeggens deel uitmaakt van den handel. De hieruit
voortvloeiende overschatting wordt slechts gedeeltelijk gekompenseerd door een onnauwkeurigheid in de eerste reeks : tusschen de bedrijf sleiders waren er 37.535 of 16,2 % van het
vrouwelijk geslacht, waarvan er ongetwijfeld een deel gehuwd
waren met een persoon die een ander beroep uitoefende. Globaal
genomen zullen ongeveer 1/5 van de winkeliers kumuleeren,
doch hun aantal gaat stijgend.
De bestaande wantoestanden zijn in ruime mate te wijten
aan den toevoer van uit standsvreemde middens voortkomende
elementen. De door de gilden geeerbiedigde familiale beroepsopvolging strookte niet met de liberale princiepen van vrijheid
en gelijkheid. In feite nochtans bleef de zeer natuurlijke neiging,
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de kinderen in het beroep der ouders op te leiden, bestaan : de
geneesheer wilde zijn zoon alss opvolger, de jonge advokaat
colgde vaders voetstappen, de notaris gaf zijn studie aan zijn
zoon, de boer wilde slechts eigen yolk op zijn erf, de groothandelaar lanceerde zijn zonen in de zaken, en ook de kinderen
van den kleinhandelaar zetten het beroep van hun ouders voort.
Dat sloot niet uit, dat een of andere zoon zijn toekomst elders
trachtte te verzekeren. Na den oorlog werd de tendens bij de
winkeliers om hun kinderen in andere beroepen op te leiden
echter veel sterker. Hun stand gelooft niet meer in eigen
mogelijkheden.
Vroeger was hij natuurlijk niet gesloten, doch de nieuwe
elementen kwamen meestal uit middens, waar hen de deugden
en fouten -- van den middenstand reeds waren ingeplant,
zoodat zij zich gemakkelijk konden integreeren. Velen zullen
zich nog herinneren, hoe jonge boerenparen zich door noesten
arbeid in het winkelbedrijf hebben opgewerkt. De wijziging van
dezen toestand had noodlottige gevolgen voor het eigen karakter van den stand der kleinhandelaren, want de nieuwe
elementen waren geen betere. Schadelijk is ook de sedert enkele
jaren sterk toegenomen aanvoer van vreemde Joden, wien het
wel verboden is zonder toelating van de uitvoerende macht hun
diensten te verhuren (10) , doch niet van handel te drijven en
aldus een stand te helpen misvormen.
De kleinhandel vervulde, zooals de heele middenstand, de
belangrijke taak van bemiddelaar en overgangstrap voor menschen, die, tusschen minder-begaafden opgegroeid, wegens hun
eigenschappen er zich konden en mochten boven verhef f en.
Men meene niet, dat de kleinhandel die sociale funktie beter
is gaan vervullen door zich open te stellen voor elementen, die
in andere beroepen thuis hooren. Door innerlijke ontwaarding
werd het hem onmogelijk gemaakt de hem aangewezen rol te
spelen. Men zou dus kunnen beweren, hoe paradoxaal het ook
klinke, dat een tijdelijke smiting van de gilde der winkeliers
haar zal toelaten haar taak van bemiddelaarster nog verder
te vervullen!
Van het oogenblik dat de kleinhandelaar minder ekonomisch
(10) Zie het coordonneerend ministerieel besluit van 1 April 1936, in
iiitvooring van het koninklijk besluit nr 285 van 31 Maart 1936.
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nuttig werd, ontstond meteen de bedreiging, dat hij zou opgeslorpt worden of tenminste toch in een grootere afhankelijkheid ten overstaan van een ander persoon zou komen.
Beperking van de zelfstandigheid.
De tendens naar beperking van 's menschen zelfstandigheid
ontmoet men niet alleen in den kleinhandel. De grossier verloor
zijn onaf hankelij kheid ten opzichte van den fabrikant of het
kartel, de anonieme en vervangbare fabriekarbeider ten opzichte
van den afgevaardigde-beheerder der naamlooze vennootschap,
de industrieel ten opzichte van den bankier of den trust, de
kleine bankier ten opzichte van het bankkonzern, advokaten
en geneesheeren ten opzichte van syndikaten.
In den handel is die tendens in de eerste plaats te wijten aan
den toenemenden drang tot verkoopen en de daarop volgende
rationalisatie en zucht naar << efficiency >>, die de mechaniseering van het handelsleven verwekten. Wanneer de fabrikant
zijn afzet wilde stimuleeren of tenminste bestendigen, dan kon
hij het toevallige, dat een vrije tusschenhandel met zich bracht,
niet langer dulden. Hij trachtte hem dus te ontgaan of te
beheersidhen. Zoo ontstond soms een strak verkoopapparaat,
samengesteld uit afhankelijke agenten, reizigers en filiaalleiders, dat vanuit een centrale in gang gezet en geleid werd.
De zelfstandigheid van vele winkeliers werd reeds beknot
door hen prijzen op te leggen of hen te verplichten merkartikelen in voorraad te nemen, die bij de verbruikers ingang
gevonden hadden door de publiciteit.
Het in-depot-nemen van goederen bracht sommige handelaars ook in grootere afhankelijkheid van de fabrikanten, wanneer er een bestendige verhouding door ontstond. In de 18de
eeuw hadden Antwerpsche tapijtwevers een facteur te Weenen (11) , en te Gent was er in 1781 een << Magazyn van porcelein van de Keizerlyke en Koninlyke fabrique van Luxemburg >> (12) . In de 19de eeuw vermeerderde het aantal depothouders, doch vaak bleven zij nog vrije handelaren, die den
(11) J. Denuce, Antwerpsche tapotkunst en handel, Antwerpen-Den
Haag, 1936.
(12) Nieuwen Almanach, curieus en util, voor het jaer ons Heere 1781
ofte den getrouwen wegwijzer der Stad Gend.
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prijs nog naar goeddunken konden bepalen en ook produkten
van andere leveranciers mochten verkoopen.
Belangrijker was dan ook de oprichting van een eigen detailverkooporganisatie. Wellicht was de naaimachienenfabrikant
Singer de eerste die filiaalwinkels opende en « facteurs » of
detailhandelsreizigers aanstelde. Tusschen fabrikant eenerzijds,
filiaalleider en reiziger anderszijds ontstond vaak de verhouding
patroon-bediende, al werd aan de laatsten meestal een loon uitgekeerd, dat afhankelijk was van hun verkoopcijfer. Het
systeem vond o.m. toepassing voor den afzet van tabakartikelen, koffie en thee, vleesch, wijn, kant, goud- en zilverwerk,
vulpennen, schoenen, kaoetsjoekartikelen, korsetten, damesondergoed, rijwielen, auto's, radio's. Het heeft na den oorlog
niet opgehouden uitbreiding te nemen, alhoewel het toch enkel
leefbaar is in den handel in goederen, die voldoenden afzet
kunnen vinden om een gespecialiseerd bedrijf rendeerend te
maken. Wanneer dus de specialisatie in de produktie ongeveer
samenvalt met de specialisatie in den kleinhandel, levert het
weinig moeilijkheden op.
Sociologisch beschouwd is die evolutie minder scherp dan
b.v. de verdringing van den ambachtsman door de grootnijverheid, daar aan de filiaalleiders ook hooge eischen gesteld
worden en een tamelijk groote vrijheid gelaten wordt, zoodat
de zelfstandige winkeliers hen vaak als Nuns gelijken aanzien.
Dit is ook nog waar, alhoewel in een mindere mate, voor de
leiders van de algemeene filiaalbedrijven, die niet van fabrikanten afhankelijk zijn (type Delhaize) . Zij houden zich niet
meer met den aankoop bezig, doen geen publiciteit, kiezen hun
artikelen niet vrij uit en vestigen zich niet waar zij willen. Ook
financieel worden zij geholpen, alhoewel hun deelname in het
kapitaal doorgaans geieischt wordt.
Daarnaast nam het aantal personen, die wel in den kleinhandel betrokken zijn doch niet meer onder de kleinhandelaren
te rekenen zijn, toe. Wij bedoelen de leiders van kooperatieven,
ekonomaten en patronale winkels en vooral de bedienden van
de grootwarenhuizen en de eenheidsprijzenwinkels. Het is wel
opvallend dat de winkeliers hun aanvallen vooral richten op
die distributie-organismen, die zich het verst van den middenstandsgeest verwijderd hebben.
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Het is klaarblijkelijk, dat louter ekonomische omstandigheden hebben bijgedragen tot de sociale ontwaarding, tot het
verval van den stand der kleinhandelaren. Vermindering van
het aantal en van het belang der to vervullen funkties, over
bevolking, kumuleering, eendagsvliegen en beperking der zelf standigheid, waren de kenmerken of de oorzaken ervan. Nochtans bestaan er belangrijke weerstanden, die het beste doen
verhopen, wanneer men tenminste de oplossing van het vraagstuk van den kleinhandel niet in louter technische hulpmiddelen zoekt (13) .

(13) Zie dienaangaande onze studie over t Enkele richtltjnen voor de
oplossing van het vraagstuk van den kleinhandel in Arbeidsorde, Juni
en September 1938.
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quellen fur Predigt
Herder, Freiburg i. Br.,
and chrisliche Unterweisung.
Band I, 492 blz., RM. 9,20 ; linnen RM. 11,40, bij inschrijving : RM 7,80 en RM. 9,60. Het gansche werk zal bestaan
uit 10 deelen.
2. Lebendige Seelsorge, Wegweisung durch die religiosen ideen
der Zeit, Heraus gegeben von P. Wendeling MEYER O.F.M.
en P. Paschalis NEYER O.F.M. -- Herder, Freiburg i. Br.,
1937, Band I, VIII + 368 blz., RM. 5,20, linnen RM. 6,40.
Voor het buitenland 25 % korting op de Duitsche
boeken.
Tyrolia, Innsbruck, 340
3. Josef LIENER, Der neue Christ.
blz.
Als eens onder alle parochianen een referendum werd uitgeschreven : << Hoe moet er gepreekt worden ? >>, dan waren wellicht geen tien antwoorden dezelfde, behalve dan dat de meeste
onder de essentieele voorwaarden van succes, het recept van
S. Franciscus van Sales zouden vermelden : << Preek kort;
enders doet het midden het begin en het einde ook het midden
vergeten.>>
De vraag : << Wat moet er gepreekt ? >>, hoeft niet door de
gemeente, wel door de overheid worden beantwoord. Even
groote verscheidenheid als daareven valt niet te verwachten,
noch tegenstrijdigheid in de wenken en voorschriften : << Preek
niet alleen moraliseerend, preek dogmatisch. Wat tegenwoordig noodig blijkt is niet slechts den wil tegen de verleiding,
maar ook het verstand tegen de dwaling te wapenen. De
schoonheid van onzen godsdienst wordt niet gekend, niet be-
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mind. Voorzeker : de wet Gods ! Hamer op hare toepassing.
Maar begeester uw gehoor voor wat zij voorschrijft, waarschuw
niet alleen tegen wat zij verbiedt. Zeg de menschen het heerlijke waarom van ons Christen zijn. Zeg eenvoudig wat het is:
het zal door zijn eigen rijkheid aantrekken, door zijn eigen
klaarheid als de zon door het licht zijn waarheid bewijzen.
Predik Christus, niet Uzelf. . Of predik uw eigen ziel, maar die
den Christus beleeft. Wees getuige, geen loutere luidspreker..
Spreek niet met uw tong, maar met uw ziel. Met heel uw ziel.
Maar vul uw ziel met kennis van den godsdienst. Waarom hebt
ge anders uw theologie zoo moeizaam vergaard !
Het vervolg op deze lijst van aanbevelingen (naar den geest,
niet in de letter van dergelijke documenten) vindt U in den
wereldbrief van Paus Benediktus XV over het predikambt
Human generis Redemptorem>>, van 1.5 Juli 1917 (A.A.S. IX
p. 305) , en in de «Normae pro sacra praedicatione>> door de
S. Congregatio Consistorialis voorgeschreven, op 28 Juli 1917
(ib. p. 328) .
De zielzorger die midden in de drukte staat, kan zijn zondagspreek als een zware last gevoelen. Nog wanhopiger, als
hij tusschen de tangen van dit dilemna geklemd geraakt : << Of
ik moet den inhoud van mijn preeken verwaarloozen, wegens
tijdgebrek ; of ik moet het contact met mijn menschen lossen,
door andermans preeken op te zeggen >>.
Op geen van beide klippen mag zijn ijver stranden. Bij al
het <<moderne>> werk, is er geen dat hem van zijn, naast en met
het toedienen der sakramenten, meest priesterlijke taak Paus Benediktus XV noemt ze <<bisschoppelijk>> : episcopali
fungentes officio (I.c. p. 307) kan ontslaan of zijn zorgeloosheid daarin vergoelijken. Er valt niet aan te ontkomen :
het is waar, wat Mgr. Keppler zei : << Het predikambt is te
verheven, dan dat den bedienaar ervan allen eerbied bespaard
blijve, zoodat op den kansel eigenlijk maar geheugen, long en
tong in werking zouden treden >> ; en elders : << De predikant,
die zijn preeken zelf gewetensvol en keurig bewerkt, zou dankbaar zijn voor materiaal, voor rake gedachten, aantrekkelijke
indeeling, sprekende bijbelcitaten, vergelijkingen en voorbeelden >>.
Dit te hebben beoogd en reeds gedeeltelijk volbracht is geen
geringe verdienste van het groote verzamelwerk door P. Ant.
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Koch S.J. ondernomen, een week, dat in 1923 werd aangevat
en waarvan reeds twee lijvige boekdeelen verschenen.
Het geheele handboek bevat twee hoof daf deelingen : het
iQuellenwerk» en het «Lehrwerk >> . De eerste is een verzameling van bronnen die dienstig kunnen zijn bij het samenstellen
van eigen preeken. Van de tweede schijnt de bedoeling al even
direkt praktisch : < In aansluiting met de eerste afdeeling en
in dezelfde volgorde der onderwerpen, uitgewerkte plannen en
schetsen te bieden >.
Over het eerste deel kunnen wij door de beide reeds verschenen banden oordeelen. Het blijkt daaruit ten overvloede, dat
wij met een standaardwerk te doen krijgen. Het zijn «bronnen^
voor de preekkunst. Alles samen zal over niet minder dan
800 onderwerpen stof worden bijeengegaard. Strak methodisch
wordt voor elk onderwerp de verzamelde stof verdeeld over
9 punten : A. Citaten, documenten en getuigenissen : 1. teksten
uit de H. Schrift (met aanduiding of ze letterlijk of slechts figuurlijk toepasselijk zijn) ; 2. uitspraken van het buitengewoon
of gewoon kerkelijk leerambt, alsook van de lex orandi, besluiten der concilies, pauselijke wereldbrieven, kerkelijk wetboek,
Romeinsche catechismus van het concilie van Trente, missaal,
brevier, rituaal, enz. ; 3. aanhalingen uit kerkvaders, -leeraars
en kerkelijke schrijvers; 4. gezegden van Heiligen, geestelijke
schrijvers, godgeleerden; 5. gezegden van denkers, dichters,
mannen uit het gebied der wetenschap, van de daad en het
practisch leven; spreuken, volkswijsheid in spreekwoorden, enz.
B. Voorbeelden ter illustratie : 6. voorbeelden, vergelijkingen, gelijkenissen uit de H. Schrift ; 7. id. uit het leven der
heiligen, enz. ; 8. id. uit de geschiedenis van het menschelijk
leven, de zeden- en kultuurgeschiedenis, belijdenissen en bekentenissen, enz. 9. Ander veraanschouwelijkingsmateriaal : legenden, sagen, fabels, sprookjes, parabelen, vergelijkingen, zinnebeelden, kunstwerken van plastiek en poezie, natuurwetenschappelijke en statistische bijzonderheden, enz.
Uit deze opgave blijkt vooreerst, dat de samensteller, al verwaarloost hij de bijkomstige wetenswaardigheden niet, toch
voornamelijk uit de hoofdbronnen van alle ernstige homiletiek
put : de H. Schrift, de Kerkvaders en het authentisch magisterium der Kerk. Zoo blijft de hoofdzakelijke inhoud onveranderlijk ; zoo wordt de predikant in de gelegenheid gesteld n. 22
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van de bovengenoemde <<Normae>> te onderhouden : << bij de
studie der H. Schrift worde die der Kerkvaders en Kerkleeraars
gevoegd >> ; zoo wordt de bittere klacht van Paus Benediktus XV
ontweken : << Hoezeer moet er op gewezen worden (op de bovennatuurlijke bewijzen nl. van de geopenbaarde waarheid) , als we
toch zoo menig gewijde redenaar hooren, die de H. Schrift, de
Kerkvaders en de kerl leeraars ter zijde laat. >> (i.e. p. 315
en v.)
Vervolgens, dat hier voor << elck wat wils >> voorhanden is :
't lijkt bijna overladen ! De opsteller rechtvaardigt dezen kwistigen overvloed door de groote verscheidenheid van predikanten, die in .al even verscheidene milieus hebben op te treden,
en wijst terloops op de mogelijkheid om dit handboek (vooral
de eerste afdeeling) te gebruiken voor katechesen, lezingen en
voordrachten. De bedoeling is geenszins den predikant aan te
sporen zijn preeken met een overvloed van citaten en spreuken
vol te proppen. Integendeel komt ten derde de hoofdeigenschap
van dit nieuwe Homiletisch handboek vooral hierop veer, dat
het het persoonlijk werk van den predikant verlicht, maar
geenszins overbodig maakt, het veeleer als vanzelf sprekend
veronderstelt. Ware het anders dan konden wij niet zonder
voorbehoud dergelijk bronnenwerk aanbevelen. De priester
moet zelf zijn preek maken en geven ; maar hij zal bij mogelijke
ooverdrukte of vermoeidheid, hier, zonder tijdroovend zoeken,
inspiratie en documentatie vinden, en zooals vermeld, uit veilige
bron. Het kan natuurlijk persoonlijke studie van de H. Schrift
en de Kerkleer niet vervangen. Het veronderstelt die ook
alweer : want menig kort en kernig aangehaald gezegde vereischt reeds inzicht in de theologie. Dit handboek mag en wil
dan ook de synthetische theologische tractaten niet vervangen
noch verdringen.
Ten slotte biedt het besproken handboek alle gelegenheid om
niet slechts zijn preeken over de meest voorkomende onderwerpen te vernieuwen, maar om ook niet terug te schrikken voor
het prediken van onzen ganschen godsdienst, zonder uitsluiting
van diepere waarheden. De homiletiek moet de gansche geopenbaarde waarheid aan de menschen voorhouden, niet louter een
verschrompeld lijstje van wetsvoorschriften. De klare indeeling
van het handboek, de overzichtelijke druk, de als aanvullings-
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deel in het vooruitzicht gestelde registers, zullen voor het
zoeken alle moeilijkheden uit den weg ruimen.
De leider van deze niet geringe onderneming kenschetst zijn
opzet niet onaardig met deze woorden van den H. Cyprianus.
aan zijn vriend Fortunatus, wien hij een eerste proeve van bijbelsche stofverzameling ten dienste van zijn predikambt toestuurde : << Mijn bedoeling was niet mijn eigen werk over die
stof te sturen, doch slechts de stof voor eigen werking mede
te deelen. Deze wijze brengt eenieder grooter practisch nut.
Want zoo ik een schoon klaargemaakt kleed gaf, dan moest
een antler een kleed van mij dragen, het zou hem mogelijk niet
passen. Nu echter stuur ik U wol van het Lam, dat ons verlost
en ten leven opgewekt heeft, wol en kleurstof zelf. Zoo kunt
gij uzelf een kleed naar wensch snijden, dat u perfect zal passen..
Dat zal u grooter vreugde geven >>.

Geeft het homiletisch handboek overvloedige stof tot preeken,
< Lebendige Seelsorge >> bevat niet minder apert en gedegen stof
tot nadenken, tot ernstigen inkeer. Niet zonder waarheid wordt
de Idee, worden de geestesstroomingen vergeleken bij de acies
der romeinen, die de hun bekende wereld binnendrongen en
veroverden ; niet zonder tragiek klinkt het in de inleiding :
<< Wij moeten het ons niet ontveinzen, het gnat er heden ten
dage niet enkel om onwezenlijke vormen der zielzorg te behouden, maar veeleer om het wezen zelf van den Christelijken
godsdienst. Zoo ooit : dan is tegenwoordig een echte opbouwende arbeid slechts mogelijk als de clerus den geestelijkreligieuzen toestand van het yolk overschouwt, en wegwijs
wordt in de stroomingen, die het denken der moderne menschen, speciaal der katholieke christen menschen gunstig of
ongunstig beinvloeden.
Deze eerste band (nergens staat verrneld hoeveel er nog volgen
zullen) bevat 17 referaten, door bevoegde geestelijken en leeken, meest universiteitsprofessoren, over de moderne stroomingen en enkele hoofduitingen van de zielzorg. Om maar enkele
te noemen : Peter Wust behandelt : << De geestelijke toestand
van onzen tijd a> in het teeken van een terugkeer in de philosophie naar het object; Th. Steinbiichel << De religieuze toestand
van onzen tijd * ; L. Kiisters S.J. doet in << Zeitgemasse Glau-
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bensbegriindung >> de onontbeerlijkheid uitkomen van rationeele
geloofwaardigheidsgronden, al wordt voor het irrationeele en
emotioneele element grooter aandacht gevraagd, en de zoogenaamde << traditioneele apologetica >> eigenlijk niet << traditioneel >> genoemd wordt en haar apologetisch overtuigende waarde afhankelijk ziet gesteld van een nauwer aansluiten bij een
« dogmatische wezenbeschouwing der Kerk >>. Ik kan ze niet
verder alle opnoemen. Zoowel M. Grabmann (Theologische
Synthese and Seelsorge, p. 105) , als M. Schm.aus (Dogmatische
Schulung des Volkes, p. 142-146) en Ad. Donders (Die Predigt
fur die Menschen der Gegenwart, p. 199) leggen er den nadruk
op : preek niet louter moralistisch, ook dogmatisch ! Geen
apologetica, althans niet overdadig en louter redelijk, maar geloofspunten ! Preek de gansche Katholieke leer ! De zielzorger
moet theologisch flink geschoold zijn : als hij daarin niet
gespecialiseerd is, wie moet het dan zijn ? Of waarin moet hij
het dan zijn...
Over den Bij b: el als vormend vernieuwingselement in het
Christelijk leven ; over de bezieling van den godsdienst door
liturgie ; over de waarde van de religieuze kunst voor de herkerstening van het yolk ; over Katholieke << Buch- and Literau pflege ;r ; over het Bolsjewisrne als filet grootste <; weltanschauliche >> en ethische gevaar van onzen tijd ; over het geestelijk-religieuze uitzicht der Katholieke Actie met haar officieelen
patroon Sint Franciscus van Assisi ; over : welke pastoraalpsychologische eischen door den huidigen tijd aan den zielzorger
worden gesteld, en over de verschillende geledingen onder de

bevolking ten opz e to vaxi religieuze en moreele opvattingen,
enz...
Een der origineelste referaten is wel dat van Prof. Dr. Linus
Bopp, getiteld << Kirchwerdung des Volkes and Volkwerdung
der Kirche >>, waarin de verhouding van kerk en yolk, van christendom en volksdom als de brandende opgave van onzen tijd
wordt uitgestipt. Teekenen we enkel een paar grondgedachten
aan over de << Kirchwerdung >> d.i. de katholiseering van het
yolk. Dit verstaat L. B. allereerst voor het yolk als gemeenschap, als hoogere eenheid boven de individuen, met een eigen
hoogere << entelechie >> een nieuwe ziel, een heilig hart, een
groote < spiritus rector >> (p. 215) . Dat kan ten slotte maar door
lets heiligs, door religie, ja door christelijkheid (anima natura-
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liter christiana : ook de volksziel) geschieden. In een heel
beperkten zin past hij vervolgens de <<Kirchwerdung des Volkes^ ►
toe op het betrekken van het << volk >, van het leekendom in
de katholiseering. << Op de spits gedreven luidt de vraag : hoe
kan onze Kerk van een << Klerikerkirche > tot een katholieke,
tot een omvattende << Volkskirche > worden en wel door wederbeleving van het leekenschap. Een onzer katholieke voormannen uit het voorbije tijdperk heeft het woord << morbus catholicus >> gevormd. Die katholieke krankheid is de wijd verbreide
valsche meening van katholieke leeken, dat de clerus de Kerk
uitmaakt : bedrijvigheid in dienst der Kerk zou aldus een
clericale aangelegenheid zijn en de leeken verder niet aangaan.
Daaruit sproot dan het opvallend gemis aan diaspora- en propagandawerkzaamheid >> (p. 218) . Als heelmiddel wordt aangegeven : de verhooging van het geestelijk zelfbewustzijn der
leeken, aldus genaamd de << Mundichmachung >> van onze leeken
in religieus opzicht, het beleven van het vormsel (sacrament
der Christelijke volwassenheid) . Vanwege de geestelijken zelf
raadt L. B. aan, de leeken persoonlijke verantwoordelijkheid te
laten dragen, doordat de geestelijke in menig geval bescheiden
terugtreedt om vanuit het verborgene naar buiten uit te werken
door anderen (p. 228) .
Over de << Volkwerdung der Kirche >> : << volk en volksaard
zijn <<gottgeschaffen, zij dragen een goddelijke idee, er licht
een goddelijk ideaal over hen. Zij moeten dus in werkelijkheid
ook door de Kerk geheeld, geheiligd, tot bovennatuurlijke volmaaktheid gebracht worden >> * (p. 224) . << De Kerk heeft alle
volkeren en volksaarden noodig, of kan ze toch alle gebruiken
om de volheid harer mogelijkheden te verwezenlijken, en haar
verheven doel na te streven : het pleroma Christi te zijn zooals
Christus het pleroma Gods uitmaakt. De Kerk heet alle volken
welkom, als zij maar bereid zijn, met behoud van hun eigen
geaardheid, zich door Christus' wet te laten leiden, en van zijn
geest te laten vervullen >> (p. 225) . Juist door hun verscheidenheid vervolledigen de volken elkander. De nationale volksaard
is het materieel objekt voor de kerkelijke zending, dat verbovennatuurlijkt moet worden. Het volksche moet bewaard blijven, de natuur niet onder de bovennatuur uit gerukt worden.
Als praktische gevolgtrekking is o.a. deze zin interessant
<: Zooveel latijn als noodig, zooveel Duitsch als mogelijk is !>>

GODSDIENSTIGE KRONIEK

165

(p. 227) . Na enkele toepassingen op de zielzorg wordt de
horizon even verbreed tot de reuzentaak der Kerk in de missielanden, waar zij nieuwe volkeren, nieuwe kulturen, en geen te
misprijzen, voor het Godsrijk dienstig moet maken. 'n Ruime
blik op de katholiciteit der Kerk, die, verre van zich aan eene
kultuur al is het ook een latijnsche of een ver in ons kleine
Westen verspreide vast te klampen, de algemeenheid en
mogelijkheid bezit om alle volken en kulturen, van de kleinste
tot de wereldruimste in het door ons geestelijk onontgonnen
Oosten, een lied van lof en aanbidding tot Christus te doen
jubelen in eigen taal, met eigen inzicht, naar eigen levende
natuurlijkheid ! Dat is ten slotte het wereld-Pinksterwonder
(p. 209-210) , dat in alle spraken in verscheidenheid van kultuur
en volksaard eenzelfde Woord, eenzelfde Geest ontvangen
wordt.
Elke generatie moet het christendom op zijn manier beleven,
d.i. aangepast aan (niet misvormd naar) haar wereldbeeld,
haar beschaving, hare ziel, zooals de H. Clemens Hofbauer
ongeveer moet bedoeld hebben, als hij herhaaldelijk beweerde :
« Het evangelie moet geheel nieuw gepredikt worden >>.
Dat bedoelt Dr. Jos. Liener als hij aan de << nieuwe >> Christen
(Der neue Christ) het tweede deel van zijn << Die Zukunft der
Religion >> wijdt. De nadruk op de vernieuwing van het wel
degeli j k onveranderli j ke, maar immer levenskrachtige Evangelie, mag aan geen nieuwigheden in den zin van innovationes
doen denken. << Geen enkele plaats van dit bock brengt critiek
nit op de Katholieke leer >>, zegt schrijver.
Hier wordt een vraag van persoonlijk-apologetischen aard
behandeld en wel zuiver psychologisch niet theologisch-dogmatisch. De vraag luidt : < Hoe vinden de menschen van dezen
tijd, die onder den indruk van het nieuwe denken en de nieuwe
wetenschappen staan, proefondervindelijk de veiligst mogelijke
rechtvaardiging van het religieus geloof voor hun waarheidsgevoel ?... Hoe bekomen zij spijts dezen invloed, door eigen
ervaring en concreet hun persoonlijke zekerheid over Gods
bestaan, over de werkelijkheid van de bovennatuurlijke, goddelijke openbaring >> (p. 9) .
De nieuwe christen blijft niet bij de verstarde meening, dat
alles altijd bij het oude moet blijven. Hij gelooft in den vooruit-
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gang en in de eigen-aardigheid van elke cultuurperiode, en hij
weet dat de Christen ook voor de menschen van zulk een vernieuwde denkwijze, een toonbeeld en een wegwijzer moet zijn.
Aan Ernst Michel ontleent hij de tegenstelling tusschen middeleeuwschen vorm van kerkelijke bedrijvigheid in de wereld (de
weg tot de zielen, niet alleen rechtstreeks, maar ook langs de
overheid en staatsorganisatie om) en modernen : << de Kerk
redt door het geloof, dat zij schenkt, de ziel ; de geredde ziel
geneest de wereld door haar geloofsdaad en liefde >> (E. Michel,
Von der Kirchlichen Sendung der Laien, p. 40) .
Schrijver verzet zich tegen het verlammende pessimisme der
ongeluksprofeten, die in het bederf van de nieuwe maatschappij
het zich langzaam voltrekkende doodvonnis over christendom
schijnen te ontwaren. Anderen integendeel, die in den verjongden opbloei van kerkelijk leven het aanbreken van nieuwe
<< middeleeuwen >> begroeten kunnen ook zijn goedkeuring niet
wegdragen. De Kerk is aan geen tijdsperiode, aan geen bepaalde
uitingsvormen gebonden : zij hoeft niet naar eenig verleden
terug; zij moet mee met den tijd : niet meegesleurd, maar
mede-leidend : haar eigen levensstijl vinden. Nu is elke tijd in
staat om door zijn eigen aard een grondslag voor nieuw christelijk leven te bieden. << De wijze van voortbrengst en verdeeling
der goederen, de gebruikelijk geworden manier om ze aan te
wenden, de herinrichting van het leven, met behulp en uitbating
der uitvindingen, de groote vergemakkelijking van het verkeer
der menschen, het uitwisselen van vondsten, proeven en kennis,
de algemeene toegang tot wetenschap en ontwikkeling, in . de
scholen, en door nieuw vormingsmateriaal, de groote veranderingen in staats- en gemeenschapsvormen, in geen dezer
inrichtingen of gewoonten ligt aanleiding tot afkeer van den
godsdienst, ze zijn integendeel alle geroepen om dien te verdiepen. Om den godsdienst te redden, hoeven we volstrekt niet
het heden te verloochenen > (p. 48) .
in het tweede deel in bijzonderheden aangeDit wordt
toond voor verscheiden richtingen in het (vooral duitsche)
denken, die alle op hun manier een nader treden tot de katholieke waarheid kunnen doen verhopen.
Het derde deel teekent ons enkele karakteristieken van religieus leven in het licht van onzen tijd; zij moeten samen een
beeld van den nieuwen christen geven.
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Het vierde handelt over << Beweeggronden tot gelooven vroeger en thans >>. Onder allerlei motieven, als : ontplooien van
eigen religieuzen aanleg, vertrouwen in den geloovige, in de
Kerk, verstandelijke overreding, persoonlijke openbaring, bevrediging van het gemoed, vrijheidsdrang, trouw aan de overlevering, noteeren wij graag blz. 228 : << De christelijke heilige
in deze gestalte (van loutere en hero 1 sche godsliefde) is de
eigenlijke leider van den nieuwen mensch tot God, christendom
en Kerk >> ; en we hadden nog graag meer den nadruk voelen
leggen op de heroische naastenliefde (tweede gebod, gelijk aan
het eerste !) : immers, zooals de apostelen hun geloofsgrond
putten uit de eigen aanwezigheid van den weldoenden Christus
under hen, zoo moeten Christileerlingen, door de naastenliefde,
waaraan ze herkenbaar zijn, levende, vertrouwen inboezemende
getuigen zijn, hedendaagsche << criteria credibilitatis > in
vleesch en bloed.
Het vij f de deel over de << zedelijke grondslagen van wezenlijk
Christendom >> behandelt de zedelijke karaktertrekken, welke
voor een echt christelijk leven vooropgesteld worden, zooals
-onvoorwaardelijkheid van het zedelijke, waarheidsliefde, innerlijke vrijheid, gemeenschapszin, paraatheid tot daad en leidinggeven, grootmoedigheid en deemoed.
Ten slotte wijst het zesde deel ons op het noodzakelijk verband tusschen den huidigen christen en de Kerk. Velen verwachten van een bevrijding uit << de enge banden van verstarde
kerkelijkheid >> nieuwen invloed der Kerk op de samenleving.
Schr. zal met zijn gewone rust en ruimheid die wenschen en
verwachtingen omtrent de Kerk onderzoeken en hun goed of
vermeend recht aan de waarheid toetsen. Men kan ook korte,
passielooze en veilige beoordeelingen vinden over de z.g. geldinacht der Kerk en de voor den christen noodige armoede en
onthechting van het bezit ; over de verzaking van << politieke >>
macht (wat voorbehoud vergt) en het (zonder voorbehoud)
verwijderd blijven van alien partijstrijd ; het vermijden van den
schijn (en de werkelijkheid) om met de rijken tegen de proletariërs samen te spannen ; de te verwezenlijken harmonie
tusschen gewetensvrijheid en kerkelijke leiding ; de strijd tegen
bijgeloof en tenslotte over samenwerking van priester (in de
wereld of in het klooster) en leek.
Ik kan niet nalaten een paar zinnen te vertalen. Blz. 299:
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<< Het godsdienstig geloof van den christen, bijzonder van het:
eenvoudige yolk, leeft voor alles van vertrouwen in de Kerk..
Vervalt dit, dan zijn zij een gereede prooi voor het ongeloof.
Door de deelname der priesters aan den politieken strijd in.
derangen der zgn. burgerlijke partijen leek zeer velen de op-w erping gerechtigd, dat de Kerk spijts alle mooie preeken en
encyclieken over het rechtvaardig arbeidsloon, spijts haar ijverige verkondiging van het armoede-ideaal met verwijzing naar
het voorbeeld van Christus en de apostelen, een vijand is der
arme volkslagen, van de proletariërs, van den arbeidersstand...
Dat beteekende de vernietiging van het vertrouwen... De nieuwe,
christen verwacht met recht van zijn priesters, dat zij voor het
heil der menschen slechts met betrouwen op Gods genade en.
met den zuiveren ijver van hun leer-, predik- en priesterambt.
werken. Hij erkent als een dwingend bevel van onzen tijd, dat,
de politieke strijd, waar hij tot bescherming van de kerkelijke
vrijheid noodig mocht zijn, aan de christelijke leeken worde
overgelaten. Daarom ook beschouwt . de inzicht-hebbende zielzorger het uitschakelen van den priester uit het politieke leven,.
zooals het in meerdere staten van Europa in de laatste tijden
voorviel, niet als een schade, maar als een gelukkige wending
in de zielzorg van den tijd. Waar ook nog onmiddellijke voordeelen van geestelijken-politiek onloochenbaar mochten zijn,
daar staan toch veel diepere, durende nadeelen tegenover. De
menschen van dezen tijd, die om het lot van het christendom
in het heden en de toekomst innig bezorgd zijn, en op de
hoogte van den Godsdienstigen toestand, verwachten van den:
priester, dat hij, als man van innerlijke onthechting aan deze,
wereld, als man van diep geloof en heldhaftige offergezindheid,
te midden van deze wereld staat, goed vertrouwd met haar
dwalen en falen, haar worstelen, haar heimwee en nood, met
de rauwe werkelijkheid des levens, ook met de verzonkenheid
van velen in zonde, boosheid en verworpenheid. Zij willen een.
leider met diepe ervaring. Van het politieke leven echter willen
zij hem volkomen losweten >>. — Op blz. 297 neemt schrijver aan
dat daar waar de katholieke leeken nog zoo onmondig gebleven
zijn, dat zij niet bij machte blijken de rechten van de Kerk te
doen beschermen, de priester ook deze taak op zich moet nemen,
t ofschoon hun de groote schade, die daardoor aan de zielzorg
-
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berokkend wordt niet lang verborgen kan blijven » ; maar dan
is het om een nog grooter kwaad te voorkomen.
Een ander staaltje van zijn rustige vrijmoedigheid levert
schrijver (blz. 306-307) naar aanleiding van feitelijk voorgevallen vergissingen vanwege het kerkelijk leergezag (natuurlijk
buiten het gebied der onfeilbaarheid) aanraadt die tegenover
buitenstaanders niet met geweld te willen goedpraten, en toch
den noodigen eerbied voor het alleszins eerbiedwaardig kerkelijk gezag te behouden en te vrijwaren in eigen en andermans
gemoed. De Kerk verlangt ook volstrekt geen << onzedelijken
gewetensdwang >> op te leggen, geen prijsgave van zijn innige,
heilige overtuiging. Zij volgt veeleer het grondbeginsel van de
christelijke roraal, dat men het eigen, met zorg gevormd
geweten als de laatste beslissende bekendmaking van den goddelijken Wil gehoorzamen moet >>. Voorzichtig plaatst schrijver
hierbij in nota de voor de hand liggende opmerking, dat zelfs
zulk een met zorg gevormd geweten nimmer een gemeenschapverstorend verzet tegen de kerkelijke leiding tot rechtmatig
gevolg kan hebben.
Het geheel is in een sereene toon gehouden, van een rijke
belezenheid getuigend, niet overdadig in vakterminologie, zoodat het zich in ernstige en verheven vulgarisatie tot de
katholieke ontwikkelden richt. Het boek sluit met een naamen zaakregister (dat over beide deelen loopt) en de literatuuropgave.
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Materwal en Schriftuurstudie II.
door Dr. J. VOLCKAERT S. J.

Dr. Jos. KEULERS, Bijbelsche Geschiedenis, met teekeningen
van Jos. Speybrouck. Tweede druk. -- J. J. Romen &
Zonen, Roermond-Maaseik, 1937-1938, aflevering 1-6,
blz. 1-192, Fr. 12 per aflevering.
Dr. Jos. KEULERS, De Boeken van het Nieuwe Testaments
J. J. Romen & Zonen, Roermond-Maaseik, 1937, aflevering 8, 8A, 9, 10; 3e deel, b1z. 457-504; 4e deel, b1z. 1-159;
gen. 45 Fr. per aflevering.
P. Dr. Crispinus SMITS O. F. M., De Katholieke Biijbel. De
Heilige Boeken van het Nieuwe Verbond. Vertaling uit
den oorspronkelijken tekst. -- Beyaert, Brugge; Teulings,
Den Bosch, 1938, aflevering 7-8, blz. 1-139.

« De uitgave van de Bijbelsche Geschiedenis door Prof. Dr.
Jos. Keulers met 100 groote teekeningen van Jos. Speybrouck,
die in 1931 verscheen, werd een overweldigend succes. De
reusachtige oplage van 5500 exemplaren was in korten tijd
uitverkocht.
Het werk was vooral bestemd voor het Katholieke Huisgezin.
Daarom was het niet samengesteld als studieboek, maar werden
met verwaarloozing van al to vakkundige kwesties de Bijbelsche
verhalen eenvoudig en vlot verteld. Zoo veroverde de Bijbelsche
Geschiedenis van Prof. Keulers stormenderhand haar plaats
in het Katholieke gezin van Nederland.
Doch nog veel grooter zou de triomftocht van Keulers'
Bijbelsche Geschiedenis bij de huisgezinnen geweest zijn, wanneer niet de prijs van frs. 600,— in dezen crisistijd voor minder
kapitaalkrachtige gezinnen een overwegend bezwaar was geweest.
Waar echter eenmaal de enorme belangstelling van de Katholieke families voor Keulers' Bijbelsche Geschiedenis zoo ge-
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weldig was gebleken, zal een minder kostbare uitgave zeker
ons ideaal vervrezenlijken n. >> (1)
Tot dusverre het prospectusbladje van den tweeden druk.
We laten hier volgen enkele rege's uit het Voorwoord voor
den tweeden druk, w aar meteen doel en opvatting van het
\Terk uiteengezet worden :
VVij zouden de < Bijbelsche Geschiedenis » niet alleen willen zien
op de studeertafel van den priester en van den ontwikkelden leek,
xna.ar we zouden ze willen brengen in alle huisgezinnen, opdat het
wonderbare verhaal van Gods voorzienigheid overal vrede, vreugde
en godsvertrouwen moge verspreiden. Wij zouden dit boek willen
zien in de handen der kleinen, die met glinsterende oogjes de
grootheid van God en de beminnelijkheid van Jezus bewonderen in
de platen van Speybrouck, wij zouden het willen zien in de handen
der jeugd, die door dit boek haar nog wankelenden gang leert richten volgens de eeuwenoude wetten en bedoelingen van God, in de
handen der ouden van dagen, die in de bladen van Gods H. Schrift
reeds den adem der eeuwigheid speuren, op het bed der zieken, die
uit de overweging van Gods goedheid hoop en kracht putten om
hun lijden te dragen. Vooral echter zouden wij het willen zien in
het bezit van degenen, die, met materieele of geestelijke moeilijkheden kampend, hun verder leven weer leeren grondvesten op de
eeuwige waarheid van Gods woord.
Om dit te bereiken is de tweede uitgave eenvoudiger van vorm.
Toch is er rekening mee gehouden, dat ook de minder bemiddelden
recht hebben op een mooi boek, vooral wanneer het zulk een
onderwerp behandelt. De platen zijn dezelfde als in den eersten
druk; ook de tekst is, op enkele kleine verbeteringen na, ongewijzigd gebleven.

In de Algemeene Inleiding wordt bepaald
1) wat gewijde geschiedenis is (bl. 7) en hoe de verlossing
van het menschdom er het centrale punt van vormt (bl. 9-10)
2) wat we verstaan door de H. Schrift en inspiratie (bl 10-15)
(1) De tweede druk verschijnt in 20 maandelijksche afleveringen van
32 paginas in het formaat 23 x 31,7 cm. Prijs per aflevering : 12 Fr.
De koopers ontvangen :
1) te gelijk met de eerste aflevering gratis een portefeuille voor het
bewaren der losse afleveringen
2) bij de laatste aflevering gratis een rood linnen band van engelsch
Art Canvas met goudstempel in echt bladgoud, waarop afbeeldingen
van Christus en David
3) een bon voor het gratis binden der afleveringen bij de bekende firma
V. van Dieren en Co., Venusstraat, Antwerpen.
(uit het prospectus van den tweeden druk.)
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3) de houding van den schrijver tegenover de kerkelijke overheld, en meteen de omvang van het werk (bl. 15-16) .
Het spreekt van zelf, dat in een Bijbelsche Geschiedenis, welke
voor het yolk bestemd is, de deugdelijkheid der bewijzen, welke
voor de geschiedkundige waarde der verhalen worden ingebracht,
niet kan overwogen worden. Wij zullen er ons toe moeten bepalen
de voornaamste moeilijkheden te weerleggen ...
Een Bijbelsche Geschiedenis verschilt hemelsbreed van een vertaling der H. Schrift. Wij geven de verhalen der HH. Boeken
met onze eigen woorden en voegen menige verkiaring en verdere
uitweiding toe; enkel wanneer een gebeurtenis een langere uiteenzetting eischt, geven wij deze met kleinere letters tusschen de
verhalen in ... (bi. 15-16) .

Tot nu toe ontvingen we de zes eerste afleveringen (scheppingsverhaal tot den strijd van David en Goliath) . Men merke
wel op dat we hier (naar de verklaring van den schrijver zelf
hierboven aangehaald) te doen hebben noch met een vertaling, noch met een kommentaar. Niettemin wijst schrijver er
op, in de algemeene inleiding, volgens welke normen moeilijkheden moeten opgelost worden ; hoe men b.v. moet letten op
den letterkundigen aard : of het gaat om een streng geschiedkundig werk, of een dichtwerk of een populair verhaal. Wat
dit laatste punt bet=eft, stelt schrijver ronduit de vraag of men
mag aannemen dat de Bijbel volksverhalen (met geschiedkundige kern) of vrome vertelsels (zonder geschiedkundige waar.
de) bevat ?
<< Zoolang de Kerk, aan wie het beslissend oordeel in deze
zaak toekomt, geen uitspraak gedaan heeft, moet deze vraag
wetenschappelijk worden opgelost >> (bl. 14) . Hierbij worden
we natuurlijk tegen twee uitersten gewaarschuwd : eerstens
niet a priori volksverhalen en vrome vertelsels uitsluiten uit
den Bijbel ; vervolgens bij iedere moeilijkheid niet onmiddellijk
het geschiedkundig karakter van het verhaal ontkennen. We
laten hier een specimen volgen hoe schrijver die normen met
veel voorzichtigheid naleeft.
... Daar de slang onder de dieren des velds gerekend wordt, kan
hier niet aan enkel beeldspraak gedacht worden. De duivel heeft
zich bediend van de uiterlijke gedaante eener slang, of wat waarschijnlijker is, van een werkelijk bestaande slang, om den mensch
tot zonde te brengen ... Het spreken der slang werd door den
duivel veroorzaakt; verleider en werktuig worden als een beschouwd (bl. 27) .

Bij de vraag: << welke was de uitbreiding van den zondvloed ? v
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wordt de meening uiteengezet van hen die houden aan een
algemeene of een beperkte ramp. Het besluit luidt (bl. 35) :
Dat uitdrukkingen als << de gansche aarde », << alle menschen ^ ►
enz. in beperkten zin kunnen en soms moeten genomen worden,
blrjkt uit ontelbare plaatsen der H. Schrift ... (met verwijzing naar
Gen. 41, 57; Deut. 2, 25; 2 Kon. 18, 8 en 3 Kon. 10,24) .

Bij de uiteenzetting van de Wet die God Mozes gaf (bl. 106123) vinden we, jammer, niet de minste allusie op de zoo herhaaldelijk geopperde moeilijkheden van de vreemde invloeden
op Israels sociale en godsdienstige wetgeving. Over het algemeen houdt schrijver het bij de traditioneele posities, b.v.
Exodus omtrent 1448 ; de periode der Rechters ongeveer rond
1380 en 1030.

Dr. Keulers' kommentaar op De boelcen van het Nieuwe
Testament schiet goed op. Met de achtste of levering wordt het
Iaatste hoofdstuk van Joannes beeindigd : Jo. 21, 7-25 (III,
457-467) . De tweede slotrede (Jo. 21, 24-25) wordt niet toegeschreven aan Joannes, het zijn << waarschijnlijk de oudsten van
Ephese, die deze twee verzen hebben toegevoegd ;> (bl. 466) ;
ze leggen hier niet alleen getuigenis of voor de geloofwaardigheid van het aanhangsel (Jo. 21, 1-23) maar van het geheele
werk, daar de lezer weet << dat de leerling van Wien hier gesproken wordt, dezelfde is als de anonymus, die zich in het evangelic
als ooggetuige en auteur openbaart >> (bl. 466) . Evenals voor
de synoptici volgt op den kommentaar een gedetailleerde inhoudstafel (bl. 469-472) . Verder nog een alphabetisch register
over de vier evangelien : personen, taken en aangehaalde
auteurs (bl. 473-502) . Ten slotte een liturgisch index voor de
evangelien op Zondagen en voornaamste feestdagen.
Aflevering 8A, 9 en 10 bevatten de Handelingen der Aposte1 en (IV, 1-519) even verzorgd als de vorige deelen. De inleiding
(bl. 5-25) handelt over auteur (bl. 5-10) , inhoud (bl. 10-16)
en ontstaan der Handelingen (bl. 16-18) . Verder volgen enkele
kortere beschouwingen, b.v. over de verhouding van de Acta
tot de brieven van St. Paulus en de profane geschiedenisbronnen (bl. 18-20) , over de twee sterk of wijkende recensies (bl.
22) en over de voornaamste theologische punten der Acta
(bl. 23-25) . De algemeene literatuur zoowel als de bijzondere
is even goed opgesteld als voor de evangelien (bl. 26-27) .
We vergenoegen ons met enkele meer ontwikkelde stellingen
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aan te stippen : over het talenwonder (bi. 56-62) ; de bekeering
van Saulus in 32 (bl. 207-209) ; over het breken van het brood,
vooral op Act. 2,42 ; over Petrus' bewaarengel, Act 12, 15
(bl. 258) ; over de oudsten van Jeruzalem (bl. 250-252) en
hunne verhouding tot de br c crxo c o. (bl. 412) .
Met de 7e en 8e aflevering van De Katholieke Bzjbel verschijnt
de vertaling van het Nieuwe Testament van de hand van P. Dr.
Crispinus Smits O.F.M. De auteur zelf verklaart zijn standpunt
als volgt : << De vertaling van het Nieuw Testament is naar
de oorspronkelijke Griekse tekst volgens de kritische uitgave
van Merk, waarvan wij echter in enige gevallen meenden te
moeten afwijken. Ook de nummering der verzen is volgens deze
uitgave. De vertaling is letterlijk, echter niet slaafs. Aanvullingen van de Vulgaat zijn tussen vierkante haakjes ingelast.
Op belangrijke afwijkingen van de Vulgaattekst wordt in de
noten opmerkzaam gemaakt. >> Tegen het beginsel volgens hetwelk Z. E. H. Kan. Coppens deze 7e aflevering van B belt oturn
heeft besproken (Ephem. Theol. Lovan. 15 [1938] 119) lean
moeilijk eenig bezwaar worden ingebracht : eeno nicuwe nederlandsche vertaling van het N. T. moet BETER zijn dan die
welke reeds in omloop zijn. Of het werk van P. Dr. Crispinus
Smits die hoedanigheid voor zich nag opeischen, zullen de
lezers uit de volgende punten zelf opmaken.
1) Vergelijkende voorbeelden van vertaling : << letter-lijk
echter niet sues s >>.
Lc. 1, 77-79 (uit den Iofzang Benedictus) .
77. Om de wetenschap van het
heil te brengen aan zijn yolk,
in de vergeving van hun
zonden.
78. Door de tedere ontferming

van onzen God, waarmee Hrj
op ons zal neerzien, als de
rijzende zon uit den hoge,
7C. Om te schijnen voor hen, die
in de diepste duisternis zijn
neergezeten, orn onze voeten
te leiden naar den weg van
de vrede!
De Kath. B^jbeW N. T. bl. 80

77. Om zijn yolk het Neil te

[doen kennen
Tot vergiffenis zijner zonden
78. Door de teedere ontferming
[van onzen God,
Die ons den Dageraad uit
[den hooge zal brengen.
79. Om to verlichten, die in
[duisternis zijn,
En in de schaduw van den
[ dood zijn gezeten
Om onze schreden te richten
Naar den weg van den vrede.
Canlsiusbijbeltje N. T. bl. 179
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Lc. 23,27
een groote troep van het yolk
(Smits)
Act. 5, 37

een groote volksmenigte
(Canis.)

Hij trok mensen en verleidde ze (Smits)
en sleepte een groote menigte mee (Canis.)
en sleepte (veel) yolk mee tot afval (Keulers)
Act. 21, 30

Men greep Paulus beet (Smits)
Ze maakten zich van Paulus meester (Canis. -- Keulers)
Gal. 3, 20
De middelaar is dat niet van 66n persoon en God is 66n (Smith)
Welnu een middelaar van een persoon bestaat er niet, en God
is 66n (Canis.)
Ephes. 5, 30
Want w z**n ledematen van het lichaam dat hem toebehoort
(Smits)
omdat we de ledematen zijn van zijn lichaam (Canis.)
-

2) P. Smits heeft blijkbaar sommige begrippen niet gevat :
nl. volgens welke norm wordt sxx), i 6t'oc nu eens vertaald kerk,
]perk, dan weer gemeente ? Het is zeer leerrijk de vertaling
van dat woordje eens na te gaan bij verscheidene auteurs.
Hetzelfde dient gezegd van de verhouding van e"Ovo; tot )hoc.
Het onderscheid tusschen beide woorden geeft Dr. Keulers op
Act. 4,27 : << het eerste wordt in het N. T. voornamelijk op de
heidensche volken, het tweede op de Joden toegepast >> (Keulers
Iv, 110) .
In het nederlandsch nu is het niet altijd mogelijk dit onderscheid weer te geve r^ . Wanneer de vertaler nu in sommige gevallen zich weinig schi jnt te bekommeren om nederlandsche
welluidendheid in de woordenkoppeling, waarom dan in andere
gevailen niet logi sch doordrijven ? b.v.
Lc. 2,10 De Engel sprak tot hen : c Weest niet bevreesd ! Ziet,
ik boodschap u immers een grote vreugde, die voor de gehele
natie geidt >l.
Lc. 2,32 Een licht dat aan de heidenen onthuld wordt, en een
glorie voor uw natie, Israel.
Act. 13,17 De God van dit yolk Israel koos onze vaderen uit.

Gedurende de ballingschap in het land van Egypte maakte hde natie groot.
Lc. 7,16 Vrees greep alien aan, zij verheerlijkten God en zeiden
Een groot profeet is onder ons opgestaan, God zag veer op
z jn yolk.
Heb. 9,19 Toen alle voorschriften die in de wet staan, door
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Mozes aan de gehele natie waxen voorgelezen, nam hij het bloed
van kalveren en bokken met water en scharlaken wol en hysop en
besprenkelde het boek en geheel de natie.

3) De vertaler heeft op meer dan een plaats fijne nuances
van den grondtekst weergegeven ; en dan weer moet men op
andere plaatsen zich afvragen of hij wel grieksch aanvoelt : b.v.
Act. 26,24 (tia ypayua'Ca) Je bent krankzinnig, Paulus. Die vale
geschriften brengen je in de war -- (= uw groote geleerdheid).
Lc. 2,29 Gij laat nu, o Heer, naar uw woord uw slaaf (o05XO,) in
vrede gaan. — naast Rom. 1,1 : Paulus, dienaar van Christus, enz...;
met deze voetnota : << letterlijk : slaaf. Paulus staat geheel en al in
den dienst van Christus... >>.
Gal. 5,23 it o auz r ; = edelmoedigheid (!) ; idem op Gal. 6,1 en
Tit. 3,2. k

4) Ook wel glad verkeerde vertalingen vindt men : b.v.
Hel. 5,14 v7 !.o; : de ingewijden. Hoewel hetzelfde beeld
van kleine kinderen in tegenstelling tot den volwassen man
ook voorkomt en goed vertaald wordt in 1 Cor. 3,3 en Ephes.
4,13.
Gal. 6,9 xau4 vo.: << Zonder moeite halen wij dan te
zijner tijd de oogst binnen. » Van de participieele voorwaardelijke zinsbouw blijft hier niets over ; laten we daarenboven niets
zeggen van de beteekenis zelf van het werkwoord. Op zich
zelf en in het zinsverband is de beteekenis hier : << indien we
niet verslappen zullen we oogsten te zijner tijd >>.
Men kan ook nog zien op Heb. 2,9 µuxp ov ; Heb. 3,13
aiitc i ; en elders waar de vertaling eenvoudigweg onjuist is.
Gal. 1,18: << Na drie jaren kwam ik in Jerusalem terug om
met Kephas te praten >>. Ofwel heeft de vertaler hier niets
gesnapt van het argument, ofwel begrijpt hij verkeerd de samenstelling van a')X ov ; er is hier geen sprake van «voc
met tijdswaarde °. In het onmiddellijk voorafgaande vers wordt
de zelf de uitdrukking vertaald (met de negatie) : << ik vertrok
ook niet naar Jerusalem >>. In gansch het N. T. komt dit werkwoord av^o; o slechts drie maal voor : hier in Gal. 1.17-18
en in Jo. 6,3 waar verwarring onmogelijk was en vertaald
wordt : << Jezus ging de berg op >>.
In de vertaling van Gal. 1,18 ontkomt men moeilijk aan den
indruk dat de vertaler het argument van S. Paulus niet vat.
De apostel steunt er op dat hij zijne roeping en openbaring
van Christus alleen heeft ontvangen, niet van de apostelen.
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Hoewel het als natuurlijk kon voorkomen dat Paulus na zijne
bekeering zich in betrekking zou stellen met de apostelen,
heeft hij dit toch niet gedaan maar trok onmiddellijk naar
Arabie (Gal. 1,17) en eerst na drie jaren trok hij op naar
Jerusalem (Gal. 1,18) . her is de vertaling van P. Smits zeker
onjuist. Hetzelfde kan men niet zonder voorbehoud zeggen van
Gal. 6,14 : << Ik wil mij volstrekt nergens op beroemen dan op
het kruis van Onzen Heer Jesus Christus. Door Hem is de
wereld voor mij aan het kruis geslagen ... >> Op zichzelf
genomen, woordelijk, kan deze vertaling verdedigd worden daar
de relatief in het grieksch, in dit geval, even goed naar kruis
als naar Jesus Christus kan verwijzen ; — dit laatste leest ook
de Vulgaat : mihi autem absit gloriari, nisi in cruce Domini
nostri Jesu Christi : per quem ...
Vele exegeten echter, en onder de besten, verkiezen vooral
wegens den gedachtengang den relatief te verbinden met : kruis.
« Wat mezelf betreft : het zij verre van mij, op iets anders
te roemen dan op het kruis van Onzen Heer Jesus Christus,
waardoor de wereld voor mij is gekruisigd, en ik voor de
wereld. >> (Canisius bijbelt je)
5) Een staaltje van tekstkritiek
Act. 1,9 : << Nadat Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun
oogen opgenomen. Een wolk nam Hem op en onttrok Hem aan
hun oogen. >> Dit lijkt fel op een lectio con f lata.
Om iederen indruk van vooringenomenheid tegen het werk
van De Katholieke Bijbel te voorkomen, hielden we er aan, niet
zooals sommige besprekingen, in een paar zinnetjes een reuzeinspanning want dat onderstelt een onderneming als die van
P. Smits en P. Himmelreich —, op te hemelen of sarkastisch of
te breken ; maar meerdere voorbeelden aan te halen waaruit de
lezer zelf oordeelen kan of de kritiek oprecht en gegrond is.
Al moeten we De Katholieke Bijbel, tot nu toe —, een
mislukking heeten, of althans een onrijpe vrucht ; toch vermindert dit in niets de achting voor al wie meehelpt Gods Woord
toegankelijker te maken voor ons yolk. Amicus Plato, sed
magis amica veritas.
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I. Een katholiek Roman
Sigrid UNDSET (uit het Noorsch vertaald doorA. BASENAU), Het brandend braambo8ch. A. Manteau, Brussel, J. Meulenhoff, Amsterdam,
1938, 431 blz.

door Em. JANSSEN S. J.

We bespraken reeds in dit tijdschrift het eerste deel van..
dezen vervolgroman : Witte orchideeen (Streven IV, blz. 692693) . Wat volgen zou, konden we toen vermoeden ; maar nu
de geheele arbeid, in twee lijvige boeken, voor ons ligt, moet
onze recensie van het tweede deel zich ook over het eerste
weer uitstrekken.
Over de buitengewone hoedanigheden van de schrjfsten
weiden we liever niet uit : over haar krachtigen greep in het
leven, de echtheid van haar veelvuldige gestalten en verw`ikke-,
lingen, haar weelderige onbesnoeidheid die meteen de allerverscheidenste levensverschijnselen verstrengelt, haar cordate
oprechtheid tegenover beangstigende problemen...: over dat.
alles vindt men, elders, meer bevoegde aanduidingen en beschouwingen. Ziehier, voor ons, het belangrijkste : de grootstewellicht van de hedendaagsche romanschrijvers, zel f een bekeerlinge, bezorgde ons een authentischen bekeeringsroman.
die speelt in den modernen tijd. Meer dan dat zelfs want de:
geschiedenis van Paul Selmer gaat voort tot heel zijn verleden,..
ook de fouten er van, in eeuwigheidswaarde is omgezet •
Sigrid Undset bezorgde ons een roman waarin het christelhjke
seven, op het heidensche leven geent, dat niet alleen veredelt en
verheft,
t, maar het ook, gelijk het was, omvormt en doorstraaltnet genade (1) .
,

Buiten het geloof, zoeken de menschen Witte orchideeen van
geluk ; zij kweeken slechts zwakke stengeltjes met onaanzien(1) Het besluit van alles wordt, in een gesprek met Paul Selmer, een
kloosterzuster (een vroegere vriendin van hem) in den mond gelegd:
' Zie je, Paul, we hebben niet zoo veel tijd om aan die dingen terug te:
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iijke bloemen (2) . Binnen het geloof , wordt men geleid waar
men niet gaan wil ; maar vroeg of laat staat men, veilig en
gelukkig, bij het brandend braambosch van Gods aanwezigheid.
De titels van de twee boeken stellen dus, tegenover elkander,
hun respectievelijken inhoud. Kind van vrijzinnige ouders die,
hoewel gescheiden, toch in goede verstandhouding leven, vindt
Paul Selmer, na wat dwaalwegen met Lucie Arnesen (Witte
Orchideeen, eerste deel) , een betrekkelijk geluk in zijn huwelijk met de onbeduidende Bjorg Berge (W.O., tweede deel) .
Reeds een tijd lang katholiseerend, gaat hij tot het Katholicisme over (Het brandend braambosch, eerste deel) ; dat vervreemdt van hem zijn vrouw die hij, met heldhaftig-barmhartige
plichtgetrouwheid, weer aan zich te hechten vermag (B.B.,
tweede deel) . Nog eens ontmoet hij Lucy Arnesen die een
ongelukkig huwelijk heeft gesloten : met een onuitputtelijke
toewvijding weet hij haar, tot aan haar dood, te helpen, ja te
redden. Zoo zuiveren de gevolgen van den heidenschen overmoed zijner jeugd zijn christelijken mannenernst en -kracht
(B.B., derde deel) .
In zijn groote lijnen is dus het werk, al schijnt het heelemaal
uit schakeeringen te bestaan, meesterlijk geconcipiëerd. Van
deze overtuiging gaat de conceptie uit : alleen het katholieke
geloof maakt heel het leven, hoe het ook weze of zou geweest
zijn, vast en veilig (3) . Daartegenover gesteld, houdt het
ideaal van een oprecht en fatsoenlijk vrijdenker Paul's
moeder is er de draagster van geen stand ten aanzien van
denken. Maar dat is niet belangrijk — dat we geen tijd hebben, bedoel ik.
Het belangrijkste is, dat we alles uit ons oude leven dat goed was, toch
nog hebben, we hebben het alleen op een andere manier — alles van
vroeger dat de moeite van het bezitten waard is. » Zij lachte zacht.
4( Zelfs je goede en slechte gewoonten — neen, ik bedoel niet dat ze je
blijven volgen als een last, ala een voortdurende herinnering aan hoe
onvolkomen we zijn... Maar ik bedoel dat zelfs die dingen in ons, die
een deel van ons zijn en die onze fouten zijn geweest, een deel van
ons wezen b 1 ij v e n uitmaken, maar tegelijk omgevormd worden tot
iets anders, dat als 't ware >> — zij maakte een beweging met haar
handen — 4 onzen omtrek vormt. Zoodat we begrijpen, dat we tot in
alle eeuwigheid toch onszelf blijven > (blz. 430-431) .
(2) Zie Witte orchideeen, blz. 19-20.
(3) Zie, onder veel andere voorbeelden, het gesprek waarin Paul het
Katholicisme een <<metaphysiche grondslag>> noemt (blz. 172) .
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het driften-leven noch van de groote beproevingen (4) ; het
berust trouwens op de dwaling dat de mensch eigenmachtig
zijn algeheel geluk maken kan en moet. Beschouw integendeel
het leven als een dienst en een belijdenis : kinderlijke eenvoud (5) , spontane aanhankelijkheid, oprechte dienstvaardigheid, gerechtigheid en trouw nemen vanzelf hun absolute
plaats in. Al is de strijd daarmede geenszins uitgestreden;
tegenover veel vijanden staat men zelfs machteloos (6)
wie naar beste vermogen zijn plicht vervult, ziet, vroeg of laat,
hoe Gods lichtende wijsheid over zijn levensloop beschikte.
Veel bijkomstige beschouwingen en besluiten waren Kier
mogelijk en op hun plaats ; laten wij er slechts drie kort
formuleeren :
10 De schrijfster, een vrouw nochtans, is wars van alle
sentimentaliteit. Herhaaldelijk komt Paul Selmer tegen het
gevoelsleven van katholieke kringen in verzet; in hem objectiveert Sigrid Undset waarschijnlijk eigen indrukken. zakelijk,
dikwijls niet zonder een complex van humor en ernst, stelt
zij de meest aandoenlijke tafereelen voor; kleinheid en grootheid constateert zij in en door elkander : vanzelf vloeien haar
waarnemingen samen tot beelden van grootheid.
Op het Neo-Thomisme moet zij zich, sedert haar bekeering,
bijzonder hebben toegelegd : zoo moet haar katholieke levensbeschouwing vastheid en breedheid hebben erlangd (7) . Ook
bij katholieke schrijvers en gestalten van de XIXe en XXe
,

(4) Een voorbeeld : de als verdierlijkende smart van Paul's moeder,
bij den dood van ztjn zuster Tua (blz. 161-163) .
(5) De kinderen van Paul groeien, kinderlijk en wijs meteen, als
vanzelf in den nieuwen godsdienst op (talrijk zijn de zeer lieve kindertooneeltjes) . Dat geluk en Bien band vergelijkt Paul met zijn vroegere
verhouding tot zijn moeder, the hij nochtans zeer lief had.
(6) Paul's dochtertje Synne roept hem van nit het raam eens. toe:
a Ik kan op jou spugen, vader, maar jij niet op mij ! >> Aan dat zinnetje
denkt Paul dikwijls terug, wanneer hij, door gerechtigheid of caritas
weerhouden, weerloos tegenover belagers staat.
(7) Volgende zin, waarin de schrijfster de katholieke ontwikkeling van
haar held beschrijft, is waarschijnlijk op haarzelf toepasselijk
a Hij had zich geworpen op het Nieuw-Thomisme en had ontdekt, dat
gedachten en gevoelens, the hij getracht had bij zichzelf to onderdrukken,
omdat hij er geen uitweg voor wist, door anderen tot in de laatste
consequenties waren doordacht, en then was gebleken, dat ze hun plaats
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eeuw moet zij veel hebben gevonden (8) . Op blz. 63 vonden
we Newman vermeld en zijn biograaf Ward : ja, niettegenstaande een zeer groot verschil, veel heeft zij met den
grooten Engelschen bekeerling gemeen. De psychologische peilkracht namelijk ; het duidelijk besef van de menschelijke waarde
en cultureele rol van het christendom ; de breede ontvankelijkheid tegenover het moderne leven, waarbij het Katholicisme,
zich aanpassend en uitzuiverend, nieuwe teelkracht moet verwerven. Een werk van den Oratoriaan draagt een titel die
op dezen arbeid precies past : Loss and gain, verlies en winst.
2° Veel heeft men, in de laatste jaren, over den katholieken
roman getwist. Wie er nog over schrijven wil, late dit boek
niet ongelezen. Neen, als een model- ne-varietur stellen wij het
heelemaal niet voor : het is slechts een bepaald werk van een
bekeerlinge, met een bepaald doel en in een bepaald milieu.
Maar welke vastheid de katholieke leer aan een levensbeschouwing en levenshouding volstrekt verleenen moet, welke hierarchie van waarden onveranderlijk dient voorgesteld : dat tenminste kan men proefondervindelijk hier waarnemen.
30 her en daar dweept men, bij ons, met Sigrid Undset,
vooral met haar Kristin Lavransdochter. Niet graag werkten
wij dat dwepen in de hand ; niet graag zagen wij het besproken
werk in alle handen. Want het heidensche milieu van de Noorsche steden, zooals de schrijfster het onomwonden voorstelt,
zou, bij ons, velen verbijsteren. En meer dan een verhoud ing
of tafereel, hoe weinig prikkelend ook geschreven, kan bij
jeugdige lezers verderfelijk inwerken.
Sigrid Undset is geen auteur die men zoo maar liefhebberend
leest : het meest misschien van al de hedendaagsche katholieke
romanschrijvers vergt zij cultuur, bezinning en onderscheid.
Ontwikkelde lezers echter, om de tijdsphenomenen bekommerd
en die licht zoeken doorheen den nevel, zullen bij haar waarlijk
licht vinden.
hadden in een systeem waarin zijn diepste levensgevoel onderdak kreeg >
(blz. 223) .
(8) Volgende namen (of werken van die schrijvers) citeert ze : X. de
Maistre (blz. 28) , — Newman en Ward, Gasquet, Veuillot, Lacordaire,
Bloy, Batiffol, J. de Maistre (blz. 63) , -- Belloc, Chesterton, De Wulf
(blz. 206) , -- Adam, Belloc, Berdiaeff, Zach, Maritain, Holler, Massie
(blz. 390) . Deze lijsten dienen echter ook om bepaalde menschen to
typeeren.
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II. Willem Elsschot
door Em. JANSSEN S. J.

In de kranten van 16 October 1.1. lazen we dat de prijs van
de Vlaamsche Provinciën, door een geheel katholieke jury, aan
Willem Elsschot was toegekend, voor zijn roman Pensioen.
Wij voelden ons op de vingers getikt. In dit tijdschrift (Streven
V, 428-429, 438) hadden we hetzelfde boek << prettig geschreven
ontspanningslectuur >> genoemd, en den schrijver << een moralist
die alle moraal en alle grondige overtuiging verwerpt »' Wij
besloten dan den geheelen Elsschot door te nemen en ons eigen
oordeel grondig te herzien. Zoo kwamen we tot deze studie.
De geheele Elsschot bestaat, zoover het boeken betreft, uit
de romans of novellen Villa des roses (1913) , De verlossing
(1921) , Een ontgoocheling (1921) , L2jmen (1924) , Kaas (1933) ,
T s jzp (1934) , Pensioen (1937) , Het been (1938) , — en uit het
bundeltje Verzen van vroeger (1934) (1) .
I
In 1907 verbleef Alfons De Ridder, als kantoorbediende, te
Parijs. Hij logeerde in een pension, rue d'Armaille : daar zou
hij zijn Villa des roses plaatsen, het pension waarvan hij de
verhuurders en huurders ten voeten uit teekenen zou, en
dat eerste verhaal schreef hij te Rotterdam in 1910. Toen hij
het in 1913 uitgaf, koos hij, om niet met Andre De Ridder
verward te worden, den schuilnaam Willem Elsschot.
Villa des roses, het boek van een dertigjarige, heeft nog
iets van een jeugdwerk. Volstrekt niet omdat het onbeholpen
zou aandoen, nalef of zonder persoonlijk accent ! De auteur is
(1) De biographische bijzonderheden ontleenen we aan G. H. 'S-GRAVESANDE, Sprekende schrtJvers (Meulenhoff, Amsterdam) . Wig raadpleegden ook het laatste boek van J. GRESHOFF, In alle ernst (De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen) .
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zich volkornen bewust van zijn observeerende en typeerende
kracht, de sobere scherpte van zijn stiji, zijn tegelijk goedmoedig en uitdagend temperament. Weinig eerstelingen werden met zoo vaste hand voltooid ; maar de overmoed van den
jongen man Iigt in het exotische onderwerp en den Franschen
titel, in het tartend opeenstapelen van bedrog en geldzucht,
zelfzucht en zedeloosheid, trouweloosheid en ontgoocheling.
Villa des roses, in de idealistische atmosfeer van de laatste
jaren voor den oorlog, is het overmoedige protest-met-de-daad
van een beroerden kwajongen die, met een poseerende nonchalance, bliksems nauwkeurig zijn schaakspel speelt, en van
elke droomerij, elke pudeur, elke godsdienstigheid torens,
paarden en loopers neerhaalt.
Van 1907 tot 1910 werden, op een na te Rotterdam, de
Verzen van vroeger gedicht ; te Schiedam was Elsschot cor
respondent op een scheepswerf. Afgezien van hun technische
verdiensten - heel wat (onuitgegeven) dichtwerk was voorafgegaan - helichten ze den schrijver van Villa des roses : een
poseerend cynicus die zich, van een humanitair idealisme, maar
niet ontdoen kan. Tegeiijk maken ze het cynisch-realistische
procédé duidelijk dat, meer dan men het zou wenschen, de
ware inspiratie verdringt en vervangt.
Vóór den oorlog moet ook De verlossing ontstaanzijn, al
kwam het verhaal slechts uit in 1921. Een dorpsgeschiedenis
ditmaal : de strijd op leven en dood tusschen een dorpswinkeher en zijn pastoor ; tot beiden, moordenaar en vermoord, bijna
tegel.ijk sterven, en de dochter van den winkelier de zaak van
haar vader, door een doopsel, meent goed te maken. Een totaal
mislukt boek, want Esschot kent het dorpsleven niet, - en
het summum van cynisme - een anti-religieus bock gestoken
in een religieuzen vorm - beneemt het, ten bate van de kleinboosaardige caricatuur, alle maat, evenwicht, zelfs ware
inspiratie.
Veel rustiger en reëeler lijkt ons de autobiographische novelle
Een ontgoocheling. Elsschot die het, als knaap, aan het
Atheneum niet had uitgehouden, die op meer dan een handelskantoor loopjongen was geweest, bracht zijn souvenirs samen
omheen Kareltje Dc Keizer, het kind dat advocaat had moeten
worden en tot niets kwam. Maar << Fonne van den bakker >> (de
jonge Elsschot) moet toch betrekkelijk weinig op dat dikkopken
-
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hebben geleken; en voor 't eerst wordt het duidelijk hoe Elsschot graag onbenullige menschen teekent, half-automates,.
haast zonder verweer in hun eng wereidje.
Tegenover hen plaatst hij de sluwen, de regisseurs van het
marionettenspel, de trekkers aan de touwtjes ; en daarvan zijn
Charles Boorman met zijn secretaris Frans Laarmans (2) , de
twee helden van Lijmen, geslaagde exemplaren. Tijdens den
oorlog geschreven, uitgegeven in 1924, besluit Lzjmen Elsschot's
eerste periode. Het verhaalt de intrigues en ervaringen van
de directie van een Algemeen Wereldtijdschrift voor Financien,
Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen : met een viertal helpers doet - een man alles af, en zijn eenige kunst bestaat
hierin dat hij de menschen bepraat en doet teekenen. Jaren
lang was Elsschot zaakwaarnemer van publiciteit en conimercieele uitgeverij ; nogmaals is dit werk, door het onderwerp
eenig in ooze boekenproductie, de neerslag van persoonlijke
ondervinding.
Van 1923 tot 1933 schreef de auteur niets. De voor de hand
liggende besluiten, na zijn eerste productie, mogen we dan
aangeven:
10 Grootendeels steunt Elsschot's werk op eigen ervaring.
De « copieerlust des dagelijkschen levens >> deed hem schrijven
even yin als elders re kt deze copieerlust hier tot werken van
proportie ; evenzeer als elders toont zij zich tot kunst bekwaam.
2° Precies beantwoordt deze copieerlust aan Elsschot's opmerkelijken maar eenzijdigen aanleg. De nuchtere, superieurcynische aanleg van den zakenman die zijn clienten wikt en
weegt, die er echter, waar het geen zaken meer zijn, een
slag door slaat.
30 Het is een << Brabantsche >> copieerlust, op grond van uitbundigheid en plezier : de goedaardige spot van een man die,
luchtig en schijnbaar naief, de werkelijkheid nogal aandikt. De
schrijvende Elsschot heeft altijd lets van een nar. Deze licht
poseerende houding vereenigt onderling caricatuur, persiflage,
(2) De naam Laarmans komt, voor It eerst in Een ontgoocheling voor
(eerste uitgave, blz. 47) . Vanaf Lijmen wordt hij in alle boeken bewaard.
Ook andere namen (personen en plaatsen) bestaan voort van bock tot
bock : Van Schoonbeke, Boorman, abdij van Negenbergen. — Dat, in de
latere werken, de familieverhoudingen ongeveer dezelfde zijn, is het
gevoig van den autobiographischen inslag.

T
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zakelijkheid, zelfs een zekere romantiek ; zij is den schrijver
een tweede natuur geworden ; zij maakt de charme uit van
zijn arbeid.
40 Zij is ook de wijze waarop hij, literair, te << lijmen >> weet.
Ook literair bepraat hij zijn menschen. En, evenals hij in het
lijmen geen vrede vindt : evenzoo komt de diepere, de waarlijk
romantische en gevoelige, de nog eenvoudig-menschelijke
Elsschot in conflict met zijn eigen pose. Vandaar de weemoedige spot van Villa des roses, Een ontgoocheling en
Lijmen (vooral het laatste hoofdstuk) (3) . Dat verklaart zelf s
het boosaardig cynisme van De verlossing, en men leze er
de Verzen van vroeger eens op na : de pose bestaat er aanhoudend, maar de echte Elsschot vertoont zich vrijer.
II

Herhaaldelijk moeten Elsschot's vrienden, van 1924 tot 1933,
hem tot schrijven hebben aangezet ; zij verkregen slechts dat
de << Verzen van vroeger >> in het tijdschrift Forum mochten
verschijnen. In 1933 haalde J. Greshoff den slag thuis : op
een drietal weken tijds werd Kaas geschreven ; negen maanden
later was Tsjip voltooid. Drie en vier jaar later kwamen daar
nog Pensioen en Het been bij. Kaas, Tsjip en Pensioen (ook op
het zoo typische Lijmen dat zoo pas in Het been een voltooiing
vond, trok men waar de aandacht) plaatsten Elsschot voorgoed op het voetstuk : een van onze merkwaardigste schrijvers !
Kaas en Tsjip hooren samen. Beide verhalen spelen in hetzelfde milieu (waarin ook Pensioen zal spelen) ; beide zijn
(3) In Lumen stelt Elsschot den flamingant en dichter Laarmans (eerste
en laatste hoofdstuk) tegenover den lijmenden Laarmans. Zoowel den
meester-1ijmer Boorman als zijn leerling teekent hij als bewonderenswaardige typen; nochtans schijnt hij, op het einde, den romanticus te verkiezen. Staaltjes van zulk terugvallen-in-romantiek-en-weemoed zijn overal
voorhanden (einde van Villa des roses b.v., begin en einde van Kaas,
enz.) ; dt precies en de daardoor bewaarde menschelijk-warme toon.
moeten Greshoff bekoord hebben. Dat illustreert ook volgende typeering
door Ary Delen : K Hij is een wonderbaar mengsel van de tegenstrijdigste
gevoelens en ik heb me zelf dikwijls afgevraagd of er in Bien mensch
geen twee zielen verborgen zitten... < Hij voelt als een moeder, maar
constateert als een huissier >> zegde mij eens een criticus van hem
('s-Gravesande, o.c. blz. 201) .
))
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(evenals Pensioen en ± Lijmen-Het been) Frans Laarmans
in den mond gelegd; beide komen (zooals bijna alles wat
Elsschot schreef) voort uit doorleefde werkelijkheid. Maar
beter gecomponeerd dan de voorgaande werken (4) , warmer
en guller dan al de andere, bevatten beide daarbij een inleiding
(een opdracht) , en het tweede een naschrift. Elsschot is over
zijn kunst gaan nadenken, zelfs even over haar bestemming.
Hoe lijm ik mijn literaire lezers ? daarop antwoordt de << Inleiding >> van Kaas (blz. 3-12) ; wat beteekent, in mijn
levenskring en gewonen arbeid, mijn artistieke productie ? de
<< Opdracht >> van Ts jip en het bijgevoegde << Achter de schermen >> (tweede druk, blz. 1-4, 133-154) maken het ons duidelijk.
Nooit stond de kunstenaar zoo dicht bij << die ... heerlijkheid
waar een gouden vogel jubelt, veel hooger dan de leeuwerik
(Ts jip, blz. 4, 131, 154) ; zoo dicht bij den, zij het nog revolutionnairen (5) , Ievensernst die aan zijn kunst breedte en vaart
hadden verleend ! De laatste bladzij den van T s ji p Laarmans'
vreugde om zijn kleinzoon werden door Elsschot nergens
overtrof f en ; in verband daarmede krijgt de << Opdracht >> klank
en bewogenheid : wanden verschuiven, een andere wereld gaat
open!
Neen, de oude beslotenheid bleef. . Pensioen, een verhaal van
baatzucht en bedrog, viel terug in het kleine genre van Een
ontgoocheling, zelfs even in het valsche van De verlossing.
Tot uitersten opgedreven, verliest het sarcasme zijn steun van
ernst ! ... Hoezeer de schrijver ook zou bedoeld hebben << to
strijden tegen engheid van geest, laag winstbejag en onedele
gevoelens, waarvan hij walgt en die hem dol maken >> : van
then strijd kwam niets terecht; de geschikte wapens had hij
niet bij de hand.
. En ook Het been liet de bakens onverzet. Dit laatste boek (6)
is een vervolg van Lijmen : hoe Boorman, omwille van het
(4) In De verlossing, Een ontgoocheling, LUmen houdt het verhaal, dat
kon doorgezet worden, eenvoudig op. Alleen in Villa des roses wordt het
onderwerp waarlijk afgehandeld; dat is ook, voor de vier laatste boeken,
het geval.
(5) Zie b.v. Ts jip, blz. 131. De socialiseerende strekking zal, met de
vriendschap van Ary Delen en Jan Greshoff, wel verband houden.
(6) Omdat het werk (uitgave : Van Kampen, Amsterdam) geheel nieuw
is, bespreken wij het breedvoeriger.
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kunstbeen van een slachtof f er, door wroeging wordt gekweld.
Door de onwaarschijnlijkste avonturen heen, weet hij, aan de
eertijds << gelijmde >> vrouw, haar geld terug to betalen ; daarna
lijmt hij voort, maar Laarmans wordt hem afvallig.
Nooit was Elsschot's handigheid zoo veelzijdig-gelukkig. De
vier Laarmansen, in vier boeken aanwezig, versmelten ineens
tot bijna denzelfden Laarmans ; bijna dezelfde toch maar. Zoo
excentrisch en koddig volgen de toestanden elkander op, dat
L4 ;nc nn: in de schaduw staat en de kaasfilm onbeduidend wordt.
En Elsschot's eigen gespletenheid de lijmer en de gevoelsmensch is hier het thema zelf ; alsof de auteur zijn diepste
wezen, als bij een bekentenis, naar voren bracht.
'loch is daar niets van. Het been, het koddigste boek van de
reeks, is minder forsch dan Lijmen, minder spontaan dan Kaas,
minder bewogen dan T s jip. Het koele sarcasme van De verloss ng maakt het, op een ander, een meer aannemelijk terrein, haast even misvorrend-caricaturaal. Al de voorgaande
thema's, hier in een netwerk verstrengeld, leggen in dit eigenaardige werk de duidel ijke teekenen dat de auteur, tot in zijn
aarzelende gesletenheid, lichtelijk verstart.
Wij komen dan tot volgende aanvullende besluiten
In 1933 kon men meenen dat het menschelijke en sociale
element, in Elsschot's productie, zijn kunst zou verwijden.
Ts jip bracht een begin van verwezenlijking; verder kwam
het niet.
2° Meer dan vroeger beperkt Elsschot zich bij Antwerpsche
famil.ieverhalen, met eigen ervaring als grondsiag. Hij componeert handiger dan vroeger ; zijn naief-zakelijke vertaaltrant
blijft altijd prettig ; buitengewoon vaardig schetst hij, min of
n .er %"ricaturaal, mens c hen en toestanden.
33 Het getal van zijn boeken kan de schrijver nog vergrooten,
het stramien van zijn intrigues varie"eren, zijn Laarmans tot
een alom bekend type maken : een Stastok, een Droogstoppel,
.een Pallieter. Menschel;jkerwijze gesproken, zal zijn kunst zich
niet meer vernieuwen ; terwijl nochtans zijn toenemende vaardighei.d nieuwe successen mogelijk, ja waarschijnlijk maakt.
,

III
De begaafdheid van Willem Elsschot lijkt ons grooter dan
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zijn bereiken. Ziehier, dunkt ons, de oorzaak daarvan : hij heeft
zijn eigen leven te klein en te beperkt gehouden.
Voor zijn dertigste jaar woonde hij te Parijs en te Rotterdam.
Met Antwerpen had hij echter habitueel genoeg, met het nogal
klein-levende milieu van handelaars en geringe burgers. Door
een kleinen kring omsloten, kan men zich, jawel, verdiepen;
doch ook naar die diepte graafde Elsschot nooit.
Verlangens er naar, een aanvang er van moeten zich periodisch hebben voorgedaan; aanleg bestond, zelfs een behoefte.
Telkens moet het veruiterlijkende narrenleven, waarvan hij
zich slaaf had gemaakt, noodlottig hebben geremd.
Van zijn jeugd af was Alfons De Ridder een haantje vooruit.
Het - ging hem af omdat hij, sluw en vermetel, de menschen
doorzag. Als een ruitenbreker groeide hij op ; wat hij bereikte
bekwam zijn talent, niet zijn inspanning, en het is haast
onmogelijk dat zulke jeugd-van-een-kwajongen niet op een
ontgoocheling zou uitloopen.
Zijn totaal ongodsdienstige opvoeding sloot daarbij een weg
tot innigheid af. Heel zijn leven bracht hij verder in handelszaken door; zijn financie"ele ervaringen en ondernemingen
deden hem ook niet naar bovenzinnelijke en eeuwige waarden
tasten..Elsschot, een handig lijmer en zakenman die nooit een
ander idealisme heeft gekend dan het wildharige flamingantisme van zijn jeugd, heeft, niet zonder terugwerking, geheel
zijn kunnen in handigheid omgezet, zich met een handigen
draai van bovennatuur en mysteries afgemaakt. Dat houdt
hem, ook als kunstenaar, beperkt.
Vijandig schijnt hij, niettegenstaande De verlossing, tegenover het Katholicisme niet te staan. Toch spot hij er wat veel
nee; men zou bijna meenen dat het hem hindert (7) . Het is
hem een zaak als een andere, maar de enggeestigste van alle
zaken en daardoor zoo imperatief ; een medelijdend misprijzen
heeft hij er voor over.
Het groote, het heldhaftige leven, het levensoffer, de strijd
(7) Elsschot schrijft wel : K Of er een God is. Een vraag waar - ik
tegen op zie als tegen den Himalaya >> (Tsjip, blz. 103) . Naar zijn werk
te oordeelen heeft hij er nooit ernstig over nagedacht; en kwinkslagen
&,ls die van Greshoff (ibidem, blz. 25) klinken daaromtrent zeer verdacht:
4< Wie

God op zip* schopt als een oude schoen

is in rechtschapen oogen slechts een poen. >>
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teger. het kwaad : van dat alles weet hij joist genoeg om het
te bespotten. Gevoelens van deemoed, schroom, onderwerping
zijn hem vreemd. Zijn natuurlijke zin voor recht en broederlijkheid heeft zich, samen met zijn oude romantiek, aan een
socialiseerende gemeenschapsidee vastgeklampt : een Traumerei
die aan zijn literair lijrnen eigenlijk weinig verandert.
Daarom blijft Elsschot, met zijn merkwaardig talent, tenslotte een klein kunstenaar. Daarom verzwinden zijn gestalten
in de oppervlakkige sfeer reeel, aangrijpend en overtuigend
zoodra men naar diepere waarden zoekt. Daarom wordt zijn
arbeid
handige productie van een of en toe weemoedig losbol
in laatste instantie << prettig geschreven ontspanningslectuur >>.
Want de mensch, de algeheele en vooreerst de religieuze
mensch, is vader van den kunstenaar.

Met uitzondering van Kaas, zijn Elsschot's werken, in katholieke milieu's, niet aan te raden (8) . Te oneerbiedig, te grof en
lichtzinnig springt de auteur, zelfs in Tsjip, met levensernst
en godsdienstzaken om!
Om dan te besluiten met de recente bekroning van Pensioan
waarmee we aanvingen : duidelijk zien we, beter dan toen we
onze studie begonnen, dat zij kan verdedigd worden. Tegen de
bekroning, door Katholieken, van niet-katholieken arbeid, bestaat geen principieel bezwaar. Maar onlangs hoorden we, uit
katholieken mond, de woorden << onze groote Elsschot » ; we

dachten toen terug aan wijlen N. E. Fonteyne die, in Pension
Vives, Villa As roses naschreef ... en verkeerd liep : neen,
in geen geval mag Willem Elsschot, aan onze katholieke auteurs,
als een onmisbaar model, als het model, worden voorgehouden!
Hoeveel ook, in zake rake typeering en bondigen verhaaltrant,
bij hem te leeren valt!

(8) Ernstig voorbehoud verdienen alleen
Do verlossing.

villa des roses en (vooral)
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III. Een boek over Shakespeare
door E. FLEERACKERS S.J.

Is Nederland magertjes vertegenwoordigd in de ontelbare
bibliografie over Shakespeare, zoo schijnt toch aan dit tekort
stilaan beterschap to komen. In 1910 verscheen van de hand
van Arthur van Schendel een mooi-gesteld, aangenaam-romanceerend boekje over den grooten Will; in << Studio n» van 1913
leverde Pater Zeegers S. J. enkele degelijke bijdragen; in 1929
kregen wij dat uits tekende werkje van Dr. Korff : Levensproblemen bij Shakespeare ; en nu daalt uit den Hollandschen
hemel over ons nee ? dit groote werk van den heer van Kranendank (1) .
't Is een magistraal werk.
Misschien zullen sommige menschen 't formaat wat onooglijk
oordeelen, 't papier niet heel hehbelijk, den bladspiegel niet
heel vriendelijk; maar na 't doorlezen van enkele bladzijden
zullen ook de moeilijksten over dit minder-excellente heen zijn
en simpelweg genieten en bewonderen.
Het boek zet in met een klaar historisch overzicht van Engeland onder koningin Elisabeth, een nette beschrijving van
Stratford en van Londen, theaterwezen en tooneelwereld ; daarna leidt schrijver ons in 't leven zelf binnen van Shakespeare,
zijn leerjaren, zijn ontwikkeling, zijn werk. Een voor een worden
zijn stukken ontleed. En dat alles veronderstelt heel wat eruditie en jarenlange vlijtige studie en diep inzicht.
Studie van <<realia>>, vooral toch van 't ideeele en 't esthe(1) A. G. VAN KRANENDONK, Shakespeare en ztjn ttjd. N. V. Em.
Querido's Uitgevers-Mij. - Amsterdam 1938. 21 Illustraties. 325 blz. 72,25 fr.
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tische. Van Kranendonk is er zich ten voile van bewust dat het
ten slotte voornamelijk hierom gaat : zich te laten doorgloeien
van de wijsheid en de schoonheid, die zich in 't werk van
Shakespeare veropenbaart.
Hij geeft ons een bondige en scherpe, kristal-klare analysis
ten beste, meer van de hoofdpersonen, van of een Hamlet tot
een Falstaff, dan van de intrigues. Hij verzuimt niet ons te
wijzen op de literaire schoonheid : nl. die volheid en diepte der
gedachte, die zoo weidsche, steeds zoo verbluffende pracht van
verbeelding en fantasie, die vaak schuddende, tot-tranen-toeschokkende spanning der ontroering. En die stijl, dat onfeilbaarmooie vers van Shakespeare ! Geen man heeft ooit, als
Shakespeare, in zoo voile mate de genade ontvangen van uit
soevereine hoogte te zien en te schrijven. Een Aischulos misschien, jawel ; en ten onzent op de uitzonderlijke momenten,
een Vondel ; ook wel een Streuvels, in zijn Vlaschaard.
En van Kranendonk spreekt en verhaalt en oordeelt aldoor, kalm en rustig, zonder de minste pretentie. Nergens is er
zegt.
de toon van iemand, die het weet, weet-je ? en die het
Gaaf en eerlijk werk, magistraal !
Een twintigtal illustraties, zeer juist gekozen en zeer goed
weergegeven.
verwijtje bij al dezen lof te voegen —
En om nu toch
wel graag hadden wij een woord vernomen over de kwestie :
Was Shakespeare Protestant of Katholiek ? Schrijver zal antwoorden : daar weten wij niets van. Dat is waar; maar wel
gaarne vernamen wij uit den mond van den schrijver zelf dat
wij er niets van weten.
Graag ook hadden wij telkens de referentie precies aangetroffen van de geciteerde teksten.
Pag. 307 : een drukfeil, die tot verwarring mocht leiden
... as dreams are made on. 't Moet zijn : are made of.
Pag. 132 : daar staat te lezen :
<< De slag wordt verloren ; Richard in het nauw gebracht als
een opgejaagd stuk wild, hij de trotse heerser, hij denkt aan
niets anders meer dan aan lijfsbehoud. Tevergeefs tracht hij,
zich te redden door te vluchten, alleen, geheel alleen
A horse, a horse ! My kingdom for a horse ! >> (Richard III:
V. IV. 7.)
Ik geloof niet, dat dit commentaar het juiste is. Want

zoo

een
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Honing Richard stormt het tooneel op en roept : << Een paard!
een paard ! mijn koninkrijk voor een paard ! >> Daar staat
Catesby, die het hoort, en meenend dat zijn meester een paard
zoekt om te kunnen vluchten, zegt : < Red u, mijn heer.
Ik zal u een paard bezorgen. >> Waarop Richard weer:
<< Slaaf (lafaard !) . Ik heb mijn leven op een wore gezet en ik
zal de teerlingskans braveeren. Daar staan, dunkt me, zes
Richmonds op het slagveld ; vijf heb ik er vandaag verslaan in
plaats van hem (nl. van den echte) . Een paard, een paard!
mijn koninkrijk voor een paard ! >> `= een paard ! niet om te
vluchten, maar om den strijd voort te zetten en Richmond nr 6
aan mijn degen te krijgen !
Nu, dat zijn alle maar kleiniteitjes; en laat het een derde
maal gezegd zijn : 't is een magistraal bock ; de heer van Kranendonk heeft ons alien rijker gemaakt op een gebied, waar ons
zoo veel ontbrak.
En dus ten zeerste aanbevolen bij alle cultuur-Vlamingen.
De prijs ?... Och, kom ... Amper de prijs van een paar romannetjes en dit eene werk spaart u een ganschen schelf
Shakespeariana nit.
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Duitsche Aardrijkskunde
door C. KOCK.

Het Nationaal-Socialisme in Duitschland heeft sinds het aan
de macht kwam, niet nagelaten zijn invloed uit te oefenen op
meerdere takken van de Duitsche wetenschap. Ieder die eenigszins op de hoogte is van wat Duitschers presteerden voor en
na de komst van het Nat.-Socialisme, moet deze verandering
zijn opgevallen. Nu kan men gelukkig niet zeggen, dat de
objectiviteit in het beoefenen van de wetenschap geheel te loor
ging; maar alleen al het feit, dat de belangstelling voor 'n
bepaalde tak van wetenschap soms op ongeproportioneerde wijze
toenam, was allesbehalve gunstig voor de rustige ontwikkeling
ervan. Ook de geschiedenis en de aardrijkskunde in Duitschland vertoonen duidelijk de sporen van de groote veranderingen
die er sinds enkele jaren plaats hebben gehad.
Een onderdeel van de aardrijkskunde maakt hierop een uitzondering en dat is de Geopolitiek, omdat die eigenlijk altijd
in de richting van het Nat.-Socialisme gewerkt heeft. Over die
Geopolitiek zullen we hier het een en ander mededeelen.
De naam Geopolitiek werd het eerst gebruikt door Rudolf
Kjelle'n, een Zweedsch jurist, hoogleeraar aan de universiteit
van Upsala (geb. 1864, gest. 1922) . Hij klaagde erover dat de
staatswetenschappen in Zweden veel te formalistisch waren
geworden en in het algemeen een periode van geringen bloei
doormaakten. Hij trachtte er verandering in te brengen, door
zich minder met de vorm en meer met de inhoud van het
onderwerp zijner studies, het leven der staten, bezig te houden.
Vandaar dat hij als titel van een van zijn werken koos : Der
Staat als Lebensform (1) (Staten som Lif sf orm) .
Op wat hij noemt empirische wijze, hij redeneert n.l. zoo
(1) P. Kjellen, Der Staat als Lebensform. 4e Aufl. 1924.
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de menschen spreken in hun kranten, enz. over de versehillende staten, alsof het menschelijke persoonlijkheden waren, komt hij tot zijn stelling, die hij dan verder uitwerkt in de
rest van zijn boek : << Wir konstatieren nur die Tatsache, dass
die Staaten, wie wir sie in der Geschichte verfolgen und wir
uns in Wirklichtkeit in ihnen bewegen mUssen, sinlich-verniinftige Wesen sind - wie die Menschen >> (2) . Hierin is hij
klaarblijkelijk bemnvloed door de biologische staatsopvatting
van Ratzel, wiens streven het best begrepen kan worden uit
zijn onderzoek naar de << wetten >, die de groei in opperviak
van de staten beheerschen.
Positivistisch dus, mechanisch en eenzijdig de bodem in zijn
beschouwingen betrekkend. Al heeft Kjellén veel kritiek op
Ratzel, hij waardeert toch diens definitie van de staat, als
<< ciii StUck Menschheit und ein Stuck organisierte Erde >>. Deze
verhouding wordt ook door Kjellén gezien als een soort wortelen in den grond ; en de Ievenswijze van de staat is dan ook te
vergelijken met die van cen boom. Van de voedingstoffen uit
den bodem leeft de staat en hij kan evenmin als de plant van
plaats verwisselen, integendeel, is juist als deze gedwongen in
hetzelfde gebied oud te worden en zijn einde af te wachten.
Dit deel van zijn politieke wetenschap, dat het Rijk als het
lichaam van cle taat:persoonlijkheid beschouwt, noemt Kjellén
flu Geopolitiek; daarnaast komt dan de ethnopolitiek te staan,
in Duitschland biopolitiek genoemd, die kwesties van • yolksdichtheid, nationaliteit, enz. moet onderzoeken. Vooral practisch
nut verhoopte Kjellén hiervan voor zijn land, dat in den loop
der geschiedenis wel groote veidheeren, maar geen groote
diplomaten heeft voortgebracht. Hetzelfde geldt in zekeren
zifi ook voor Duitschland, vandaar dat Karl Haushofer in de
Geopolitiek het middel zag om het Duitsche yolk meer werkelijkheidszin op politiek gebied en kennis van de machtsverhoudingen tusschen de staten bij te brengen. Daarom wordt door
hem in 1922 het tijdschrift voor Geopolitiek gesticht ; allereerst wordt stelling genomen tegenover de andere richting van
Ratzel en diens Politische Geographie. In plaats van het statische, natuurwetenschappelijke van Ratzel, moet het dynamische
komen ; in plaats van het determinisme van de ruimte, het ras.
(2) Ibid., P. 31.
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Vooral sinds 1933 krijgt deze richting definitief de overhand
<< Das Ziel der Geopolitik ist enthalten in dem Wort von Blut
und Boden . . . >> het ruimtelijke overweegt nog te veel, << die
VerknUpfung beider, der Gesetze des Blutes und der des Bodens >>, moet voortaan de grondsiag vormen van al het politieke
denken en een nieuw wereldbeeld verschaffen, dat beter is
dan dat van andere volken (3) . Dergelijke uitlatingen kan
men daar om de andere pagina vinden en we zouden zonder
moeite vele andere hier kunnen laten volgen, zoowel uit het
tijdschrift, als uit de boeken die door deze richting zijn verzorgd.
In de beschouwingen over de eigen volksgemeenschap vervallen zij dikwijls in een soort super-biologie, waarvan de
mystieke termen niet altijd even duidelijk zijn. De volksgemeenschap zeif is een Uberindividuum, dat als volgt wordt gedefinieerd : << soiche Gruppen oder Gemeisehaften von Lebewesen, weiche in ihrer Gesamtheit Regulationen zeigen, wie
wir sic in reinster Form beim Organismus vorfinden >> (4) . Niet
de mentaliteit, maar de omstandigheden, de Umweltverschlechterung, wordt gezien als de oorzaak van de stagnatie in den
groei van het Duitsche yolk. Elders grijpt Haushofer in zijn
tijdschrift enkele onderzoekingen van Burgdörfer << Zur Biologie des Auslanddeutschturns >> aan, om een reeks artikelen in
te leiden : << ob ein Volkskörper als geschlossenes Ganzes organische Züge trage, irn Sinne der Biologic ein Organismus
oder ein Uberorganismus sei >> (5) . Bedoeling is steeds om te
komen tot 'n bewijs voor de meest autonome opvatting van
de staat als vorm van de volksgemeenschap en dan daar verder
alies aan ondergeschikt te maken.
Jets anders is het gelegen met het andere doe van de Geopolitiek, n.I. het bestudeeren van de andere machten en staten.
Dit tweede dccl van de activiteit van de Geopolitiek is er
vooral op gericht leiding te geven aan de sympathie van het
Duitsche yolk voor andere landen en in het voorbereiden en
zoeken van bondgenootschappen. Sterk wordt naar voren gehaald de lotsverbondenheid tussehen de << Mächte der Erneue(3) Zeitschrift für Geopolitiek. Jrg. 1935, p. 394.
(4) Ibid., Jrg. 1932, p. 561.
(5) Ibid. Jrg. 1933, p. 609.
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rung >>, dat zijn de « proletarische >> landen, die niet voldoende
grondgebied meenen te hebben voor hun bevolkingsoverschot
en grondstoffen en afzetgebieden voor hun industrie, en de
<< Machte des Beharrens >, die veel meer van dat alles hebben
en zelfs meer dan ze verwerken kunnen.
Deze tendens leidt in sommige gevallen tot een zekere oppervlakkigheid als we ook hebben kunnen constateeren in het
boek waar we nu 'n korte bespreking van laten volgen (6) .
Karl Haushofer is langen tijd in Japan geweest, verbonden
aan de Duitsche legatie te Tokio als militair attache en ontleent daaraan zijn groote kennis en belangstelling voor dit land
en de Pacific-problemen. Een van zijn meest bekende werken
is wel << de Geopolitiek van de Pacifische Oceaan >>, dat nu zijn
3e uitgave beleeft. Omdat Duitschland na de oorlog volkomen
is verdwenen als politieke factor uit de Pacifische Oceaan en
ook Been kans meer had om er terug te komen, heeft Haushofer
sinds die tijd de stelling verdedigd, dat Duitschland er ook
niet thuis hoorde en terwille van de vriendschap met Japan
afstand had te doen van alle aanspraken om 't verloren gebied
weer terug te krijgen, zooals het dat niet doet wanneer het
gaat over zijn vroegere koloniën in Afrika.
Deze stelling moet men goed voor oogen houden bij het ter
hand nemen van het onderhavige boek ; Duitschland poseert
als de objectieve, niet door directe belangen gebonden toeschouwer bij de problemen van de Pacific. Een van de eerste
dingen die opvallen in het boek zijn de kaarten, die inderdaad
op buitengewoon suggestieve wijze, ik zou bijna zeggen, waarvan ze in Midden-Europa het monopolie schijnen te bezitten, de bedoelingen van den schrijver verduidelijken. Na de vraag
opgeworpen te hebben, of er een pacifische Geopolitiek is,
m.a.w. of de Pacifische Oceaan een gemeenschappelijke interesse gebied is van de politieke machten die het omringen,
worden de afzonderlijke deelen in hun physische en sociografische aspecten bekeken, om daarna aan de hand van de geschiedenis te komen tot een synthese en wel een dynamische
synthese, die ook voor de toekomst zijn waarde moet hebben.
(6) Karl Haushofer : Geopolitik des Pazifisehen Ozeans; Studien fiber
die Wecheelbeziehungen zwischen Geographie and Geschichte, 3e erg.
Aufi. Kurt Vowinckel Verlag, Heidelberg-Berlin, 1938, 338 blz., Rm. 15.
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<< Geopolitik beginnt fur mich, wo die Prognose einsetzt >> (7) ,
en dan ziet Haushofer in de Pacifische Oceaan << Auswirkungen
strafender Gerechtigkeit >> (8) , deels als voltrokken, deels in
voorbereiding tegen Duitschland's tegenstanders en onderdrukkers in Europa. Maar het jaar 1938 was nog nauwelijks begonnen, toen dit geschreven werd en zelfs Haushofer heeft niet
kunnen vermoeden, welke gewichtige veranderingen en gebeurtenissen dit ook voor het << pazifische Kraf tf eld >> meebracht.
De << Erschutterungszeiger des pazif ischen Lebensraums >>
wijzen naar China en dat is juist een van de gebieden waar
Haushofer de strijd niet verwacht had. Voor degenen die belang in deze kwesties stellen is het echter alles to samen
genomen een interessant boek en zal het niet zonder nut
gelezen worden.
Dublin, October 1938.

(7) Geopolitik des Pazifischen Ozeans, p. 274.
(8) Ibid., p. 263.
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Godsdienst.
R. H. GRUTZMACHER, Religionsgeschichtliche Charakterkunde : Deel I, Primitive und ferostliche Religionen,
49 b1z. ; Deel II, Indische Religionen, 50 blz. ; Deel III,
Vorderasiatische, afrikanische and amerikanische Religio
nen, 53 blz. A. Deitertsche Verlagsbuchhandlung, Leipzig. Elk deel : RM. 1.50.
Onder << Religionsgeschichtliche Charakterkunde >> verstaat Prof.
Grutzmacher een phaenom.enologische beschrijving van de verschillen.de
godsdiensten. Men met in deze boekjes dus geen geschiedenis der
godsdiensten gaan zoeken, geen onderzoek naar hun outstaan, geen
beschrijving van hun ontwikkeling, geen studie van, de belnvloedende
factoren. De godsdiensten worden er beschouwd in de voornaamste
vormen die ze hebben aangenomen. Ze worden zoo beschreven, dat
hun organische eenheid duidelijk wordt. Een soort typologie der godsdiensten is het dus, welke voorbereiding is voor de vergelijkende
godsdienstwetenschap.
De drie deeltjes, die tot nu toe verschenen, zullen door twee andere
worden gevolgd : het een.e voor de Grieksche, Romeinsche en Germaansche
godsdienst, het andere over het boedhisme en de islam. De schrijver
liet de behandeling van de joodsche en de christelijke godsdienst
achterwege. Zijn phaenommenologische methode eischte deze weglating
filet. Waarschijnlijk geschiedde het om praktische redenen. - De lezer,
voor wie deze werkjes bestemd zijn, kept im ners het Christendom,
en bovendaen zou de rijkdom van dezen godsdienst een heel, wat
uitgebreidere behandeling eischen, dan die van de andere.
De boekjes van, Prof. Grutzmacher zijn vulgarisatiewerk. De beschrijving,
die hrj van de verschillende godsdiensten geeft, is, hoewel erg beknopt,
toch steeds juist. De essentieele kenmerken komen er goed tot hun recht.
Ed. Dhanis.
* Onder deze rubriek worden met een • aangeduid de werken die ex
professo over den godsdienst handelen en door niet-katholieken werden
geschreven. Zij vallen due over het aigemneen onder de wet van den Index.
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Wouter VAN LEEUWENDAAL, Ret meisje Jehanne. << Het
Spectrum >>, Utrecht, 119 blz., Fr. 11.
Hiermede geeft de reeks, << Schijnwerpers >> ons een korte levensschets
van de Heilige Jeanne d'Arc. Hoe dikwijls hoorden wij niet den na,am
van die heilige en toch hoe bitter weinig weten de meesten onder ons
van haar leven.: alleen een paar beelden zijn blijven hanger in het
geheugen -- vechten tegen de Engelschen; brandstapel te Rouen --,
meer niet. Mochten velen dit boekje eens lezen : het droevigmooi verhaal
van het meisje Jehanne, uit Domremy, en ze zullen voor hun oogen
de sublieme gestalte zien rijzen van dat simpel meisje, dat lezen noch
schrijven kon en toch de opperste legerleiding in handen name en de
Engelschen versloeg en haar koning deed kronen te Reims. flat meisje
Jehanne was geen chauviniste maar een heilige, die van Gods barmhartigheid een bizondere zending ontvangen heeft voor haar land. Aan die
zending heeft ze geloofd, hoe vreemd en ongewoon ze haar ook op het
eerste oogenbhk rnocht schijnen. Van die zending werd ze de
onverschrokken en onweerstaanbare heldin, niettegenstaande alle
moeilijkheden; van die zending werd ze de martelares, die er haar
leven en bloed voor gal. Sc!hrijver vertelt ons dit schoone leven in
simpel-eenvoudige taal en in een rustig, pieteitsvol rythme, maar hij
schreef het < met liefde en met heel zijn hart >> en daarom is dit
verhaal zoo aangrijpend, zoo subliem-mooi.
P. Van Campenhout,

*Dr. Joh. VAN DER SPEK, De zielkundige achtergrond van
hedendaagsche re1igieus-geestel*3ke bewegingen. A. Voorhoeve, v.h. Bredee Ultgevers-inij, Rotterdam, 176 blz.,
geb. fl. 2.25.
In dit boekje werden vier voordrachtetn gebundeld die S. in 1936
hield veer de Rotterdamsche Volks-Universiteit. Hij handelt achtereenvolgens over de problematiek waarin de huidige menseh leeft, over
den religieuzen: achtergrond van die problematiek, nl. de angst om
het zieleleven : wat deden wij met de ziel van onze medemenschen,
met onze eigen ziel ? ; over de religieuze vraag zelf, nl. over de
houding van de Kerk midden •de gees telijke verwarring; ten slotte
worden twee bewegingen besproken die de oplossing buiten de Kerk
zoeken : de Oxford-beweging en de genees-beweging te Mottlingen.
S. heeft zijn licht aangestoken bij de cultuurphilosophische schrijvers
die zich, deze laatste tijden, schrikwekkend hebben vermenigvuldigd.
Hij geeft, op het einde van het boek, een literatuurlijst op van. ongeveer
1200 titels. Deze lijst spreekt boeken over de verwarring die in een
geest moet ontstaan die dat alles- gelezen heeft!
Het moet dan ook niet verwonderen dat S., in zijn voordrachten,
steeds in het vage zweeft. Er is een; pijnlijk gebrek aan echte theologie,
the niet kan vervangen worden, voor de beoordeeling van de hedendaagsche
xeligieus-geestelijke bewegingen, door boeken die gaan van Spenglers
,
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< Untergang des Abendslandes >>, tot aan het << Traite de metaphysique
(S. bedoelt, het Traite de metapsychique) van Charles Richet.
F. De Raedemaeker.

Anton SCHUTZ, Der Mensch and die Ewigkeit. Kosel Pustet,,
Munchen, 390 blz. RM. 6.50.
De eeuwige vragen zijn de meest aktueele : de vraag naar de eeuwig-heid is de vraag van elken tijd. Die vraag wordt hier alzijdig en volledig
onderzocht, in het licht van de moderne wetenschap en ilevensopvattingen...
Men wordt verrast door de veelzijdigheid van het probleem : het wordt
een kleine summa : +gees't en geesitelijkheid, betrekking Iichaam en ziel,
onsterfelijkheid van de menschenziel, wezen en aard van de eeuwige
gelukzali+gheid, aard van de hellepijnen, vagevuur, geesten en spoken....
al deze onderwerpen komen aan de beurt. Niet minder verrassend is deaktualiteit van al deze kwesties : materialisme en idealisme, spriritisine
en boudisme, rationalisme en neo-mysticisme, en nagenoeg alle oude en.
moderne ismen, hebben de vraag gesteld, en naar vermogen beantwoord.
Elk van deze steanmen -- de eeuwige stem van den eeuwigen mensch —
komen hier aan het woord, en schrijver geeft dan teikens het christelijk
antwoord.
Hest onderwerp is uiteraard abstract : schrij^ver behandelt het grondig en
bondi,g : het wordt een hooggespannen vulgarisatie. Het is boeiend en viot.
geschreven, met een rijken schat van beelden en voorbeelden.
L. Arts.

Marcel LEGAUT, Prieres d'un Croyant. -- Grasset, Parijs, 290
blz., Fr. 18.
De ontdekking van deze <<Gebeden van een Leek>> was voor mij een_.
zalige en tevens pijnlijke verrassing. Wat men ons vertelt over het heropleven van het christelijk leven in Frankrijk, moet wel waar zijn, als daar
leeken zijn die zoo kunnen voorbidden — zoo verbazend hoog en diep —
en daar leeken zijn die in drie jaar tijds acht en twintig uitgaven van deze
gebeden verslinden. Het pijnlijke van de verrassing lIgt in het felt, dat

alit 'bock geschreven werd in 1932, en bij vele van onze Nederlandsche
leeken nog moet ontdekt worsen. Wij zouden een nederlandsche vertaling
gewenscht achten, indien die mogelijk was. Gebeden als deze moeten in.
het oorspronkelijke gelezen en mee-gebeden worden. Het is christelijke
taal, en van de allerbeste. L. Arts.

Jos. NEUNER S. I. en Heinr. ROSS S. I., Der Glaube der
Kirche in den Urkunden der Lehrver digung. Fr.
Pustet, Regensburg, 444 blz.
Alwie aan theologische studie doet kent het aanhoudend opnieuwuitgegeven en bijgewerkt c< Enchiridion Symbolorum >> van Denzinger :
een verzameling van de voornaa nste kerkelijke documenten betreffende
het katholieke dogma, Al. geloofsbelijdenissen, uitapraken van Concilies,.
en Pausen. Voornoemde uitgevers zijn op het gelukkige idee gekomen..
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een, dergelijke verzameling in het Duitsch te laten verschijnen, met de
bedoeling die rijke schatkamer ook voor leeken toegankelijk te maker.
Daarom hebben zij zich niet tevreden ermede gesteld de documenten
zelf te vertalen; zij hebben die in een systematische orde gegroepeerd
(terwijl ze bij Denzinger in chronologische orde voorkomen) en aan
elk onderdeel, dat op een bijzonder dogma betrekking heeft, een zaakrijke
inleiding laten voorafgaan, die de beteekenis van de betrekkelijke
documenten doet uitkomen.. Elk stuk wordt daarbij nog door een
afzonderlijke inleiding in zijn historisch kader geplaatst en van; de
noodige toelichtingen voorzien. Geen beter leermeesteres voor de
katholieke leer dan de Kerk zelf, zoo denkt men bij het lezen, in vlotte
hedendaagsche taal, van die eerbiedwaardige stukken, en onwillekeurig
voelt men den wensch opkomen om ook in het Nederlandsch zulk een
verzameling te bezitten.
Eug. Druwe.

Prof. Dr. N. GREITEMANN, De Kerk en de Bijbel : Kerkelijke
uitspraken over den Bijbel en Bijbelsche vraagstukken.
Paul Brand, Hilversum, 130 biz.
Aan, den wensch, lien we aan het slot der vorige recentie uitdrukten,
komt nu reeds ten deele ten minste te gemoet dit laatstverschenen
deeltje in de gunstig gekende reeks u Waarheid en Leven >>. Uit den
schat der kerkelijke leeruitspraken heeft Dr G. diegene uitgekozen,
welke betrekking hebben op de Heilige Schrift. Hij heeft ze systematisch
gegroepeerd en de keurige vertaling ervan met korte inleidingen en
nota's toegelicht. Zeer nuttig voor studiekringen.
Eug. Druwe.

Wijsbegeerte.
Charles WERNER, La philosophie grecque.
302 biz., Fr. 40.

Payot, Parijs,

In een breede schets teekent dit boek, als men zoo mag spreken,,
de Grieksche Wijsbegeerte ten voete ult. Nieuwe bijzonderheden in
dit reeds zoo dikwijls geteekend beeld tracht de schrijver niet te
ontdekken; de groote gedachte, de samenhang die de Grieksche
Wijebegeerte kenmerkt : daarom is het hem te doen. Alleen reeds de
titels van de hoofdstukken verraden dit opzet. Na een inleiding over
x La philosophie grecque et la pense de l'Orient >> volgt de studie
van de eerste natuurphilosophie. En dan, : << La Sagesse : Socrate ,
e L'Idee : Platen >>, << La Forme : Aristote >>. Het synthetisch karakter
van het boek wordt volgehouden in de vollgende hoofdstukken over
Epikocros, de Stolcynen, Plotinos.
De schrijver beschouwt terecht de Grieksche Wijsbegeerte, en vooral
het Aristotelisme als deze die het best voldoet aan de eischen van het
menschelijk verstand : zij heeft de orde, de redelijkheid, de samenhangf
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met een woord de finaliteit van de dingen in voile Licht gesteld. Deze
gedachte wordt breed ontwikkeld in het laatste en het oorspronkelijkste
hoofdstuk : << Philosophie grecque et philosophie moderne >>. De groote
centrale gedachte van de orde in de natuur werd door -de moderne
wijsbegeerte, van of Descartes, verloochend, en men is vervallen tot
een loutere mechanische wereidbesehouwing. Daaruit volgen vernietigende
conclusies voor de moraal, en onover komelijke rnoeilijkheden in het
ziel-, lichaam- en het ken-probleem. Deze dertig laatste bladzijden zijn
vol voedzame 'substanties voor een nadenkenden geest. Heel het boek
kan overigens gelezen en begrepen worden door elk ontwikkeid meneoh;
het is vloeiend en aangenaam geschreven.
F. De Raedemaeker.

Dr. G. REVESZ, Die Formenwelt des Tastsinnes. Erster Band,
Grundlegung der Haptik and der Blindenpsycholo ie, m it
52 Abbildungen, XII-291. Zweiter Band, For a,sthe tik and
Plastik der Blinden, met 115 Abbildungen, S. X-293.
Martinus Nijhof,f , Den Haag, gen. 11. 9.80, geb. f 1. 12.
Dit boek van Dr R., professor aan de Universiteit van Amsterdam,
is een experimenteel-psychoiogische studie over het eigen karakter der
tastwaarnemingen -en hun aesthetische mogelijkheden. Het eerste deel
bepaalt de grondprincipes van het haptische kennen, en daar dit kennen
het best bestudeerd wordt bij die subjecten die alle rechtstreeks
ruantelijk contact met de burtenwereld enkel door hun tastzintuig
verkrijgen, is dit eerste deel tevens een onderzoek naar de psychologie
der blinden. Na een inleidend gedeelte over de ruimtelijkheid der
waarnemingen in 't algemeen, worden achtereenvolgens de verschillende
aspecten der haptische waarneming behandeld : de Ranmhaptik
bestudeert de autoname haptische ruimte waarin de concreete waarneming
geplsaatst wordt; de Dinghaptik bestudeert deze waarneming in haar
materieel object, zij bevat de zeer mooie hoofdstukken over ;< die
arbeitende and gestaltende Hand >> en < die erkennende Hand >> ; en
eindelijk onderzoekt -de Formhaptik het vormelijke object der haptische
kennis en haar verschillende principes en tendenzen aangaande dit object.
Het tweede deel behandelt de haptische activiteit van aesthetisch
standpunt : is een aesthetisch genot in het haptische kennen als zoodanig
mogelijk en kan het vormscheppen langs haptischen weg tot echt
kunstwerk voeren ? De oplossing dezer problemen ging met heel wat
grooter moeilijkheden gepaard. Het is inderdaad niet zoo eenvoudig het
louter zintuiglijk genoegen bij het waarnemen, van het meer geestelijk
aesthetisch genot te onderseheiden, alsook de zuiver technische
eigenschappen van de eigenlijke kunstwaarde, vooral daar -de blinden
in hun kunstschepping aan een zeer klassieke kunst gebonden schijnen
te zijn, een kunsit waarin ook deze technische eigenschappen vooral
optreden. Alleen een zeer nauwkeurig en onbevooroordeeld onderzoek
van het werk en de werkmethode van blinde plastis-che kunstenaars
kon Kier tot een bevredigend rresultaat leiden.
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Verseheidene problenzen op gebied der haptiek en vooral der aesthetische haptiek werden hier voor het eerst gesteld en tot een harmonische
oploseing gebracht. Het is een werk dat zoowel den experimenteelen
psycholoog als den aestheticus en den kunstphilosoof interesseeren zal
Terecht besteedde de firma Nijhoff alle zorg aan de uitgave.
L. Vander Kerken.

Dr. Leo HERLAND, Gesk,,ht and Charakter, Handbuch der
praktischen Charakterdeutung.
Rancher, Zurich, 338 blz.
Dr. Leo Herland, uit Weenen, is een specialist in de gelaatkunde. Met
(lit boek heeft hij vulgariseerend werk willen leveren, zonder daarom
zijn taak als geleerde te verloochenen; hij heeft getracht zich te doen
begrijpen door den gemiddelden lezer en heeft dezen een praktisch
geheel willen leveren, van uiteenzettingen en besluiten.
Het werk is duidelijk verdeeld in drie deelen. Het eerste is slechts een
inleiding : eerst enkele woorden geschiedenis over de opzoekingen van
zijn voorgangers; idaarna, in korte uiteenzettingen, enkele physiologische
nota's over het spierstelsel van het gelaat en zijn rol in de mimiek. In
het tweede deel behandelt hij, om beurt, de verschillende deelen van het
gelaat, en van elk afzonderlijk en achtereenvolgens ontdekt men de
gesteldheid en de uitgesproken beteekenis. Eerst komen de oogen, met
de uitdrukking van het gezicht, dan het voorhoofd met zijn rimpels, de
neus met zijn beide funkties, de reukzin en de ademhaling, de mond met
het zoo verscheiden spel der lippen.
En, ten slotte, in het derde deel, volgt op de analytische studie der
deelen van het gelaat, het onderzoek naar de problemen van yet geheel
ssymetrie of asymetrie, orienteering, eenvoudigheid of samengesteldheid,
het masker of kunstmatig gelaat, dat onzen waren zielenstaat verdoezelt,
de afbakening der verschillende dieptestanden waarop de uitdrukkingsvolle
verschijnselen en hunne onderlinge betrekkingen zich stapelen; ten slotte
een hoofdstuk over de gegevens, welke de studie van de menschelijke uitdrukking ons Levert voor het klassificeeren der karaktertypen; en om te
sluiten enkele bladzijden getiteld << Technik der Ausdrucksdeutung >>.
Als bijlage 48 blz. met teekeningen welke schematisch de voornaamste
uitdrukkingen weergeven, met aanduiding hunner beteekenis; samengestelde teekeningen voor het praktisch gebruik en ter illustratie van
den tekst. Daarbij nog, binnen in het werk, 16 buitentekstplaten en enkele
schetsen, welke ons een honderdtal portretten van alien aard leveren,
waarnaar de schrijver gestadig verwijst, in den loop zijner uiteenzettingen.
Die portretten zijn goed gekozen, maar wat te klein om steeds duidelijk
te zijn en soms moeilijk te raadplegen, omdat men ze niet juist vindt, op
de plants waar ze thuis hooren.
Dat werk, alhoewel betwistbaar in zekere interpretaties, welke zouden
mogen doorgaan als subjektief en eenigszins fantaisistisch, schijnt toch
gezond en ernstig in zijn geheel; soms te stelselanatig, daar waar men nog
geen voile zekerheid heeft; soms te simplistisch, daar waar de rijkdom
der menschelijke ziel en de beweegbare samengesteldheid haver neigingen,
zich moeilijk laat vatten en vaststellen.
,
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Maar een dergelijke studie zal Loch belang wekken; ze zal de nieuwsgierigheid van den lezer prikkelen en zal niet nalaten hem nuttig te
onderwijzen, door hem te leeren het gelaat van anderen waar te nemen
en te interpreteeren ... om misschien met het zijne te beginnen.
J. L.

Alexandra DAVID-NEEL, Vom Leiden zur Erlosung. — Brockhaus, Leipzig.
Het volstaat niet enkele vertalingen te hebben gelezen van Oostersche
boeken — wie heeft er niet een en ander gelezen over <Boeddha en de
fUpanishads >> ? --- om een ware kennis te bezitten van de hindoesche en
de boeddhistische ziel. De schrijfster van dit boek heeft zich een lange
studie en vooral een rmoeilijk inleven getroost in den geest van het Oosten,
om ons er een zoo duidelijk mogelijk beeld van te geven in dit boek.
Het idealisme van de oostersche philosophie wordt hier in een heel nieuw,
persoonlijk licht gesteld, terwiji we in de <<Zielsconcentratie)> een nieuw
inzicht krijgen. De onbewegelijkheid van den Boeddha zouden we moeten
verklaren als de houding van iemand die als levensregel heeft : << Vergeet
nooit jets! >>, en die voor de verpletterende taak staat al zijn bewustzijnstoestanden levendig in zijn geheugen te houden en te belichten ! Zij zou de
uitdrukking zijn van de onmogelijke poging om den tijd te vestigen in
het nu.
Ook over de indische godsdiensten, en over al hun tallooze secten weet
de schrijfster interessante dingen te vertellen. Zij toont door de feiten
dat ide geest van het Oosten zich vermeit in haarklieverijen, en daardoor
een zekere familietrek vertoont met het joodsche rabbinisme.
Het boek moet voorbehouden worden aan oordeelkundige lezers.. Maar
voor dezen is het een aanhoudende aansporing tot vergelijken en verdiepen
van eigen inzicht.
F. De Raedemaeker.

Wetenschap.
J. H. VAN WIERINGEN, De Voor-Historisehe Mens. Thieme
& Cie, Zutphen, 429 blz. (met illustraties) .
. In hot eerste hoofdstuk van dit machtig werk zegt ons de schrijver :
Vanaf de ochtendschemering der mensheid tot aan deze jongste tijden
toe, heeft de Teens zich steeds afgepeinsd, wie en wat hrj eigenlijk is,
vanwaar hij komt en waarheen hij gaat en of hij wel niet ouder is dan
zijn historische heugenis het hem influistert. >
Aan de oplossing van dat groote problema en maar in It bizonder aan
de vraag << waar en wanneer heeft de menswording in feite plants gevonden ? >> is gansch deze studie voorbehouden.
De studie omvat in werkelijkheid 13 hoofdstukken. Bij de drie eerste
hoofdstukken staat niet de minste aanduiding in verband met de daarbij
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besprokene vraagstukken. De tien laatste hoofdstukken werden voorbehouden aan:
10 Jong diluviale Mensenrassen;
2° De Palaeolitahische cultuur;
30 De Palaeolitische kunst of cultuur in de strengste zin des vioords;
4° Spanje;
50 Tijdgenooten van den Oermens;
6° Hominide vondsten buiten Europa;
70 De Praehistorie der apen;
8° Palaeolithen buiten Europa;
90 Nederland;
100 Anthropogenie.

De literatuurlijst die deze studie sluit is buitengewoon breed. Zij omvat
136 namen van vakmannen die zich met de studie van de <<Oerrmensii in
It bizonder bezig gehouden hebben in de laatste halve eeuw en toont ons
dat Dr. Van Wieringen al hunne werken grondig ingestudeerd heeft.
Wij hebben echter de indruk dat Afrika in het algemeen en Centraal
of tropisch Afrika meer in 't bizonder, een weinig verwaarloosd werden.
Om zich daarvan te overtuigen heeft men enukel de <<Bibliographie Ethnographique de 1'Afrique centrale 1925-1937 >> hoofdstuk << Anthropologie et
Prehistoire >> door de Volkenkundige dienst van het Belgisch Kongo
Museum uitgegeven, met de literatuurlijst van deze studie te vergelijken.
Wij zijn overtuigd dat de << Voorhistorische Mens >> onder dat oogpunt
ernstig zou kunnen aangevuld en bijge+werkt worden. Voor wat Belgisch
Kongo betreft is de leemte daaromtrent volledig. Studies als deze van
Stainier c L'age de la Pierre au Congo >>, 1909, Eerw. P. Vanderijst, Colette,
enz., dienden bij de studie van de << Voorhistorische Mens >> vermeld te
worden !
Waarom de geachte schrijver aan zijne studie geen inhoudstafel toegevoegd heeft is iets dat wij niet good begrijpen en tevens betreuren !
Dergelijke tafels leeren ons niet alleen wat men in de studie vinden zal,
maar zij toonen ons eveneens het gevolgde werkplan en geven ons een
beeld van de mmn. of meer volledige uitwerking van het onderwerp.
Intusschen blijft, naar ons bescheiden oordeel, het werk van Dr. J. H.
Van Wieringen het beste van wat wij tot nu toe over de oermensch te
lezen en in te studeeren gehad hebben.
Als grondbasis van een hooger onderwijs van Menschenkunde en Oergeschiedenis van de mens, is deze studie eene groote nis chtprestatie
en wij verhopen dat ze eensdaags ais grondslag zal aangenomen worden
van een daadzakelijk onderwijs van << Ras en Menschenkunde >> dat in
onze vlaamsche Alma Mater van Gent nog dient ingericht te worden.
In het kader der vlaamsche wetenschappeUjke uitgaven zal de studie
a De Voorhistorische Mens >> eene eereplaats innemen. Wij Viarningen zijn
er den verdienstvollen schrijver onzen besten dank voor verschuldigd en
voelen ons als dusdanig gelukkig hierbij aan hem en zijn werk een welverdiende hulde te kunnen brengen.
Prof. Dr. J. Mass.
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WUNSCHE-SCHORLER, Die verbreitetsten Fflanzen Deutsehlands, Zehnte Auflage bearbeiiet von Prof. Dr. W.
Wangerin, B. G. Teubner, Leipzig en Berlin, 300 blz.
In dezen tienden druk van dit handig boekje is weinig veranderd.
Alleen werd de keuze der planten iet of wat gewijzigd, om deze flora
beter overeen te brengen met den titel; de verwerker van het oorspronkelijk boek heeft er aan gehouden zich niet te beperken tot de eene
of de andere streek van Duitschland om zijn keuze te doen maar die over
het geheele land uit te strekken. Zoo heeft hij naar rneer objectiviteit
gestreefd en tevens naar meer nut voor alle gebieden van het Rijk.
In het natuurlijk systeem van kiassificatie die hij volgt, heeft hij deze
met veel klaarheid weten weer te geven. Het zoeken van de planten werd
daarbij zeer vergemakkelijkt door de tallooze figuren die den tekst verduidelijken. Ook bij ons zal dit werk nuttig gebruikt worden : vele der
beschreven planten treffen wij ook in ons land aan. Dr. D. J.

Gesehiedenis.

Leo PICARD, Del nieuwe Europeesehe Situatie en de beide
Nederlanden. << De Sikkel >>, Antwerpen, 1938, 112 biz.
Fr. 16.
Die nieuwe situatie, in den titel vermeld, is het gevolg van de maahtsverschuilving door den KAnsehluss van Ooetenrrj'k in Europa ontstaan.
Welken invloed oefent die machtsverschuiving uit op de positie der beide
Nederlanden ? Op die vraag geeft schrbver een uitvoerig antwoord in bet
eerste hoofdstuk van zijn boek. Het konmt hierop neder : dat onze beide
landen op het terrein der internationale politiek samen moeten werken.
De Belgen zoeken liefst aansluiting bij de traditioneele Nederlandsche
zelfstandigheidspolitiek, maar dan moeten onze Noorderburen een juister
inzicht krijgen in de beteekenis van de Vlaamsche beweging, want zonder
haar is die aansluiting onmogelijk. Zonder die aansluiting zou de positie
van Nederland zelf in Europa bedreigder worden en de kansen voor een
Europeeschen oorlog stijgen. In beide landen dient men er voor te zorgen,
dat de traditioneele Nederlandsche -zelfstandigheidspolitiek, waartoe
Brussel zich eenigszins aansloot toen het zich losrukte uit het verbond
met Frankrijk, niet ondernzijnd worde door ideologische campagnes als
daar zijn het antirassisme en de actie voor Jodenbescherming. Laten wij
beide vraagstukken moedig onder de oogen zien en beletten dat een
onbezonnen houding, gevolg van een te eng inzicht in beide vraagstukken,
de vrije ontplooiing eerier gezonde internationale politiek kome belemmeren.
Daarom liet hij eenige zijner informatorische artikelen uit << Het Vaderland >> herdrukken. Al kan men het met den schrijver niet altijd eens ztjn,
toch moot mien toegeven dat hij, naast een breeden en vaak diepen kijk
in de gebeurtenissen, ook een eerlijk streven toont naar objectiviteit.
Prof. Dr. E. De Schaepdryver.
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L'Organisation corporative a la fin de I'Ancien Regime. Etudes
presentees a la Commission Internationale pour l'histoire
des assemblees d'etats. II. -- Universite de Louvain, Recueil de Travaux publles par les membres des confere Ices
d'histoire et de philologie, 2e reeks, aft 44. Universiteitsbibliotheek, Leuven, 1937, XV-198 b1z., Fr. 35.
De gunst die het probleem van het Corporatisme onzer dagen heeft
veroverd, heeft ook op de historische studie"n als een prikkel gewerkt.
In alle landen wijden geleerden zich aan de studie der vroegere standencolleges. Zelfs werd, met het oog op saxnenordening, een internationale commissie opgericht, waarvan onze medewerker, Prof. Lousse,
de secretarie waarneemt. Het voorliggende boek groepeert zes bijdragen
die haar werden opgedragen.
Deze bundel vangt aan met een studie van G. DE LAGARDE, over
individualisme en corporatisme in de Middeleeuwen ;> (blz. 1-60) . Schr.
heeft zich terecht naam verworven als hoogstaande kenner van de politieke wijsbegeerte uit de Middeleeuwen. De hier aangeboden studie bevestigt dezen naam ten voile, daar zij een helder licht werpt op een
grondpr obieem van de corporatieve geschiedenis, waaraan tot hiertoe
weinigen den moed hadden te roeren. -- E. LOUSSE bespreek L op
ingaande wijze << het ontstaan der Standen in de Middeleeuwsche l naatschappij >> (blz. 61-90), schetst van juridisch standpunt uit de fact oren
die bepaalde soorten individuen in een standengroep samenbrachte=_i, en
anderzijds van andere groepeeringen scheidden, en trekt, zooals in zijn
voorgaande publicaties, de aandacht op de kenmerken van den S tandenstaat. — Volgen drie monografische bijdragen over de parlementen in
Italie (door P. S. LEIGHT, biz. 91-110, in het Ital.) , in Perigord (door
L. DE CARDENAL, biz. 111-128) en in Languedoc (door E. APPOLIS,
b1z. 129-148). - Om te besluiten, alweer een opstel van algerneen
interesse, over het << verval en de opheffing der corporatieve groepeeringen in Frankrijk in de 18e eeuw », van OLIVIER-MARTIN. De leider
van de Fransche school van geschiedenis der instellingen, besch -ijft
meesterlijk de oorzaken van haar inwendige en uitwendige verzwakking
en de aanvaiien die erop werden gericht en die in 1791 moesten leiden
tot de algeheele afbr•aak van het systeem en tot de vestig ing van de
demokratische politiek-rnaatschappelijke orde.
-

De aangehaalde studies zijn dus van tamelijk uiteenloopenden as =d.
Zij komen echter hierin overeen dat zij van vooraanstaande kenners ;pan
de verschillende aspecten van de standengeschiedenis zijn, en dan ook
bijdragen uitmaken van het beste gehalte voor de kennis daarvan, T7,telke
ieder belangstellende met de meeste vrucht zal lezen.
Prof. Dr. J. A. Van Hou ate.
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Paedagogie.
Kan. Dr. A. DECOENE, KristeHjke Paideia.
Antwerpen, 251 biz., Fr. 28.

De Standaard,

De titel van het werk kon ons doen denken aan een systematische
paedagogiek. De veelbelezen schrijver bepaalt zich hier nochtans, tot
beginselbeschouwingen over het katholieke opvoedingswezen (deel I) , het
stellen van enkele grondvragen der katechetiek (deel II) en het beschrijven van sommige verwezenlijkingen op christelijk-paedagogisch gebied in de verloopen eeuwen en in onzen tijd.
De christelijke paideia houdt rekening met vier << hoofdgoederen > :
natuur, kultuur, bovennatuur en verheerlijking. In een eerste verhandeling
wordt de kultuur — onderscheiden van de beschaving — bepaald. De
volgende verhandelingen leggen de verhouding uiteen van den godsdienst
tot de kultuur, beschouwen hoe deze verruimd en verdiept wordt door
gene, stellen meer bepaald het kultuurprobleem voor Vlaanderen en
wijzen op een essentieel verschil tusschen de kristelijke en de neutrale
schoolopvoeding wegens het al of niet meedeelen van een totale door de
goddelijke caritas doordrongen levenshouding. De laatste studie van dit
eerste deel behandelt de opvoeding van het schaamtegevoel en wijst op
de gevaren van het nudisme (men ziet echter niet goed hoe ze hier op
haar plaats komt te staan) .
In de christelijke paideia is dus een totalitaire geloofs- en liefdeopvoeding, die zich dan ook in het geloofsonderricht als zoodanig zal
voordoen, d.w.z. niet rationalistisch beschroomnd voor de geloofsgeheimen
maar principieel bovennatuurlijk wijzend op het << Jenseits >> als vervulling van de verheven waarheids-, schoonheids- en zedelijkheidsinstinkten,
berustend ook op de religieuse aanwending en kennis van Gods woord
in het Oude en Nieuwe Testament. Kortom de christelijke paideia in
religieuse uitstraling op religieuse ontvankelijkheid. Dat vormt den
inhoud van deel II.
Deel III haalt voorbeelden aan van christelijke paideia zooals het
onderwijs aan de middeleeuwsche hoogescholen; het modern-aandoende
Internationalisme van christelijke opvoeding door de eeuwen; de katholieke volksschool in den laude. Vier schetsen van het leven van drie ordestichters : Angela de Merici, Calazancio, Don Bosco en van E. H. Poppe,
stellen de opvoedingskracht der heiligen, grooter dan die der theoretics,
in het voile licht vbcr allen die willen meewerken aan de christelijke
paideia van onzen tijd.
Er is heelwat goeds te zeggen van een werk dat de neerslag is van
veel ondervinding en veel wetenschap. Dankbaar zijn wij Dr. Decoene
vooral om den nadruk Bien hij nogmaals heeft gelegd op de opvoedende
kracht die in onze geloofsgeheimen en in de H. Schrift vervat ligt.
Men kan zich echter van den indruk niet ontdoen dat men hier op
enkele uitzonderingen na, te doen heeft met vlug opgestelde studies, soma

BOEKBESPREKING

209

onbesnoeid naar den inhoud en onverbeterd naar de taal, nog niet voldragen Vlaamsch christelijk, zooals schrijver onze paideia zou willen.
A. Snoeck.

VERHEYEN en CASIMIR, Paedagogiscke Encyclopaedie. Afleveringen 6, 7 en 8. De Sikkel, Antwerpen, blz. 241-288,
289-336, 337-384. Per aflevering : Fr. 12.
Op het einde der achtste aflevering is de Encyclopaedie gekomen tot
het woord << Duitschland >>. In deze drie afleveringen komen vooral heel
wat groote namen uit de paedagogie ter sprake. Zoo vinden we gegevens
over van Biervliet, Binet, Bopp, Don Bosco, Bovet, de Bruyne, Charlotte
en Karl Buhler, Buisson, Burt, Casimir, Christiaens, Claparede, Comenius,
Dalcroze, Decoene, Decroly, Broeder Denijs, Devaud, McDougall, ens. Het
wil ons voorkomen dat Kanunnik Cardijn hier ook een plaats verdiende,
Van de voornaamste paedagogen krijgen we goede portretten. Over de
keuze der afgebeelde personages zou men kunnen vitten : zoo hadden
we eerder een afbeelding van Karl Buhler of van McDougall verwacht
dan die van Braunshausen of Cousinet.
We hebben vroeger met nadruk gewezen op het neutrale karakter van
deze Encyclopaedie. We meenen daarvan niets te moeten afdoen. Toch
erkennen we graag, dat er bij de opstellers een onmiskenbare poging
is waar te nemen one ook het katholieke standpunt objectief uiteen te
.zettenr
Dr. J. Donceel.

Letterkunde.
Al ja RACHMANOWA (vertaling van F. A. Brunklaus) , Kruisweg der liefde. Teulings, 's Hertogenbosch, StandaardBoekhandel, 1938, 437 blz., gen. Fr. 55, geb. Fr. 70.
Elk van de voorgaande boeken van deze schrijfster heette, bij zijn
verschijnen, een literaire gebeurtenis; bezwaarlijk kan dat, van haar
laatste, gezegd worden, al heeft het ook al de intrinsieke hoedanigheden
van de andere. Haar greep in het echtelijk leven van Tolstoi was net
gelukkig.
Altijd was Rachmanowa vooreerst een bespiegelend temperament; heist
verdiepte zij zich, de Russische traditie daarin getrouw, in typische
zielen met religieuze geaardheid. Eerder lyrisch dan objectief creleerend,
beeldde zij daarbij beter vrouwengestalten dan mannelijke verschijningen
uit; en, schrijfster van allervoortreffelijkste fragmenten en episoden,
componeerde zij moeilijk een geheel boek.
Het echtelijk leven van Tolstoi nu — beter : dat van zijn vrouw Sonja
Baers, die, hartstochtelijk van hem houdend, zich het zwaarste lijden op
den hals haalt — leek wel een kolfje naar haar hand. Te meer daar er,
an de hand van onvoikomene en vervalschte documenten, zooveel
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intultief te doorvorschen viel. Alles plaatste Rachmanowa in het teeken.
van de lijdende liefde; maar dan moest zij de smart gedurig opdrijven, -en haar lijvig boek, een opeenstapeling van lijdens tafereelen als om een
summum te bereiken, moest wel van overspanning getuigen ... Acht-enveertig jaar duurde dat echtelijk leven; het gelukte de schrijfster ook
niet dat lange samenzijn, met zijn vulkanische uitbarstingen en onvermoede wendingen, tot een organisch geheel te verwerken. Hoe merkbaar
de stijgende lijn ook weze, eentonig eu chaotisch is haar arbeid uitgevallen.
Minder geslaagd noeren wij het boek; loch daarom niet minder
waardevol van inhoud, noch minder getuigend van een buitengewone begaafdheid. Wie in Tolstoi belang stelt, mag het niet ongelezen laten;,
wie het gehalte van psychologische bespiegelingen te waardeeren weet,
zal er zeer veel aan hebben.
Hoezeer ook een goed werk, blijve Kruisweg der liefde, omwille van,.
het behandelde onderwerp, gevormde lezers voorbehouden.
Em. Janssen.
:

Filibert VAN HAVERBEKE, Ret kiuweu. << De Wekroep »
Deurne, 1938, 133 blz.
Alles hangt samen op deze wereld en alles heeft beteekenis. Een ontmoeting, een treffen, een woord : alles heeft de groote Regelaar in handen,.
die naar Zijn rechtvaardige en wijze beschikking, het kluwen van het.
wereldverloop ontwart en verstrengelt (zie blz. 130-132) .
Met den plotsen dood van Mevrouw de Rency en, onmiddellijk daarop,.
Bien van Mevrouw Trizee — << twee vliegen in een klap >> — opent de.
schrijver het vuur. Daarop verhangt zich de traiteur Rodolf Millaert,
omdat een bruiloftsdiner werd afgelast : de kinderbeperking had van hem
een neurasthenicus gemaakt. Dien dag had Jozef Vreemans, de loopjongen_
van het huis de Rency, het natuurlijk druk : zijn fiets werd gegrepen
door de auto van den financier Charles Recher, naast wien zijn maitresse
Mw Duyvemoor had plaats genomen . . . : drie d ooden ! Toen Vreemans'
moeder Marie Coppers, na een vermoeienden nacht en morgen, het
ongeluk van haar kind vernam, zakte zij op haar beurt levenloos ineen.
Ook Jacques Duyvemoor viel er bij ; doch, . alvorens zichzelf te dooden,.
had hij Florimond Vertricht neergeschoten. Dat alles bewerkt den ommekeer van den politieagent Karel Mol; voor zijn zieke vrouw is trouwens
de dood niet ver meer. Nu zal de schrijver maar uitscheiden.
Bah, wat een makabare romantiek! zou men zeggen. Neen, Filibert.
van Haverbeke weet precies wat hij doet. Maar de boosheid der menschen
—. het werk van den Booze — kan slechts katastrofen voorbereiden en
doen neerkoren. Hoofdzakelijk die • boosheid heeft de schrijver voor-gesteld, en hij besluit : << Het Booze moet het Booze baren, zegt Goethe,
en het zal volmaakt logisch en in orde zijn wanneer morgen onze
Babylonische grootsteden het lot van Sodoma en Gomorrha zullen ondergaan en negen tienden van het vasteland in een Dooden Oceaan,
zullen verzonken liggen >> (blz. 133) .

:
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Laten wij, klaarheidshalve, onze beschouwingen nummeren :
1° In de hedendaagsche samenleving ziet de schrijver, op verscheiden
plaatsen, met reeht het werk van den geest der duisternis (cfr. o.m.
blz. 43, 67, 69 en 81) . Overdreven doet de voorstelling nochtans aan, in
zoover hij de aristocratie, als geheel, bedorven voorstelt en het yolk, als
geheel, gezond en vroom.
2° Op blz. 67 spreekt hij van duivels die, volgens Jezus' woos d, alleen
door gebed en boete verdreven. worden. Persoonlijk verdrijft hij hen
echter anders : zijn boek is de niets ontziende ontmaskering van de
duivelstrawanten. Nu kan men, zachter van temperament, een anderen
toon verkiezen; zelfs zal deze rauwe, wat luidruchtige en systematische
charge velen tegen de borst stuiten; — in het complex van levensverschijnselen en artistieke verscheidenheid heeft zij reden van bestaan,
en bij den schrijver ;-alt geen spoor van verb ardende bitterheid te ontdekken.
Een dubbel desideratum past hierbtj : het boek (we zegden het reeds)
is te principieel democratisch; -- tegenover zijn onthutsende schaduwzijde komt de ontroerende lichtzijde (Marie Coppers, Karel Mol en zijn
vrouw Anna) te gering voor. Meer evenwicht ware, ook artistiek, een
voordeel geweest.
3° Filibert van Haverbeke ontpopt zich als een schrijver van formaat.
Wat laat hij, met zijn krachtigen en veelvuldigen greep in het stadsleven,
Zielens b.v. ver achter zich ! Graag zagen wij hem wat meer bezonnen,
hier en daar iets milder en minder systematisch, nu en dan minder
slordig : op die voorwaarde bereikt hij, met zijn sterk talent, zijn
onstuimig karakter en absolute zienswijze, uitstekende werken van een
bijzonder gehalte.
40
Ret kiuwen is een boek voor gevormde lezers. In haast ieder opzicht
verdient het een warme aanbeveling en een hooge waardeering. Wij
hopen dat het spoedig op waardiger wijze worde uitgegeven, en dat
Filibert van Haverbeke het Wi dit eerste boek niet laten zal.
Em. Janssen

Zonnewijzer 1939. Alnianak voor het katholieke gezin. Onder
redactie van Mr. A. DIEPENBROCK, Ernest VAN DER
HALLEN, Henk KUITENBROUWER (secretar-is) , Irma
MEYER, Jac. SCHREURS M.S.C., Kees SPIERINGS,
Bernard VERHOEVEN. Uitgegeven in opdracht van
het katholiek comite van actie << Voor God >> door de uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, in samenwerking met
het Davidsfonds te Leuven (voor zijn leden) en met Zonnewende te Kortrijk, 1938, 415 blz., Fr. 18 (voor leden van
het Davidsfonds Fr. 15) .
Geen enkel boek verraste en verheugde ons, dit jaar, zoozeer als deze
Zonnewi jzer Ao Di 1939, waarvan de stevige band, naar het ontwerp
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van Karel Thole in vijf kleuren, ons een voorsmaak gaf van wat wij
zouden vinden, zien, lezen en genieten . flit had de oude Alberdingk
Thijm nog moeten beleven!
Geachte lezer, wat vindt u in Zonnewijzer?
Verzen van Jac. Schreurs en Gabriee1 Emit; verhalen van Albert Kuyle,
Marie Koenen, Ernest Van der Hallen; vier liederen met muziek en
begeleiding; vier opstellen over natuur en Vogels door Jan Vriends; vier
over den sterrenhem el door Dr A. J. M. Wanders; viermaal raadgevingen
voor de gezondheid door Ir Edm. Nicolas; allerlei actueele en historische
onderwerpen, wetenswaardigheden en spreuken... Wat vindt u nog ?
Acht gekleur•e reproducties naar schilderijen van Otto van; Rees, 225
illustraties van de hand van, 11 teekenaars, 64 bladzijden bedrukt in
zvvwart en rood...
Oorspronkelijke, verzorgde, aangepaste, leerrijke en prettige lectuur
voor den Winter, de Lente, den Zomer, den; Herfst (telkens 100 b1z.).
Voor uzeif en voor het gezin. Prenten en teekeningen die het kijkboek
haast nog aantrekkelijker maker dan het leesboek... Huiselijkheid en
vroomheid, innigheid en verheffing, oude fierheid en moderne veroveringsgeest ! In Zonnewijzer vindt u een gids en een, gezel; -- heel even
dachten wij -aan de leerlingen van Emmaus die, met brandende harten,
luisterend wandelden naast Ons Heer.
Ook het Zuidnederlandsche publiek wil Zonnewijzer bereiken. Medewerkers als L. Arts, E. Van der Hallen, J. Muls, D. Vansina, A. Van
de Velde staaan borg voor de aanpasasing. Hoe jammer slechts dat, in
Noord en Zuid, de eenheid van spelling niet bewaard bleef of bereikt
werd ! Em. Janssen.
,

Peter THIRY, Blues tempo. Cahiers van de Waterkluis V, 1.
Varior, Neckersvijverstraat 118a, Sint Amandsberg, 1938,
77 b1z., Fr. 15.
Remy DE MUYNCK, Ebbe en vloed. Cahiers van de Waterkluis
V, 5. Varior, Sint Amandsberg, 1938, 29 b1z., Fr. 15.
Zoowel Thiry als De Muynck debuteeren, als dichter, met onderhavige
bundeltjes. Van resultaten kan, in geen van beide gevallen, spraak zijn.
Beloften vinden wij bij De Muynck meer dan bij Thiry.
I. Thiry beproeft het in alle richtingen, : het zuiver-beschrijvende,
het grillige, het intellectueele. In het zuiver-beschrijvende slaagt h}j
misschien het best; maar nergens is de vorm artistiek bevredigend;
en hoe moeten allerhande gedachten verward in zijn hoofd zitten!
Ziehier twee staaltjes van verwarring en aanleg meteen:
1e (een fragment)
En op hetzelfde oogenblik
wordt mjn verstand
mij even doelloos als geloof (blz. 7) .
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2° (een [niet zonder talent gedicht] vers, dat de geheele bladzijde
beslaat)
Homo sum
Over een dag en een jaar,
over een jaar en een eeuw :
Ik mag staren en geeuwen:
het eindelooze is niet in mij,
evenmin naast m'n. zij-de.
Ik ben alleen waar (blz. 75) .
Wij verwachten dus dat Peter Thiry, in volgenden bundel, << alien
waar >> zal zijn : dan bereikt hij stellig resultaten.
II. De Muynck bekomt, hier en daar, een mooie strophe. Deze b. v.,
een aanhef :
In elk woord zit de eeuwige bloem verborgen
die nooit rijpt, nooit vergaat
rnaar altijd nieuw. als menschelijke zorgen
midden in 't leven staat — (blz. 8) .
Geen enkel stuk is echter gaaf ; ook deze dichter zoekt nog, doorheen
verscheidenheid, zijn weg. Hij schertnt ook wat veel met den onbegrepen
kunstenaar en de zich vergoddelijkende, kunst (zie b. v. op blz. 7, 26) .
Toch zien we volgend werk van hem met belangstelling tegemoet.
Em. Janssen.

Jeno J. TERSANSZKY, Gaszi Hazepeper. Een legende. Uit het

Hongaarsch vertaald door J. WATTEYNE en J. MERTENS. << Die Poorte >, Oude God-Antwerpen, 1938,
190 blz.
Een beter humoristisch boek dan Gaszi Hazepeper hebben wij, dit jaar,
niet gelezen. Noem het, met den schrijver, een legende; even goed mag
het een sprookje heeten of een fantastische vertelling. Maar dat de
onder-varkenshoeder van een dorp, een goede oude sukkelaar, vriendschap
sluit met een haas, en, dank zij het dier, voor zijn laatste levensjaren
een onderkomen vindt : zulk gegeven alleen wijst op zooveel humor en
meewarige menschenliefde, dat het verhaal er waardevoi door wordt.
De verteltrant blijft trouwens niet beneden het gegeven.
De bijgevoegde schets Opstand tusschen ijsscbollen overtreft bijna de
eerste legende. Zij stelt een colonie van Gr. oeniandsche duikeenden voor,
die, op den Donau te Buda-Pest, een onderkomen vindt; en de in het
water gewaaide hoed van een dichter geeft aanleiding tot een gevleugelde
idylle. Kipling zeif had zulk verhaal kunnen onderteekenen ; het is echter
met meer humor gekruid en op een andere wijze voltooid.
Met zulk boek moeten wij « Die Poorte > gehukwenschen; te meer daar
het door iedereen mag gelezen worden. Graag hadden wij nochtans, met
het oog op jonge lezers, twee zinsneden verwijderd gezien; en wij betreuren het dat aan de taal (een nogal willekeurig Zuidnederlandsch) niet
meer zorg werd besteed. Em. Janssen.
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handel, 1938, 152 blz., Fr. 18.
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Renate is een zwervende, zoekende, onrustige jonge vrouw, hunkerend
naar liefde en onbevredigd bij elke menschelijke tegemoetkoming. Noch
de . beeldhouwer Fritz, noch de psycholoog Faber, noch de dichter Ring,
noch de schilder Georges hebben blijvend vat op haar. Een toevallig
contact met den katholieken jeugdleider Hannes doet haar het Katholicisme omhelzen; dank zij beider paraatheid tot het offer, volgt de
Alles-belovende verloving.
Een veilig oordeel over dezen roman valt ons vrij moeilijk : hij laat
zich niet met andere vergelijken. Als katholieke bekeeringsroman, waarin een oprechte 'ziel opgaat naar religieuze gebondenheid, verdient
hij een meer dan gewone belangstelling. Schematisch uitgewerkt en voor
een groot deel uit gesprekken bestaande, leest hij bovendien buitengewoon
vlot en prettig. Hij getuigt meteen van veel bereisdheid en ervaring,
talent en overtuiging; waarbij alleen deze restrictie dient gevoegd, dat
hjj eigenlijk in geen enkelen nationalen grond wortelt, en dat, op zeldzame
plaatsen, een licht dwepende toon doorklinkt.
Zulk boek, voor alien trouwens geschikt, moet warm aanbevolen worden.
Em. Janssen.

G. ROSTREVOR HAMILTON, Poetry and contemplation a
new Preface to Poetics. -- University Press, Cambridge,
b1z. XI-160, Sh. 6.
Wie met zijn hoofd nog vol van het vele diepzinnig en uitbundigadmiratief proza over kunst en poaezie dat heden ten dage zoo overvloedig
de wereld ingezonden wordt, dit ftngeestelijk boek van H. ter hand
neemt zal er stellig een waar en onvermengd genoegen aan beleven.
Het gaat natuurlijk weer eens : over de vraag : wat is pa€zie ? Voor H.
is zij Kan experience of the contemplative imagination, having a unique
tranquillity, in which the elements of sense and thought and feeling
actively combine ». Do volgende hoofdstukken brengen een nadere
verklaring van deze definitie en behandelen de poetische ervaring in
haar organische eenheid en ondeelbaarheid, haar groei en continui teit,
haar relatieve objectiviteit, haar verband met de religieuze en moreele
waarden en haar zin voor de !gansche menschelijke activiteit en voor
de gemeenschap.
Natuurlijk hebben de laatste Mohikanen van het materialisme the
den diepen zin der poezie meenden to vinden in de bevordering van
een gezonde zenuwwerking, en haar wekkende kracht verklaarden door
<< some relation at present hidden In the jungles of neurology >> het
in gewenschte mate to ontgelden. Wellicht zullen de minder neurologische
bewoners van; het vasteland zich vrij gauw door H.'s weerlegging later,
overtuigen, toch zal hun de essentieele vermakelijkheid van het debat
geenszins ongelegen komlen.
De poe-tische ervaring is voor H. een, autonoom geestesgebied,
,
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geenszins op de practische daad gericht en onafhs.nkelijk van. alle
moreele strekking : < we recognize it as good in itself, and value it
for its own sake >>. In hoofdzaak is dit zoo, toch is m. i, op dit punt
zijn synthese niet af. Dit ligt misschien wel hieraan dat de poetische
act niet voldoende in de beperkte mogelijkheden van zijn concreete
verschijning wordt beschouwd, en dat verder het << waarom >> der
poetische autonomie te zeer wordt gezocht in het feit dat de
aesthetische ervaring essentieel verschilt van het denken en van
de moreele daad, en minder in het feit dat zij beide ook tot een
nieuwe (en autonome) eenheid synthetiseert. Nochtans is in de theorie
van H. nets wat een verdere uitwerking op dit punt in den weg staat.
Vooral aan humaniora-leeraren van hoogere klassen, wordt dit zeer
suggestief en Angelsaks•sch-zakelijk werkje alss << pars magistri >> graag
aanbevolen.
L. Vander Kerken.
7

Victor GIRAUD, Le Proble' me religieux et I'hlstolre de la litte'rature fraucaise. --- Alsatia, Parijs, 238 blz., Fr. 20.
Dit boek bevat vijf litteraire studies, waarvan. de eerste den. naam
aan het heele werk heeft gegeven. Zij doorloopt heel de geschiedenis
van de Fransche letterkunde en geeft voor elken grooten schrijver zijn
godsdienstig standpunt aan. De tweede studie <<Qu'est-ce qu-un classique ?>>
werd geschreven bij aanleiding van het boek van Fidao-Justiniani dat
denzelfden naam draagt. Volgt een uitgebreide besprekingg van het
werk van. Hazard, La crise de la conscience europeenne, waaraan
wij zelf een kroniek wijdden in Streven (III 1935-36, b1z. 307-314) .
In < Un siècle de pensde francaise >> behandelt G., naar aanleiding van
een boek van George Fronsegrive den overgang van het scientisme
van de tweede helft van de 19e eeuw in Frankrijk tot het spiritualisme.
Een studie, getiteld < La civilisation francaise >> besluit het boek.
Deze vijf studies zijn groote synthesen, die alleen hoofdpunten aanraken,
,

,

en die vooral interessant zijn voor wie reeds min. of meer bekend is

met de geschiedenis der Fransche letterkunde. Machtige synthesen
zullen wij ze niet noemen, en de twee laatsten, gedagteekend 1 Maart
1918 en 15 December 1916, dragen al te duidelijk de sporen van de
gemoedsgesteltenis van den schrijver in die tragische jaren.
P.

Henri FAUCONNIER, Visions. Stock, Parijs, 300 biz. Fr. 20.
Henri Fauconnier is de schrijver van den kolonialen roman Maisie
die, enkele jaren geleden, met den Prix Goncourt werd bekroond. In
dit nieuwe boek heeft hij enkele novellen verzameld, waarvan de meeste
ook in de tropen gesitueerd worden. Alleen de eerste vertelling << La
Dame >>, is een herinnering aan zijn jeugd in zijn geboortestreek
Saintonges. De laatste daarentegen, << Vision >> genaamd, kan nauwelijks
als novelle doorgaan. De schrijver tracht er een short hallucinatie te
beechrijven, die hij zou gehad hebben tijdens een bombardement op
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het front. De geometrische vormen die in zijn geschokt brein dooreen .
wemelen wisselen of met een soort inwendige stem, die den oorlog
vervloekt, de domheid aanklaagt van de wereld die de << propheten >>
versmaadt.
Diverse invloeden kan men! al dadelijk in dit werk onderscheiden.
Musset voor de inleiding; de lectuur van de propheten, de Apocalypse
en Dante, in << Vision >>, en • in de verteilingen (Noel MalaJ.s;, Inde diravidienne, Barbara, Les Asphodeles) de tropische athmaosfeer waarmee.
Faucbnnier, _ als rubberboomplanter in de Maleische eilanden, door en
door vertrouwd is.
Het psychologisch thema, in de novellen ingeweven, schijnt meestal
een psychologische vergissing te zijn : een gevoelen wordt verkeerd
ge'interpreteerd, waardoor een ontgoocheling niet kan uitblijven.
Het boe'k is het lezen waard, voor-al om zijn prachtige beschrijvingen.
vary de tropische landen, maar het moet aan gevormde lezers voorbehouden
worden.
P.

Helicon, Revue internationale des problemes generaux de la.
litterature. lere annee, no 1-2. _ Pantheon, Editions academiques, Amsterdam, 188 blz., fl. 6.
Het is de gewoonte niet in << Streven > tijdschriften te recenseeren. Wij
willen nochtans een uitzondering maken door dit eerste (dubbel)nummer
van; Helicon, omdat we wenschen onze lezers bekend te maken :.et een
belangrijke internationale poging op cultureel gebied. Helicon is iminers
het orgaan- van de Commission Internationale d'Histoire litteraaire
moderne die reeds twee internationale congressen belegde : in 1931 te
Budapest en te Amsterdam in 1935. In 1939 zal het derde congres te
Lyon gehouden worden. Helicon wit een bestendige band worden tusschen
al de specialisten op gebied van letterkundig onderzoek. Bijdragen in het
Duitsch, het Engelsch, het Fransch, het Italiaansch en het Spaansch
verbroederen er onder dezelfde kaft. Het is niet mogelijk dit eerste nummer te recenseeren, daar niet minder dan vijftien belangrijke bijdragen
van den meest diversen aard er in werden opgenomen. Alleen de rubrieken
en de voornaamste medewerkers zullen den lezer een gedacht geven van
het belang van deze uitgave.
De eerste bijdragen handelen over de letterkundige methode, zoo o.a.
Julius Petersen (Berlijn) over Literaturwissenschaft als Methodenlehre.
Volgt de philosophie in de aesthesica van de letterkunde, met de diepdoordachte uiteenzetting van Roman Ing ar den over Das Form-Inhalt
Problem im literarischen Kunstwerk. In de afdeeling << Litteraire genres
komt de gekende specialist Paul Van Tieghem (Parijs) aan het woord in :
La question des genres litteraires. Na drie bijdragen over het onderzoek
naar den oorsprong, het Humanisme, de Provincie en de hoofdstad, komt
de laatste rubriek aan de beurt : << Les Fonts ;>, waaronder de merkwaardige bijdrage van Hankins Jean (Debrecen) : Litterature Universelle ?
Dit kort overzicht moge volstaan om het groot belang van deze uitgave
te laten uitschijnen. P.

BOEKBESPREKING

217

Dr. Walther VANBESELAERE, De Hollanclsche Periode (18801885) in het werk van Vincent Van Gogh (1853-1890) .
De Sikkel, Antwerpen, XVI, 420 biz. In aanhangsel 51
reproducties, gen. Fr. 120, geb. Fr. 140.
Dit is een heel dik boek; maar fijn werk!
Dr. W. Vanbeselaere, die zelf schilder is... maar tevens geleerde... )o,
zooals Prof. Vermeylen ons meedeelt in zijn Woord vooraf, meet bovendien
nog een ssterk man zijn. Anders Loch had hij er niet aan weerstaan om van
zijn werk over Van Gogh ide apologie te maken van een held. Want Vincent
-- getuige ode biographieen en studies aan hem gewijd -- is een verleidelijke persoonlijkheid, een steep des aanstoots, een teeken van tegenspraak. Bij dit alles is de studie van V. wonderlijk screen. Nergens voelt
men een beklemmend zich teweerstellen tegen Vincent's biographen of
critici, noch tegen Vincent zelf. Onbevangen, objectief stelt hij zich
tegenover het drievoudige getuigenis voor den schilder : zijn leaven, zijn
werken, zijn brieven. Zijn opzet is de gegevens van dit drievoudig getuigenis te harmoniseeren of liever te coordineeren. Want hij gaat streng
analytisch te werk en blijft verre van alie synthetische interpretatie in
naam van welke kunstopvatting dan ook.
Er zullen maar weinig schilders zijn, wier ontwikkeling en groei te
volgen, zoo interessant een onderneming is als dit het geval is met
Vincent. Vooreerst omdat zijn ontwikkeling ongewoon vlug gegaan is
en ten tweede owndat wij er zoo goe:d over ingelicht zijn. In zijn catalogus
verzamelde De la Faille 1600 werken in minder dan 10 jaar tot stand
gebracht. Maar de waarde van dit kunstdocument -- als studiemateriaal
— wordt op uitzonderlijke wijze verhoogd door de authentieke commentaar van den kunstenaar zelf, wij bedoelen de brieven van Vincent. Aan
zijn broer Theo en aan van Rappart schreef hij er honderden over zijn
kunst en zijn kunstschepping. Zeer vertrouwd met deze litteraire nalatenschap, maakt Dr. V. er ook een zakelijk-saber gebruik van. Voortgaande
op de aanduidingen betreffende het schildersvak en de techniek, veel
meer dap op vage psychologische gegevens tracht hij het verband te leggen
tusschen de niet gedateerde studies en aldus Vincent's evolutie te schetsen.
Het is altijd interessant hem hierin te volgen : zijn constataties zijn raak,
zijn redeneering pertinent, zijn beweringen conclusies. Voor alle Van
Goghstudie is dit werk voortaan onmisbaar.
Een bladzijde is er teveel in dit boek : biz. 32. Wat nota 1) daar komt
doen, kan ik niet begrijpen. Een citaat, dat totaal overbodig is en de
essentie van het religieuze bepaald miskent. E. Vandenbussche.

Ueber den Zeiten 1939. Wandaimanak met 30 kunstplaten. —
Borenreiter-Verle,g, Kassel, Wilhelmshohe, RM. 2.40.
Deze almanak bevat dertig prachtige afbeeldingen van groote kunstwerken uit schilder-, bouw- en beeldhouwkunst van alle eeuwen en alle
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landen. Spijtig dat er d6ne plaat bij is die bezwaarlijk in de huiskamer
veertien dagen lang kan prijken.
S.

Das Schdne Deutschland 1939. Wandalmanak met 52 kunstW. Limpert-Verlag, Berlijn.
platen.
Een tweede kunstaimanak voor het nieuwe jaar. Hier wordt het
S.
natuur- en stedenschoon van Duitschiand in beeld gebracht.

Politieh.
Walter WACHE, System der Pakte, die politischen Vertrage
der Nachkriegszeit. Volk and Reich Verlag, Berlin,
1938, 425 blz., RM. 16.
Een alleszins merkwaardig boek. :Het bestaat uit twee deelen. De
Volkenbond heeft tot 1935: 3.680 verdragen geregistreerd en or zijn er
nog andere ! Uit die massa van een 5-duizendtal worden de <<politische.
uitgekozen : <<politieke in de voor de hand liggende eteekenis van diet
woord, politiek naar hun werkelijken inhoud, hoe ook de benaming luiden
moge. En van alle politieke verdragen, to lbeginnen met dat van Versailles
tot aan het Protocol van 6 November 1937 tusschen Duitsehland, Italie
en Japan gesloten, nl. van 940, wordt ons de hoofdzaak meegedeeld : de
verdragsluitende Staten, de inhoud (vrij omstandig voor de meest belangrijke), de data van ratificatie en registratie, de duur, de bron waar de
tekst kan gevonden worden, eindelijk <<bemerkingen>>, vooral verwijzingen
naar andere verdragen die met het behandelde in verband staan. Die
lust wordt voorafgegaan door eene dergelijke over 83 verdragen van
Augustus 1914 tot Juni 1919 gesloten en die de latere toelichten. Ziedaar
de overrijke inhoud van het tweede deel, het omvangrijkste (!blz. 160-425) .
Het raadplegen er van wordt niet weinig vergemakkelijkt door de bijzonder klare typographische schikking en door verwijzingstafels.
Dit analytisah-documentarisch deel wordt voorafgegaan door een
synthetisch overzicht dat ons den samenhang der verdragen onder elkaar,
hunne beteekenis en ware strekking in het licht stelt. In deze studie zijn
ze in enkele groepen verdeeld, b.v. <<Der Volkerbund>>, <Der Verder Orient
von 1919 bis zum Frieden -von, Lausanne, <<Das Vertragessystem der Sowjetunion> . Dit overzicht is een brok degelijke, zelfs diepgaande geschiedkundige studie. De schrijver schrikt or niet voor terug rake beoordeelingen
naar voren to brengen. Het spreekt bijna vanzelf dat hij strong is en voor
de Sowiets en voor Versailles en voor den Volkenbond. B. v. deze zin
klinkt een weinig... eigenaardig : << Auch hier muss die Frage gestellt
werden., wieweit Nichtangriffs- and Neutralitatsvertrage met der Sowjetideologie (ubrigens gleicherweise met der des V61kerbundes Uberhaput)
vereinbar rind ? >>. Maar zelfs de imeest rake en wat eigenaardige opmerkingen dwingen tot nadenken.
Dr. K. du Bois.
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Friedrich BURGDORFER, Bevolkerungsentwicklung ins Britten
Reich, Tatsachen and Kritik. Kurt Wowinckel, Heidelberg, 1938, 84 blz., RM. 2.40.
Wij kennen de bedreiging der ontvolking. Terw iji wij in Belgiie tot rond
1880 ruim 30 geboorten per jaar en per duizend inwoners telden, daalde
er het geboortecijfer daarna, eerst langzaarn, sedert 1922 schrikwekkend.
Hetzelfde verschijnsel deed zich in Duitschland voor, vooral na den
wereldoorlog. Maar het Derde Rijk zette een besliste geboortepolitiek in,
waarvan de uitslagen reeds duidelijk merkbaar zijn : 1.095 duizend geboorten per jaar van 1931 tot 1935 of 16,6 ten duizend (slechts 993 duizend
in 1932) ; 1.279 duizend of 19 ten duizend in 1936; 1.275 duizend in 1937.
Belgi telt integendeel 16,8, 15,2 en 15,1 geboorten per duizend in
1931-1935, 136 en 1937.
Niet al hetgeen in Duitschland gedaan wordt en de schrijver ons meedeelt, kan bij ons toegepast; wgj zullen eve.l we1 uit deze studie veel
leeren. Dr. K. du Bois.

Giuseppe D. FERRI, Crisi costituzionale negli Stati Uniti. —
Cremonese Libr. Edit., Roma, 1938, XVI, 124 blz., Lira 6.
Het is in vele milieu's de gewoonte gew orden de grootmachten van
de wereld in to deelen in twee groepen : eenerzijds de drie dictatuurlanden : Duitschland, Itali en Japan en anderzijds de drie democratische
landen : Engeland, Frankrijk en de Vereenigde Staten. Zulk een indeeling
kan niet alleen tot zeer gevaarlijke politieke houdingen aanleiding geven;
ze berust ook op een zeer gebrekkige kennis van het constitutioneele
regiem der beitrokken Staten. De democratisehe instellingen van de
filer.-Staten zijn, van het begin of aan, zeer verschillend geweest van
die van Engeland of van Frankrijk, en de politiek van Roosevelt
heeft de macht van het Amerikaansche Staatshoofd nog aanzienlijk
vermeerderd. Het boekje van Giuseppe Ferri schetst de :veranderingen
die zich sedert Maart 1933 in het constitutioneele leven van de
Vereenigde Staten voltrokken hebben, maar handelt vooral over de
hervormingsplannen die de President in Januari 1937 — na zijn triomfantelijke herkiezing van November 1936 — heeft aangekondigd. Het geeft
eerst een algemeen overzicht van Roosevelt's plannen en van hunne
beteekenis en bespreekt daarna achtereenvolgens de voorgestelde hervorming van de executieve macht en die van het Hooger Gerechtshof. Zeer
duidelijk toont de H. Ferri aan, dat de toestand van 1935-36 niet kon
blijven voortduren. Hij juicht het programma van Januari 1937 volledig
toe en beschouwt het als een onvermijdelijke stag van de groote
< democratie > naar een meer autoritairen en totalitairen Staatsvorm.
R. Van Ooteghem.

Charles d'YDEWALLE, Psychologie de la Belgique.
H. G.
Sengier, Luik. Reeks : << Les petites etudes de Belgique >>,
1938, 157 blz., Fr. 7,50.
Men heeft dit nieuwste werkje van Charles d'Ydewalle wel eens met
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Dr Van Blankenstein's << Woelig Belgi.e >> vergeleken. Zooals elke vergelijking, is ook deze onvolledig. Maar eigenlijk is zrj meer dan dat. Naar
mijn meening is zij zelfs foutief omdat bij << Woelig Belgic >> van psychologic haast geen sprake is of kan zijn. 1k aarzel dan ook niet mijn
voorkeur voor het werk van Ch. d'Ydewalle den vrijen teugel te laten.
En dit om verscheidene redenen. Niet de minste dezer is dat d'Ydewalle
ons in het geheel zijn eigene meeningen niet vril opdringen, zooals Van
Blankenstein dit maar al te aanhoudend doet.
Bovendien is dit werk, zooals gezegd, psychologisch veel dieper gefundeerd en heel wat onpartijdiger gesteld.
Eenig voorbehoud dient evenwel gemaakt omtrent hoofdstuk IV:
' 1'Esprit de la Flandre >>, waarin schrijver het bewijs levert den geest
der Vlamingen slechts ten halve te snappen. En dit is de grootste en
derhalve ook de spijtigste leemte in dit overigens goed geslaagd werk.
Charles d'Ydewalle is ongetwijfeld een schrijver van flink formaat
en wellicht Belgie's knapste Franschtalige journalist. Dit boek is hiervan
een bewijs te meer. H. Van de Perre.

Economic.
Dr. W. SLEUMER, Het economisch onderwijs matschappelij z
beschouwd. J. B. Wolters, Groningen, 306 blz., Li. 4,90.
De schrijver bestudeert het economisch onderwijs vanuit sociografisch
gezichtspunt, hij beantwoordt nl. de vraag << in hoeverre en op Welke
wijze de maatschappij het ontstaan en de ontwikkeling van het economische onderwijs beinvloedde en beinvloedt >> terwijl hij de andere zijde
van het vraagstuk, nl. << welken invloed het economisch onderwijs op
het m,aatschappelijk leven uitoefent >> ter zijde laat.
Deze wetenschappelijke studie is echter geenszins uitsluitend beschrijvend, Dr Sleumer treedt normatief op en wel door het voeren van een
warm pleidooi ten voordeele van het economisch onderwijs dat door te
velen geminacht wordt.
Zijn onderzoek gaat vooral naar de inrichting van het middelbaar on derwijs, slechts een hoofdstuk (24 blz.) wordt aan het hooger onderwijs
gewijd. Naar zijn oordeel zijn zijne landgenooten hiermee -- evenals
het middelbaar handelsonderwijs -- veel te laat begonnen : de eerste
Handelshoogeschool, te Rotterdam opgericht, dagteekent van 1913 en de
Universiteit te Amsterdam kreeg enkel in 1922 hare handelsfaculteit;
eindelijk richtten de Katholieken hunne << R. K. Handelshoogeschool >'
in 1927 op.
Wij zijn op dit gebied onze Noorderburen voor, zooals door den schrijver
opgemerkt wordt, hetgeen niet belet dat ook voor ons veel uit dit
werk te leeren valt, vooral uit het zeer interessant geschiedkundig deel
met zijne bijzonderheden omtrent den strijd over de twistvraag of voor
de vorming van den handelaar, en meer algemeen van den zakenman,
praktijk niet boven studie moet gesteld worden.
Dr. K. du Bois.
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Dr. Oger H. BOURDEAUD'HUY, Accords de Compensation et
Conventions de Paiement. La Compensation en Belgique.
•-- Pollaris en Albrecht, Antwerpen, 1938, 207 blz., Fr. 50.
Tot enkele jaren geleden moest de handelaar zich enkel om de eerlijkheid en de solvabiliteit van zijn client bekommeren; tegenwoordig moet
hij daarbij, zoodra hij met het buitenland handelt, zorgvuldig nagaan of
zijn kooper zal molten betalen en de verschuldigde som overdragen.
Talrijke landen hebben nl,, om hunne munt voor een instorting te redden,
of or autarkische beweegredenen, een streng deviezencontrool ingericht
met regeling der buitenlandsche betalingen,
Die deviezenregelingen werden meestal onverwachts getroffen en
zonder rekening te houden met hetgeen wij kunnen noemen <<de verworven rechten>>, nl. van de handelaars die reeds geleverd en betalingen
op een vastgesteld termijn bedongen hadden. Vele overdrachten van
betalingen bleven dan ook achterwege en de handelaars vroegen den
Staat om hulp. Deze onderhandelde en bracht het dan meestal tot
clearing-overeenkomsten waardoor de vorderingen tot hun bestemmeling
komen, alhoewel dikwijls enkel na lang wachten.
Wat zijn die overeenkomsten ? Welke overeenkomsten heeft Belgib
gesloten en hoe werken zij ? Hoe het stelsel verbeteren ? Ziedaar de drie
vragen waarop ons hier een duidelijk antwoord gegeven wordt; een
wetenschappelijk antwoord dat den financier en den jurist zal bevredigen
zonder den ontwikkelde die geen specialist is of te schrikken door een
taal enkel voor de ingewijden verstaanbaar, Dr. K. du Bois.

Dr. Jan LAUREYS, Waarom de Krisis niet kan worden opgelost
door het kapitalisme, maar wel door een nieuwe regeling
van het koopkracht vraagstuk. Antwerpen, 1938, 48 blz.
Iedereen zal niet akkoord gaan met de nieuwe regeling zooals Dr.
Laureys die voorstaat; maar iedereen zal zijn aandacht wijden aan de
vraag die hier gesteld wordt. Schrijver ziet de diepe oorzaak van de
blijvende krisis in het tekort aan koopkracht van de massa. Dit wist men.
Toch worden hier beschouwingen naar voren gebracht die het probleem
in een nieuw licht stellen. De manier om de koopkracht op te voeren
(nl. door het vervangen van het loon uitbetaald door den werkgever,
door kredietbons) lijkt ons theoretisch ondoelmatig en practisch onuitvoerbaar. L. Arts.

F. E. DE VISSCHERE, Het gemeentelijk belastinggebied en de
financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten,
met een vergelijkende studie van het Nederlandsche en het
Belgische stelsel. Standaard, Antwerpen ; Bruylant,
Brussel, 1938, 264 blz., Fr. 45.
Een wetenschappelijke studie die zich in de eerste plaats tot doel stelt
te onderzoeken van welken aard bij ons de gemeentelijke belastingen zijn
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om in het licht te stellen in welke maat ze aan de eischen der verdeelende
rechtvaardigheid beantwoorden en aan te toonen welke hervormingen
zich opdringen ten einde in de vastgestelde tekorten te voorzien. Ook
de zeer interessante vergelijking met Nederland strekt tot hetzelfde doel
en houdt zich dan ook bij hetgeen er dienstig toe is.
De << financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten >> staat
in nauw verband met de mogelijkheden tot hervorming; daarom worden ze
in een tweede deel onderzocht.
Een betoog dat de beginselen heel duidelijk laat uitkomen die den
wetgever tot richtsnoer moeten dienen en waarin beginselvastheid met
realiteitszin gepaard gnat.
Een studie die zich tot de hoofdzaak beperkt en recht op het doel
afgaat, die daarom vermijdt in de bijzonderheden van louter praktischen
aard neer te dalen, << naar een juridische casuistiek derhalve, zal bier
tevergeefs worden gezocht, terwijl ook de juridisch-technische vraagstukken, zooals heffingsmodaliteiten, het beroep tegen belastingsaanslagen, enz., buiten bespreking worden gelaten >>.
Dr. K. du Bois.

Dr. E. L. ELTE, G. M. W. MARGADANT en M. J. ROGGEVEEN, Leerboek voor Financieele Rekenkunde en Grrafieken voor de IL B. S. A. Noorduyn & Zoon, N. V.,
Gorinchem, 102 blz. en rentetafels.
Wij willen er - op wijzen dat dit boek in de eerste plaats een schoolbook
is. > Als men die wool den van de schrijvers in het oog houdt, dan kan
het boek warm aanbevolen worden, omdat het door een klare en methodische behandeling der stof bij middel van voorbeelden uitmunt. De
leeraar zal -er de algemeene begrippen uit afleiden en enkele bepalingen
aanvullen, b.v. de lineaire interpolatie, de gelijkwaardige procenten, e.a.
die in dit boek slechts door een paar regels aangehaald worden.
In de behandeling der financieele rekenkunde, waar de invloed van Pr.
Dr M. van Haaften duidelijk is, ware het wenschelijk dat zijne notatie -die nog op het We internationaal congres voor actuarissen te Rome,
met lof • besproken word — in haar geheel zou opgenomen worden;
daardoor zou formuul (8) moeten veranderd worden. Een veralgemeening
van het hoofdstuk << Koersen en Rendementen >> zou ongetwijfeld de stof
vereenvoudigen en vergemakkelijken.
In het deel over grafieken werden de meest g ebruikte vormen met
helderheid uitgelegd en op statistische gegevens toegepast. Alleen kan
men zich afvragen of de elementaire noties van analytische meetkunde
die eraan toegevoegd werden (§ 19---§ 31) in dit book van pas komen.
Aan het einde van elk hoofdstuk wordt eon 'reeks vraagstukken ter
verwerking van de stof toegevoegd.
Dr. J. De Jaegher.
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ARNOLD John. — Het Mysterie van Londen Bridge. — Davidsfonds, Leuven.
— Volksboek Nr 277. 15 fr.
ANGELINUS (Dr) O. M. C. — Dee? en Geheel. — J. J. Romen & Zonen,
Roermond-Maaseik. 70 blz. 8 fr.
BODDEKE H. — Jeruzalem-Antiochie. — J. J. Romen & Zonen, Maaseik. 223 blz.
Gen. 38 fr. ; geb. 50 fr.
BORDEWIJK F. — Karakter. — Nygh & v. Ditmar, Rotterdam. 368 blz.
BORDIAEV Nicolas. — Les sources et le sens du cornmunisme russe. —
N. R. F. Gallinard, Parijs, 254 blz.
BRONTMAN L. — Op den top van de Wereld. — De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. 336 blz. Gen. 49,30 fr. ; geb. 66,30 fr.
BRUNNER. — Het Woord Gods en de Moderne Mensch. — W. ten Have,
Amsterdam.
BURGER T. — Der Heiland der Welt. — Fr. Pustet, Regensburg. — I. 344 b1z.
R. M. 4.80 gen. ; R. M. 5.80 geb. — II. 344 blz. R. M. 4.80 gen. ; R. M,
5.80 geb.
CEUNEN Germaine. — De Melodie der aarde. — Davidsfonds, Leuven. —
Volksboek Nr 279. 15 fr.
CLAERHOUDT Alf. — Dulinayan. — Davidsfonds, Leuven. 176 blz. 15 fr.
CLAES Ernest. — De Fanfare De St Jansvrienden. — De Standaard, Antwerpen, 94 blz. 9 fr.
CLAES Ernest. — Reisverhaal. — De Standaard, Antwerpen, 220 blz. 18 fr.
CLAES Ernest. — Zichemsche Novellen. — De Standaard, Antwerpen. 162 blz.
18 frank.
DANEEL D. — Het Boek van het Offer. — Het Rad, Berchem. 154 blz. 18 fr.
DE COMBE e.a. — Gids voor Belgie. — De Sikkel, Antwerpen. 284 b1z.
Gen. 28 fr. Geb. 35 fr.
DE CRAENE B. — De Dagen der Verbrijzeling. — Altiora, Antwerpen.
16 blz. 5 fr.
DE VOOYS, Dr. C. G. N. — Inleiding tot de Studie van de Woordbeteekenis. —
Wolters, Groningen. 80 blz. fl. 1,40.
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Geloof en W*11sbegeerte
door Dr. H. ROBBERS S. J., Nijmegen

In de voorgaande studie is gewezen op het onontwijkbare
innerlijk verband, dat in het menschendenken noodzakelijk ligt
tusschen gelooven en wijsgeerig inzicht. Ofschoon even enkele
historische figuren werden vernoemd om aan een bepaalde
periode te illustreeren, hoe het geloof stimuleerend inwerkte
pop het wijsgeerig denken, wend het thema overigens alleen
principiëel behandeld : de wortels van het geloovend kennen en
die van het philosophisch kennen werden blootgelegd ; zij werden gezien, niet als onontwarbaar samengestrengeld, maar wel
als naar elkander toeneigend. Personen of richtingen kwamen
-daarbij niet ter sprake.
De vraag is echter gewettigd en gesteld, of er ook in de
ontwikkeling van de hedendaagsche wijsgeerige systemen, in
de niet-katholieke milieu's met name, een beter begrip groeit
omtrent het geloof en het bovennatuurlijke, en of ook vanuit
het katholieke kamp men met belangstelling en begrip nadert
tot de moderne wijsbegeerte. Als hieromtrent nu gehandeld
gaat worden, is de titel : geloof en wijsbegeerte, in ruimeren
zin te verstaan. Misschien zou op het eerste gezicht het thema
beter lijken te vatten onder het opschrift : Geloovigen en Wijsgeeren. Maar ook deze woordkoppeling heeft nadeelen, en wel
dit allergrootste : het zou vermoedens kunnen wekken dat
men in het christelijke kamp alleen maar gelooft, en wat bier
nog aan philosophie beoefend wordt, toch alleen met geloof uit
de openbaring wordt aangenomen, terwijl de benaming van
echt wijsgeerig inzicht alleen daarbuiten burgerrechten zou
hebben. Daartegenover is reeds in het voorafgaande gedeelte
uitgewerkt, dat er een echt zuiver wijsgeerig leven mag en
moet bloeien, en in feite heeft gebloeid en weer bloeit ook in
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die kringen, waar men overigens de geloofsopenbaring aanneemt.
Eigenlijk wordt de behandeling voorgesteld van de vraag,.
of er een betere onderlinge verstandhouding opkomt tusschen
de wijsgeerige visies, zooals die leven in katholiek geloovige
kringen, en de philosophische stroomingen van niet-katholieke
milieu's. In dezen zeer verwijden zin wordt thans over geloof
en wijsbegeerte gesproken.
Om de teekenen van onderlinge toenadering te kunnen onderkennen, en naar waarde te beoordeelen, moet eerst het feit derscheiding worden geschetst. De oorzaken en de afstand van.
deze scheiding mogen daarbij niet onbesproken blijven. Vanzelf
deelen we dus ons referaat in twee deelen in : scheiding en
toenadering.
I. --- Scheiding.
Het feit is niet te loochenen, dat sinds Descartes' tijden:
het wijsgeerig denken schijnt te verloopen buiten eenig contact
om van het geloof, buiten de aanraking van die groote geesteswaarden, die onder de geloovigen leven. Kortweg geformuleerd,
zegt men het zoo graag : Kerk en cultuur vervreemden zich
steeds meer van elkaar. Gelijk het gewoonlijk met zulke compendieuse formules het geval is, schuilt er veel waars in, maaris er nog heel wat aan te voeren, waaruit blijkt, dat de
uitzonderingen minstens zeer talrijk moeten worden aangewezen. Met Descartes zelf moet men reeds beginnen in die
uitzonderingen. Hij, die de vader der moderne wijsbegeerte,
heet, en als zoodanig door het laatste aan hem gewijde Internationale philosophencongres werd gevierd, wiens Discours de
la MV thode als de geboorteakte van die moderne wijsbegeerte
wordt beschouwd, hij is toch heel zijn leven een geloovig
man gebleven ; hij is zijn vroegere leermeesters, de Jesuieten.
van La Fleche, steeds dankbaar voor den wijsgeerigen grondslag, Bien hij van hen ontving ; hij is tijdens zijn wetenschappelijken arbeid in voortdurende uitwisseling van gedachten met
priesters, en hij sterft ten slotte een vromen dood. 't Is waar,
dat de << idees claires et distinctes >> Descartes weer hebben
beziggehouden dan het mysterie, en al heeft hij wel iets ver-moed van dat zieleverlangen naar kennis, dat met geen natuur-,
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lijk weten gestild wordt, het meest trekt hem toch dat, wat
de natuurlijke rede als evident bewezen kan aantoonen. Maar
ook hiervan onderstreept hij de apologetische waarde, en hij
meent zelfs, dat zijn philosophic, meer dan Welke andere ook,
de geesten voorbereidt op een hoogere waarheid. God bekleedt
in Descartes' philosophie de centrale plaats, en hoewel Descartes' Godsbegrip meer heeft van Bien << God der philosophic >,
dan van Bien religieusen << God van Abraham, Isaac en Jacob >>,
hij wil Hem toch zien als middelpunt van het leven, als den
God, Bien men in een persoonlijk hartelijk onderling verkeer
bemint en aanbidt.
Met de voorafgaande laatste zinnen is geenszins een begeesterd aanprijzen van de Cartesiaansche beteekenis en plaats
in het wijsgeerig denken bedoeld. Slechts moest worden aangemerkt, dat de afstand tusschen geloof en wijsbegeerte bij
hem en in zijn kringen Lang niet zoo'n klove beteekent, als in
menige lofrede op hem wordt uitgezongen. Voor een Brunschvicg, Bien laatgeboren telg van een verouderd rationalisme,
is met Descartes, en met Descartes alleen, het humanisme der
vrijheid weer opnieuw op aarde gedaald (1) :die wijsheid, die
Binds Aristoteles, en vooral sinds de middeleeuwen, als een
dogmatistische wijze God, zich in den hemel had teruggetrokken, zoo wordt te verstaan gegeven.
Als we de scheiding tusschen de wereldbeschouwing der
geloovigen en die der wijsgeeren niet alleen in de meest markante figuren willen typeeren, maar ook in haar oorzaken
aanwijzen, dan is het humanisme zeker aan te klagen. De
eigenlijke wijsgeerige beteekenis van het humanisme en de
oogst aan diepgaande bespiegelingen is gering. Maar die JUIL
chende aanvaarding van de werkelijkheid in het aardsche
menschenbestaan, dat genieten van de aardsche levenswaarden
wendden veler blikken meer en meer of van de beschouwing
der toekomstige heerlijkheid en al haar betrekkingen, waarin
vooral het vergezicht der middeleeuwsche denkers bestond.
Voor het antieke denken staat de kosmos in het middelpunt
der belangstelling ; voor het middeleeuwsche denken : God;
met het humanisme en de renaissance gaat alles betrokken
worden op den mensch, en de verenging zal zoo nauw worden
(1) L. Brunschvicg. Progres de la Conscience, p. 141.
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toegesloten, dat men een nog niet lang geleden periode van
het denken moet karakteriseeren als : egocentrisch : naar het
1k-subject convergeeren dan alle stralen. Als de nieuwe
werelddeelen en de nieuwe levenswaarden ontdekt zijn, ontdekt
de humanistische mensch ook zichzelf. De rijkdom aan kunst
en cultuur, de voortbrengselen van zijn kunnen en kennen
deden hem ook de waarde der individueele persoonlbkheid
bewust worden; -- de reformatie voegde daarbij nog het hare,
om de individuen zich vrij te laten voelen van gezag en overlevering in geloofszaken, en ook daarin zelfstandig en los eigen
wegen te zoeken.
Een heel karakteristiek zelfgevoel en zelfbewustzijn breekt
door in de philosophie. sinds humanisme en renaissance.
Waren de wijsgeerige bespiegelingen tevoren meestal in een
of ander verband betrokken geworden op de theologie, in deze
eeuw worden ze los van elk dusdanig verband alleen gehouden
om in het genot van het menschenweten op te gaan. In de
worsteling van renaissance en reformatie om de bevrijding
van den geest, zoo schrijf t de cultuurphilosooph W. Dilthey (2) ,
gaat de reformatie terug op de religieuse stelling van het
bewustzijn in haar natuurlijk vrij leven ; Machiavelli vernieuwde
de Romeinsche heerschersgedachte ; Grotius, Descartes en
Spinoza vernieuwden op den grondslag der Stoa de autonomie
van de zedelijke en wetenschappelijke rede ... Met de ren.aissance treden ook de Epicurist, de Stoicijn, de natuurdronken
pantheist, de scepticist en atheist weer op. En voor den
eersten keer verschijnen onder de jonge germaansche en romaansche volkeren al deze tinten van levensstemming en geloof
met open vizier aan het daglicht ... Van de Italiaansche
tyrannengezichten straalt een duivelsche, verleidende glans
van atheisme en epicurisme uit in 't rond, en zelfs vorsten der
oude monarchieen toonen een nieuwe type van vrije, door de
renaissance doordrenkte geestesvorming, zooals die in de middeleeuwen onder de vorsten slechts door Frederik II vertegenwoordigd werd. Elders (3) in het aangehaalde werk komt
Dilthey terug op den inhoud van renaissance en reformatie,
(2) W. Dilthey, Weltanschauung and Analyse des Menschen sect
Renaissance and Reformation, Ges. Schrift. II 1921. p. 16, 17.
(3) 1. C. p. 246.
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die was : dat vreugdig aanvaarden van leven en wereld in het
heroisch en artistiek scheppen van den renaissancetijd, de
intultieve kennis van het leven in de kunst daarvan, het
onafhankelijkheidsbewustzijn van de religieuse persoonlijkheid
in de sfeer van den christelijken godsdienst geleerd door de
hervorming, de emancipatie der godsdienstige gemeente bevrijd
van het pauselijk systeem en de scholastiek.
De waardeering van • al deze zoogenaamde bevrijdingen op
zoo veelvuldig gebied is vanzelfsprekend bij een katholiek anders
dan bij den niet-katholieken Dilthey ; de keuze der termen
waarin dit alles meegedeeld wordt, is door die verschillende
waardeering reeds gekleurd. Onmiskenbaar echter, zoo moet
worden vastgesteld, staan we bij de reformatie en renaissance
voor een scheiding der wegen, waar Kerk, en dat wat men
vaak samenvat onder den naam cultuur, niet meer zoo samen
verbonden voortgaan als in de afgesloten eeuwen. Het cultuurleven wordt meer profaan, de harmonische verbinding in den
hoogbloei der middeleeuwen tusschen het bovennatuurlijke en
het natuurlijke, dat als het ware daarmee een wijding verkreeg,
is verbroken.
Als we, ons beperkend tot het philosophisch cultuurgebied,
in een paar woorden dit zouden willen kenmerken, dan kunnen
S. Thomas' << pure actualiteit >> en Descartes' << denkend ik
daarvoor tegenover elkander worden gesteld. In de middeleeuwsche wijsbegeerte van den Aquiner is het aspunt, waaromheen alles zich beweegt, de waarheid : dat actus, werkelijkbestaande actualiteit, culmineerend in den Actus Purus, God,
het eerste is ; de eerste Lichtbron ook in lien zin, dat van
daaruit het voile inzicht en oordeel komt over al wat natuurlijk
weetbaar is. Als het humanisme den mensch tot spil van de
cultuur gemaakt heeft, dan verklaart Descartes' philosophische
methode het << denkende ik >> cogito ergo sum tot uitgangspunt.
De woorden dienen slechts, gelijk werd aangegeven, tot een
karakteriseering in grove omtrekken ; misvattingen moeten
worden verwijderd. Misverstand zou het zijn to wanen, dat
bij Descartes en de moderne philosophie God zijn plaats als
eerste en hoogste geheei zou hebben geruimd, of dat in de
scholastiek-middeleeuwsche wijsbegeerte wereld en mensch geen
belangsteiling ondervonden. God als eerste bij den een duidt
op de eerste piaats op de hierarchic der werkelijkheden ; het

230

GELOOF EN WIJSBEGEERTE

denkende ik als eerste bij den ander duidt op een methodisch
beginpunt. Daarmee is God nog niet uit de wijsbegeerte uitgesloten, en evenmin geloof en Kerk . van het menschenleven
losgemaakt, zooals omtrent Descartes reeds boven werd vermeld. Het oudere humanisme geeft zelfs nog een zeer religieusen
toon. Slechts op de verbreking der harmonische en wzjdingsvolle
verbinding wordt hier gewezen. Grooter misvatting zou het
nog zijn, - te meenen, dat het geloofsleven der middeleeuwen of
in de latere tijden zonder cultuur en zonder wijsbegeerte heeft
voortgestroomd. De kathedralen der bouwmeesters, het intens
wetenschappelijk leven aan de middeleeuwsche universiteiten
en daarna in de milieu's, die onder kerkelijken invloed staan,
zijn hiervoor bewijzen, die in steenen en boekdeelen spreken.
Nadat het moment der scheiding is vastgelegd, kan het
verder verloop van dit onverbonden optrekken slechts zeer kort
worden geschetst in enkele etappes. Steeds meer worden wetenschap, wijsbegeerte, . cultuur, verwereldlijkt in de beteekenis die
boven werd uiteengezet. Zelfs de godsdienst, die uit zijn aard
juist het tegenovergesteld gebied beteekende, wordt in de leidende philosophische kringen meer en meer van zijn bovennatuurlijk karakter ontdaan. De deisten van de 18e eeuw hadden
den godsdienst alle mogelijkheid van geopenbaarde waarheid
reeds ontnomen, en den godsdienst in een wijsgeerige moraal
omgevormd, waarin geen plaats meer was voor het mysterie
en al heel weinig overbleef van een eeredienst. Vele nazaten
der protestantsche reformatie lieten toen al van de Harden
christelijke dogma's, die ze nog bezaten, het eene stuk na het
andere vallen ; het pietisme is niet meer bezorgd voor een
toevertrouwde schat van geopenbaarde waarheid, doch alleen
voor het stellen van de goede levensdaad, zonder eenige verankering aan een door God meegedeelde leer. wanner het
Engelsch empirisme geheel ons weten en dus ons cultuurgebied
op de zintuigelijk waarneembare stoffelijke ervaring heeft ingesloten, komt Kant bij zijn critisch onderzoek van de niveau's
en de lagen in het menschelijk kennen de conclusie opstellen,
dat God, de ziel, de . vrijheid, weliswaar werkelijkheden kunnen
zijn, maar dat wij met ons kenvermogen zoo hoog en zoo diep
niet reiken, om daarvan lets te weten. Die werkelijkheden,
waaromheen het godsdienstig geloofsleven zich concentreert,
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:zijn nu, zooals Kant het meent, veilig gesteld tegenover de
,aanvaller van bestrijders ; tegelijk is echter hun organische
verbinding met wijsbegeerte en cultuur geheel opgeheven, en
deze werd tot leek, geheel los van het heiligdom. Volgens Kant
kennen we God niet, en weten we er niets van of we een ziel
hebben en of ze onsterfelijk is, en we bewijzen met geen argumenten onze vrijheid, maar in de plichten, die we moeten
vervullen, zit het geloof aan deze stellingen ingesloten. We
hebben een subjectief geloof, maar geen objectief weten van
het goddelijke en het diepste.
De totale breuk tusschen geloof en wijsbegeerte is bier met
-evenzooveel woorden uitgesproken ; het refrein hangt dan als
't ware in de lucht. De philosophie der Auf klarung, van het
tijdperk der verlichting, het Fransche positivisme, en in den
meest groven vorm het Duitsche materialisme herhalen maar
steeds denzelfden zang. Hier of daar bewaart men nog iets
van een geloof naast zijn wijsbegeerte ; voor anderen is het
geloof met al wat het bevat, een onwerkelijke hersenschim, of
een gevaarlijke vijand van de cultuur. De varianten en nuanceeringen zijn talloos. Hegel zal geloof en christendom, Kerk en
godsdienst weer opnemen in de cultuur, maar ze worden dan
slechts doorgangsstations van den zichzelf ontwikkelden menschengeest, en alles is dan in menschencultuur vervluchtigd, al
wenscht men het liever den Godsgang der menschheid te
noemen.
Late uitloopers na velerlei vertakkingen van deze richtingen
doen zich in onze dagen nog hooren in onmiskenbare oprechtheid. Voor een Brunschvicg, den Parijschen Sorbonneprofessor,
is bovennatuurlijke waarheid iets onbestaanbaars ; in zijn
idealisme, waarvan de absolute autonomie der menschenrede de
grondpeiler vormt, is een godsdienst met geloof, ondenkbaar.
Hij geeft toe, dat hij zichzelf niet zou terugkennen in hetgeen
hij denkt en voelt, als niet heel de beweging van het christendom er geweest was. Dat alles moest voorafgaan ; die tijden,
waarin geloof en wijsbegeerte samenhuisden, moesten verloopen, om de menschenrede tot zichzelf te brengen, en haar
bewust te maken, dat wijsbegeerte godsdienst is. Alles in
geschiedenis en kunst en wetenschap en godsdienst moet voor
'hem uitklinken in een hymne op de schoonheid en de rnacht
van het menschenvernuft, dat in wijsbegeerte triomfeert.
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Deze eigenwettelijkheid der wijsgeerige rede, zooals men die
wil zien zonder eenig verband met het geloof, vindt haar tegenhanger in de absolute eigenwettelijkheid der moraal. Ook de
moreele waarden, zedelijk goed en slecht, mogen niet meer in
eenig verband worden gezien met een transcendenten God.
Heel het fundament van het gelden der zedelijke normen moet
in de menschennatuur, en daarin alleen, worden gezocht. Angstvallig wordt er nog door velen, o.a. door den Groningschen
professor L. Polak, voor gewaarschuwd, dat men die menschennatuur met zijn waardecomplex van zedelijke normen toch niet
mag zien als schepsel komend van God, om dan ook bij God's
transcendentie en de mogelijkheid van openbaring en geloof
staat dan minstens open alle draden vast te hechten.
Sinds lang is die << modern >> wijsbegeerte, die toch reeds
driehonderd jaren voortziekt, niet alleen subjectivistisch, maar
daarmee ook anti-ontologisch gekeerd : ze is tegen de be
schouwing van werkelijkheid en << zijn >, dat << zijn >>, dat perspectieven opent naar het Esse Purum, het Zuiverste Zijn en volste
Werkelijkheid, die God is..Zou er dus weer een keer ten goede
beginnen, dan moet ontoologie, zijnsleer en objectiviteit tegenover subjectieve ingeslotenheid minstens weer in eere worden
hersteld.
IL -- Toenadering ?
- Nadat de scheiding in oorzaken en verloop tusschen geloof
en wijsbegeerte in het voorafgaande is aangegeven, komt thans
aan de orde te onderzoeken of er sporen van toenadering vallen.
waar te nemen. Dat er eenige aanleiding is om zulks te vermoeden, is al op te maken uit de inleiding van Prof. Sassen's
< Wijsbegeerte van onzen Tijd >>, waar hij schrijft (4) : << Het.
denken van onzen tijd is minder trotsch op zijn onaf hankelijk-heid van gezag en traditie dan dat van de 19e eeuw. Het is
in verschillende zijner richtingen teruggekeerd naar de groote
denkers van den voortijd, wier stelsel het met meer of minder
ingrijpende veranderingen voor den dag van heden nog geschikt
(4) Dr Ferd. Sassen. Wijsbegeerte van onzen Tijd. (Philos. Bibl. Stand..
Boekh., Antw.-Brussel; N. V. Dekker en v. d. Vegt, Nijm.-Utrecht.) 1938,
p. 7 en 8.
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acht .. De scheiding tusschen wijsbegeerte en positieven godsdienst wordt in dit tijdvak door de meeste richtingen nog even
scherp gehandhaafd als in het voorafgaande. Nog steeds doet
de bewering van Kant opgeld, dat er voor geloof en wereldbeschouwing slechts plaats kan zijn, waar het weten is opgeheven. En ook zij, die behalve aan de wijsbegeerte ook aan
een goddelijke openbaring gezag blijven toekennen, meenen toch
in het algemeen hun beider harmonie het best te kunnen waarborgen door een scherpe afbakening van hun grenzen. Het
wijsgeerig denken van de 20e eeuw staat intusschen niet meer
zoo afwijzend tegenover elken vorm van religie als dat van
de 19e. Rechtstreeksche bestrijding van den godsdienst uit
naam van de wijsbegeerte is zeldzaam geworden. Men is eerder
geneigd, aan de religie, zij 't dan vaak een ondogmatische
religie, een vrijheid van beweging toe te staan buiten de grenzen, die de wijsbegeerte ten laatste zich zelf heeft gesteld.
Hiermede is een belangrijk punt van verschil met de vorige
periode aangeduid. Het overmoedig vertrouwen van de 19e
eeuw op Rede en Wetenschap, waarmee men alle vragen van
wereld en leven meende te kunnen oplossen, heeft thans vrij
algemeen plaats gemaakt voor het besef, dat er meer dingen
in den hemel en op aarde >> zijn, dan waar de wijsbegeerte
aan kan denken. Wordt de verklaring daarvan aan een geloofsinzicht overgelaten, dan is een welwillende houding tegenover
den godsdienst niet meer zoo moeilijk te vinden.
Uit dit lange citaat blijkt al voldoende, dat men in het constateeren van toenadering niet al te optimistische hoop koesteren mag. Moeilijk is het niet een zeer omvangrijke bloemlezing
samen te garen van stellingen, die in wijsgeerige milieu's
opgeld doen over godsdienst en openbaring, die het rationalisme in een nog geenszins verdunde oplossing bevatten. Pessimisme is echter in deze bladzijde ook niet aan de orde; en
met de waarschuwing voor zeer beperkte verwachtingen, mag
op het een of andere detail uit het eigentijdsche leven worden
gewezen, waarmee althans een begin zou kunnen bestaan van
een wending ten goede. (5)
(5) Eenige der volgende punten werden door schr. gepubliceerd, in
Apologetisch Leven, Oct. 1937, p. 22 vlg. in de daar afgedrukte voordracht, gehouden op de jaarvergadering 1937 der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius.
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Zoowel in de Fransche, Anglo-Saksische, alsook in de Italiaansche en in de Duitsche philosophie (van den politieken inslag
in deze gedurende de laatste jaren zien we hier af) valt bij
velen als kenmerkend verschijnsel op : de worsteling om tot
den diepen zin der werkelijkheid door te dringen. Eigenlijk
moest dit niet bijzonder vermeldenswaard zijn voor de philosophie ; in onze eerste verhandeling wezen we dat aan als haar
wezenlijke taak. Nochtans bleek de philosophie in de vorige
eeuw aan die opgave zoo vaak ontrouw te zijn geworden ; Kant
had het wezenlijke der dingen als onbereikbaar weggesloten
geproclameerd, en de philosophic werd een beschouwing van
het kennend subject. Thans echter beleven we hier en daar
een terugwending naar het object. Dat men in die kringen
weer spreekt van een leer van het wezen der dingen, van een
zijnsleer, een ontologie het mag minstens als een verblijdend
verschijnsel in den gang op den goeden weg worden vastgelegd.
Maar de wending, het omgooien van den wissel, gebeurt knarsend en slechts met groote moeite, en ieder aanzetten is niet
steeds als vooruitgang, soms eerder als teruggang te noteeren.
Een merkwaardige bevestiging hiervan vinden we in de
phaenomenologische richting. Veel is daarin over het zijn en
wezen der dingen, veel over God en godsdienst geschreven.
Max Scheler, den voornaamsten vertegenwoordiger daaruit
omtrent godsdienstwijsbegeerte, over welk thema de litteratuur
nog steeds aangroeit, heeft men wet eens den grootsten Godszoeker sedert Nietzsche genoemd. 't Is waar, dat heel zijn
denken, zoo rijk aan nieuwe en scheppende -ideeen, steeds rond
de Godsgedachte .cirkelt, en een tijd lang het Katholieke Godsbegrip, uit geloof en wijsbegeerte samen geboren, bijna kruiste.
Ten slotte is hij echter op de vlucht gegaan voor God, en zijn
hartstocht heeft hij vergoddelijkt tot een << Trieb-Gott >>, in
wien Been vrede is, maar eeuwige strijd in solidariteit met
den mensch. Een andere philosooph uit die school, die << zu den
Sachen selbst >>, tot het << Sein >> wil doordringen, Martin
Heidegger, heeft in het zijn niets anders dan onrust, en ten
slotte leegheid, gang naar het niets en naar den dood, kunnen
beluisteren. In de voorafgaande philosophieen was het steedsterugkeerend motto geweest : geestesevolutie, dadendrang. De
zgn. Existenzphilosophie van Heidegger ontkleedt het menschenbestaan van al die schijnpracht ; wat er tenslotte over-
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blijft, de mensch, ziet het in den spiegel, then Heideger hem
voorhoudt : het is : Nichts, Nichtigkeit.
De zijnsvragen, de vragen naar God en godsdienst, zijn althaais
weer gesteld ; dat ze zoo tragisch hulpeloos door de beide genoemde prominente figuren werden beantwoord, is niet zonder
verband met hun geloofsverzaking tegenover het Katholicisme.
En ondanks dat, is er in hun wijsbegeerte de inslag van het
Katholicisme te bespeuren. Het is ook voor hen waar, wat
Dr A. Messer, en dit geenszins als katholiek, schrijft (6) , dat
het in de 19e eeuw dikwijls gebruikelijk was om in de historische overzichten der philosophie de katholieke wijsbegeerte
ofwel stilzwijgend voorbij te gaan, of ze met een korte bemerking als << verouderd >> of te maken. Nochtans is de philosophie, die in haar kringen graag wordt gezien en bevorderd,
evenals die Kerk zelf een levende macht in ons geestesleven.
Zonder daarvan kennis te nemen, zou een overzicht der hedendaagsche wijsbegeerte onvolledig zijn. Hun traditie, die in
ononderbroken samenhang tot op Thomas van Aquino, Augustinus, Aristoteles en Plato terugreikt, heeft de aanhangers
dezer << philosophia perennis >>, van deze altijddurende wijsbegeerte, voor menige ruwe eenzijdigheid en ernstige dwaling
behoed, waarin het << moderne >> denken is geraakt. Aldus deelt
de onverdachte getuige Messer ons mede.
Nog een derde beduidende naam der moderne Duitsche philosophie moet worden vermeld, Nicolai Hartmann, die, ook
door de phaenomenologische school heengegaan, de zijnsvraag
en werkelijkheidsproblemen nog veel resoluter stelt en oplost,
dan de beide voorafgaande. In meerdere termen en quaesties is
het, alsof hij terug wil gaan naar de scholastiek der middeleeuwen, om die dan moderne taal te laten spreken. Maar helaas,
tot een verzoening met het geloof komt hij evenmin. Ja zelfs
meent hij de menschenzedelijkheid zoo hoog te moeten stellen,
dat er voor een God geen plaats overblijft. Een goddelijke voorzienigheid, zoo meent hij, zou den mensch als zedelijk wezen,
als persoon, die zich zelf dient te vervolmaken in zedelijke
waarde, vernietigen. Terwijl meermalen de onzedelijkheid leidt
tot een practische Godsontkenning, hooren we bier het Atheisme
(6) Dr Aug. Messert. Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland.
8e Auf1., 1934, Leipzig, p. 5.
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verdedigd in naam der absolute zedelijkheid. Daarmee wordt
gelijkgesteld, hetgeen men nog religie blijft noemen.
De wending naar het diepste zijn, naar godsdienst en God,
is in de << philosophie nouvelle > van Henri Bergson wel zees
apert, al is evenmin met alles in to stemmen van het verloop
dezer wending. Eerst had reeds Bergsons trouwste volgeling,
zijn opvolger ook aan het College de France, Edouard le Roy,
geheel en al in den geest van Bergsons visie, over het Godsprobleem een boek geschreven, dat vooral om de daarin gepleegde afbraak van de Godsbewijzen der Thomistische wijsbegeerte, op den Index weed- geplaatst. Nochtans was tot uiting
gekomen, dat in die sfeer de vraag naar God en godsdienst een
centrale plaats ging krijgen. Eenige jaren later (1932) sprak
de grootmeester zelf zich uit over de bronnen van moraal en
godsdienst. Het waren vooral de bladzijden uit dit boek, die
handelen over het christendom, dat voor Bergson het katholicisme beteekent, over de mystieken en hun religieuse Godservaring, die het vermoeden wekten van een hoopvolle toenadering dezer wijsgeerige richting tot de katholiek-geloovige
houding. God is in Bergsons philosophie de werkelijkheid, waaraan niet to twijfelen valt, waarmee al degenen die in het
godsdienstig geestelijk levee hoog gestegen zijn, in het nauwste
contact zijn getreden, dien ze in puurste en hoogste levensontplooiing ervaren, en door wier mystieke beleving heel het
menschdom van God iets mee ervaart. De mysticus beleeft
in alle werkelijkheid iets van een diepsten grond, van den
levensstroom, de elan vital, en daaruit ontstaat zijn innig besef,
dat alles samen in eenheid verbonden is. Ook het Oosten, ook
de oude mysteriendiensten hebben, volgens Bergson, zulke
begenadigden gekend, maar het zuiverst vindt men het mysticisme in het christendom. De Oostersche mystieken zijn in de
beschouwing blijven steken ; de complete weggave van zich zelf,
de alles opofferende liefde is daaruit niet gevolgd ; de christelijke mysticus echter doordrenkt zich in zijn contemplatie van
de diepste werkelijkheid met een dadendrang, en uit zijn extase
keert hij terug als een apostel, waarin het vuur brandt, dat
het oerprinciep gloeiend heet in hem heeft neergelegd. Die
opofferende, weggevende liefde in hem is als 't ware niet meer
de liefde van een mensch voor God, maar de liefde van God
voor de menschen. Van Gods schepping, van de menschheid
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vooral, zou hij met Gods hulp willen maken, wat ze zonder de
remmende werking der materie had kunnen zijn : een vergoddelijkte menschheid. Het is, volgens Bergson, bij uitstek
Christus op wien dit alles van toepassing is, en die zulk een
K dynamische religie >> onder de menschen bracht. Een Paulus,
een Theresia, Franciscus van Assisi, een Jeanne d'Arc en de
groote ordestichters zijn aangegrepen door deze dynamiek,
en zij alien herhalen het, dat God liefde is, levende liefdedaad!
Heel de wereld is te bezien in het licht, dat de mystici ons
brengen, als de zichtbare en tastbare kant van die scheppende
liefde, van die liefde, die bemind wil wezen.
Zulke klanken als we hier van uit Bergsons philosophie vernemen, waren sinds zeer lang nooit meer uit den mond der
wereldwijzen gehoord. Empirisme en positivisme, waarvan de
nagalm in psychologische en sociologische scholen nog lang niet
verstorven is, hadden in de mystieken abnormale proefpersonen
gezien ; Bergson komt op den heilige wijzen als dengene van
wien de diepste wijsbegeerte te leeren is. Kantianisme had
geloof en wijsgeerig inzicht uiteen willen splijten, en daarmee
tegelijk een onoverbrugbare kloof gewaand tusschen doen en
denken in den mensch. Bergson wijst op de bevoorrechten,
die een klaar inzicht, een intultie, van de religieuse werkelijkheid beleven, en anderen daarin mee laten deelen, en tegelijk
werkt hij uit, hoe dat levende kiare inzicht onverbrekelijk is
samengestrengeld met de moreele daad, die tot heidhaftigheid
omhoog stij gt.
Is het wonder, dat het gerucht meermalen opdook, als zou
de wijsgeer Henri Bergson, Jood van oorsprong, ten slotte het
katholieke geloof belijden ? Van een doopsel, van zijn opname in
de Kerkgemeenschap, is niets bekend ; na de voorafgaande,
optimistisch gekleurde, constateeringen moeten zelfs onmiddellijk ernstige bedenkingen worden neergeschreven. De antiintellectualistische tendenz van Bergsons philosophie is ten
slotte ook een Kantiaansch erfstuk ; daardoor krijgen de dogmatische waarheden, in intellectueele taal gevat, wel een vreemdsoortige verkiaring in Bergson's philosophische visie ; die voortvloeiende levensstroom heeft de scheidingslijn tusschen natuur
en bovennatuur, tusschen natuurlijk wijsgeerig onderzoek en
mystieke begenadiging vervaagd, ja uitgewischt, en ten slotte
is het, misschien goed uit de bedoeling, maar uit de woorden
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van Bergson moeilijk op te maken, of hij God ziet als transcendent, onderscheiden van de wereld, dan wel als pantheistisch
immanent in Bien voortbruisenden levensstroom. Tegenover deze
richting heeft de Kerk zich moeten laten hooren. Bij de daar
straks genoemde Duitsche philosophiee"n is de onverbindbaarheid met het geloof wel al te duidelijk, waarin geen geloovige
zal mistasten ; van de beide kopstukken der << nouvelle philosophie >> zijn de meeste werken verboden, want de zang is zoo
lokkend, en toch dreigt het gevaar voor schipbreuk. Met de
voorzichtigheid, die past bij zoo'n gevaar, kan echter waardeering voor de winst die in de wending ten goede gemaakt is,
gepaard gaan.
Ook in ons Nederlandsch taalgebied is een zeer opmerkelijke
en steeds, verder om zich heen grijpende richting, die de wijsbegeerte weer religieus wil maken. Was het eeuwen lang een
zeer verbreide gewoonte, reeds tijdens Spinoza's leven begonnen,
om in Spinoza den atheist bij uitstek te zien, in onze dagen
gaat men hem zien als vervuld van religiositeit, als mysticus
zelfs. De huidige Neo-Spinozistische geestesrichting, waarvan
de litteratuur steeds aangroeit, en die zich nu reeds in een
periodiek terugkeerend Spinozistisch Bulletin uit, noemt religiositeit het verlangen en de liefde tot God, waarvan de mensch
vervuld is, die naar verankering van zijn vluchtig bestaan in
het Bestendige, dat wil zeggen, naar gelukzaligheid, streeft.
De religieuse geesteshouding is de voorwaarde voor het kennen
van God : geen Godskennis zonder Godsliefde, geen inzicht
zonder religie. De groote geestelijke nood van onzen tijd wordt
door hen waargenomen juist aan de verbreking der harmonisc.ne verbinding tusschen religieusen drang en inzicht van het
begrip. De mensch moet weer leeren om in zijn totaliteit mee
te resoneeren met het goddelijke. Men moet het inzicht weer
trachten te erlangen van de Theodicee bij uitneniendheid, dat
de wereld Gods wereld is, waardoor men een zinvol geheel gaat
zien in een schijnbaren chaos. Ook over Christus en zijn
openbaring uit zich dit Spinozisme : Christus is degene, in
wien zich God in de menschen openbaart, en dit weer opgevat
in goddelijke immanentie, zonder << personalistische transcendentie Gods, welke niet anders dan door den Middelaar Christus
om van andere bemiddeling te zwijgen
tot den mensch
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komen kan. >> (7)
Dat er aan deze Godsidee, aan dit Christendom en deze openbaringsopvatting veel ontbreekt in het Spinozisme, is reeds
hiermee gezegd, wanneer aan God persoonlijkheid wordt ontzegd, omdat die met de hoogste verhevenheid Gods in strijd
wordt geacht, en wanneer tusschen God en mensch geen
enkel gezag, hoe ook genaamd, zelfs niet van Christus, van
middelaar of overlevering aanvaardt wordt. Voor geloof aan
Pen Kerk, als den voortlevenden Christus, zijn middelaarsgezag
door de eeuwen voortdragend, is in deze beschouwingswijze in
het geheel geen plaats. En terwiji S. Augustinus zegt (8) : als
er geen goddelijke voorzienigheid heerscht over de menschenwereld, dan handelen we maar beter niet over godsdienst, wordt in dit monistisch Spinozisme geacht, dat men puurste
religie bereikt als men in << dynamische beschouwingswijze ! >>
het begrip van voorzienigheid overwonnen heeft. Uit zooveel
punten springt wederom naar voren, hetgeen reeds bij de voorafgaande systemen viel op to merken, dat de woorden : religie,
religieus, en zelfs : geloof en openbaring, iets geheel anders
aanduiden dan wat wij verstaan onder godsdienst. Tegenover
een nederige onderwerping aan God, onderwerping van het
verstand ook aan God, zoo Hij iets openbaart, wat natuurlijk
inzicht niet omvatten kan, tegenover zulk een godsdienstig
geloof staan de zooeven gemelde wijsgeerige richtingen meermalen afwijzend. Nochtans moet worden meegedeeld, dat men
in dergelijke kringen toch vaker dan vroeger kennis neemt en
met groote belangstelling soms, van de wijsgeerige opvattingen
uit katholiek- of protestants-geloovige kringen.
Ja ook in Calvinistisch-reformatorische kringen wordt in den
laatsten tijd de bouw van een wijsgeerig systeem gewaagd. Dat
het Calvinisme geen wijsbegeerte bezit, wil men niet langer
meer als een algemeen erkende stelling laten gelden. Aan de
Amsterdamsche Universiteit der Protestanten is een zeer
actieve << Philosophia Reformata >> ontsproten, die al meer en
meer uitgroeit, en die hoe zou men het anders verwachten
als centraal probleem aan de orde stelt : geloof en wijsbegeerte.
Moest bij de tevoren genoemde wijsgeerige richtingen worden
aangemerkt, dat het openbaringsgeloof daar nagenoeg geheel
(7) Spinozistisch Bulletin, a 1. 1, 1938, p. 7.
(8) S. Augustinus, De Militate credendi n. 34. (P. L. t. 42, c. 89) .
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versmelt voor de philosophie, bij deze calvinistische philosophie
valt juist het tegenovergestelde te onderstrepen : de wijsbegeerte gaat daar op in het openbaringsgeloof.
Er zou nog veel op te noemen zijn, zoo men bij al degenen,
die zich als begeerig naar wijsheid aandienen, de welwillende
uitingen over religie wilde opvangen en vastleggen. Een Rudolf
Otto met zijn Marburgschen kring betoonde het religieuse gevoel als aloverheerschend.
Godsdienstwetenschap , godsdienstphaenomenologie, godsdiensthistorie en -psychologie helpers alle mee om aan het
acultuur»-verschijnsel : religie, een belangrijke plaats toe te kennen ; de dialectische theologie van Kart Barth is een en al uitweiding over het geloof in zijn al of niet bestaande verhouding
tot wijsgeerig inzicht. Als men in de laatste jaren meermalen
wijst op het bankroet van het Italiaansche Idealisme, en op den
terugloopenden aanhang in philosophische kringen van rationalisme of positivisme, dan zou men zich willen afvragen, of
bij dit alles van winst te spreken is.
Voor enkele jaren geleden (1933) bekende de idealistische
rector magnif icus • der Universiteit van Pisa, Carlini, in een
opmerkelijke discussie met een der voornaamste Italiaansche
neo-scholastieken, Mgr Olgiati, hoe men zich niet meer thuis
kan voelen in dat Hegeliaansch gekleurde idealisme van Gentile,
dat tot een algeheele immanentie beslu'it om zich tegen de
middeleeuwsche transcendentie te verzetten. Het zuiver menschelijke contrast tusschen wijsbegeerte en godsdienst, tusschen
denken en gelooven kan alleen door God worden weggenomen.
Hoogvoorname ideeen werden daar geuit, waarin de aspiraties
liggen van onzen tijdgeest naar een diep spiritueel christendom,
maar die onvruchtbaar blijven, zoolang men niet den weg weer
open stelt naar de echte transcendentie, naar de objectieve
werkelijkheid en een God, die in zijn bestaan boven de wereld
uitstijgt.
De harmonische verbinding tusschen geloof en wijsbegeerte,
zooals die zegswijze in deze studie werd opgevat, is nog een ver
verwijderd ideaal. Dit wordt te duidelijk als men aan de woorden religie, godsdienst en geloof, hun oorspronkelijke beteekenis liet. Het is toch eigenlijk een misbruik van het woord en
het begr'ip, minstens een ontwaarding van deze gangbare woord-
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count, zoo men den dienst aan de menschheid of aan het yolk
of ras godsdienst >> en << religie >> noemt ; als men het < geloof »
.geheel laat opgaan in het gelooven en meewerken aan een betere
toekomst hier op aarde ; als men van religieus beleven .gewaagt,
waar van een persoonlijken God geen sprake is.
De groote perioden in de geschiedenis, ook in de historie van
het denken, telt men niet bij tientallen van jaren. Het groeiproces en de overgang van oude naar nieuwe levensvormen en
aenkvormen verloopt over langen, langen tijd. Dat de << mensch »
en het << subject Ik » het middelpunt van belangstelling zijn
gaan vormen in humanisme en subjectivisme, en God van dat
centrum hebben verdrongen, is niet inderhaast gebeurd, en zij
laten zich evenmin ijlings voor goed van die plaats verbannen.
Hopen we, dat men in het weinige zoo juist vermelde het doorbreken, in enkele zwakke scheuten nog maar, van een nieuwen
tijd moge beluisteren, waarin het beste der middeleeuwen
weerkeert.
De kringen der geloovigen, de wijsgeeren die Katholiek zijn,
en wellichtt beter nog gezegd : de Katholieken die zich aan
wijsbegeerte geven, Katholieke wijsbegeerte is nog steeds
een verwarring-stichtende woordverbinding dienen hier de
teekenen van den tijd to verstaan. Wil het contact wederzijdsch
zijn, dan moet van hun kant uit het wijsgeerig cultuurleven
bevrucht worden door die verheven waarden uit het bovennatuurlijk gebied. Het is dus geen wonder, ja een vanzelfsprekend tijdsverschijnsel, dat ook in hun kringen het thema
van de verhouding natuur-bovennatuur, kennen en gelooven,
veelvuldig wordt besproken, dat men de plaats van aanhechting
van het bovennatuurlijke in den natuurlijken bouw van den
menschengeest wijsgeerig verantwoordt, en dat de verbindingen
tusschen philosophie en religie onder allerlei benamingen graag
worden behandeld. Op de beide laatste internationale wijsgeerige
congressen van Praag (1934) en Parijs (1937) waren de katholieke deelnemers, priesters vooral, talrijker dan men ooit op
de zeven voorafgaande internationale bijeenkomsten, die sinds
1900 gehouden waren, als toekomstig had kunnen vermoeden;
de referaten die zij hielden, hun deelname aan de discussies,
Przywara in Praag en Blonde! in Parijs, waren wel de meest
opmerkelijke lieten zien, hoe men algemeen overtuigd was,
dat men hier stand tegenover een denkarbeid en een cultuur-
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waarde, die niet meer met de bestempeling ouderwetsch . als
afgedaan werd terzijde geschoven. Ook van dezen karat uit is
men dus bezig de. brug van toenadering to bouwen tusschen wijsgeeren, die ook geloovigen zijn, en wijsgeeren die de harmonische verbinding met het geloof nog zoeken. Voor de eersten.
staat vast, wat door S. Thomas van Aquino verwoord is, en.
wat ook de laatsten steeds beter hopen we, mogen inzien
« Cognitio etiam fidei maxime pertinet ad intellectum >>, Ook
de geloofskennis heeft allerinnigst verband met het wijsgeerig
inzicht. (9) .

(9) S. Thomas. In Boeth. de Trin. q. VI a. lad. 4.
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Geloof en K

De Duitsche koloni.a le politiek — Ret economisch

door Em. JANSSEN S. J.

Wanneer een geloovige, a fortiori een priester, het onderwerp
Geloof en kunst behandelt, stelt hij noodzakelijk het geloof
bovenaan. Niets toch gaat voor hem daarboven ! Daardoor
plaatst hij de kunst echter nog niet te laag, wel integendeel !
Volstrekt boven alles gesteld, zou zij aan een slingerplant gelijken, waarachter men den boom of den muur zou hebben
weggenomen ; of aan een aria, gezongen zonder instrumentale begeleiding.
In deze dubbele vergelijking ligt onze grondgedachte en ons
standpunt besloten. Weliswaar profaan, komt de kunst toch
uit den godsdienst, en tast zij, in haar waardigste productie,
altijd weer naar religieuze waarden. Ware en groote kunst,
die bij een religieuze overtuiging niet zou aansluiten, kan noch
bloeien, noch blijven. Daarop steunend, beschouwen wij bier
hoofdzakelijk de kunst ; doch in haar verhouding met het geloof.
Wij doen het als katholiek, voor geloofsgenooten ; daarom
toch niet minder als mensch ! Want wij zijn er van overtuigd
dat de katholieke godsdienst, ceteris paribus, het best de
evenwichtige, de volkomen menschelijkheid waarborgt en ontwikkelt.
In een eerste, een voorbereidend gedeelte, stellen we de
allereerste plaats en de totalitaire rol van het geloof vast.
Een tweede deel behandelt de tweede plaats van de schoonheid
en kunst : onmiddellijk beneden het geloof en den godsdienst.
Bij dat tweede deel sluit een derde aan : enkele beschouwingen
omtrent de Westeuropeesche, vooral omtrent de Nederlandsche
en Vlaamsche, aesthetische richting en idealen.
(1) Dit opstel is, herschreven en aangepast, de voordracht die wij
hielden bij de plechtige openingszitting van het academisch jaar, door de
Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding te Antwerpen, den 31 October '38.
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Sprekend over de kunst, hebben wij voornamelijk de letterkunde op het oog, omdat we ons daarin het. meest thuis
gevoelen. Mutatis mutandis, zijn echter de voorgestelde beginselen en besluiten, meenen we, op alle vertakkingen van de
kunst toepasselijk.
I
DE ALLEREERSTE PLAATS EN DE TOTALITAIRE ROL
VAN HET GELOOF
I. -- De wereldstrijd en de zielestrijd om Christus.
Laten we uitgaan van een geloofspunt (onder Katholieken
màg dat toch !) : Christus is voor alle menschen gestorven.
Voeg daarbij dat de mensch, normaal, vrij is ; en trek dan dit
besluit : dus kiest of verwerpt de mensch vrijelijk, Christus,
-- vrij bewerkt hij zijn hemel of zijn hel. Op welke gewone of
uitzonderlijke wijze ? het doet hier niets ter zake. De keuze
geschiedt ; zij is voor ieder mensch, voor den heiden zooals
voor den christen, de allerbelangrijkste, de eenige levensdaad.
Denk even na over de gevolgen daarvan.
Voor alle eeuwigheid scheidt het menschdom zich in twee
groepen : de groep van Christus, den eerste onder de uitverkorenen ; die van Satan, den eersten verdoemde. Voor alle
eeuwigheid ; maar hier op de aarde vangt de scheiding reeds
aan. her zijn reeds kinderen van het licht en zonen der duisternis, menschen van goeden wil en hardnekkige boozen, minnaars
en haters van Christus. In het midden staat de Verlosser ; met
eenieder komt Hij << worstlen om zijn ziel >>. Hij is de struikelsteen en de hoeksteen. < Hij is bestemd, zegt het Evangelie,
tot val en opstanding van velen in Israel, en tot een teeken
van tegenspraak... zoo moeten de gedachten van veler harten
worden ontsluierd >> (Luc. 2,34-35) .
Niet den vrede bracht Hij, tenzij den inwendigen vrede aan
de menschen van goeden wil ; maar, op de wereld waar de
boosheid voortbestond, het zwaard (cfr. Mat. 10,34) . Men is
voor of tegen Hem, men vecht om Hem ; en als iemand beweert
dat Christus hem onverschillig laat
<< ik leef buiten Chris: op hem past het verwijt dat, in Vondel's Lucifer,
tus ! >>
Raf ail den opstandigen aartsengel toestuurde :
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<< Wat hebt gij in uw hart al heimelijk gesproken ?
Daar is geen ander getrouw raccourci van de wereldgeschiedenis, noch van een zielsgeschiedenis dan : de strijd om Christus.
De twee menschen die Paulus in zich voelde, vormen, over de
aarde en door de eeuwen, twee legermachten : de eene
heeft de waarheid en het geluk ; de tweede (want de duivel
is de aap van God) een schijn van beide ; de eene verheft den
deemoedigen mensch tot Gods kind, de andere paait den hoogmoedige : << gij zult gelijk goden zijn >> (Gen. 3,5) .
Waarom leggen wij, op dezen wereld- en zielestrijd, zooveel
nadruk ? Ziehier. De keuze voor of tegen Christus maakt, van
elken godsdienst, den grondslag uit ; en alle godsdiensten, in
zoover menschen van goeden wil hen invoerden en beoefenden,
zijn tastende benaderingen van den eenen en waren godsdienst
het Roomsche Katholicisme. Maar altijd zaaide de vijand
onkruid onder de tarwe : in bijgeloof en tooverij sticht de aap
van God zijn duivelsdienst van zelfzucht, die hoe dikwijls
de eerste oprechte godsdienstigheid verbastert, neerhaalt,
vernietigt.
Waarom die nadruk ? In het licht van Bien horizon worden
de allereerste plaats en de totalitaire rol van het geloof ons
meer dan duidelijk. Gelooven is : het verstand vrij onderwerpen aan Gods openbaring; het besluit in zich : zijn
plaats innemen in het << leger des heils >> (2) . Gelooven is :
deemoedig zich neerleggen bij Christus' verlossend Koningschap en het dienend bevorderen ; manhaftig strijden, met alle
middelen en krachten, tegen den vernielenden booze.

II. — Niet het verminderde geloof dat wij thans waarnemen,
alleen het totalitaire geloof kan en mag normatief zijn.
Maar duidelijk wordt het meteen hoe gemakkelijk het geloof,
in onze gedachten en in ons leven, teruggedrongen wordt en
verminderd. En dat verminderd, geschonden geloof kunnen
noch mogen wij, bij het aangeven van de verhouding tusschen
geloof en kunst, als normaal en normatief beschouwen.
(2) Wij denken natuurlijk niet aan de protestantsche stichting van
W. Booth. Verbazend juist past echter the naam bij iedere groepeering
van ware geloovigen; in het btzonder bij de groepeering er van : het
Roomsche Katholicisme.
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Wij,. Katholieken; hebben de waarheid boven den schijn verkozen. Wij kozen Christus, en, : veel gelukkiger dan millioenen
anderen, zijn verlossende openbaring viel op ons. Wij ontvingen het kostbaarste der talenten ; wij zijn geneigd het te begraven. Wij kennen het nooit begevende houvast : de onvergankelijke wijsheid van het << non sunt condignae... >>, van het lijden
dezer wereld dat niet kan opwegen tegen de heerlijkheid die
ons geopenbaard zal worden (Rom. 8,18) ; hoe dikwijls
nochtans willen wij het uitzicht op de eeuwigheid afsluiten !
in en om zichzelf verklaren het op die wijze onverklaarbare
zwoegen der aarde ! Het geloof, het heerlijkste en veiligste
vergezicht, zijn wij geneigd te verminderen tot een nogal laffen
leiband. Niet ver staan wij er van af, ongeloovige geleerden,
kunstenaars, staatslieden te benijden : hun geweten zou hen
niet in den weg staan ! en zeker het kerkelijke gezag niet!
Hoe getrouw ook aan onze godsdienstplichten, het geloof
hebben wij in een hoek van ons bestaan teruggeduwd ! Weinig
blijft er van over, behalve een thuishooren eerder bij deze dan
bij gene organisatie, behalve een zekere pudeur. Het licht is
ons een grauwe nevel geworden ; de wereldstrijd om Christus
een nogal naleve romantiek ; de duivel een fantastisch gevlerkt
monster uit den baroktijd ; de naastenliefde een vrij beginselloos
compromis, op grond van humanitarisme.
De aardsche normen die van een volkomen rechtvaardigheid en gelijkheid hierbeneden; die van een zuiver-rationeele,
een zuiver-positieve of een zuiver-aesthetische waarheid —
worden ons absoluut. Aan deze zijde van den dood zou alles
liggen van het leven ; en, omdat het geloof en de Kerk nooit
precies passen bij maten voor aardsche dingen, rijzen bezwaren
tegen het geloof.
Wij beschuldigen zelfs de Kerk. Met alle middelen tot propaganda zou zij de wereld moeten veroveren ; zij doet het
niet ! Zij is slaperig en ouderwetsch !... Nu goed : propaganda
en missioneering, ook op moderne wijze, hooren bij de christelijke naastenliefde, het tweede gebod gelijk aan het eerste.
Maar omtrent het resultaat zelf voorspoed of tegenspoed heeft God niets beloofd (de Eeuwige beloofde vooreerst eeuwige goederen !) , en als Christus bij de zijnen zal zijn tot aan
het erode der eeuwen : dan is het wel de behoedende, de steunende, de sterkende Christus die zalig maakt en vrede brengt;
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^--- doch stellig ook de lijdende en gekruiste Christus, en dat
_gaat best!
Een verminderd geloof beheerscht slechts een gering gedeelte van het leven ; teruggedrongen wordt het ook onzuiver, met
trots vermengd, haast levenloos en niet voedend. Het verliest
zijn zin. Het wordt een bouwvallige hindernis die, dank zia
schroom en lafheid, nog staande blijft ; een leeggeloopen, verwaarloosde dorpskerk... Hoogstens is het een dalende zon ; en
haar roode brand op blauwe wolken blijft nog, voor aestheten,
een imponeerend schouwspel. Waar het niet aan het zenith
staat, in het midden van alles en alles verlichtend, verliest
het zijn gloed. Waar de geloovige, in het geloof, niet vooreerst
deemoed ziet, dienende lief de, gebed en offer ; waar het hem
slechts een mooi ideaal is, dat, omwille van de tucht of de
aesthetica niet mag verdwijnen : daar is het vermengd en
verbasterd. Een verminderd geloof niet onder de menschen,
maar in een mensch is altijd een verbasterd geloof. Geen
Katholiek of priester veroordeelt het (het rookende lemmet
dooft men niet uit!); maar niemand mag het als normatief
beschouwen. Normatief is alleen het geloof dat den mensch,
gehoorzaam en offerend, buigen doet voor het vreedzame licht,
hetwelk hem bovenmate gelukkig maakt.
Juist omwille van het verminderde gehalte van het geloof,
leggen wij, op zijn totaliseerende rol, sterk den nadruk. Heel
het Leven verloopt onder zijn invloed. Niet altijd is een geloovige daarom met geloofszaken bezig ; niet alles stelt hij
zoo van het geloof afhankelijk, dat het zijn zelfstandigheid
zou verliezen ! Maar dezelfde man die gelooft, arbeidt op het
veld van wetenschap, techniek of kunst ; in zijn binnenste zijn
geen water- en luchtdichte schotten : alles wordt uit een
vaatje getapt.
Een vurig geloovige begrenst weliswaar het eigen veld van
'wetenschap en kunst : zooveel te dieper fundeert hij, in de
eeuwige ordening, hun onveranderlijke waarde en waarachtigheid. Met zooveel te meer ernst en ruimer horizon legt hij er
zich op toe. Hij wandelt in het licht. Altijd hoeft hij daaraan
niet te denken ; altijd geeft het toch, aan wat hij denkt of doet,
kleur en vorm, ruimte en perspectief, uitzicht op de oneindig.heid.
Een vurig geloovige aanvaardt alles en alien op de wereld.
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Alles en: alien weet hij in een heiliging door Christus om--sloten. Maar hij kant zich tegen bedrog en verwarring ; den
booze weet hij overal aanwezig, -- en hoe de engel van de,
duisternis zich voordoet als de engel van het licht.
Met een bijzondere toepassing en met een paar vergelijkingen
willen wij het eerste deel samenvatten en besluiten. Men heeft.
wel eens getwist over het begrip katholieke kunst; en de dooddoener was dat katholieke kunst kunst is van een katholiek
mensch, afgezien van diens bijzondere bedoeling, toon en onder-werp. Een noodzakelijke correctie vergat men daarbij (persoonlijk tenminste hebben wij Naar nergens gelezen) : katholieke kunst is kunst van een katholiek mensch, bV wien het
geloof leveed is. Want in onzen tijd mag men dat zoo maar
niet onderstellen ; en een verminderd katholicisme waarborgt
de katholieke kunst evenmin als de kunst-zonder-meer ....
Doch daarover in het tweede deel.
Eerst nog de vergelijkingen ! Een schip vaart op zee. Alles
van het schip is op de overvaart berekend; maar alles hoeft
daarom niet nat te zijn. Enkele jaren geleden, toen, te Antwerpen, de tunnels onder de Schelde werden ingehuldigd, ging de mop rond dat zij onder water stonden ... Jawel, maar zij
bleven toch droog ! Heet het menschdom staat onder de waterer
van Gods bovennatuurlijke barmhartigheid ; maar de menschelijke natuur blijft ongeschonden. Ieder mensch wordt, als een
schip, gedragen door de vloeden van Gods liefde ; maar hij
beweegt zich door eigen kracht. Een totaliseerend geloof be-staat in het altijd doorwerkende besef , dat de mensch, aanvaardend en medewerkend, zich bij Gods wiegende genade
moet aanpassen, evenals een schip bij het water. Voor de zee--vaart bestaat het toch!
II
DE TWEEDE PLAATS VAN DE KUNST
I. — Schoonheid en kunst staan in het midden : eenerzijds tusschen geloof en godsdienst, anderzijds tusschen wetenschap.
en staatkunde.
Gedragen door de wateren van Gods bovennatuurlijk schenken, waarbij hij zich dient aan te passen, leeft de menssch.
nochtans zijn eigen zelf standig leven ; en het belangrijkste be-
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standdeel daarvan is de schoonkeid en kunst : het belangrijkste
omdat, daardoor juist, de aanpassing geschiedt. Dat bedoelden
we, toen we van de tweede plaats van de kunst spraken.
Schoonheid en kunst staan, in de hierarchie, onmiddellijk onderr
het geloof en den godsdienst, onmiddellijk boven de wetenschap en geheel het natuurlijke leven.
Strikt genomen, is het natuurlijke leven een ontdekken, ontginnen, veroveren, ordenen, beheerschen. De mensch, van
nature koning der schepping, bemachtigt zijn rijk. Door maatschappelijke ordening en staatkunde, door staathuishoudkunde
en techniek, door waarneming en wetenschap : hij onderzoekt,
hij onderneemt, hij brengt samen en vordert, pogend, nadenkend,
weer pogend. Heel zijn bedrijvigheid reikt, uit zichzelf, naar
individueelen en maatschappelijken vooruitgang, naar steeds
meer uitgebreide wetenschap en ordening. Welnu, tusschen
dat alles eenerzijds (laat ons kortheidshalve zeggen : tusschen
de wetenschap en de staatkunde) , anderzijds het geloof en den
godsdienst, staan, in het midden, de schoonheid en de kunst.
Zij staan in het midden. Met geloof en godsdienst, met wetenschap en staatkunde hebben zij jets gemeens en verschillen er
toch weer van. Van geloof en godsdienst verschillen zij door
het onderwerp, dat uit zichzelf natuurlijk is : hetzelfde als dat
van wetenschap en staatkunde. Daarvan verschillen zij echter
door de psychologische houding : een gehoorzaam aanvaarden,
deemoedig en getrouw, en dat is juist de houding bij geloofszaken. Materieel met de wetenschap verbonden, formeel
met den godsdienst, is de kunst gelijk aan de vlakte, die,
volgens de sage, tusschen de belegerde stad Troja lag en het
schepen-kamp de Achaiers. Op die vlakte ontmoetten de vrienden elkander en stieten de legers opeen. Daar golfde de strijdlinie op en neer, heen en weer : zij was van beide partijen en
van geen van beide.
Schoonheid en kunst staan in het midden. Het schoone is niet
het van God geopenbaarde, maar het doet zich als openbaring
voor. De kunst is niet het sekuur ordenen, stuk voor stuk, van
de werkelijkheid; zij is een oproepen van haar algeheelheid
ieder kunstwerk heeft een symbolischen inhoud, waarin, wie
het aanvaardt, alles weerspiegeld ziet. Tusschen de zee en het
vasteland strekt zich, bij ebbe, een breede zandstrook uit,
regelmatig geribd door de weggespoelde baren. Zoo zijn de
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schoonheid en de kunst : het barenspel van het geopenbaarde
godsieven trekt er zijn beeld in ; toch is het slechts zand en
schelpen, gelijk, wat verder, de duinen.
,

H. -- Bijzondere punten.
Van deze alles omvattende rangschikking uit, kunnen

we tal

van bijzondere punten belichten.,
1. Het wezen van de schoonheid en de bestaansvoorwaarden
van de kunst.
De schoonheid, zooals ze op de wereld bestaat, komt voort

uit het natuurlijke doorwerken van Gods bovennatuurlijke openbaring en genade. Waar een vijver omheen een huffs ligt, wemelen, op alle wanden en kamers, de spelende zonnevonken van
het watervlak ; evenzoo doorglanst het spel der Verlossing ook
het natuurlijke scheppingsbestaan. Schoon is de schepping, in
zoover zij den mensch iets hoogers vertoont dan zichzelf ; in
zoover zij hem, den heerscher, iets onbeheerschbaars openbaart, hetwelk hem toch vanzelf en diep bevredigt. Schoon is
zij, In zoover ze (dat hoeft de mensch daarom niet to weten)
sporen vertoont van de H. Drievuldigheid. De mensch die
schoonheid waarneemt, ondergaat een zuiverend en verheffend
genot, een verlichting en warmte, een werkzaamheid en rust.
Als een speelsch geheim verschuilt en vertoont zich de schoonheid op de wereld ; als een zaligmakende verrassing doorhuivert
zij den mensch : een stond in het paradijs !
Kunst is het oproepen van de schoonheidssfeer. Een van
leven met al het bestaande, vertoont zich daarin een min of
meer omlijnde werkelijkheid (het behandelde onderwerp van
het kunstgewrocht) : een ware mikrokosmos, als zoodanig
aanwezig en inwerkend. Dat inwerken geschiedt door een als
hieratische styliseering : de kunst staat, tegenover de schoonheid, ongeveer zooals, tegenover het geloof, de liturgie staat
en de sacramenten ; of ook, maar minder precies en in een
lagere orde, zooals de wetenschap, de techniek en de maatschappelijke ordening staan tegenover de waarneming, het
bewustzijn en het individueele pogen.
Schoonheid is een vluchtig weervinden van het verloren
paradijs met zijn buitennatuurlijke gaven ; een kortstondige
ontheffing aan de distels en doornen dezer aarde. Kunst, ware
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kunst, is de geheimnisvolle omtoovering van het dreigende
heelal tot een verkwikkend Eden. Zij is, in haar zuiverste
verschijning, supra-rationeel en volkomen onverwacht : een
totaal verrassende, gelukkig makende openbaring, met een bij smaak van weemoed.
Corollarium. De schoonheid van immoreele en perverse
kunstwerken.
En toch, met deze voorstelling bereiken we de werkelijkheid
geenszins. Immoreele en perverse kunstwerken schijnen we
eenvoudig to negeeren ! Met welk recht?
.Denken we even terug aan den wereldstrijd om Christus,
aan de twee kampen waarin het menschdom zichzelf verdeelt.
Er is een wereld van het goede, er is een wereld van het kwade
de volmaakte weerspiegeling van de ware wereld, in werkelijkheid niets meer dan een spiegelbeeld. De Franschman Alfred
de Vigny vergelijkt het kwaad aan het onbewogen watervlak
van een diep liggenden put : de trouwe weergave van den
fonkelenden sterrenhemel, maar sterren zijn beneden niet (cfr.
Eloa) . Er is een ware wetenschap en een schijn-wetenschap,
een ordelijke staatkunde en een wanordelijke schijn er van, een
ware kunst en een bedrieglijke kunst, een ware godsdienst en
een schijn-godsdienst ; en de diabolische schijn-wezens zijn in
alles aan de geheiligde ware wezens gelijk : in alles, niet in
het wezen zelf, ze zijn bedrog. De duivel is de aap van God;
heelemaal doet de engel van de duisternis zich voor als de
engel van het licht : hij sticht boosheid en wanorde.
Er is een schijn-kunst. Een kunstenaar die Christus verloochende, verliest daardoor noch zijn talent, noch zijn werkkracht. Van evenveel kunstzin en bereiken getuigen zijn werken
als, ceteris paribus, andere. In niets uitwendigs is hij de mindere; het wezen van zijn werk alleen is bedwelming en verlaging, prikkel en opium, bedrog.
En nu bereiken we de werkelijkheid. Zoowel de arbeid van
goed gerichte als van geperverteerde talenten heet, in feite,
kunst. Kunst is een bonte verzameling van werken die naast
elkander vloeken. Oude productie werd, met den tijd, nogal
geschift ; al blijft ook, aan sommige namen en tijdstippen, altijd
perverse arbeid kleven. Maar in de laatste eeuw, vooral daar
men de kunst meer en meer isoleerde, bood de zoogenaamde
cultuur ons zulk een kluwen aan van waarheid en bedrog, van
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echte kunst met de oude katharsis, van valsche kunst met de
verbijsterde bedwelming : dat niemand het, voorloopig, geheel
kan ontwarren. Uitzonderlijke talenten en temperamenten
onderscheidt men nogal gemakkelijk ; het eigenlijke gehalte
der geboden kunst lichtende zuivering of benevelende verlaging bespreekt men thans zoo weinig, dat het diepste
wezen van de schoonheid bijna totaal veronachtzaamd ligt : een.
asschepoester!

2. Wisseiwerking tusschen kunst en wetenschap (.gtaat'
kunde), tusschen godsdienst en kunst.
Een ander bijzonder punt, heel precies ons onderwerp nu,
moeten wij belichten. • Kunst staat tusschen godsdienst en
wetenschap, zelfstandig tegenover elk van beide en met elk
van beide verbonden. Waarin bestaat de wisselwerking ?

a) Kunst en wetenschap vooreerst. De wetenschap en de
staatkunde, heel het natuurlijke leven trouwens, fundeeren de
kunst ; zij leveren haar materie en, toevaliigerwijze, methode
en doel. Meer dan eens ontbloeien zij in schoonheid ; altijd
maken zij een diepere, een breedere, een edeler kunst mogelijk.
Van den anderen kant levert de kunst haar eigen ontdekkingen,
in zoover zij behoudbaar zijn, aan de wetenschap en aan de
samenleving over. Deze classificeeren ze, ontdoen ze van de
rillende schoonheid ; maar vorderen gestadig. Wanneer de
menschen het heelal veroveren, vormen de kunstenaars, avontuurlijke verkenners, de mobiele voorhoede ; de vaklieden van
wetenschap en staatkunde de rustige bezetting.
De neiging bestaat soms om, met wetenschappelijke procode's of staatkundige tendenzen, eon kunstwerk op to bouwen.
Van de bewijzende of overtuigende kracht van een roman zal
men spreken, een creatief werk een - studie of een thesis
noemen. Op een beperkte schaal is dat goed en nuttig : alles
is vermengd, en bijkomstigerwijze komen, bij een kunstwerk,
redeneering en inductie, didactiek en practische bedoelingen to
pas. Bijkomstigerwijze slechts ! Wetenschap en maatschappijleer zijn kunstmatige constructies, een kunstwerk moet als
organisch gegroeid voorkomen ; doch door kunstmatig bemesten, besnoeien, opleiden, laat men een boom, naar zijn
schoonsten vorm, het weelderigst volgroeien.
Te weinig bekommeren veel hedendaagsche kunstenaars zich
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orn de wetenschap, orn de samenleving : ten zeerste valt het te
betreuren ! Liever bouwen zij op het zand ! Hoeveel werken
worden nog geschreven (historische romans b.v.) die een aanzienljjke voorstudie vergen 7 Hoeveel kunstenaars zijn nog tot
de doorgezette, meteen tuchtvolle concentratie in staat, waartoe de wetenschappelijke opleiding de beste, dikwijls de eenige
ieerschool is? Hoeveel zijn nog in staat tot zelfcritiek ? En
anderzijds, hoeveel willen nog, vrij van ieder individualisme,
oprecht en eenvoudig aanbieden << hetgeen den volke goed
is >>'*' . . . Vergelijk de cultureele en wetenschappelijke ontwikKeling, de staatkundige belangstelling en menschlievende doeleinden van een Platoon, een Vergilius, een Dante, van Vader
Vondel zelfs die koopman was, en niet het minst van het
natuur-kind Gezelle . . ., vergelijk ze met de eruditie-naar-demode, met de bevreemdende orientatie van meer dan een modern
romanschrijver, met het besloten narcissisme van meer dan
een dichter, met het eclectisch-willekeurige van een veelwetend
en zelfzeker essayist . . . loud kunst van wetenschap, van
staatkunde gescheiden ; maar verbreek de banden niet!
Evenzeer te betreuren, dunkt ons, de onverschilligheid van
de vaklieden der wetenschap, der staatkunde, voor de kunst.
Niet altijd wint hun wetenschap aan methode en klaarheid,
watzij verliest aan bloei en bloemen. Niet altijd werkt een
grover staatkundig systeem dieper, zeus breeder, in en door.
Is de Fransche wijsbegeerte b.v. er zoo slecht Jij gevaren, dat
Bergson zijn intulties in een poëtischen kunstvorm stak ? En
zijn de beste propagandisten van sociale ideéën en idealen de

kunstenaars niet geweest?
Dan moeten wij nog op de diabolische verbijstering wijzen in haar diepste wezen diabolisch - waardoor men de wetenschap, de techniek, de maatschappijleer, als de veroveraars
van de kunst evenals van den godsdienst voorgesteld, zelf tot
kunst en godsdienst verheft. Tamelijk los hangt deze aberratie
met ons onderwerp samen : nooit kon de menschheid zich
meer verarmen!
b) Wat de wetenschap is voor de kunst en de kunst voor de
wetenschap : die verhouding herhaalt zich ongeveer tusschen
de kun8t en den godsdienst. De kunst moet, in de menschelijke
bedrijvigheid, den godsdienst doordringen ; heel haar veld, even
ruim als het leven, kan de godsdienst bestrijken en omvormen.
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Niet om niet heeft het evangelic de goede tijding ook een
onschatbare kunstwaarde. Vanzelf trouwens gaat de kunst, bij
iederen aanzienlijken arbeid, in religieuze waarden over ; en
nooit zal een kunstenaar, gewetensvol, ernstig en onthecht,
langen tijd arbeiden, of zijn inspanning transformeert hem
hij wordt er ingetogener, inniger, meer mystiek bij. En daartegenover weer : het geloof en de godsdienst stutten en beveiligen de anders tengere en onbedrevene schoonheid en kunst.
Altijd is de kunst de jonge arend die nog niet vliegen kan;
altijd doet de godsdienst, de oude vogel, het hem voor en be
veiligt zijn pogen. Zelfs levert de godsdienst al zijn motieven en
themata aan den kunstenaar over; aan den niet geloovigen
kunstenaar zelfs, die hen dan, van hun bovennatuurlijken oor-M
sprong eenigszins ontdaan, meer toegankelijk maakt en hun.
mysterie behoudt : kunstwerk ! ... Zoolang de eerbiedige schroom
bewaard blijft, den kunstenaar eigen, en zoolang de persoonllijke interpretatie nergens een geloof spent in het gedrang
brengt ; zien wij daartegen weinig bezwaar.
Vooraan in ons opstel vergeleken wij de kunst met de mooie
slingerplant omheen den stevigen geloofsstam. - Op een punt
blijft die vergelijking in gebreke : de slingerplant verstikt den
boom, de kunst verbreidt den godsdienst. Zij leert de menschen
het warme mysterie bevroeden, de voedende diepte verkiezen
boven elke schrille klaarheid. Godsdienst en kunst zijn samen
de tropische waringin-boom. Deze breidt zijn takken uit, die
ten gronde neigen en daar wortel schieten. Hij vormt een.
priedl een onontwarbaar dak van takken en loover. De zwaree
middenstam is het eerste geloof sleven ; de kunst heeft het, in
een veel breederen tiring, tot groei en bloei gebracht, en in
het reusachtige gewas valt niet meer te onderscheiden waar
het geloofsleven eindigde en het kunstleven begon.
Verscheiden kunstenaars, ook katholieke, schakelen thans
al wat naar godsdienst zweemt systematisch uit. Als
discipline (wanneer zij namelijk de materie der kunst, en, in
bepaadle gevallen, haar procede's willen vernieuwen) is dat
verklaarbaar. Zij doen echter meer : bij ieder artistiek slenteren vreezen zij God te ontmoeten : zelfs niet als een verren
gloed verdragen zij het brandende braambosch ... Nooit zal,
op die wijze, hun kunst hoog reiken ; en heelemaal niet denk=
beeldig is het gevaar dat zij zich, onder den schijn van ver-
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breeding en zelfstandigheid, naar ontbinding en perversie richt,
diabolisch.
Maar anderzijds moet de geloovige gemeenschap, moeten de
katholieke leiders, de kunst de zelfstandige kunst bevorderen. Niet alleen met wat kleurramen, modernen kerkbouw,
patronaatstooneel en spreekkoren ; niet alleen met wat propaganda-schriften en stichtende lectuur! Zelfstandige kunst;
maar, ernstig, degelijk en nederig! De artistieke (zelfs de literair-artistieke) opleiding van onze katholieke jeugd blijft dikwijis schematisch, schamel en grof (zij is Beotisch, zou een
humanist zeggen) ; vurig katholieke kunstenaars ontmoeten,
van hooger hand, soms heel wat anders dan welwillende sympathie. En toch, meenen wij, kon God ons Katholicisme, natuurlijk gesproken, niet beter bevorderen dan door een paar letterkundigen van formaat, waarlijk geloovig en edel.
Samenvatting van het tweede deel.
Samenvattend besluiten het tweede deel, dat wij de tweede
plaats van de kunst betitelden. De kunst voedt zich aan de
wetenschap en het leven ; zij leunt aan tegen het geloof en den
godsdient. Gescheiden van de wetenschap en het leven, versmalt zij tot ascetische en stichtende voorstellingen en lectuur;
gescheiden van het geloof en den godsdienst, vergroft zij tot
een pseudo-wetenschappelijk naturalisme, tot brutale tendenzen ; orienteert zij zich gemakkelijk demonisch. Nog grooter is
het gevaar, wanneer zij zich van het geloof en den godsdienst,
zoowel als van het leven en de wetenschap gescheiden houdt.
Dan heeft de kunst lets van het spiritisme : zij kan boerenbedrog zijn of subtiele verbazing, naieve nieuwsgierigheid of
ziekelijke verslaafdheid aan prikkels ; gemakkelijk wordt zij,
onvermoed nog, ontbinding en duivelswerk.
III
TOEPASSING OP ONZE TOESTANDEN
De kansen, in ons land, van een gezonde kunst, aanleunend
tegen het geloof.
Onze uiteenzetting zou in de lucht hangers, indien wij Naar
niet, in een derde deeltje, systematisch op onze toestanden toe-
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pastern Ook een bondige toepassing zou echter een nieuw
opstel zijn. Laten we dan heel kort en met aphorismen spreken.
Welke zijn, in ons land, de kansen van een gezonde kunst,
aanleunend tegen het geloof?
:1. Ddt geloof moet het Katholicisme ztjn.
Het geloof, waartegen de kunst aanleunt, moet, bij ons, het
Katholicisme zijn. Dat zit (het ware geloof trouwens ) te diep
in onze traditie ; het is nu nog te algemeen verspreid. De kansen
van de kunst zijn, hier, met die van het Katholicisme verbonden.
Over ons verminderd Katholicisme spraken we daarstraks.
Dat geheel onze literaire productie nog in een intense geloofssfeer zou ademen, lijkt, voorloopig tenminste, wel uitgesloten.
Voor een aanzienlijk deel blijft dat mogelijk : dan zal dat deel,
als de talenten wat meewillen, ook het hoogste staan en het
meest bestendige blijken te zijn.
Als de talenten wat meewillen ..., en we mogen daarbij
bedenken dat ons land, artistiek, een van de vruchtbaarste
gronden van Europa is.
2. De wisselwerking tusschen geloof, kunst, wetenschap.
Welke zijn dan de kansen van een gezonde kunst?
De wisselwerking tusschen geloof, kunst, wetenschap bljft,
bij ons, nog zoek. Nu, op alle domeinen, voor onze cultureele
zelfstandigheid, zooveel ijver aan den dag wordt gelegd : wij
vonden, om het met een woord van sportjournalisten te zeggen,
de juiste carburatie nog niet. Voorbeelden in Engeland en
Frankrijk, waar meerdere staatslieden schrijvers zijn, en geleerden kunstenaars, belichten duidelijker de gewenschte cohaesie.
3. Europeesche invloeden en onze eigen zel f standigheid.
Maar de kansen van een gezonde kunst?
Grootendeels hangen zij of van de harmonische wijze, waarop
vij, in de volgende jaren, de Europeesche invloeden in ons
kunnen opnemen en toch onszelf blijven ... Dit zou weer een
geheel opstel vergen : hoe wij tegelijk besloten dienen te blijven
en ons te verruimen !
Het beste van onszelf, onze persoonlijkheid en onze traditie,
is onze grootste schat ; maar eeuwen of hankelijkheid en beslotenheid binnen nauwe grenzen hebben onze voornaamheid
geschonden, ons zelfbewustzijn verminderd, onze fierheid ge-
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broken. Daarbij heeft de internationale industrie zich van het
cultuurleven meester gemaakt : bijna zonder overgang staan
wij, onlangs kleine menschkens nog, voor de grootmachten van
dezen tijd (want zoo noemt men terecht pers, film en radio) .
Laat het onbewimpeld gezegd zijn : dikwijls gaan we met
cultuurproducten om, als nieuwe rijken met alles wat voor
geld bereikbaar wordt gesteld.
Europeer worden >>, << het Europeesche peil >> : deze en soortgelijke macht- en wachtwoorden zijn thans, bij de critici,
gemeenplaats. Gedeeltelijk luiden zij bedrieglijk ! Want de
Europeesche mentaliteit bevat thans vrij veel decadente, ja
demonische bestanddeelen ! Wij spraken b.v. van de allereerste
plaats van het geloof. Welnu, vanaf de XVIIIe eeuw heeft men,
in Europa, de wetenschap en het leven tegenover het geloof
gesteld ; vanaf de XIXe eeuw, de staatkunde, de staathuishoudkunde, de kunst. In de XXe eeuw zelfs den godsdienst;
thans bestaat er toch een << mythe van de XXe eeuw >>, die
bloed en eer >> heet. Van iedere verwarring en verwording
draagt de literaire productie de sporen ; en nu wil men schriften,
boeken, theoriën alles door elkaar bij ons binnenloodsen;
terwijl de aesthetische vlag de meest verderfelijke lading dekt.
Dat zou cultuur, dat zou Europeesch peil zijn ! Gewelddadig
verscheurt men de meest elementaire pudeur, predikt men
twijfel aan als middel tot verdieping... Veel schijn-kunst en
demonie liggen in het zoogenaamde Europeesche peil verscholen
Goddank, daar is in Europa ook jets anders ! Daar zij teekenen van een nieuw, van een zuiver katholiek leven ; en het is
een bewijs voor onze voorstelling dat de meest evenwichtige,
de meest constructief-creatieve kunstenaars geloovigen, ja
Katholieken zijn. Wij denken o.m. aan Claudel en Chesterton,
aan Sigrid Undset en Gertrud von Le Fort. Laten we naar zulke
voorbeelden Europeer worden ! Europeer zoo verheven en edel
mogelijk ! Geen doorsnee-Europeers, van decadentie omwoekercl ; groote Europeers, gelijk, van de XIIIe tot de XVIe eeuw,
onze voorvaders dat waren !
Critiekloos meedrijven met de Europeesche strooming gelijk
ze thans onder kunstenaars bestaat, schendt ons wezen, onze
kunst, ons geloof. Trap liever den duivel op zijn staart ! Zelfstandig uitzien naar Europeesche bevrijding, verbreeding, ver-
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heffing, brengt ons, dank zij ons vruchtbaar land, misschien
onvermoede schoonheid.
IV

BESLUIT
Met een overtuiging legt u aanstonds, geachte lezer, dit
opstel ter zijde : dat wij aan den duivel gelooven... Ja, en wij
zouden ons evenzeer op Bloy, Bernanos, Dostojewski, vooral
op Gide kunnen beroepen, als op de katholieke doopgeloften
en op het evangelic van Joannes. De wereldstrijd om Christus
is de eenige samenvatting van de geschiedenis. Evenals Christus, evenzoo bestaat en werkt de duivel op de wereld ; op alle
domeinen neemt men demonic waar naast heiliging; in de
kunst beide door elkander.
Maar de ware kunst sluit den duivel buiten. Verscheiden
van onze kunstenaars, ook in hun artistieken arbeid door hem
bedreigd, moeten hem weren. Niet zoozeer stichtend en propageerend hoeven zij to werken (die woorden . klinken wat laf en
nuchter) ; maar met en door hun kunst dienen zij deemoedig
den waren God, die alles schiep en alien verloste.
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De Duitsche koloniale poI'I*t*Iek
HET ECONOIVIISCH ARGUMENT
door Mej. DE CAIGNY, Lie. H. en Cons. Wetensch.

Den 17n Januari 1934 legde Mr. Hugenberg aan de ekonomische Conferentie te Londen een memorandum voor waarin hij,
om ekonomische redenen, in naam van Duitschland de vroegere
Duitsche Afrikakolonien terugeischte. Dit optreden verwekte
opschudding in de landen van West-Europa en het werd door
de ' Duitsche regeering officieel afgekeurd. Nog geen drie jaar
later, dan 30n Januari 1937, gaf A. Hitler zelf, voor de heele
wereld, een plechtige bekrachtiging van den kolonialen eisch
en de wereld verwonderde zich niet over deze verklaring. De
Duitsche koloniale propagandadienst had zijn werk goed gedaan : de ekonomische theorie over de levensnoodzaak voor
Duitschland om opnieuw in het bezit van zijn vroegere kolonien
te worden gesteld, had in het buitenland haar weg gevonden.
Op deze theorie steunden alle verdere koloniale verkiaringen,

-

ook die op 30 Januari 1.1. door den Fuhrer afgelegd. Wij willen

ze hier uiteenzetten om er de werkelijke beteekenis van na te
gaan.
Het grondstoffen- en << Raum »-vraagstuk maakt voor de
Duitsche ekonomisten een organisch geheel uit, onafscheidbaar van het koloniaal probleem. Immers, de menschen leven
van de krachten van het << Raum >> -- bodem, water, lucht •
daarbij speelt hun tegenwoordigheid in een of ander gebied
slechts een ondergeschikte rol. Groot-Brittanie bij voorbeeld,
leeft van de krachten van het Imperium; Belgie voedt een bevolkingsoverschot door de Raumkracht van Kongo, zonder
eraan te denken zijn werkloozen naar Centraal-Afrika te zenden.
Voor volkeren die binnen de eigen staatsgrenzen niet over
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voldoende << Raumkracht >> beschikken, zijn drie oplossingen
mogelijk :
aankoop van grondstoffen door middel van uitvoeroverschot;
kunstmatige grondstofverschaffing in eigen land;
grondstofverschaffing uit eigen kolonilen.
Hoe staat het Raum-arme Duitschland tegenover deze mogeIijke oplossingen?
Aankoop van grondstoffei door uitvoeroverschot.
Deze oplossing eischt, voor een sterk geindustrialiseerd land
als Duitschland, een geweldig uitvoeroverschot, dat het de
Duitsche ekonomie zou mogelijk maken, met behulp van de
hierdoor verworven deviezen, de noodige grondstoffen aan te
koopen. Deze uitvoermogelijkheid is echter de laatste jaren
sterk verminderd vooral tengevolge van de ekonomische ontwikkeling van de nieuwe landen. De voortschrijdende industrialiseering van de overzeesche landen en de opbouw aldaar van
eigen industrien tot het vervaardigen van afgewerkte produkten, hebben de afzetmogelijkheid voor Duitsche produkten
beperkt. Deze vermindering van afzet maakt het bedrag der
buitenlandsche deviezen steeds kleiner en belet een genoegzame
grondstofvoorziening voor de Duitsche industrie. De grondstoffennood brengt echter weer een vermindering mee van de
bedrijvigheid der industrie, wat tenslotte den uitvoer weer
doet dalen.
De eerste oplossing is dus voor Duitschland uitgesloten.
Kunstmatige grondstofprodu

ee.

(c Dezen weg is Duitschland ingeslagen met het 2de vierjarenplan. Binnen 4 jaren zal Duitschland van het buitenland
onafhankelijk zijn gemaakt voor alle stoffen die door een of
andere Duitsche uitvinding of techniek uit Duitschen bodem
kunnen verkregen worden. We kennen ons doel, we kennen
ooze kracht, we kennen echter ook de grenzen die de natuur
heeft getrokken voor een werkelijk toereikende grondstofvoorziening. >> Dat is het oordeel van A. Hitler zelf. Krachtige
pogingen werden gedaan om kunstmatige rubber en synthetische petroleum te produceeren *; maar vooral om vervangings-
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produkten voor textielwaren te bekomen werd alles beproefd;
men trachtte ook rationale metaalgrondstoffen te ontginnen,
wat echter mislukte ; eindelijk werd geen moeite gespaard
om den landbouw te intensifieeren en te beschermen. De verwachte resultaten blijken echter niet bereikbaar te zijn en er
blijft voor Duitschland nog enkel de derde oplossing open
Grondstof verschaf fing uit eigen kolonien.
Duitsche kolonie**n zijn een levensnoodzaak omdat Duitschland
het recht heeft in zijn levensbehoeften te voorzien.
Duitschland heeft een tekort aan grondstoffen voor zijn
industrie daar zijn bodem slechts enkele ervan oplevert. Daarenboven is het in de onmogelijkheid om genoeg voedingswaren
voor zijne dichte bevolking te produceeren. Om zich deze produkten aan te schaffen kan het trachten zijn landbouw te intensifieeren en zooveel mogelijk << Ersatz >> te vervaardigen. Het
is nochtans bij lange niet doenlijk op deze wijze in de bevoorrading van het land volledig te voorzien. Voedingswaren en
grondstoffen moeten dus in het buitenland aangekocht worden.
Hiervoor heeft Duitschland echter deviezen noodig, welke enkel
uit een aanzienlijk uitvoeroverschot kunnen bekomen worden.
Daar het op dit oogenblik onmogelijk gemaakt wordt dit te
verhoogen, moet een middel gevonden worden om op een andere
manier aan grondstoffen en aan buitenlandsche deviezen te
komen. Dit middel ziet Duitschland in de teruggave van zijn
voormalige koloniien.
Tot hiertoe de Duitsche stelling. Onderzoeken wij nu of ze
op een deugdelijken grondslag steunt.
Bestaat er een voedingswaren- en grondstoffenvraagstuk
in Duitschland?
Het land is in dit opzicht inderdaad slecht bedeeld. Terwijl
Groot-Brittanie voor 14 belangrijke grondstoffen totaal onaf hankelijk is van het buitenland, kan Duitschland slechts voor
steenkolen en potassium volledig zijne behoeften dekken. Voor
ijzer, zink, graphiet, magnesiet, zwavel en gebruikshout hangt
het gedeeltelijk van het buitenland of en voor 26 andere grond-
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minerale olien, tabak, ijzererts 70 % , huiden en bontwerk, bruinsteenerts 50 ,% , zinkerts 30 % , timmerhout 25 % .
Het feit dat Duitschland deze grondstoffen geheel of gedeeltelijk mist beteekent niet dat het daardoor belet wordt zijn
industrie ervan te voorzien, wel echter dat het ze in het buitenland moet koopen, hetgeen op zijn betalingsbalans drukt.
Om den invoer van grondstoffen te verminderen en hierdoor
deviezen te besparen, heeft de nationaal-socialistische politiek
van geleide ekonomie haar aktie in 3 richtingen doen gevoelen :
ontwikkeling der produktie van inlandsche grondstoffen,
ekonomie in 't gebruik van de grondstoffen, opzoekingen naar
Ersatsprodukten.
Dank zij de beschermingsmaatregelen, steeg de veestapel,
van 1933 tot 1936, van 3 1/2 millioen tot 5 millioen stuks, maar
alleen om Duitschland van wol te voorzien zijn er reeds 60 millioen stuks noodig. De produktie van de andere textielwaren,
zooals vlas en hennep, werd sterk aangemoedigd en dekt de
behoefte aan vias voor 75 % , aan hennep voor 25 % . Proeven
werden gedaan om jute te acclimatiseeren. Zelfs sisal werd
bij Frankfurt beproefd. Men kon echter geen resultaten verwachten van een poging die op dergelijke wijze de natuur
tegenwerkt.
Een strenge reglementeering werd ingevoerd voor het gebruik van nieuwe grondstoffen door de onderscheiden takken
van de industrie en voor het herbewerken van oude en gebruikte stoffen. B.v. het gebruik van rubber is streng beperkt,
alsook van wol en katoen. De versleten juteweefsels, afval van
koper en rubber mogen niet zonder toelating verkocht worden,
enz., enz.
Den 9n September 1936 kondigde Hitler in Nuremberg het
tweede vierjarenplan aan dat de autarcie verder moet doordrijven. Dit was noodig omdat, niettegenstaande alle moeite,
de bekomen uitslagen nog geen beslissenden invloed hebben
uitgeoefend op den toestand in het algemeen genomen ; want
het overschot van den invoer op den uitvoer van grondstoffen
is steeds verhoogd tot in 1935, zooals blijkt uit het << Wochenbericht des Instituts f iir Kon junkturf orschung» van 12 Februari
1936. Het invoeroverschot van de jaren 1932, 1933, 1934 en
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1935 bedroeg nl. respectievelij k 792, 983, 1425 en 1418 millioen Reichsmark.
De eisch om kolonien.
Den 20n Februari 1938 verklaarde A. Hitler voor den Reichstag : << Was immer wir aber auch durch eine solche Steigerung
der deutschen Produktion erreichen, es konn die Unmoglichkeit der deutschen Raumzumessung dadurch nicht beseitigt
werden. Es wird daher von Jahr zu Jahr starker die Forderung
nach jenem kolonialem Besitz ertonen, den Deutschland einst
nicht anderen Machten weggenommen hat, and der fur diese
Machte heute sachlich so gut als wertlos ist, fur unser eigenes
Volk aber unentbehlrlich erscheint.
Nochtans had Dr Schacht te Frankfurt am Main in 1936
verklaard, « dat de vroegere Duitsche kolonien niet den rijkdom bezitten van de Engelsche of Nederlandsche gebieden,
dat ze nooit het grondstoffenvraagstuk voor Duitschland zullen
oplossen, en dat men zich moet hoeden voor elke illusie in dit
opzicht. >'
Hoe hierover oordeelen ?
Laat ones, met behulp van statistische gegevens, trachten
na te gaan wat de teruggave van de Afrikaansche gebieden
voor Duitsehlands ekonomie zou kunnen beteekenen.
Voor 1935 deden enkele verhoudingen tusschen de koloniale
produktie en den Duitschen invoer zich als volgt voor:
Voor katoen
7,9 % van den totalen invoer
was de verhouding 3,1 %
Voor zuidervruchten 3,7 % van den totalen invoer
was de verhouding 30,0 %
Voor koffie
2,3 % van den totalen invoer
was de verhouding 14,2 %
Voor bananen
2,3 % van den totalen invoer
was de verhouding 58,6 %
Voor huiden
2,1 % van den totalen invoer
was de verhouding 3,9 %
Voor boter
2,1 '% van den totalen invoer
was de verhouding 4,2 %
Behalve deze produkten voeren de kolonilen nog sisal, phos-
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phaten, kakao, palmolie, aardnoten, ossenhuiden, rubber uit,
maar voor deze stoffen bedraagt de Duitsche invoer minder
dan 1 % van den totalen invoer. Duitschland zou dus uit zijn
koionie"n slechts een geringe dekking vinden voor zijne behoefte aan de voornaamste grondstoffen, die het verplicht is
in te voeren. Het beseft dat evengoed als wie ook en daarom
drukt het minder op het bedrag aan grondstoffen die het zou
bekomen dan wel op de deviezenuitsparingen die volgens zijne
ekonomisten het resultaat zou zijn van een teruggave zijner
kolonien.
In de kolonien zal nl. dezelfde munt de Mark als in het
moederland gangbaar zijn, hetgeen het Duitsch monetair gebied uitbreidt. De produkten in de koloniien door Duitsche
ondernemingen voortgebracht of opgekocht kunnen dan, indien Duitschland zelf ze niet noodig heeft, aan het buitenland
verkocht worden, hetgeen aan de Duitsche ekonomie vreemde
deviezen bezorgt, betalingsmiddelen die Duitschland zal aanwenden voor het aanschaffen der grondstoffen die het onmogelijk uit den eigen bodem kan trekken.
Hoe groot zal die besparing zijn ?
Het invoeroverschot voor olieachtige produkten bedroeg in
1934 : 719.469 ton, terwijl in datzelfde jaar de vroeger Duitsche
kolonien 98.089 ton uitvoerden -- ongeveer 13,5 % van Duitschlands invoeroverschot.
In 1934 voerde Duitschland 96.149 ton bananen in de
eenige zuidervrucht die hier in aanmerking komt ; in datzelfde jaar voerden de vroeger Duitsche koloniin 26.429 ton
uit, 27 % van Duitschlands verbruik.
Voor de textielwaren bedroeg het invoeroverschot in 1934:
115.199 ton waarvan 37.971 ton sisalinvoer. De sisaluitvoer
uit de kolonien bedroeg datzelfde jaar 72.510 ton of ongeveer
190 1% van Duitschlands sisalinvoer en 62 % van het invoeroverschot van textielproducten.
Eindelijk voerden de koloniien in 1934: 322.602 ons good en
258.967 karaat diamant uit.
Welke besparing aan deviezen maakt die u.itvoer uit de koloniën mogelijk ? Om ons hiervan rekenschap te geven moeten
wij de waarde van hun uitvoer nagaan. Het bedroeg in 1934:
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156 miliioen RM. Welnu Duitschland voerde dat jaar voor 4.451
millioen RM. in en zijn invoeroverschot aan industrieele en
landbouwgrondstoffen bedroeg 1.425 millioen RM., bijna het
tienvoudige van den totalen uitvoer der kolonien.
Ongetwijfeld zal Duitschland de productie in zijne kolonies
opvoeren. In welke maat is dat mogelijk ?
Men schat in 't algemeen in Duitschland op 500 millioen RM.
het totaal bedrag van den mogelijken uitvoer van de kolonien
ingeval na de teruggave aan het Reich, de Duitsche administratie een tot het uiterste gedreven exploitatieplan toepast. In dat
geval zou de verhouding, bij een onveranderd invoercijfer van
Duitschland, 12 % bedragen, wat zeker niet onbeduidend is.
Het voorbeeld der Duitsche ekonomisten volgend, vergeleken
we den uitvoer uit de vroegere Duitsche koloniale gebieden,
voor een bepaald produkt, met het invoeroverschot van datzelfde produkt in Duitschland. Verder vergeleken we hun totalen uitvoer met het totale bedrag van den invoer in Duitschland. Deze methode om de deviezenbesparing te berekenen
steunt evenwel op een onjuiste veronderstelling; die nl. dat de
gansche uitvoer der kolonien naar het Reich zal gaan, hetgeen in gewone omstandigheden onmogelijk is, aangezien
een belangrijk gedeelte van deze gebieden deel uitmaakt van
het < Conventioneele Kongobekken >> en dus, ten gevolge van
internationale overeenkomsten, onderworpen is aan het « open
door >> stelsel. Waar dit stelsel van breeden vri jhandel in voege
is, moet het moederland rekening houden met andere landen
en soms in hooge mate. Voor Duitschland is de toestand nog
moeilijker daar het in de kolonien zal staan voor een gevestigden handel waarin het zelf tegenwoordig slechts voor 19 millioen RM. tusschenkomt. Indien Duitschland, om zijn economische macht over deze gebieden uit te breiden, besluit een
zeker aantal aldaar gevestigde vreemde ondernemingen op te
koopen, is er weinig kans dat de huidige eigenaars M
' RM.
betaald willen worden. In dit geval kan de terugkoop het
aangaan van een buitenlandsche leening noodig maken, gewaarborgd door de toekomstige mogelijke winsten van de teruggekochte uitbatingen. Die leening indien ze mogelijk is zal Duitschlands buitenlandsche schuld verhoogen en de dienst
ervan (de te betalen interesten en de aflossing) zal 'vreemde
deviezen eischen. En zal Duitschland niet daaren'hoven de
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openbare schuld dier koloniën moeten overnemen; een schuld
in vreemde munt en die derhalve nogmaals vreemde deviezen
vereischt ?
Duitschland beweert te zullen de productie der kolonir n
aanzienlijk doen stijgen en daartoe in staat te zijn dank aan
zijn onovertrefbare techniek en zijn buitengewone werkkracht.
Het Haag echter niet vergeten dat bijna alle gewesten die het
terugeischt, tropicale gebieden zijn. Duitsche arbeiders kunnen
er niet werken zooals in Duitschland en inlandsche zijn nergens
in Afrika zoo schaarsch als juist in deze gebieden. Heele
streken zijn bijna totaal ontvolkt en reeds nu doet zich een
werkelijke arbeidskrachten-concurrentie voor tusschen de gevestigde ondernemingen.
Het ekonomische argument, waarop de Duitsche koloniale
eisch gesteund is, leidt dus, bij nader onderzoek, tot de vaststelling dat, voor het oogenblik, de vroegere Duitsche koloniale
gebieden niet of slechts in geringe hoeveelheid de ontbrekende
industrieele en voedingswaren kunnen leveren. De onmiddellijke
deviezenbesparing, die Duitschland ervan kon verwachten blijkt
niet .belangrijk te zijn. Nochtans als bezitter van deze kolonien
zou Duitschland den toestand aanmerkelijk kunnen veranderen
en een niet te verwaarloozen voordeel uit dit nieuwe bezit
kunnen * trekken. Een radicale oplossing van de bestaande
ekonomische moeilijkheden, zal de overdracht echter voor
Duitschland niet beteekenen.
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stoffen is het totaal op het buitenland aangewezen, o.a. voor
koper, lood, tin, mangaanerts, chroomerts, kwikzilver, petroleum, asbest, phosphaat, rubber, katoen, wol, zijde, vlas, jute,
hennep, sisal, plantaardige oliien, enz.
De statistieken van den invoer der voedingswaren en grondstoffen geven duidelijk dezen toestand weer. De gegevens Welke
hier volgen werden genomen uit het << Statistisches Jahrbuch
1936 >> en gaan over de jaren 1934 en 1935, daar die door de
Duitsche ekonomisten als basis worden genomen. Sindsdien
hebben zich trouwens geen groote wijzigingen voorgedaan.

Voedingswaren.
Het bedrag van den invoer van voedingswaren is in 5 jaar,
van 1931 tot 1935, verminderd met 5,3 %, van 29,3 % tot
24 ;%© van het globaal invoercijfer. De bescherming van de
binnenlandsche markt en de kolonisatiepolitiek van het platteland hebben een verhooging van nationale produktie veroorzaakt. Volgens Dr Schacht was echter in 1934 het invoerpercentage ten overstaan van het verbruik voor voedingsvetten
uit drooge groenten 50 % , visch 40 % , eieren, vruchten 20 %,
versche groenten 10 % . Begin 1935 werd over het geheele rijk
een <( productiestrijd >> op touw gezet om het rendement van
den landbouw to verhoogen.
Bovendien wordt naar vervangingsprodukten gezocht. Boter
en dierlljke vetten worden vervangen door scheikundige vetten,
uit . nieuwe stoffen getrokken ; koolzaad wordt geplant : een
ploeg walvischjagers uitgerust. Deze politiek van autarcie is
echter wat de vetstoffen betreft, totaal mislukt. Uit de statistieken blijkt het dat in 1936 aan boter werd ingevoerd 10 a
15 % , hesp en spek 10 % , margarine, dierlij ke en plantaardige
vetten 95 a 97 % , oliien en industrieele vetten 88 % van het
verbruik.
Grondsto f f en.
De opzoekingen van het << Institut fir Konjunkturforschung
hebben tot het resultaat gevoerd dat op dit oogenblik 45 %
grondstoffen, door de Duitsche industrie gebruikt, ingevoerd
moeten worden en dat, voor de textielindustrie, deze verhouding zelfs tot 90 % oploopt. Volgens schatting van Dr Schacht
zou de invoer in verhouding tot het verbruik zijn : wol en
rubber 100 % , katoen, industrieele vetten, kopererts 90 %,

268

INVESTMENT TRUST OF FELE .TJ__ C,-STRUST

Investment Trust of Beleggingstrust
door Prof. J. NOLF,
Wisselagent to Antwerpen.

Wat is een Investment Trust?
De I. T. is een beleggingsorganisme dat eenieder in staat
stelt medebezitter te worden van een geheel van prima ondernemingen, waarbij de mogelijkheid van kapitaalsdepreciatie
en onregelmatige rendeering practisch tot een minimum gebracht is.
Deze methode van beleggen is gebaseerd op:
a) de verdeeling van het risico;
b) het rendement ;
c) de gemakkelijke administratie;
d) de kwaliteit van de gedeponeerde aandeelen (underlying
stock) die stabiliteit in tijden van depressie en meerwaarde in
tijden van voorspoed waarborgt.
Zelden komt het voor dat eene geldbelegging deze vier hoedanigheden bezit. Eveneens is de geldbelegger in het algemeen niet in staat een onderscheid te maken tusschen de
gunstige en de ongunstige factoren, die eene belegging beinvloeden. Zelfs indien hij de noodige ervaring bezit, beschikt
hij niet over de noodige gegevens en inlichtingen om bijtijds
de samenstelling van zijn portefeuille te wijzigen, die hem
tegen eventueele verliezen moet beschermen.
Het aangewezen hulpmiddel is hier de Investment Trust.
Voordeelen van de Investment Trust
1. Grootere en kleinere beleggers worden in de gelegenheid
gesteld financieel belang te krijgen in uitgezochte maatschappijen met het groote voordeel van risicoverdeeling.
2. De aandeelen waarin men belang neemt, worden gegroe-
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nzelfde aantal
peerd in Eenheden (Stock Units) die ieder éé
aandeelen van dezelfde maatschappijen vertegenwoordigen. Zoo
vormen b.v.
10 aandeelen van 4 diverse spoorwegmaatschappijen,
10 aandeelen van 4 diverse petroleummaatschappijen,
10 aandeelen van 4 diverse industrieele maatschappijen,
10 aandeelen van 4 diverse openbare nutsbedrijven,
eene Eenheid (Unit) van 160 aandeelen.
Tegen iedere Eenheid worden certificaten of onderaandeeLen uitgegeven die 1/1000, 1/10.000 of gelijk welke andere in
de Trustacte gestipuleerde onderverdeeling vertegenwoordigen.
In tegenstelling met de Houdster-maatschappijen (Holdings)
zijn deze maatschappijen, waarin men interesse neemt, onaf
hankelijk van elkaar en zoodanig verdeeld dat eene waardeverminderirig van enkele dezer, de totale waarde van de Eenheid slechts onbeduidend zou beinvloeden.
3. Dc belegger hoeft zijn portefeuille zeif niet meer te beheeren. De trust neemt op zich het incasseeren van dividenden,
het verkoopen van claims, stockdividenden en opgesplitste aan
deelen en stort deze en andere ontvangsten in een uitkeeringsfonds (curently distributable funds) waaruit dan periodiek
de dividenden aan de bezitters van onderaandeelen (certificaten of sub-units) betaald worden.
4. Provisie en onkosten op den aan- en verkoop van aandeelen en claims, bewaargevingsloon en zoo meer, worden tot
een minimum gebracht.
5. Dividenden worden, in tegenstelling met de gewone aandeelen van maatschappijen, op trimestrieele of halfjaarlijksche
coupons betaald. In sommige trustacten wordt zelfs een vast
minimum bedrag voorzien, onder voorbehoud echter dat dit
bedrag verminderd of vermeerderd kan worden naar gelang de
ontvangsten van de Trust.
6. De aandeelen die de Eenheid vertegenwoordigen en die
de gemeenschappelijke eigendom van de deelhebbers in de I. T.
zijn, worden in safe loketten gedeponeerd en zijn aldus tegen
diefstal en verlies verzekerd.
7. Dc aard en de hoeveelheid van de aandeelen die de Eenheid uitmaken wordt bepaald door deskundigen die slechts
belang nemen in de allergrootste en belangrijkste maatschappijen ter wereld.

-
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Wat weer speciaal de Amerikaansche Investment . Trusts
betreft, wordt enkel geinvesteerd in de beste categorieen van
de door Moody's, Investors Service gewaardeerde aandeelen..
Wat is Moody's Investors Service?
De Moody's Investors Service staat bekend als de strengste
en best georganiseerde Beleggingsinformatiedienst. Zij bedient
zich gewoonlijk van de eerste letters van het alphabet om de
economische, financieele en technische waarde van een onderneming aan to duiden en verleent de aanduiding A en Aa
slechts aan een zeer beperkt aantal maatschappijen. Deze ''behooren tot de beste der wereld.
Al de voornaamste waarden worden door Moody's in 12
groepen verdeeld en geclassificeerd van Aaa tot D, zooals
blijkt uit de volgende tabel :
Aaa '= Amerikaansche staatsfondsen.
Aa tot A ►= De onzekerheid van betaling van kapitaal en.
rente is tot een minimum gereduceerd.
Baa-Ba-B = Minder goed gegarandeerde betaling.
Caa-Ca-C := Minder veilige belegging.
Daa-Da-D 1= Aandeelen van in liquidatie zijnde maatschappijen of waarvan de liquidatie verwacht
wordt.
Wie neemt deel aan de Investment Trust ?
1. De bewaargever of deponent, die de oprichtersmaatschappij van de trust of de trust zelf is. Het is deze die de Eenheid
(Unit) samenstelt en de benoodigde stukken in de beurs aankoopt. Buiten het vormen van Eenheden mag de deponent
zich niet met beurs- of bankoperatien bezig houden.
2. De Trustee of fideicommissaris van de Trust. Deze functie wordt algemeen waargenomen door een bankorganisme,
dat tegen de bij Naar door den bewaargever gedeponeerde aandeelen, certificaten of onderaandeelen uitgeeft. De in bewaring
gegeven aandeelen worden door de trustee-bank geadministreerd.
3. De houders van Trustcertif icaten, die gemeenschappelijk
eigenaar zijn van de door den bewaargever bij de trustee gedepo}neerde Eenheden (Units) .

,

INVESTMENT TRUST OF BELEGGINGSTRUST

271

Eenheid (Stock Unit) en Certificaten (Trust shares
of Sub-Units) (1)
De Eenheid of Stock Unit van een Investment Trust vertegenwoordigd in het algemeen een belangrijk bedrag. Deze
Eenheid wordt door een bepaald aantal aandeelen van uitgezochte maatschappijen gevormd, b.v. 5 aandeelen ieder van
30 in de Trustacte vermelde maatschappijen of in het geheel
150 aandeelen. De bewaargevende trust deponeert de Eenheid
bij de Trustee of Bewaarnemer, die ze administreert. Aan de
Eenheid wordt gewoonlijk toegevoegd een bedrag in contanten
dat als reservefonds moet dienen om de periodieke dividenduitkeeringen op het in de trustacte vastgestelde bedrag te
handhaven. Is het bedrag dat in het uitkeeringsfonds voorhanden is niet toereikend om het vastgestelde dividend uit
te keeren, dan wordt het mankeerende van het reservefonds
afgenomen.
Tegen depot van iedere Eenheid stelt de Trustee (bewaarnemer) aan den bewaargever We Trust) een bepaald aantal
certificaten, zegge 1000 (trust shares of sub-units) ter hand.
Iedere 1/1000 geeft aan den houder recht op 1/1000 in het
kapitaal en de reserves van de oorspronkelijke Eenheid van
150 aandeelen.
De trustacte bepaalt verder, dat de Trustee telkens opmeuw
zal uitgeven 1000 certificaten (trust chares of sub-units)
tegen elk door de bewaargevende Trust bij Naar gedeponeerde
opvolgende Eenheid van aandeelen, geheel gelijk aan bovengenoemde Eenheid, te zamen met een som in contanten als
reservefonds indien dit in de overeenkomst voorzien is.
Ieder opvolgend depot is dus identiek aan het bij de
Trustee reeds berustende depot aan fondsen en contanten en
alle tegen zoodanig depot telkens uit te geven certificaten
zullen gelijke waarde hebben, als de reeds uitgegeven certificaten.
(1) De te Amsterdam, genoteerde Sub-Units mogen niet ender den
naam van Certificaten verhandeld en in de noteering opgenomen worden
omdat de Vereeniging voor den Effentenhandel deze benaming uitsluitend
wil voorbehouden aan Certificaten uitgegeven door Administratiekantoren.

272

INVESTMENT TRUST OF BELEGGINGSTRUST

Gewoonlijk worden deze certificaten (trust shares of subunits) uitgegeven in coupures van 5, 10, 25, 50, 100, 500 en
1000 sub-units. In het hierboven vermelde geval dus in certi.ficaten van 5/1000, 10/1000, 25/1000, 50/1000, 100/1000,
500/1000, 1000/1000 van eene Eenheid (Unit) .
Royement
Houders van 1000 certificaten of veelvouden daarvan, kunnen deze ten alien tijde aan de Trustee ter inwisseling aanbieden en ontvangen daarvoor kosteloos het daarmede overeenkomende aantal Eenheden der gedeponeerde aandeelen,
benevens in contanten het correspondeerende deel van het beschikbare reservefonds en de door de Trustee tot op dit tijdstipt geincasseerde dividenden.
Aaanbod en verkoop van Certificaten
1. Bij aanbod van certificaten kunnen deze opgenomen worden door alle officieele distributors tegen een prijs die iets
beneden den koers van afgifte ligt.
2. Certificaten kunnen eveneens verkocht worden aan de
beurzen, waar ze in de noteering opgenomen zijn, tegen den
koers van den dag.
3. Indien de Trustacte het stipuleert, kunnen houders van
certificaten ten alien tijde deze aan de Trustee ter inwisseling
aanbieden. Zij ontvangen daarvoor kosteloos het evenredig aandeel in de waarde van de gedeponeerde Eenheid, beschikbare
reservefonds en gesncasseerde dividenden.
Duur van de Investment Trust
De duur van een Investment Trust wordt door de Trustacte
bepaald. Na verloop van b.v. 15 of 20 jaar worden al de
Eenheden in de beurs to gelde gemaakt en het provenu wordt
under de houders van certificaten verdeeld in de verhouding
van het in hun bezit zijnde aantal certificaten. Het voorhanden
zijnde reservefonds en uitkeeringsfonds wordt op dezelfde
manier verdeeld.
Hoe functionneert een Investment Trust ?
De orders in certificaten (trust shares, sub-units) die van
clienten binnenkomen, worden gegroepeerd en aan de bewaargevende Trust overgemaakt. Deze koopt in de beurs het
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noodige aantal aandeelen in dat tot het vormen van Eenheden
(Units) bepaald is geworden.
De Eenheden worden door de bewaargevende Trust bij de
bewaarnemende Trustee gedeponeerd en worden van stonde
of eigendom van de koopers van certificaten.
De Trustee levert aan de koopers de aangekochte certificaten
in de door hen gewenschte coupures.
Uitkeeringen
De trustacte bepaalt dat alle ontvangsten door de Trustee
moeten gestort worden in het uitkeeringsfonds waaruit na
betaling van onkosten en belastingen aan de houders van
certificaten uitkeeringen worden gedaan op trimestrieele of
half jaarlijksche coupons, betaalbaar gesteld bij de Trustee.
Is er in de Trustacte een vast bedrag voor iederen vervaldag
vastgesteld, dan wordt dit bedrag betaald onder voorbehoud
van vermindering of vermeerdering naar gelang het uitkeeringsf onds te zamen met het reservefonds het bedrag noodig
voor die uitkeering niet toelaat of overtreft.
De ontvangsten komen voort van :
a) dividenden en ontvangsten in contanten van de aandeelen
onder trustverband;
b) verkoop van claimrechten en van opgesplitste aandeelen;
c) verkoop van stockdividenden en bonusaandeelen;
d) eventueele superdividenden en buitengewone uitkeeringen.
Naar gelang de wijze van dividend-uitkeeringen kunnen de
certificaten zijn : cumulatief of distributief.
A) Cumulatief
1. door herbelegging. Houders van certificaten kunnen het
gedeelte van de uitkeering dat voortkomt uit den verkoop van
stockdividenden, bonusaandeelen, claims en opgesplitste aandeelen, herbeleggen in certificaten om het evenwicht in hunne
fondsenverdeeling te bewaren. Hen wordt dan de gelegenheid
gegeven voor dit bedrag wederom certificaten te nemen tegen
voorwaarden die bij de aankondiging van de dividendbetaling
nader bekend gemaakt worden.
2. door opneming van bonusaandeelen en gesplitste aandeelen in de reeds gevormde Eenheden. Zoo b.v. indien er in de
Eenheid 5 aandeelen zijn die ieder recht geven op 1 bonus-
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aandeel, zullen deze laatste niet verkocht worden en de Eenheid
zal 5 oude ; + 5 nieuwe bonusaandeelen = 10 aandeelen behouden. Gesplitste aandeelen kunnen op dezelfde manier in de
Eenheid opgenomen worden.

B) Distributief
De netto opbrengst van claims, splitsingen, enz., de in uitzonderlijke gevallen te verkoopen aandeelen van gedeponeerde
eenheden, komen eveneens ten goede aan het uitkeeringsfonds.
Het bedrag van het uitgekeerde dividend zal naar verhouding
daardoor verhoogd worden.
Voornaamste soorten van Investment Trust
Management Trusts

Deze hebben het recht naar eigen goeddunken de samenstelling van de gedeponeerde aandeelenportefeuille te wijzigen.
Hier is er natuurlijk aanleiding tot misbruik.

Flexible Trusts
Zooals hierboven. Echter wordt er in de Trustacte bepaald
dat bij den Trustee het recht van veto berust voor alle voorgestelde veranderingen die niet in het belang van de cerf iticaathouders zijn.
Short Term Investment Trusts

Deze zijn uiteraard speculatief doordaat ze bepaald hebben
dat de aandeelen die het onderpand van de certificaten vormen moeten verkocht worden, van zoodra ze b.v. 50 % in
koers gerezen zijn.
Fixed Trusts

of vaste beleggingstrusts. Deze is het meest modern en
meest stabiele. Hier mag geen de minste wijziging in het tot
onderpand dienende aandeelenbezit gebracht worden, tenzij in
uitzonderlijke, in de trustacte bepaalde gevallen. (B.v. plots
liquideeren van eene maatschappij, niet-dividenduitkeering in
verschillende opeenvolgende jaren, enz.)
De houder van certificaten kent de samenstelling van de
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aandeelenportefeuille en kan op ieder oogenblik de waarde
van de Eenheid en de certificaten bij benadering berekenen.
Ziehier, ter verduidelijk van het voorafgaande, de samenstelling van enkele Fixed Trusts (2) :
NORTH AMERICAN TRUSTS SHARES OF N. A. T. S.
Bewaargevende Trust : Distributors Group, Incorporated.
Bewaarnemer-Trustee : The Bank of America National As-

sociation.
Keuze der maatschappijen : 100 % A of Aa in Moody's In-

vestor Service. Dividend uitgekeerd gedurende vele jaren aandeelen genoteerd aan de beurs van New-York.
North American Trust Shares 1955 << CumNATS >> (cumulatief).

North American Trust Shares 1956 << DisNATS >> (distributie f ).

Iedere N. A. T. S. 1955 CUM-NATS, vertegenwoordigt
1/100.000 deel van eene Eenheid van 6000 aandeelen van 34
verschillende maatschappijen.
Iedere N. A. T. S. 1956 DIS-NATS, vertegenwoordigt
1/4000 deel van eene Eenheid van 240 aandeelen van 34 verschillende maatschappijen.
aandeelen
15 % Chemische Ind. E. I. Du Pont de Nemours Cy 200
Eastman Kodak Cy 100
The Proctor and Gamble Cy 100

Samenstelling van de CUMNATS :

(2) De bij ons meest bekende Investment Trusts zijn :
North American Trusts Shares.
American Composite Trusts Shares.
Certificats de Depet de Placements Internationaux (de la S. I. P.
Societe Internationale de Placements, A Bale, Suisse) .
Certificats Gdndraux, Sdrie C Cumulative. Depot d'actions d'Entreprises
industrielles, commerciales et bancaires (de la S. I. P.) .
Keystone Certificates, first and second Issues.
Keystone Flexible Certificates.
Keystone Gold Deposit Receipts, second and third ser.
Gold Producers Fixed Trust.
Corporate Trust Shares.
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Union Carbide & Carbon Corporation
300
6 % Elec. Tech. Ind. General Electric Cy
400
Westinghouse El. & Man. Cy 100
3 '% Staal Ind.
United States Steel Corp.
100
11 % Levensmiddelen The Borden Cy
200
Corn Products Refining Cy
100
General Foods Corp.
100
National Biscuit Cy
200
Standard Brands Incorporated 200
9 1%o Warenhuizen
Drug Incorporated
100
Sears, Roebuck & Co
200
F. W. Woolworth & Co
200
6 % Mac h' enen
American Can Cy
.100
American Radiator & Standard 300
Otis Elevator Company
200
1 % Landb. mach. International Harvester Cy
100
6 % Tabak
The American Tobacco Cy
100
R. J. Reynolds Tobacco Cy
200
2 % Auto's
General Motors Corporation
200
4 % Olie
Standard Oil Cy of N.-Jersey 300
12 % Spoorwegen
Atchison, Topeka
100
N.-York Central Railroad Cy 100
Pennsylvania Railroad Cy
100
Union Pacific Railroad Cy
100
25 % Nutsbedrijven American Telephone & Telegr. 100
Columbia Gas & Electric Co 400
Consolidated Gas Co of NewYork
200
The North American Cy
200
Pacific Gas & Electric Cy
200
Public Service Corp. of NewJersey
100
The United Gas Improvement
Cy
300
100 %
6000
De Eenheid (Unit) is dus 6000 aandeele: a van 34 verschillende
Mijen, verdeeld in 100.000 Certificaten (trust shares, subunits) , verkrijgbaar in coupures van 10-25-50-100-250 en
500/100.000sten.
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De samenstelling van de Disnats is dezelfde. Echter slechts
voor 240 aandeelen, verdeeld in 4000 certificaten, verkrijgbaar
in coupures van 10-25-50-100-250 en 500/4000sten.

S. I. P. PLACEMENTS INTERNATIONAUX, BALE.
Certificate de Depot de 5-10-25-100-1000 Milliemes d'Unites
de Placements Internationaux.
Bewaargeefster
ster : Soc. Internationale de Placements, a Bale,
Suisse) .
Trustee Union de Banques Suisses.
:

Samenstelling :
Ver. Staten 2 aand. American Telephone & Telegraph
2 aand. Allied Chemical
3 aand. United States Steel
3 aand. N-York Central Railroad
8 aand. Standard Oil
10 aand. Woolworth
Belgic
2 parts Reserve Soc. Generale de Belgique
Denemarken 10 aand. Grands Telegraphes du Nord
Duitschland Rm. 1600 I. G. Farbenindustrie
Rm. 1400 Siemens Halske
Rm. 1000 Preussische Pf andbrief bank A. G.
Rm. 2000 Norddeutscher Lloyd A. G.

Zwitserland 5 aand. Societe de Banque Suisse
5 aand. Nestle & Anglo Swiss Condensed Milk
Nederland Fl. 400 Royal Dutch
Fl. 400 Philips Gloeilampen
Fl. 500 Handelsvereeniging Amsterdam H. V. A.
10 aand. B. Swedish Match
Zweden
10 aand. Swedisch Ball Bearing S. K. F.
5 aand. << A >> Prudential Assurance
Engeland
20 aand. com. British American Tobacco
50 aand. com. Bass, Ratcliff & Gretton Ltd.
50 aand. com. Courtaulds Ltd.
3 aand. Canadian Pacific Railway Common Stock
Canada
5 aand. Shawinigan Water and Power Co
Common Stock
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3 act. Credit Lyonnais
1 act. Canal de Suez
5 act. Pechiney (Prod. Chim. Alais, Froges,
Camargue)
4 act. Soc. Nord Lumiere <<Le Triphase>>
10 act. Forges et Acieries du Nord et de 1'Est.

Risico-Verdeeling
Bank en Verzekering 16,51%
12,7 %
Vervoer
12,11%
Electriciteit
Tel. & Tel.
5,0 %
Chemische Prod.
9,8 ,%
Olie
7,2 %
Industrie
9,2 ,%
Brouwerij, Tab. Luc. 12,1 %
Kunstzijde
3,0 %%
Diversen
12,4 %
100

Engeland
Canada
Ver.-Staten
Frankrijk
Duitschland
Nederland
Zwitserland
Zweden
Belgic
Denemarken

%

14,1;%
5,4 %
18,3 '%
15,6 %
13,0 i%
11,9 %
8,9 %
7,4 %
2,9%
2,5 %
100

%

KEYSTONE GOLD DEPOSIT RECEIPTS (second issue)

Bewaargee f ster : Gold Producers Fixed Trust Limited, London.
Trustee : Midland Bank Executor & Trustee Co Ltd London.
Samenstelling van de gedeponeerde Eenheid :
(uitsluitend Zuid-Afrikaansche goudmijnwaarden)
Brakpan Mines Limited
100 aand.
Consolidated Main Reef Mines ant Estate Ltd
40
Crown Mines Ltd
15
Geduld Proprietary Mines Ltd
25
Government Gold Mining Areas (Modderfontein)
Cons. Ltd
50
New Modderfontein Gold Mining, Co Ltd
40
Nourse Mines Ltd
60
Robinson Deep Ltd << B >>
60
Springs Mines Ltd
100
Sub Nigel Ltd
15
505 aand.
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Iedere Eenheid (Unit) is onderverdeeld in 2000 Certificaten
(sub-units) .
TRUST SHARES SERIE << A >> 1932.

ster
Bewaargeefster

Finnish Securities Corporation, Helsinki
(Suomalaisia Arvopapereita OY. - Finska Vardepapper AB.)
Trustee Helsingfors Aktiebank, Helsinki.
:

:

Samenstelling

:

Kymmene AB. (Papier)
Yhtyneet Paperitehtaat OY. (papier)
Finlayson & Co AB. (weefnijverheid)
OY. Suomen Trikootehdas AB. (textiel)
Tammerf ors Linne & Jernmanufaktur AB. (text,
papier en mach)
Finska Socker AB. (suiker)
Pargas Kalkbergs AB. (kalk en cement)
AB. Nordiska Foreningsbanken (bank)
Helsingfors Aktiebank (bank)
Kansallis-Osake-Pankki (bank)

30 aand.
40
3
200
10
60
200
100
150
40

833 aand.
Iedere Eenheid (Unit) is onderverdeeld in 300 certificaten;
in coupures van 1-5-10 en 100.
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Wilsvorming in Scouting
Naar aanleiding van « Het Verkennersleven ; ►
van Dr. Vanhaegendoren. (1)
door Prof. Dr. J. DONCEEL S. J.

Het boek van Verbondscommissaris Dr. M. Vanhaegendoren
is niet alleen voor de Vlaamsche Scoutsbeweging een heele gebeurtenis, het is ook, beschouwd van algemeen paedagogisch
standpunt uit, een werk dat ten voile de aandacht verdient.
Paedagogie heeft maar al te veel de neiging in boekengeleerdheid te vervallen. De huidige opbloei der zoogenaamde
wetenschappelijke paedagogie heeft die neiging nog in de hand
gewerkt. De paedagoog die in zijn Laboratorium experimenteert, of in zijn studeervertrek theorieen neerpent, vergeet
maar al te licht de werkelijkheid, het ruwe jongensmateriaal,
dat zich door zijn proefnemingen niet laat opnemen, met
wetenschappelijke voorschriften geen rekening houdt, en er
maar op los leeft naar eigen aard en drang.
Daarom is het altijd interessant en dikwijls zeer nuttig, als
iemand, die met de twee beenen in die werkelijkheid staat en
alles niet bekijkt door een wetenschappelijke bril, zijn bevindingen meedeelt en vertelt hoe het hem zoo al gaat met het
jonge yolk.
(1) Het Verkennersieven. Paedagogische Studie over het Spel van
Verkennen, door Dr. M. VANHAEGENDOREN, Verbondscommissaris v.
h. Vlaamsch Verbond der Kath. Scouts, Kampleider van de Kluis, D.C.C.,
A.K.L. Met een Inleiding van Dr, A. A. Ramselaar, Hoofdverkennersgeestelijke van de Katholieke Verkenners in Nederland. Deel I — Uitgave
'Vox Romans» Schiebroeck. Standaard-Boekhandel, 1938. Het werk zal
volledig zijn in drie deelen. Afzonderlijke deelen zijn niet verkrijgbaar.
Afname van Deel I verplicht tot afname der andere deelen. Deel II behandelt uitvoerig : Welpen, Verkenners. Deel III bevat : Voortrekkers,
Scouting als systeem. Prijs per deel : Ingenaaid 40 fr.; gebonden 55 fr.
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Als er nu iemand is die volop in die werkelijkheid staat, dan
is het wel Master Vanhaegendoren. Sinds lange jaren leeft
hij dag in dag uit te midden van het jonge yolk, in stad en
dorp, in het kamp en op tocht. Die frissche invloed der werkelijkheid voelt men op de meeste bladzijden van zijn werk.
Dit werk behandelt heel wat aspecten der opvoeding. Spel en
arbeid, eer en trouw, vriendschap en gehoorzaamheid, optimisme en spaarzaamheid, reindheid en wilsvorming komen
beurtelings ter sprake.
We willen hier vooral de aandacht vestigen op de methode
door scouting aangewend in zake wilsvorming, omdat die
methode rijke mogelijkheden biedt.
De beroemde wilspsycholoog, P. Lindworsky S. J., heeft duidelijk doen uitkomen dat het meest doelmatige middel om de
wil der jongeren te vormen daarin bestaat dat men hun een
beroepsideaal bijbrengt. De jongen die weet wat hij later worden wil, en van zijn toekomstig beroep een hooge gedachte
heeft, zal in die gedachte de moed vinden om veel lastigs te
dragen. Als een jongen naar de Universiteit trekt met de vaste
wil een uitstekend geneesheer te worden, verondersteld ook
dat hij in dit beroep niet enkel een winstgevend baantje maar
een ware roeping ziet, dan kan er uit dat voor oogen gehouden
beroepsideaal zulk een bezielende kracht uitgaan dat het hem
door alle moeilijkheden heen helpt.
Dit ideaal beeldt een geheel van sterke, aangepaste en duurzame motieven concreet voor de geest uit, en dergelijke motieven zijn het die de wil sterken.
Om onze jongens dus een sterke wil te bezorgen, moeten
wij hun een solied beroepsideaal bijbrengen. Maar dat is niet
zoo gemakkelijk. Hoe kan een jongen van de Vierde, die nog
niet denkt aan wat hij later met z'n leven doen zal, een
beroepsideaal hebben ?
Sommigen stellen dan ook een algemeen beroepsideaal voor:
elke jongen moet althans een flink christen worden, op zijn
manier Christus navolgen en uitbeelden in zijn leven. Dat zal
voorloopig zijn beroepsideaal zijn.
Maar door zulk een ideaal bereikt men het nagestreefde doe!
niet. Het algemeen christelijk ideaal zal wel aanduiden wat de
jongen moet doen en laten, maar er gaat van zulk een ideaal
voor de doorsnee-jongen geen voldoende bezieling uit. Dat
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ideaal duidt de weg aan, maar geeft niet of niet genoeg de
moed om hem te bewandelen.
We zouden dus een ideaal moeten vinden dat de gewone
jongen van 12 tot 18 jaar aantrekt, en waarin we alle noodige
motieven levend en concreet kunnen samenbundelen.
Wat zou elke aankomende jongen willen worden ? Hoe zou hij
zichzelf willen zien ? Welke mannen dringen zich onweerstaanbaar aan zijn bewondering op?
Het antwoord ligt voor de hand. De jongen kept en bewondert alwie uitmunt door kracht, durf, technische vaardigheid. Hij voelt jets voor helden van alle slag : sporthelden,
ontdekkingsreizigers, uitvinders, radicale politici, revolutionnaire hervormers. Aiwie uitsteekt boven de massa, de anderen
overtreft, dingen vermag die anderen niet aandurven, en vooral die dingen klaar speelt zonder moeite en met zwier, mag
rekenen op zijn eerbied en bewondering.
Met andere woorden : in de jeugdjaren trekken, bij de jongen
althans, de vitale en sociale motieven het sterkst aan. Vitale
motieven : drang naar zelfontwikkeling en zelfontplooiing,
naar kracht en moed, vaardigheid en behendigheid. Sociale
motieven : drang om bewonderd en geprezen te worden, om
de anderen te overtreffen.
Dat is, bij 't eerste zicht, niet erg aanmoedigend. Want de
opvoedende waarde van die motieven staat niet zeer hoog : er
ligt tenslotte te veel zelfzucht in. En die motieven zijn ook niet
duurzaam genoeg om gansch de opvoeding te schragen : na
eenige jaren zullen ze heel wat van hun aantrekkingskracht
hebben ingeboet.
Een groote moeilijkheid dus : de jongens zijn vatbaar, uiterst
vatbaar voor die motieven ; maar die motieven bieden geen
vaste grondslag voor een duurzame wilsvorming. De hoogere,
in 't bijzonder de religieuze motieven, kunnen 't leven lang
bijblijven; verre van met de jaren hun bezielingskracht te
verliezen, gaan ze steeds sterker op de wil inwerken. Maar
voor die motieven, laten we 't eerivoudig bekennen, is de doorsnee-jongen niet zeer gevoelig.
Het redmiddel ligt hier in het verbinden der twee motievengroepen, in het dooreenstrengelen der waarden die ze voorstellen, zoodat de eene onmogelijk schijnen als ze niet met de andere
verbonden zijn. De jongen moet de indruk krijgen (een indruk

PAEDAGOGISCHE KRONIEK

283

die trouwens geheel aan de werkelijke toedracht beantwoordt)
dat hij zich niet volledig kan uitleven als hij niet godsdienstig
is ; dat de ware kracht en mannelijkheid zoo al niet in het
godsdienstige ligt, althans zonder dat godsdienstige niet denkbaar is.
De meeste jongens (2) zullen hun begeesterend beroepsldeaal
ontdekken in de sterke, moedige, handige, technisch bedreven
oudere jongen of man die tegelijk een man is diep doordrongen
van christelijke geest, intens levend van zijn geloof. Door het
mannelijke en sterke in hem zal hij de bewondering van de
jongen opwekken, hem onweerstaanbaar aanzetten tot navolging. De jongen zal dan natuurlijk, bijna zonder het te weten,
en daarom vaak des te hechter, die christen overtuiging en beleving overner ien en weer gaan voelen voor die religieuze waarden die hij zoo marnelijk mooi verwezenlijkt ziet in de oudere
broer die hij bewondert. Laat dan later de vitale en sociale
motieven hun kracht verliezen ; de religieuze zullen, als de opvoeding er tijdig voor gezorgd heeft, de plaats hebben ingenomen
en tot een blijvende kracht zijn vergroeid voor de wil.
Maar dat alles is theorie. Wil iemand nu nagaan hoe praktisch zoo'n wilsvorming moet aangepakt worden, dan ga hij te
rade bij Dr. Vanhaegendoren. Want naast veel ander moois dat
in zijn boek bevonden wordt, lijkt dit ons van 't allerbeste :
hij heeft aangevoeld dat het groote middel voor de wilsvorming moet zijn de persoonlijke invloed van de leider, van de
zheld».
Men leze b.v. volgende regels : << Zij die zelf Verkenner geweest zijn en dus een leider hebben gehad, die man die Beloften afneemt en aan Wien zij ook hun Belofte hebben afgelegd,
de man die spelen maakt en verhalen doet, de man die
zooveel knoopen kent, alle bijzonderheden van Eerste Hulp,
alle middelen van richten en schatten, de man die de
namen van de sterren, boomen en vogels weet, de man die
(2) De meeste jongens, zeggen we. Want sommige bevoorrechten zullen
lang voor de anderen hoogere waarden (aesthetische, intellectueele, zedelijke, religieuze) gaan aanvoelen en waardeeren. Anderen, waarvan de
opvoeding werd verwaarloosd of de aanleg zwakker is, leven nog onder
de dwang der sensorieele motieven (snoepen, bioscoop, genot van alle
slag) . Bij de laatsten lijkt ons de opvoeding onmogelijk indien men niet
eerst de zin voor vitale en sociale waarden opwekt.
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inricht en leidt en bevelen geeft die altijd lukken, -- de man
die met wijs beleid en fijnen glimlach alle moeilijkheden en
twisten oplost, die kort en goed raad geeft, spijkers met koppen slaat en toch niemand daarom kwetst en die in alles
rechtzinnig en << correct >> is, — de man die zijn yolk kept en
die zonder het hun te vragen en ook wanneer zij zelf niet
weten ... dit avontuur, dit spel inzet dat dan past en weeral
goed afloopt, de man die voorzingt het lied dat moed en
vreugde geeft, de leider die voorbidt en zelf bidt ... zoo echt
bidt ... en toch geen kwezelaar is, de man die streng is en
toch steeds lacht en zijn jongens bemint ... en toch niet preekt
of fleemt, — ja zij die Verkenner geweest zijn en een leider
hebben gehad en gevolgd tot eigen leidersleven, zij zullen hun
jeugd oprakelen, die leidersfiguur omstraald zien met idealisme
en een aureool van den afstand, en zij zullen weten wat het is:
de persoonlijkheid van den leider >> (3) .
Voor die wilsvorming door het vroegtijdig bijbrengen van
een beroepsideaal heeft de Scoutsbeweging heerlijke mogelijkheden.
Eerst omdat ze aan de leek zoo'n groot deel overlaat in dit
opvoedingswerk. Uit wat voorafgaat blijkt immers voldoende
dat de << held >> voor een opschietende jongen bijna noodzakelijk een leek zal zijn. De priester staat eigenlijk te hoog voor
de bewondering van de jongen : deze vindt bij hem niet genoeg
dat krachtige, dat heldhaftige, eenigszins uitdagende dat zijn
geestdrift oproept. Of, zoo hij het vindt, dat is het juist bij
priesters die geneigd zijn het priesterlijke In zich wat te verwaarloozen voor iets menschelijkers. Zulke priesters verliezen
trouwens vlug de bewondering der besten onder hun jongens
en kunnen, wat nog erger is, de zin voor geestelijke waarden
bij die jongens fnuiken.
Scouting nu is essentieel een leekenwerk. Zeker, de priester
hoort er thuis, mag er niet ontbeerd worden. Maar hij is niet
de leider, slechts de raadsman, de aalmoezenier. De bewondering, de geestdrift der jongens gaat niet naar hem, maar naar
de Master. En toch kan de stille en sympathieke tegenwoordigheid van de priester zeer veel uitwerken. De besten onder de
jongens, die eerst heelemaal opgingen in hun bewondering
(3) o.c., blz. 308-309.
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voor de Master, zullen stilaan, bij het beschouwen van de priester, gaan aanvoelen dat lichamelijke kracht en durf, vaardigheid en handigheid toch niet alles zijn in het leven ; dat er nog
hoogere waarden bestaan, dat die waarden intenser beleefd
en heerlijker verwezenlijkt worden in het leven van de Priester.
Zoo geschiedt dan stilaan de overgang van de lagere naar de
hoogere motieven. Een Master die zijn mooie rol goed begrijpt zal die rijping niet tegenwerken, maar ze door zijn woord,
en vooral door zijn voorbeeld aanmoedigen en bevorderen.
Het gevaar van elke jeugdbeweging waar de Priester de
voornaamste rol speelt, ligt hem juist daar : instinctief voelt
de paedagogisch aangelegde priester dat hij door vitale en
sociale waarden de jongens moet aantrekken, dat hij zich dus
moet aanstellen als << held >>. En daar lijdt bijna noodzakelijk
het religieuze onder. De overgang van het lagere naar het
hoogere peil wordt er moeilijker of onmogelijk door. Daarom
is de rol van de leek in de jeugdbeweging zoo gewichtig. En
het is een der beste kanten van Scouting dit leeken-apostolaat
zoo beslist te gebru'iken.
De tweede factor die de zoo opgevatte opvoeding in Scouting
bevordert is het openlucht- en avontuurleven. In dit kader is
het voor de jeugdleider veel gemakkelijker de bewondering
van zijn jongens op te wekken. De talrijke wederwaardigheden
van het kamp- en tochtleven geven hem gelegenheid te over
om hun << held >> te worden. Voor de begeesterde jongensoogen
zal hij de waarden, waarvoor zij het meest ontvankelijk zijn,
in levende lijve uitbeelden. Indien hij er voor zorgt dat die
waarden doorvlochten zijn met de hoogere, godsdienstige
waarden, zullen deze geleidelijk, maar hecht en diep, in de
jongensziel vastgroeien.
Als aanvulling van de college- of internaatsopleiding, die de
meesten onzer burgers jongens ontvangen, is Scouting dus zeer
geschikt. We verwijzen naar het degelijke werk van Dr. Vanhaegendoren al wie de beweging in haar rijke veelzijdigheid
wil uitgebeeld zien. Zelfs zij die Scouting als systeem niet willen overnemen, zullen in die bladzijden heel wat wenken vinden
die hun opvoederswerk kan verrijken en vruchtbaarder maken.
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De rustelooze garde !
door Prof. Dr L. G. POLSPOEL

De rustelooze aarde ! Zoo luidt inderdaad de titel van een
zeer mooi en lezenswaard boek, dat voor een paar jaar door R.
Gheyselinck werd gepubliceerd (1) , en voorzeker ten voile de
belangstelling van het lezend publiek in Vlaanderen verdient;
des te meer daar het een groote leemte aanvult. << Planten- en
dierenwereld, schrijf t de auteur in zijn inleiding, zijn ten behoeve van den leek in tal van boeken en tijdschriften gellustreerd en beschreven, doch de geschiedenis van onze planeet,
die in haar groei en ontwikkeling en haar voortdurende vormveranderingen planten- en dierenwereld beheerscht, is het
uitsluitend domein gebleven van de zeer weinigen, vier wetenschappelijke taak het was de aarde en haar rijkdom steeds
meer en meer dienstbaar te maken aan een groeiende techniek
en groeiende behoeften >> (2) . Is het dan te verwonderen, vraagt
hij zich af, dat zelfs << in een tijd, waarin allerwege de belangstelling groeiende is voor de natuur en haar geheimenissen,
...de niet-wetenschappelijke aandacht zoo weinig naar de aarde
zelf is uitgegaan >> (3) . Hierin wil hij dus verhelpen ; en in dit
opzet is hij prachtig gelukt. Zoo meent het trouwens ook
Prof. Potonie. Begroette hij niet onlangs het verschijnen der
Duitsche vertaling met deze vleiende woorden : < in ubrigen
kann, nur gesagt werden dass des Geologe, die sicher ofter
einmal nach einem Buch gefragt wird, das dem Laien die
Elementen der Geologie naher zu bringen vermag, theses Buch
aufs warmste empfelen kann >> (4) . Het is inderdaad een zeer
boeiende inleiding tot de dynamische geologie.
(1) Verschenen bij Scheltema en Holtema, Amsterdam, 1936. - 216 biz.,
96 platen en 157 afbeeldingen.
(2) Idem, biz. 9.
(3) Idem, biz. 9.
(4) Aangehaald in Wetenschap in Vlaanderen, October 1938, biz. 30.
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En dynamisch is ook het bock in wezen en opzet. Reeds de
titel wijst er op ; een titel zoo suggestief als waarheidsgetrouw;
want ook de geschiedenis onzer planeet wordt door een rythmische onrust gekarakteriseerd, zooals de geschiedenis van de
volkeren, die haar bewonen.
Wellicht klinkt dit wat ongewoon. Het aangezicht der aarde
komt ons toch zoo doornatuurlijk voor als een haast onveranderlijk geheel, dat << inconcussa mole >> de eeuwen trotseert, en
slechts door geweldige rampen lean worden aangeschramd. Deze
opvatting is ten slotte zeer logisch, en een spontane reactie
op het uiterst trage verloop voor onze menschelijke tijdrekening althans van de werking der geologische krachten;
werking, die bovendien zeer moeilijk voor onze menschelijke
zintuigen waarneembaar kan zijn, zelfs met behulp van zeer
vernuftig uitgedachte instrumenten. Men denke maar aan de
meer dan 10.000 aardbevingen, die jaarlijks door de seismografen worden opgeteekend, en toch slechts een klein deel
zijn van het totaal.
Trouwens ook de wetenschappelijke middens hebben die
meening wel voorop gezet, en er was een tijd, toen men leeraarde
dat de geschiedenis der aardkorst telkens weer opnieuw onderbroken werd door rampen, die al het leven op aarde vernietigden, zoodat daarna een nieuwe fauna en een nieuwe flora
moest worden geschapen. Zoo luidde toch de zoogenaamde
katastrofentheorie van Cuvier (5) . Scheen trouwens de bijbelsche zondvloed niet in die richting te wijzen en een zeer typisch
voorbeeld te vormen. << Oak bij den geoloog, verklaart Gheyselinck, groeide de overtuiging dat wanneer de Bijbel hem niet
het groote feit van een universeele zondvloed (6) geleerd had,
hij het zelf op grond van onomstootelijke bewijzen had moeten
aannemen >> (7) . Ja, toen het onmogelijk bleek alle moeilijkheden
door een enkele zondvloed op te ruimen, aarzelde men niet
meerdere zondvloeden uit te denken, die achtereenvolgens hun
bestraffend vernielingswerk zouden hebben volbracht. << Het
aantal rampen werd dan geleidelijk uitgebreid, tot men bij den

(5) 1769-1832.
(6) Deze moet echter niet noodzakelijk als universeel worden beschouwd.
(7) Gheyselinck, op. cit., blz. 45.
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45sten zondvloed moest inzien, dat ook de 46ste nog lang niet
toereikend zou zijn >> (8) .
En voorzeker heeft de geoloog bij het aandachtig bestudeeren
der geschiedenis der aarde veel verdronken Atlantiden moeten
opteekenen. Oak ons land werd herhaaldelijk door de wateren
overrompeld ; zeetransgressies en -regressies hebben elkaar
telkens weer opnieuw in den loop der geologische tijden opgevolgd, en wel zoo dikwijls dat de reeks der sedimentaire
formaties, in Belgil afgezet, betrekkelij k volledig is. Zoo heeft
ook de hercynische plooiing zich zeer sterk in de primaire
onderlaag uitgewerkt ; werden de Ardennen hoog opgetorend,
tot een schiervlakte afgeslepen en ten slotte weer opgewelf d ;
en hebben zich nog tal van veranderingen voorgedaan. Maar
de moderne geologische wetenschap meent hiervoor geen beroep
te moeten doen op de katastrofentheorie. Deze is er uit verdrongen, vooral sedert Ch. Lyell (9) het actualiteitsprincipe,
reeds door J. Hutton (10) ingevoerd, stevig fundeerde. De moBerne geologen verwerpen beslist dat er vroeger zoogenaamde
stabiele toestanden zouden geheerscht hebben, evenals het
storend optreden van herhaalde rampen, << pour les besoins de
la cause >> uitgedacht. Zij meenen dat er steeds en voortdurend
veranderingen in en op de aardkorst hebben plaats gehad, en
dat deze veranderingen kunnen worden verklaard door verschijnselen en krachten, die nu nog werken ; al willen ze graag
toegeven dat het tempo en de intensiviteit dezer laatste in den
loop der tijden hebben kunnen schommelen. Ze drukken er op
dat er absoluut geen noodzakelijkheid is te veronderstellen dat
de feiten zich vroeger op een andere manier dan nu hebben
voorgedaan, en mogen zich derhalve zeer terecht << actualisten »
noemen. Dat deze opvatting ten slotte een ontzettend aantal
jaren en eeuwen veronderstelt, achten ze absoluut geen bezwaar. Trouwens, schrijf t Gheyselinck, << vooral in de geologic,
moet men er immers op bedacht zijn dat de begrippen <<langzaam» en <<plotseling>> slechts zeer betrekkelijk zijn. Tegenover
een verschijnsel dat millioenen jaren duurt, en dus uiterst
langzaam verloopt, is een ander, dat zich reeds na duizend

(8) Idem, blz. 46.
(9) 1797-1875.
(10) 1726-97.
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jaren voltrokken heeft, ongewoon c< sneb , hoewel het naar onze
twintigeeuwsch snelheidsgevoel volkomen in rust schijnt.
Hij die this het geschiedenisboek der aarde wil openslaan,
.late de hem eigen begrippen omtrent snelheid en duur varen
een korte, zeer korte tijd in deze geschiedenis is
laat ik ook
Bens een getal noemen
bijvoorbeeld 10.000 jaren, en de
grootste snelheid in om het even Welk geologisch gebeuren is
Ana vele jaren waarachtig nog nul >> (11) . De lezer weze dan ook
niet verwonderd te vernemen dat de aarde ouder is dan
40 millioen, en jonger dan milliarden jaren (12) .
Zoo wordt dan door de actualisten de geschiedenis der aarde
herleid tot een permanenten strijd tusschen twee groepen van
krachten, die op de aardkorst inwerken, de inwendige en de
uitwendige; strijd, die naar het woord van Escher, steeds aan
den gang wordt gehouden door de bestraling der zon en het
ontbreken van fysisch-chemisch evenwicht in het inwendige der
aarde (13) . Voortdurend verbreken zon en vorst en regen en
biologische invloeden den fysischen samenhang der gesteenten;
voortdurend wordt het puin uitgeloogd en weggevoerd door
stroomend water en wind en gletschers ; voortdurend worden
en of genet, uit de oplossingen neergeslagen of door
deze stoffen
dierlijke en plantaardige organismen tot organogene sedimenten
omgezet. En konden deze krachten ongestoord doorwerken, dan
zou ten slotte het hoogste en het massiefste relief geheel
worden afgevlakt. Doch zoo ver gaat het wel niet. c Het valt
zeer te betwijfelen of een werkelijke schiervlakte ooit in haar
monotone onaantastbaarheid kan voltooid worden. Gesteld
immers, dat de theoretische erosie-cyclus zich inderdaad ongestoord zou kunnen voltrekken en een schiervlakte zou ontstaan,
daar waar zich vroeger een gebergte verhief, dan zou dit nog
een belangrijke verstoring moeten beteekenen van het evenwicht
in de massa-verdeeling aan de oppervlakte der aarde >>, waaraan
de aardkorst zich geleidelijk aanpassen moet, en door plaatselijke bewegingen het verbroken evenwicht herstellen. Welnu,
juist deze geleidelijke aanpassing << is oorzaak dat het waarschijnlijk wel nooit tot een voltooiden erosie-cyclus komen kan...
-

(11) Gheyselinck, op. cit. blz. 41.
(12) Idem, blz. 77.
(13) A.igemeene Geologie, Amsterdam, 1934, b1z. 71.
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Een gebied, dat na intensieve erosie in voldoende mate afge-dragen werd om een verstoring van het evenwicht merkbaar te
maken, , zal naar de beginselen der isostasie door een geleidelijke
rijzing de al te groote plaatselijke lichtheid der aardkorst.
trachten te compenseeren... Er ligt dus wel degelijk een wetmatig verband tusschen erosie en beweging. De kring sluit
zich trouwens volkomen : zoodra een deel der aardkorst door
eenige beweging boven den zeespiegel en binnen het bereik
der atmosfeer gebracht wordt, grijpt de erosie vernielend in,
en zoodra de erosie ergens ver genoeg is doorgedrongen om
haar kwade gevolgen merkbaar te maken, kan er ook niet.
langer van een rustige aardkorst sprake zijn >> (14) .
Eveneens heeft een verandering in de massa-verdeeling aan.
de oppervlakte der aarde, een verbreken dus van het bestaande
evenwicht noodzakelijk voor gevolg << dat de aarde zich geheel
aan deze nieuwe omstandigheden aanpassen moet, en de aardas
een andere orienteering zal aannemen >> (15) . Ja, dat de pool.
aan 't wandelen gaat!
Nog andere voorbeelden zouden kunnen worden aangehaald
om dit rusteloos streven naar een steeds verstoorden even-wichtstoestand te belichten. << Het geologisch gebeuren in en
op aarde, resumeert Schrijver, wordt in werkelijkheid beheerscht
door een voortdurend wisselen van allerhande invloeden, die in
een harmonisch samenspel de gedaante onzer aarde bij voortduring wijzigen >> (16) . En zooals de titel het zeer duidelijk
suggereert vormt dit rusteloos streven naar evenwicht het
hoofdthema van het boek, de centrale idee, waaraan al het
overige wordt gesubordineerd, het zwaartepunt en de pool, het
uitgangspunt en het doel der uiteenzetting, de leiddraad, die
haar voorthelpt en het hoofdmotief dat steeds weerklinkt. << Het
is nu eenmaal mijn kwade bedoeling, bekent schrijver zonder
schroom of angstvalligheid, om binnen de beperking, die en
vorm en opzet van dit boek mij opleggen, alleen die opvattingen
aan te halen, welke de voortdurende en naar bepaald evenwicht
bewegende rusteloosheid onzer aarde het best verduidelijken > (17).
,

-

(14)
(15)
(16)
(17)

Gheyselinck, op. cit. blz. 107.
Idem, blz. 23.
Idem, blz. 81.
Idem, blz. 21.

WETENSCHAPPELIJKE KRONIEK

291

Men misgunne hem echter deze eenigszins « dichterlijke vrijheid >> niet. Zijn boek werd inderdaad niet als een <c handboek
der dynamische geologic >> bedoeld, maar als een inleiding ; en
wat het wellicht door 's Schrijvers eclectisme aan volledigheid
verliest, wint het voorzeker aan overzichtelijkheid en leesbaarheid. We zouden het dan ook liefst vergelijken aan een epische
film, die op ingrijpende wijze de groote fasen der wording en
verwording der aardkorst afrolt, inzettend met het raadselachtige begin en eindigend met het fascineerend-mysterieus,
majestatisch afdrijven der continenten.
Schrijver besloot zijn inleiding met de verklaring dat hij de
opdracht van den voortvarenden uitgever met geestdrift heeft
aanvaard, en bij de uitvoering veel genoegen ervan heeft
gesmaakt. Dat zal ook wel het gevoelen zijn van den weetgierigen lezer, die zijn boeiend boek ter hand neemt.
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De motiveering van gerechtelijke uitspraken
door Mr. R. VAN LENNEP, advocaat

Voor menschen van onze eeuw ligt het voor de hand dat men
niet zonder weer dwingende beslissingen mag treffen. wanner
iemand iets opgelegd wordt, wanneer een bepaalde daad of
gedraging ontzegd - wordt, wanneer een persoon tot iets veroordeeld wordt derwijze dat al deze beslissingen dwingend en
uitvoerbaar zijn, niettegenstaande elk verzet, dan is het duidelijk
dat telkens zulkdanige beslissing getroffen wordt, ze met redenen omkleed zij.
Het dwingende gezag dat van een gerechtelijke beslissing
uitgaat en op lijf en goederen door een onverzettelijke macht
kan uitgevoerd worden, vindt geen verrechtvaardiging in zichzelf doch moet de beweegredenen aangeven die de uitspraak
wettigen. Dit noemt men de motiveering.
De belgische grondwet legt de motiveeringsverplichting voor
elk vonnis op. Deze verplichting in hoof de van hem die ze
moet vervullen is steeds een product van beschaving geweest.
Niet immer bestond de motiveeringsverplichting; ze was onbekend wanneer de uitspraak steunde alleen op het gezag en
niet op de reden.
De romeinsche beschaving kende de motiveeringsverplichting; het mag trouwens niet verwonderend aandoen dat de
grootste juristen aller eeuwen deze elementaire noodzakelijkheid hadden ingezien.
Bij het ten onder gaan der latijnsche beschaving, bij zoover
deze nog verbonden was aan het romeinsche rijk, verviel deze
verplichting of werd ze vervangen door andere pleegvormen
of waarborgen. Niet alien echter hadden het voordeel recht
to hooren spreken zooals dit geschiedde onder den elk van
Vincennes en meerderen waren de opvatting toegedaan .dat
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het volstrekt tot niets hielp beweegredenen aan te geven. Een
bekend jurist schreef voor de fransche omwenteling in verband
met de motiveeringsverplichting door de rechters : << s'ils veulent le faire, cela depend d'eux ; neanmoins it vaut mieux ne
pas declarer ces motifs, afin de ne pas donner lieu a des
chicanes de la part de celui qui aura perdu sa cause >>.
Anderen hadden een gansch bizondere opvatting van rechtspreken, zooals blijkt uit de beschrijving van een gerechtsver-.
handeling van 1644: << Le juge ne sachant a qui ajug r la
cause, ordonna qu'il serait presentement jette" au sort et, a cet
effet, pris deux courtes pailles ou buchettes entre les mains
et enjoint aux parties de tirer : et pour scavoir qui commencerait a tirer, ayant jette' une piece d'argent en l'air et fait choisir
par le demandeur l'un des cotes de la dite piece, et ayant apparu
le cote choisi, it lui fut donne de tirer le; premier l'une des
buchettes serrees par le juge entre le pouce et l'index, en sorte
qu'il ne paraissait que les deux bouts par haut, leur declarant
que celle des parties qui tirerait la plus grande gagnerait la
cause : de sorte que la defenderesse ayant tire la grande, deferant le jugement a la providence divine, elle fut renvoyee de
la demande pour le regard de la pistole, sans depens. >> Zooals
men ziet was voor den rechter Bridoye de vraag zeer eenvoudig,
en de beslechting van het geschil, dat tot voorwerp had eene
vraag in teruggave van een geldstuk dat naar beweerd werd
enkel overhandigd was geworden om het na te kijken, was het
niet minder.
Deze opvatting was gelukkiglijk niet algemeen. Steeds hebben
eminente geleerden de noodzakelijkheid der motiveering ingezien en verkondigd : Nec decreta exeant cum silentio, zegt Bacon,
sed judices sentenciae suae rationes adducant, idque pal-am
atque astante corona.
De encyclopedisten beweerden zelfs : « le jugement est une
operation de 1'ame : c'est un acte de recherche par lequel
apres avoir tache de s'assurer de la verite la raison se rend
a son evidence >>. << Pour y parvenir fame combine, compare ce
qu'elle veut connaitre avec precision ; elle pese les motifs qui
peuvent la decider a agir ou a ne pas agir; elle fixe ses desseins;
elle choisit les moyens qu'elle doit preferer pour les executer.
De bevoegdheid tot rechtspreken die voor de fransche omwenteling werd uitgeoefend door de parlementen kende de motivee-
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ringsverplichting zoolang het parlement als rechtscollege fungeerde. De motiveeringsverplichting verviel wanneer deze
instellingen zich een wetgevende bevoegdheid toeeigenden zooals
door een fransch geschiedschrijver-jurist zeer duidelijk werd
in het licht gesteld : << les jugements et les arrets etaient
motives autrefois. Mais lorsque les parlements se firent les
emules de la puissance legislative et vinrent s'arroger le droit
de reglementer, ils of f ecterent, meme dans les arrets prives,
de parler le language des lois, et de laisser tomber les oracles
de leur justice ' sans daigner rendre compte des raisons qui les
avaient determines >>. Het gebeurde nochtans dat deze instellingen zich gewaardigden hun orakels te verduidelijken : << les
tours souveraines sentaient quelquefois le besoin d'instruire les
avocats et les parties des raisons qui avaient determine le
jugement, dans les causes difficiles et notables. Les presidents,
apres avoir prononce, avertissaient le barreau << de ce que l'on
>>, et disaient quelle maxime avait
devait apprendre de
juge, quelle question, quelle difficulte ».
Zooals we aanvankelijk hebben aangestipt werd de motiveeringsverplichting in de belgische grondwet opgenomen. De
rechterlijke uitspraken moeten dus met beweegredenen omkleed
zijn.
Door beweegredenen verstaat men de beschouwingen ten
aanzien van de feiten en ten aanzien van het recht door den
rechter aan de hem voorgelegde betwisting gewijd en dienende
tot wettelijke vestiging van het vonnis.
Er bestaat echter een verschil tusschen de rationeele en de
formeele motiveering. De rationeele motiveering is het wikken
en wegen van het voor en tegen en de formeele motiveering
is de uitdrukking dezer overwegingen. De formeele motiveering kan echter ook een louter formaliteit zijn ; dit is het geval
wanneer de beweegredenen zwak, onbenullig of ondoelmatig zijn.
Men kan den rechter niet verplichten immer goed te oordeelen ; men kan hem echter opleggen steeds beweegredenen en
overwegingen weer te geven. De motiveeringsverplichting is
aldus een waarborg van goede rechtspleging maar kan onmogelijk steeds het beste verzekeren. In dit opzicht schreef Cruet
zeer joist : << d'une maniere generale par une sollicitation systematique des lois, on pourrait arriver, avec un peu d'adresse,
justifier n'importe quelle decision dans n'importe quel sens .
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Uit de omschrijving van het begrip der motiveering mag men
niet afleiden dat ze een zuiver rationeele handeling is. De
motiveering wordt niet opgebouwd uitsluitend uit rationeele
deductie. Het ligt voor de hand dat de psychologische factoren
een groote rol spelen in de wording der gerechtelijke beslissing.
De genesis der motiveering werd zeer uitvoerig onderzocht
en op treffende wijze belicht door Wundt, Ribot, Kaufmann en
anderen. Het gevoelen en het rechtsbewustzijn spelen hierbij
een groote rol, en in de meeste gevallen wordt een oplossing
ingezien en deze nadien omkleed door beweegredenen.
Inderdaad, in zeer veel te beslechten gevallen voelt men de
beslissing aan ; deze schijnt zich van uit het onbewustzijn op
te dringen, en neemt vasteren vorm aan wanneer men gedurende een onderzoek dat men geheel onpartijdig wil, als een
onbewuste opwelling gevoelt die in overeenstemming is met
.de billijkheid en de rechtvaardigheid.
Hi eruct volgt dat de rol van het bewustzijn en de menscheiijke gevoelens niet onderschat mogen worden. Het staat evenzeer vast dat men deze neigingen niet onvoorwaardelijk mag
involgen om partijdigheid of onwillekeurige en ongewilde onrechtvaardigheid te vermijden.
In dit opzicht komt de geschreven wet als een norm en een
grens voor. En hier ook, is de formeele motiveering van zeer
groot nut.
Zoodra de formeele motiveering geen algemeene of vage
formules zijn, doch een nauwkeurige omschrijving en opsomming van de redenen voor en tegen, mag men de zekerheid
hebben dat de beslissing zich zal kunnen verantwoorden.
Practisch heeft de motiveering een enorm belang.
De verplichting de wet toe te passen heeft een practische
sanctie in de verplichting deze wetten minstens te vernoemen
door de motiveering.
Tot dusverre bestaat er in de belgische rechtsleer en rechtspraak geen vaste noch algemeene theorie van de motiveering.
Het is de, rechtspraak zelf die gedurende meer dan een eeuw
stilaan de elementen heeft verschaft die eenmaal zullen toelaten uit de ontelbare mogelijkheden van het practische leven
blijvende beginselen of te leiden die zullen bijdragen tot het
verzekeren van een goede rechtsbedeeling.
-

,
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Het Nieuwe Midden-Europa
door Prof. Dr. J. A. VAN HOUTTE (Leuven )-

Het was dezer dagen vier maanden geleden dat de Vier
Groote Mogendheden, bij de historische ontmoeting te Munchen,
het accoord sloten waarmede zij, ten koste van een drastische
verminking van de Tsjecho-Slowaaksche republiek, het toenmaals dreigende oorlogsgevaar uit den weg ruimden, en dat
Duitschland en Groot-Brittannie" in een plechtige verklaring
den oorlog voor eeuwig uitschakelden als instrument ter regeling van hun onderlinge betrekkingen. Velen zullen er geweest.
zijn die sedertdien met een stijgende onrust de ontwikkeling
van de internationale gebeurtenissen gadesloegen. Voorzeker,
deze waren niet bijster geschikt om de hoop die alle menschen
van goeden wil in Europa op de Conferentie te Munchen.
hadden gesteld, nader bij Naar verwezenlijking te brengen.
Hadden velen ervan een tamelijk duurzame bevrediging van
de diplomatische atmosfeer in West-Europa en in de wereld
verwacht, het zou niet lang duren of de - feiten zouden hierop
een klinkend dementi verschaffen. Reeds in October herbegonnen misverstanden zich of te teekenen tusschen Duitschland
en Groot-Brittannië, naar aanleiding van de versterkte bewapening welke het Britsche Rijk zich voornam uit te voeren
het is gemakkelijk te begrijpen dat niets de regeering van
Londen kon afhouden de herbewapening door te drijven, waaraan de rampspoedige gevolgen van de Labour-regeering een
overhaast tempo dwongen te geven. Maar Duitschland, dat
weinig vatbaar blijkt te zijn voor een klaar begrip van de
politiek van andere mogendheden, aanzag deze koortsachtige
bewapening, stellig ten onrechte, als agressief tegen zich gericht, terwijl Groot-Brittannie wel een der laatste landen ter
wereld zal zijn om agressieve bedoelingen te koesteren. Hier
geldt natuurlijk sneer dan in Welk ander geval ook het bead
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posszdentes !... Aanvang December was het dan de Italiaansche
betooging voor Corsica, Tunis, Dsjiboeti, en Suez, welke de
atmosfeer kwam vertroebelen. Hoezeer ook Italia door toestanden van vroeger op de twee laatstgenoemde punten in zijn
koloniale expansie wordt tegengewerkt, het was duidelijk dat
zijn vorderingen niets positiefs zouden voortbrengen, daar zij
op een wijze waren voorgebracht die met de beruchte finezza
van bezuiden de Alpen maar in zeer ver verband stond.
Kortom, ruirn twee maanden na Munchen was Europa weer
op het rampspoedige stadium van de verdeeling in twee fronten
afgezakt, met alles wat dit begrip aan bedreigingen voor de
toekomst inhoudt. Wil dat zeggen dat met Munchen de laatste
kans voor een vreedzame regeling van de hangende kwesties is
verdwenen ? Wij gelooven het niet, want dat zou neerkomen
op de veronderstelling dat een der vier Groote Mogendheden
bewust een oorlog, en daarmede de vernietiging van de Westersche, dus ook van zijn beschaving, nastreeft. Het experiment
van Munchen zal dan toch wel minstens dit resultaat hebben
gehad, dat de verantwoordelijke staatslieden ervan bewust zijn
geworden dat de oorlog kan vermeden worden op het oogenblik
waarop men hem vroeger voor onvermijdelijk hield, te laatster
ure.
op een minder algemeen plan nochtans heeft Munchen wet
resultaten, en van diepgaander aard, geboekt. De Conferentie
van 29 September is de belangrijkste stap geweest sedert de
Vredesconferenties van 1919 naar de aanbaning van een nieuwe
orde in Midden-Europa. Het is ons opzet in de tegenwoordige
bijdrage de gevolgen na te gaan van de historische gebeurtenis
voor de verschillende landen die het dichtst erbij zijn betrokken,
om daarna een oordeel te wagers over de inwendige waarde,
de duurzaamheid en de verdere gevolgen van de getroffen
regeling voor de ontwikkeling van dit gebied, en, meer algemeen, van de Wereldpolitiek.
Door de Conferentie te Munchen werd Tsjechoslowakije
ongetwijfeld zwaarder getroffen dan ooit met een land dat
geen militaire verplettering had ondergaan geschiedde. Het is
hier niet de plaats om terug te komen op de omstandigheden
die deze verminking onvermijdelijk maakten (1) . Het is duide(1) cfr. Vrede in. Streven, VI, 1938-1939, blz. 72-90.
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lijk dat de orienteering die de h. Benesj aan de internationale
politiek vanzijn land had gegeven, gericht tegen Duitschland,
Polen en Hongarije, waarvan de stamgenooten 30 % van de
bevolking ervan uitmaakten, op een katastrofe moest uitloopen,
temeer daar zijn binnenlandsche politick de Slowaken, flog
16 % van 's lands bevolking, in tegenstelling tot het regime
had gebracht. Het was evenwel een harde boete die de republiek
moest ondergaan voor de schuld van haar leider, daar"
tengevolge van de uitspraak van 29 September, meteen van
ruim 15 op amper 11 millioen inwoners viel. Het dwingt dan
ook bewondering af hoe zij de ramp is te boven gekomen.
Geen spoor van neerslachtigheid in de handelwijze van Praag,
maar alleen een hartstochtelijke svil om den nieuwen staat op
te bouwen, die met de << Eerste Republiek >> weinig zou gemeens
hebben, zelfs niet den radikaal-demokratischen insiag die de
leiding van Masaryk-Benesj had gekenmerkt. Deze laatste trok
dan ook de noodige besluiten uit de gebeurtenissen en begaf
zich in vrijwillige ballingschap, wellicht om aan een dreigende
afzetting te ontkomen.
Veel meer echter dan de inwendige heropbouw van den
Tsjechischen staat, die na twintig jaar de federalistische belof
ten van 1918 vervulde, belangt ons hier zijn nieuwe internationale oriëntatie aan. Inderdaad, ook op dat gebied onderging
liij een volledige hernieuwing, ja zelfs een volsiagen ommekeer.
Dc allianties met Frankrijk en de Sowjetunie waren op het uur
der beslissing volkomen ondoelmatig gebleken, Tsjechoslowakije
had aan den lijve gevoeld dat Duitschland hun, in dat geval,
te sterk was geweest. Men bedenke tevens dat met den vat
van het Benesj-regime autoritaire stroomingen in de Tsjechoslowaaksche republiek, en wel het meest in haar landsdeelen
duidelij
Slowakije en Roetenië, de bovenhand haalden, en het
is k
dat weinig ideotogische sympathiën tot Frankrijk of Sowjetunie daarin waren te ontdekken, terwiji zij wet onder den
invloed stonden van het gedachtengoed van Rome en vooral
Berlijn. Uit dit alles moest noodzakelijk een toenadering tot
Duitschland groeien, waarvan alleen het over-snelle tempo
verbazing kon verwekken. Bohemen was, aan drie van zijn
zijden omringd door betrekkelijk hooge bergketens, vroeger
een natuurlijke vesting, waarvan het de historische rol steeds
geweest was het << germanendom >> in zijn expansie over Midden
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Europa te betoomen. In then zin was het wel een verkeerde
voorstelling van Duitsehe zijde alle schuld in de spanning
tusschen beide landen op het regime MasarykB:nesj te
schuiven ; zij was in werkelijkheid niet veel minder dan duizend
jaar oud en had in feite slechts tijdelijk opgehouden in deze
tijdperken waarin de Habsburger-monarchie zich met het
Noorden had verzoend, het iaatst tusschen 1872 en 1918.
Door de uitspraak van de vier Mogendheden werd de vijand
echter in de citadel binnengelaten, daalde Duitschland naar
de Boheemsche korn af, en was de vesting in feite ontmanteld,
en het is klaarblijkelijk dat men een vesting waarvan de muren
in de handen van den vijand zijn gevallen, geen oogenblik
langer kan verdedigen ! Er moest dus wel van den nood een
deugd worden gemaakt, en van den eenen dag tot den anderen
was Tsjechoslowakije niet meer de vooruitgeschoven post van
de anti-Duitsche coalitie, maar de meest onderdanige en nederige volgeling van het Derde Rijk geworden. Alle eischen van
Berlijn nopens het grenstracé werden zonder tegenspraak ingewilligd, al werden hier en daar gevoelige verliezen ondergaan
door de zuiver-Tsjechische volksgemeenschap, omdat Duitschland wel niet alleen de Sudetenduitschers, maar ook voor een
deel de natuurlijke rijkdommen van de Tsjechische republiek
in het oog had gehad. En wanneer Duitschland naderhand nu
en dan een paar Tsjechische dorpen teruggaf, dan werd zuiks
in het Hradsjin ais een blijk van de verhevenste grootmoedigheid aanzien of voorgesteld. De dienst der autostraden van
het Derde Rijk voelde de behoefte orn een baan aan te leggen
tusschen Breslau en Weenen. Een strook Tsjechisch gebied
werd afgestaan, dwars over het gebied der republiek, en de
exterritorialiteit eraan toegekend. Ten behoeve van de Ca.
400.000 Duitschers die in Tsjechoslowakije waren gebleven,
betoonde de Praagsche regeering een tegemoetkoming welke
in scherpe tegenstelling stond met den koers van amper een
paar maanden voorheen. De Nationaal-Socialistische Partij, in
1933 opgelost, werd opnieuw toegelaten, en met haar de verschillende uitingen van de Hitleriaansche gezindheid : Hitlergroet, hakenkruisvlag enz. enz. Men ging zelfs verder en trof
maatregelen om de positie van het Duitsche volkselement in
Tsjechoslowakije te bestendigen. Gezien dit meestal in de steden
is gevestigd, voornamelijk te Praag, Morayska-Ostrava, Bude-
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jovice, Olomoets, en Plzen, werd het op den duur bedreigd
door de beweging van inwijking in de stad die de maatschappelijke geschiedenis van Tsjechoslowakije, evenals geheel de
Europeesche, in de laatste decennia heeft gekenmerkt. Dit
gevaar werd afgewend door een gepaste wetgeving, die de
voortzetting van den tocht naar de stad verhinderde. Thans
nog zijn er onderhandelingen op til om aan de Duitsche burgers
cultureele autonomie te verleenen, in een mate die zelfs snag
ruimer geheeten worden dan het met de zelfstandigheid van
een staat overeen te brengen is. << De herinrichting van het
schoolwezen... moet geschieden naar het beginsel... dat een
onderricht in de Duitsche taal niet volstaat, maar dat het
voornaamste doel van het Duitsche onderwijs hierin moet
bestaan in de harten der kinderen de liefde en trouw tot hun
overgeerfd Volkstum te verankeren >> (2) , in casu tot den
hoofdstam van dit Volkstum, de Rijksduitschers. De toegevi.ngen, gingen zelfs zoover dat de Duitsche schouwburgen in
Tsjechoslowakije aan een volledige «Ariseering>> werden onderworpen, d.i. dat de Joden uit bestuur en speeltroepen werden
verwij derd.
Ongetwijfeld stelde Tsjechoslowakije alles in het werk om
tot betere verhoudingen te geraken met zijn grooten nabuur,
al was het zoo duchtig gehavend dat de betrekkingen met
Polen en Hongarije tot hiertoe niet op bevredigende wijze konden geregeld worden, en dat kwam wellicht hieruit voort,
dat beide mogendheden haar eischen niet op het terrein van
de nationaliteitenkwestie hielden, waarop Tsjechoslowakije van
lieverlede wel had moeten besluiten toe te geven. De plannen
van Polen en Hongarije, misschien tot op zeker punt gesteund
door den Duce, waren eigenlijk niet vrij te pleiten van een
vergaande ambitie, waarin Polen den toon aangaf, Polen dat
in den loop van zijn duizendjarige geschiedenis door een gedurige oscillatie tussehen de diepste vernedering en een aanmatigend imperialisme wordt gekenmerkt. Schijnbaar heeft men
te Warschau een tijdlang op een verdeeling van geheel Tsjechoslowakije gedacht, waarbij alleen Bohemen onafhankelijk zou
zijn gebleven, maar het bleek aldra dat zulks niet te vertwwezen--

(2) Cfr. hierover het artikel Deutscher Neuaufbau in der Tsjechoslowakei in de Kolnische Zeitung, nr. 29-30, 15 Januari 19,39.
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lijken was, en van dat oogenblik of kristalliseerde zich de
Poolsche politiek op het problem van Roetenie of Karpatenrusland, sindsdien officieel << Karpatenoekralne >> geworden.
Tiet dat het bedoeld gebied zocht te annexeeren. Integendeel,
dat was wel het laatste onder haar plannen. In haar opzet
moest het veeleer bij Hongarije worden ingelijfd. Daarvoor
pleitten vooreerst diplomatische redenen van het grootste gewicht. Het is sinds jaar en dag het doel van kolonel Beck
een Barriere op te richten tusschen zijn twee machtige naburen,
de Sowjetunie en het Derde Rijk, welke ongetwijfeld een
rnachtig element van Europeesche orde en evenwicht zou
kunnen worden. In zijn gedachte moet Hongarije zijn plaats
innemen in deze groepeering, een plaats van voorpost in
Midden-Europa, een plaats van brug voor een eventueele
uitbreiding van dit << blok der neutralen >> tot in den Balkan,
waarvoor op Roemenie, wegens zijn gespannen verhouding tot
Bulgarije niet kan gerekend worden. Ongetwijfeld zou een
gemeenschappelijke grens tusschen beide landen veel bijgedragen hebben tot de verwezenlijking van dezen droom. Daarenboven zou Hongarije daardoor de mogelijkheid hebben verkregen om bij Polen aan te leunen, en aldus een zelfstandiger plaats
in te nemen in het gevolg van het Duitsche Rijk, een eerste
voorwaarde voor den overgang van Boedapest van de as BerlijnRome naar het blok der neutralen.
Nog veel meer echter dan de diplomatische berekeningen van
de regeering van Warschau, waren er, eigenaardig genoeg,
redenen van binnenlandsche politiek die haar noopten de
Hongaarsche expansie met alle middelen na te streven. Evenals
alle Midden- en Oost-Europeesche staten is Polen gekweld met
zgn. nationale minderheden, waaronder juist de Oekrainers,
met hun 6 millioen (op een totaal van 32) , het rumoerigste
element zijn. Welke ook de tegenstellingen waren tusschen
Warschau en het regime Masaryk-Benesj te Praag, toch mochten de Polen hun vijandige stambroeders, de Tsjechen, uit den
grond des harten dankbaar zijn omdat hun politiek van centralisatie het Ooekrainische element in hun staat belemmerde
een gevaarlijke werking uit te oefenen. En wel, gevaarlijk voor
de Oekraanische minderheid in Polen. Het was te verwachten
dat de erkenning van de nationale zelfstandigheid der
Oekrainers uit Ts jechoslowakij e, hoe gering ook hun aantal
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in verhouding met het geheel van hun yolk mocht wezen, een
magnetische werking zou uitoefenen op hun stamgenooten uit
andere staten waaronder hun yolk verdeeld is, de Sowjetunie,
Roemenië, en Polen zeif, die tot dan toe roerig eensgezind
waren geweest om de Oekrainische nationaliteit te onderdrukken. En de vrees van Warschau voor een zelfstandig Karpaten-.
Oekraine werd voorwaar niet verminderd door de geruchten
die uitlekten over de Duitsche inzichten in dit verband. Het is
een der oudste strevingen in de Duitsche volksgeschiedenis
zich naar het Oosten uit te breiden, waar in vroegere eeuwen,
rijke landerijen de arme bevolking van de Duitsche stammen
magnetisch aantrokken. De opkomst van het Russische rijk
had verschillende eeuwen lang aan dezen uitbreidingsdrang
paal en perk gesteld, maar met de ontbinding ervan op het
einde van den Wereldoorlog waren de oude neigingen weer
wakker geworden, en hadden vele Duitschers weer de oogen
gericht op de graangebieden van de Slavische levensruimten.
Het is bekend hoe in 1917 reeds de Centrale Mogendheden een
Oekralnischen staat oprichtten, die haar eigen nederlaag niet
mocht overleven. Maar de oude droom was blijven voortleven,
niettegenstaande de aanhechting van een gedeelte van Oekrahie
bij Polen de verwezenlijking ervan binnen een afzienbaren tijd
onmogelijk maakte. Het is bekend hoe op de economische
Wereldconferentie te Londen in 1933, de h. Hugenberg, toenmalig minister van Economische Zaken van het Duitsche Rijk,
zijn mond voorbijklapte met de mogelijkheden voor te spiegelen
welke een kolonisatie van Oekraine door zijn land zou openers.
De herrie die door deze onverwachte vrijmoedigheid werd ver?ekt veroorzaakte een voorloopig doodzwijgen van het plan.
Maar zou nu eindelijk, sedert met het ondergaan van de
Tsjechische centralisatie, een gedeelte van den Oekralnischen
stam weer op zichzelf zou staan, de aloude Drang nach Osten
niet opnieuw ontwaken ? Meer dan wie ook vroegen de Polen
het zich met angst of. . Ten geenen prijze mocht KarpatenOekraine het Oekrainische Piemont worden, van waaruit de
nationale eenheidsbeweging zou uitgaan. Zelf het gewest aanhechten, beteekende de al zoo roerige Oekrainische minderheid
in eigen schoot nog versterken. De beste oplossing was dus
blijkbaar een bevriende mogendheid ermede te verrijken, welke
geen gevaar zou bieden de nationalistische strevingen aan te
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moedigen. Daarvoor was niemand beter aangewezen dan de
Hongaren, het Herrenvolk van de Midden-Donau.
De hevige perscampagne die met het oog daarop in beide
landen werd gevoerd, de kuiperijen die in Karpaten-Oekrahne
zelf werden ondernomen het duurde niet lang of de eerste
ministerpresident van het gewest werd wegens hoogverraad
ingerekend mochten weinig baten. Gezien Hongarije met
Tsjechoslowakije het niet kon eens worden aangaande de nieuwe grens, werd krachtens het accoord van Munchen een scheidsgerecht aangesteld, bestaande uit de Duitsche en Italiaansche
ministers van Buitenlandsche Zaken. Hun opdracht was des
te delikater om uit te voeren dat de zienswijzen van hun beide
landen aangaande de Oekramne-kwestie in beginsel vrij verschillend waren. Terwijl Duitschland belang had bij een zelfstandig
Karpaten-Oekraane, waarop later eventueel zou kunnen gesteund worden in zijn expansiebeweging naar het Oosten, en
daarenboven geenszins een overmatige versterking van Hongarije kon wenschen, om dezelfde reden als Polen juist deze
versterking verlangde, scheen Italic in den beginne nogal naar
de Poolsch-Hongaarsche stelling over te Kellen. De as BerlijnRome mag zoo stevig zijn als men maar wil en het ware
een .grove misgreep de kracht ervan te onderschatten , zij
veronderstelt toch een zeker evenwicht aan de twee uiteinden
er van, en een sterk Polen en een sterk Hongarije, waarop
Italia in de werking van bedoelde as had kunnen steunen,
hadden ongetwijfeld zijn positie van brillant second in deze
diplomatische groepeering merkelijk verbeterd. Nochtans was
het het Duitsche standpunt dat op 2 November zegevierde, in
mil wellicht voor een onvoorwaardelijken steun aan Italia in
zijn Middellandsche strevingen. Hongarije bekwam alles wat
het verlangde op grond van het nationaliteitenbeginsel, maar
verder niets meer. Het valt dan ook te begrijpen dat te Boedapest de blijdschap om de herwonnen gebieden met een diepe
teleurstelling van niet meer te hebben gekregen om de eerste
plaats dong.
Het schijnt zelfs dan Hongarije een tijdje deze teleurstelling
op den koers van zijn buitenlandsche politick liet inwerken.
In de Hongaarsche pers verschenen aanvallen op Duitschland,
waaraan de regeering natuurlijk geen aanmoediging kon
geven, maar die zij dan toch evenmin terechtwees, zooals in
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andere omstandigheden onmiddeilijk liet geval ware geweest.
Maar Hongarije is nu eenmaal niet in staat om zich uit de
Duitsche invloedsfeer to ontvoogden, en weldra zou alles weer
in orde komen. De minister van Buitenlandsche Zaken, von
Kanya, kreeg de rol van zondebok te vervullen op het altaar
van de Duitsch-Hongaarsche vriendschap, en zijn opvolger,
graaf Ssaky, vertoonde weer, mede onder aandrang van Italië,
een voorbeeldige gewilligheid inzoover zelfs .dat zijn land eenige
dagen geleden tot het anti-kominternpact toetrad, de lijfgedachte van de diplomatie van den h. von Ribbentrop.
Met Polen daarentegen liep de normalisatie niet zoo gemakkelijk van stapel. Nog meer ontstemd dan Hongarije over het
ineenstorten van zijn droomen, was het beter in staat dan
deze mogendheid om zijn misnoegdheid te laten blijken, en het
was niet noodig lang daarop to wachten. Weinige dagen na de
scheidsrechterlijke uitspraak van Weenen, zette Warschau een
toenaderingspolitiek in tot zijn ouden tegenstander, Litauen.
Hierbij was de bedoeling schijnbaar dezen staat als tegenspeler
van het Derde Rijk steun te verleenen : het is bekend hoe de
betrekkingen tusschen Berlijn en Kaunas sedert den Wereldoorlog nooit konden vlotten wegens de netelige kwestie der
Memel-Duitschers die door Litauen dictatoriaal werden geregeerd. Evenwel liep de Poolsehe berekening verkeerd, dermate
dat Litauen, nog geen maand daarna, onder den indruk van
een nieuwe Duitsche zegepraal bij de verkiezingen voor den
Landdag van Memel, alles in het werk stelde om zijn verhouding
tot Berlijn te verbeteren : met grooten spoed werd ook alhier
het Duitsch de officieele taal, en de Duitsche groet de officieele
groet ! Polen kon niet anders dan den stoom nogmaals omwerpen, en een onverwachte en verbazende flirt inzetten
met de Sowjetunie, zijn erfvijand van alle tijden ! Op het einde
van December werd een gemeenschappelijke verklaring in lien
zin afgelegd, en er was zelfs een oogenblik spraak van een
bezoek van Litvinow te Warschau. Ongetwijfeld, hoezeer de
belangen van beide mogendheden mogen tegengesteld zijn, zij
komen dan toch hierin overeen dat zij het ergste te vreezen
hebben van een actieve Oekraine-politiek vanwege het Derde
Rijk. En toch, amper een tiental dagen verliep, of de h. Beck
maakte zijn opwachting bij den Fuhrer te Berchtesgaden. Wat
was er intusschen gebeurd ? Zulks is thans nog alles. behalve
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-duidelijk. Het is alleen redelijk aan te nemen dat van Duitsche
zijde juist met een zeer actieve Oekraine-politiek was gedreigd
.geworden, waartegen Polen in den huidigen toestand van de
Europeesche krachten geen weerstand had kunnen bieden,
waartegenover het had moeten buigen of, letterlijk, barsten.
Tussehen beide was de keus niet moeilijk, en de verzoening
werd bezegeld door een bezoek van minister von Ribbentrop
aan Warschau, naar aanleiding van de vijfde verjaring van
het accoord van 26 Januari 1934. Van dat van Litvinow, en
zelfs van de toenadering met Rusland was er in Polen niets
meer te vernemen.
Het mag dus gezegd dat de toestand in Midden-Europa thans
opnieuw normaal is geworden. De vraag client echter gesteld of
-de aldus getroffen regeling al dan niet als bestendig mag
worden aanzien, of de verschillende belanghebbende mogendheden al dan niet vaarwel hebben gezegd aan de niet vervulde
punten van haar programma's. Zoover deze vraag Tsjechoslowakije betreft is zij vrij gemakkelijk te beantwoorden. Het
schijnt niet dat Tsjechoslowakije een ander doel kan hebben
dan zijn inwendig evenwicht te herwinnen, en deze taak zal
voorzeker nog zeer langen tijd vergen. Zijn machteloosheid
verbiedt vooralsnog het voeren van een eigen buitenlandsche
politiek, en daar deze machteloosheid van geopolitieken aard,
dus bestendig is, zal Praag zich wellicht duurzaam, zij het onder
de etikette eener officieele neutraliteit of niet, in het vaarwater van zijn machtigsten nabuur, Duitschland, bewegen. Dat
de verhouding met Hongarije nog veel te wenschen overlaat
is o.i. niet van zoo groot belang. De bloedige incidenten die
rond Munkacs plaatsgrepen (6 Januari) waren allicht niet op
rekening van Praag te boeken, maar alleen van nationalistische
heethoofden onder de Oekrainische bevolking, zoodat het vraagstuk dat zich hierbij stelt veeleer dat van Oekraine is als dat
van Tsjechoslowakije.
In deze Oekrainische kwestie heeft Hongarije in October j1.
in den grond een passieve rol vervuld. Indien zekere milieu's
voor positieve plannen, zooals het herstel van de << historische
grenzen » van het aloude Hongarije ijverden, hun strevingen
worden thans van hoogerhand zorgvuldig onderdrukt. Het is
blijkbaar het plan van de as Berlijn-Rome Joegoslavie en
Roemenie" allengs aan te trekken, en dit diplomatische meester-
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werk zou al te ernstig bemoeilijkt worden door al te groote
aanspraken van hun Hongaarschen beschermeling op zijn.
Irredenta gebieden in Zuiden en Zuid-Oosten. De actieve rol_
bij 't plan eener Poolsch-Hongaarsche gemeenschappelijke grens
werd gespeeld door Polen, dat daarbij ook een merkelijk grooter
belang had. De vraag dient dan ook gesteld welken invloed
de Oekraainische kwestie op de toekomst van deze mogendheid
kan spelen. Indien men zekere geruchten gelooft over de
opvallend geheim gehouden Duitsch-Poolsche besprekingen van
het begin van het jaar, dan zou de Fuhrer de verzekering
hebben gegeven, dat zijn plannen aangaande Oekraine geen.
actueel dringend karakter bezaten : alleen wanneer het bolsjewistisch regime zou ineenstorten, zouden zij kunnen vaste
gestalte aannemen, en dan nog zouden zij Polen niet dienen
te verontrusten, daar het geenszins in de bedoeling lag de
Poolsehe Oekrainers bij de restauratieplannen te betrekken.
Aangaande de hierin vermelde voorwaarde, dient er opgemerkt
dat de h. Hitler overtuigd is van de nakende ontbinding van
den bolsjewistischen staat, een veronderstelling die o.i. wel
eenigszins optimistisch blijkt : hoe groot ook de wensch van
ieder weldenkend mensch moge zijn een einde te zien komen
aan het bols jewistisch onwezen, dan nog moet men den toestand
realistisch bezien, en blijkbaar is de inrichting van de politieke
politie degelijk genoeg om oogenblikkelijk alle tegensparteling,
buiten het geval van oorlog, te onderdrukken. Aangaande de
geruststelling die verder aan Polen werd verschaft, is het
wellicht ook geraadzaam een zeker scepticisme aan den dag
te leggen. Al moesten de Duitsche plannen niet onmiddellijk
op Polen zijn gericht, dan nog zou het herstel van een zelfstan.
dig Oekraine een onmiskenbare aantrekking uitoefenen op de
volksgenooten in Polen, en de minderhedenkwestie aldaar nog
merkelijk verscherpen, terwijl zij dan toch al verontrustend
genoeg is. Het is niet twijfelachtig of de spanning zou van
Bien aard zijn dat het autonomisme van de Poolsche Oekralners
in separatisme zou overslaan, en dat is dan ook het gevaar
waaraan Polen op den langen duur niet zou kunnen ontsn appen..
In dat opzicht dus komt de regeling van Munchen voor als
een etappe op den weg naar de herinrichting van MiddenEuropa, maar geenszins als de eindterm van de ontwikkeling
aldaar. Het nationaliteitenbeginsel is er slechts merkelijk later-
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dan in het Westen toegepast geworden, niet alleen wegens het
bestaan van een politieke formatie als het voormalige Oostenrijk-Hongarije, rnaar later ook, na het uiteenvallen ervan,
wegens het verbazende door-malkander-liggen van de nationa
liteiten in dat gewest. Het is pas sedert 1918 dat het beginsel
in vervulling begon te gaan. Wij staan thans twintig jaar
verder, en Tsjechoslowakije heeft zijn langdurige dwaling
hersteld en schijnt oprecht beslist aan zijn verschillende bestanddeelen de mogelijkheid te laten om hun voile ontplooiing
te bereiken. Elders is men nog niet zoo gevorderd, en het is
dan ook te verwachten dat er nog veel tijd zal moeten voorbijgaan vooraleer in Midden-Europa de verschiilende voikeren en
stammen hun voliedig evenwicht hebben gevonden. De Oekranische kwestie is slechts een onderdeei van dat groote vraag
stuk, voor Poien schijnbaar het meest dreigende en het meest
angstwekkende.
Vele Duitschers steilen groote verwachtingen op een mogelijke expansie naar de rijke graangewesten van Zuid-OostEuropa, en dat is wel een van de voornaamste redenen die
aan de Oekramnische kwestie haar actualiteit verschaft. Het
komt ons echter voor alsof deze verwachtingen aanzienlijk
overdreven zijn. Hierbij speelt een sterk historisch motief, en
ongetwijfeld wettigde de karigheid van den Duitschen bodem
eeuwen lang een begeerig uitzien naar vruchtbaarder landschappen als deze van de Zwarte Aarde. De tijden zijn evenwel
veranderd. Duitschland is sedert 1880-1890 niet meer het overheerschend landbouwgewest dat het sedert oeroude tijden was
geweest, maar wel een hyper-geIndustrialiseerde mogendheid,
die - niemand minder dan de Führer bevestigde het dezer
dagen nog - moet leven van den uitvoer. Men make zich dan
toch geen illusies aangaande de prikkelende kracht die hiervoor van een Oekraine, als Duitsch invloedsgebied, zou uitgaan.
Voorzeker, er zou eenigen tijd nieuwe afzetmogelijkheid
worden verschaft aan de Duitsche nijverheid, daar zij het
landschap industrieel en techniseh zou kunnen uitrusten, inzoover zulks nog niet door de Sowjets werd gedaan. Maar daarna?
Daarna zou een concurrent te meer op de wereldmarkt verschijnen, en het mooie leven ware voor de Duitsche nijverheid
aiweer gedaan. In de denkbeelden van het Duitsche yolk is
het OekraIne-probleem een gedeelte van het Duitsche probleem,
-
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van het levensprobleem van de arbeidsmogelijkheden van het
Duitsche yolk. Wij hechten er in Bien zin maar een betrekkelijke
waarde aan. Stellig, het Duitsche probleem, van dat standpunt
beschouwd, bestaat, en heeft voorwaar een verontrustende
actualiteit verkregen. Het is echter zelf maar een onderdeel
van een ander, het ruimste dat op onze dagen wordt gesteld :
dat van het herstel van de wereldeconomie, het eenige dat
bekwaam is om aan de volkeren van geheel de aarde arbeid,
brood, en vrede to verzekeren.
I Februari 1939.
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Godsdtenst.
Lncyclopaedisch kerkeltjk woordenboek. ---- Onze Trjd, Brussel, 1938, 707
blz., geb. Fr. 75.
Het man.gelt ons niet meer aan katholieke encyclopedien : na de Duitsche,
Engelsehe, Fransche, hebben wij nu ook onze Nederlandsche katholieke
encyclopedie. Wat in daze uitgaven rik geborgen zit wordt hier nu ten
believe van eenieder -- priester en leek, katholiek en. andersdenkende —
samengevat en voorgesteld. Doel van deze uitgave is : Een handige en
betrouwbare gids te zijn voor al degenen, die de juiste beteekenis willen
kennen van woorden, termen en uitdrukkingen voorkomend in het katholiek
leven >>. Worden opgenomen, bepaald en verklaard (eventueel ook geillustreerd) : de woorden die ofwel uitsluitend katholiek zijn (b. v. paus,
aflaat), ofwel een eigen katholieke beteekenis hebben (b. v. onfeilbaar).
Volledigheidshalve ook nog : naam en inrichting van de voornaamste katholieke
kloosterordes en congregaties, en de meest in het katholieke leven voorkomende symbolische voorstellingen.
Een mijn van historische, juridische, archeologische, liturgische wetenswaardigheden in en hanthg-brudkibaar en financieel^-bereirkbaar bo6kd+eel,.
L. Arts.
,

H. BRAET, C. SS. R., Priesteropleiding naar den geest van Pius XI. -De Standaard, Antwerpen, 1938, 177 blz., Fr. 15.
De titel geeft duidelUk en volledig den inhoud aan, en de inhoud beantwoordt aan den titel. De encyclieken van. Pius XI — hoofdzakelijk maar
niet uitsluitend < Ad Catholici sacerdotii > —, de gewichtige instructie
van December 1929 en -31, andere belangrijke pauselijke en kerkelijke
documenten, alsmede de hoofdelementen der stevigste theologische studies
der laatste decennia, worden hier, door iemand die niet enkel een bevoegd
moralist en canonist doch tevens een wijs en ervaren leidsman. is, stystematisch verwerkt. Roeping en rekruteeringsplan (juvenaten en apostolische
scholen) de moderne zielzorg met haar gevaren (inzake celibaat vooral)
worden er grondig, met de noodige gestrengheid maar tevens met de
wenschelijke mildheid, besproken.
Ten zeerste aanbevolen niet enkel aan alle oversten, maar ook aan
alle seculiere en reguliere priesters en aan alle opvoeders.
L. Arts.

Dr. Jozef BEEKING, 1. Die Grundlagen von Ehe and Fasnilie. 2. Der
eheliche Mensch. 3. Der Lebensraum von Ehe and Familie. — Anton
Pustet, Salzburg-Leipzig. Ieder deel, in linnen, R.M. 2,90.
Sedert een tijdje verschijnt bijna iedere week een book over het huwelijk.
Veel van dit slag van boeken weten ons niets nieuws to zeggen ; verscheidene
zijn er door hun titel op gericht koopers te vinden, maar wat die koopers
4 meekregen » was van minder belang.
Desniettegenstaande komen wij uw aandacht vragen voor een serie van
vijf boeken (waarvan de eerste drie verschenen ztjn) en die ons spreken
over het huwelijk en de daarmee in betrekking staande vraagstukken.
Wat is dan het nieuwe in die weirken ?
Vooral hun beknoptheid en hun alomvattendheid. Onze menschen houden
niet meer van lange hoofdstukken — en ze hebben gelijk. Toch willen ze
over alles volledig ingelicht zijn — en weer hebben ze gelijk. Daarom
beoogde Dr. Beeking -- hoofdopsteller van het in Vlaanderen te weinig
bekende 4 Christ Sein >>, tjjdschrift voor verdieping van beroep en leven -in korte hoofdstukjes van een paar blz. den zin van huwelijk en huwelijksleven tot ons to doen spreken.
Inderdaad, hij valt geen politieke noch sociale wetten aan, omdat ho
beseft, dat het huwelijk in essentie een zedelijk-godsdienstig vraagstuk is,
in onzen tijd tot een waren nood uitgegroeid.
Daarom klopt hij bij onszelf aan, richt hU zich tot het geweten van
ieder van zijn lezers en vraagt, eischt van hen : « Neuordnung ». Vooral

van de jeugd vergt hij vitale verankering in de wonderbaarlijke wisheid
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van de doorGod. zelf gelegde natuurlijke en bovennatuurlijke orde in
huwelijk en huisgezin.
Bijgevolg
Bijgevolg laat Dr Beeking al het bijkomstige, wij zullen niet zeggen het
overbodige, wag on zoekt hij alleen de -dringendaste vragen dip en met
doorzi-ch,t to beantwoorde .
leder deel beantwoordt zulk een vraag.
Het eerste behandelt de grondslagen van het huwelijk. De zin van het
huwelijk ? Zi n eigenschappen ? Zijn natuurlijke wetten ? Huwelijk en ouderschap ? Gods hulp in het huwelijk ? Het bovennatuurlijke in het huwelijk
Hoeve!len kunnon op die vragen geen antwoord geven ! Hot zaull de
loonende verdienste van schrjjver blijven < licht in de duisternis * te hebben
gebracht.
In het tweede deel gnat het hem over den mensch, den man en de vrouw
zelf, die trouwen. Wat bast het alles zoo ideaal. mogelijk voor te stellen,
als de twee menschen, die v66r hun pastoor komen knielen, niet anders
zijn geworden, als ztj niet bevroeden, hoe de oplossing van het probleem
van hen zelf afhangt. Daarom moeten zij -- en dat is het hoofddoel van
dat deel --de krachten en geschiktheden van de natuurlijke en bovennatuurlijke orde, hen door God den Schepper geleerd, klaar kennen en
door ze in realiteit to stellen — ja, hierop komt het aan ! — het ideaal
van -c den huwbaren mensch >> en daardoor het ideaal van een beter huwelijk
en betere familie mogellk maken. Om voor de oplossing van die taak een
hulp te zijn, wil dat boek geen theorie geven, maar de werkelijkheid, die
de auteur, gedurende zijn zielezorg in Duitschland, Oostenrijk en Zwitserland,
endervond. Voor de jeugd is dat werk dan ook een practische raadgever,
een Nachschlagebuch >, opdat het meisje en de j ongen van hun eersten
stap af, doelbewust en zeker hun tack aanpakken en hun doel volledig
en gelukkig bereiken zouden.
Zion beiden zoo voorbereid, dan kunnen ze hun haard stichten. Dat is
het onderwerp van, het derde boek. Waar en waarvoor leven ze ? Eerst
en vooral in en voor hun tehuis. Nooit lazen wij schitterender blz. over
het huis, de voorwaarden, waaraan het moet voldoen om werkelijk een
a tehuis >> te zijn, waar men zich eigen voelt. Daarna handelt hij over vaderland en yolk, immers ook hierin en hiervoor leeft de famille. Tot besluit
het passende slot : wtj leven ook voor onzen godsdienst en onze Kerk,
omdat, zooals het Immer het motto van deze serie werken blijft, het
huwelijk, de familie in eersten aanleg een godsinstelling, dus op God en
Zijn Kerk moeten gericht zijn.
Het vierde en vijfde deel zullen respectievelijk spreken over De familie als
levensgemeenschap en Het gevaar van huweltjk en familie.
Plaatsgebrek belet ons grondiger op die serie in to gaan, maar de lezer
zal, hopen wij, door one kort en onvolledig overzicht een kijkje op die
heerlijke boeken hebben gekregen. Wij meenen, dat hij ervan zal overtuigd
zijn, dat tot nu toe geen dergelajk werk in onzetaal verscheen, dat zoo
alzijdig, zoo systematisch, zoo bondig tevens het huwelijk overschouwt. Wij
noemen het de encyclopedie over de familie.
Wij eindigen met de dringende vraag — is ze niet de hoogste lof ? Brie
vertaalt Beeking's werk In het Nederlandsch ? Zeker zal het door one
yolk gelezen worden.
Leo Simoens.

P. Dr. THOMAS en P. Dr. EMMERICH O. C., In het land der viii

rivieren. — Missie-prokuur der Paters Kapucijnen, Antwerpen, 1938,
391 blz., gen. Fr. 25.
De Minderbroeders-Kapucijnen van de Belgische Provincie vieren dit jaar
het jubileum van hun 50 jaren misslearbeid in het missiegebied van Panjab
(Engelsch-Indie). Bij deze gelegenheid gaf de Orde een prachtig jubileumjaarboek uit, waarin one een geschiedkundig overzicht wordt gegeven van
de missioneering in Panjab en de bizondere toestanden en werkingen in
dat missiegebied worden uiteengezet. Zeer vlot geschreven, rtjk-geillustreerd,
zeer leerzaam. Een eeresaluut aan daze stoere werkers in do zengende
vlakten van Panjab.
P. Van Campenhout.

P. Matthacus DE LAERE O. P., Marie en onze H. Communie. — Dominikaansch Missie-werk, St Amandsberg, 58 blz., gen. Fr. 3.
Klein boekje maar soliede leer ! Het helpt one do veelvuldige, de dagelijksche
H. Communie beter verzorgen. Aan de hand van Ruusbroeck geeft schrijver
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ons als voorbeeld de H. Maagd Maria : onze gesteltenissen bij de H. Communie moeten een weergave zijn van Maria's gesteltenissen bij het aanbiddeltjk
geheim der Menschwording : reinheid, geloof, ootmoed, overgave. Schrijver
past dat toe op ons levee: en geeft ons bovendien nog een onmiddellijke
voorbereiding tot de H. Communie in eenige schoone gebeden der H. Mis.
Verdienstelijk werkje ! Moge het onze godsvrucht tot de H. Eucharistie
verlevendigen.
P. Van Cainpenhout.

Bet Godsdienstonderricht in de Missie. Verslagboek van de XVe Missiologische Week van Leuven gehouden te Nijmegen, 1937. — Missiehuis,
Tilburg, << Universum >>, Brussel, 247 blz., gen. Fr. 40.
De Missiologische Week, die tot nog toe steeds hare vergaderingen to
Leuven heeft gehouden, kwam in 1937 te Nijmegen bbeen. Besloten was
namelijk dat voortaan om het andere jaar de vergaderingen in een ander
land buiten Belgie zouden gehouden worden en Nederland kwam het eerst
aan de beurt. De vergaderingen hadden plaats in het Vereenigingsbebouw
4 Unitas » ; zij werden druk bezocht en in wbden kring hebben zij belangstelling gewekt. Als onderwerp had men gekozen : Het Godsdienstonderricht
in de Missie. Hieronder verstond men niet uitsluitend de eigenlijke catechese
in engeren zin maar meer in 't algemeen de geheele geloofsverbreiding
door het woord met al de problemen, die bij de voorbereiding en uitvoering
daarvan zich voordoen. Van alle hoeken der wereld waren de missionarissen
samengekomen en op zulke vergaderingen hoort men als 't ware de stern
van ieder gebied der wereld met de bevindingen. daar opgedaan : China,
De Groote Oost, Britsch-Indie, Oost-Afrika, Midden-Java, Flores, Oeroendi,
Japan. Wat een problemen : taalkunde, adaptatie, enz., en hoe verschillend
van land tot land. Het gaat er b. v. over het catechumenaat in Afrika en
over de universiteit van Tokio en over straatpredikatie in China. De
meeningen op dit emigres uitgebracahft met hue rij{ken schat van ondervindingen
wil dit degelijk verslagboek voor de belangstellenden bewaren.
P. Van Campenhout.
-

*Emil BRUNNER, Het Woord Gods en de moderne mensch, vertaald en
ingeleid door P. G. van den Hoof. — W. Ten Have, Amsterdam,
142 blz.

Emil Brunner is een der meest vooraanstaande vertegenwoordigers der
-Barthiaansche richting in de hedendaagsche protestantsche theologie. Dit
boekje bevat vier voor drachten door hem gehouden in het najaar van
1936 aan de universiteit van Helsinfors. Op voorstel van B. zelf zijn in
de vertaling enkele toevoegingen opgenomen, die het Duitsch niet bevat.
Het is een poging om e het Woord Gods de taal te laten spreken van het
geestesleven van onzen tijd ». Dat << Woord Gods > is helaas zoo deerl"k
gehalveerd dat noch het dogma der Driei enheid b. v., noch dit der Incarnatie tot zijn recht 1 omt.
Eug. Druwe.

Prof. Dr. V. M. KUIPER 0. P., De Katholieken en Spanje. - Paul Brand,
Hilversum, 131 blz., Fl. 1,25.
In het weekblad < La Nation Espagnole >> (d.d. 15 Dec. e. v.) hebben wij
'reeds de gelegenheid gehad de hooge waarde van deze studie aan te toonen.
Met den Eerw. schrijver hebben wij in gezegde bijdragen onze verwondering
uitgesproken nopens het feit dat na twee jaar en half burgeroorlog in
Spanje dit onderwerp nog uitvoerig dient behandeld te worden.
Hoe rech:tmatig doze verwondering ook moge wezen, tech heeft deze
noodzakelijkheid nog dit gene blijde gevolg gehad, n.l., deze meesterlijke
uiteenzetting te zien neergeschreven. Meesterlijk is zij inderdaad en ook, buiten
het onmiddellijke kader van den Spaanschen burgerloorlog om, aktueel en
blijvend tevens. Zij brengt ons immers de praktische toetsing van het recht
tot opstand aan de grondprinciepen van de kath. staatsleer. En deze uiteenzetting is daarom vanzelfsprekend duurzaaner dan de duur zelf van den
Spaanschen burgeroorlog.
Overigens is deze studie een breeduitslaande uiteenzetting van de kath.
princiepen zooals zij schemetisch in het Gezamenlijk Herderlijk Schrijven
der Spaansche Bisschoppen staan samengevat.
H. Van de Perre.

Dr. A. RETBACH, Het kerkelijk Recht voor Nederland en Beigi,e. —
Romen & Zonen, Maaseik, 1938, 774 blz., Fr. 80.
Dit werk wil ons eerst en vooral bekend maken met de kerkelijke wetgeving,
met het << Codex curie Canonici >>, hot kerkelijk wwetboek van 1918. De schrijver
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beperkt zich echter niet bij een beknopte weergave van de a Canones
of artikels maar voegt er, waar het pas geeft, uitleg bij, in overeenstenuning;
met de jongste interpretaties. De kerkelijke weftgeving eigen aan de
Nederlandsche en de Belgische kerkelijke provincies wordt bij de overeen-komende bepalingen van het algemeen - recht behandeld.
Het meest eigene van dit werk bestaat echter hierin dat, naast de
bepalingen der kerkelijke wetgeving, die der burgelijke in beide landen
meegedeeld wordt ; hierdoor wordt de priester er in geholpen met voile
kennis van zaken to oordeelen, . mad te geven en beslissingen te treffen.
terwiji de rechtsgeleerde er toe zal gebracht warden werkdadiger de
kerkeliJke wetgeving in aanzien te houden die hij beter zal leeren kennen..
E. Bergh.

*Le Pere HENRI, Nos Devenirs. Philosophie religieuse -- Psychisrn.e —
Questions essentielles. -- J. Oliven, Parijs, Fr. 18.
Alles is vreemd aan en in dit book : de naam van den schrijver — hlijkbaar
de deknaam van iemand die zoo wat van alles heeft gelezen - een verloopen.
theologant ? —. Oak te titel van het boek, en heel de atmosfeer. Onmogelijk
aan deze verwarring een passenden naam te geven : het is een paging om
christendom met spiritisme te verzoenen. Het nevelachtige woord « christique >
dat herhaald weerkeert, lijkt wel de nevelachtige voorstelling van den
schrijver aan te geven. Simplissme of sluwheid ? — in elk geval volslagen
onevenwichtig : humbug.
L. A.

L. GONZALES S. J., De lotgevallen van den zwerver, vertaald door Jan.
J. P. Creyghton. — Teulings, 's Hertogenbosch, 183 blz.
Voortreffelijke werken verschenen in den laatsten tijd over Ignatius van.
Loyola. Allen puttee op de allereerste plaats uit wat men terecht de
( autobiographie s van Ignatius genoemd heeft. Tegen het einde van zijn
leven (vanaf 1553), na veel aandringen, en onder de leiding van den
H. Geest, began Ignatius een en ander uit zijn leven te vertellen aan
P. Gonzales, a die over -een uitstekend geheugen beschikte >>. Hier krijgen.
we nu, na de Fransche vertaling van P. E. Thibaut, een keurige en
nauwkeurige vertaling van Creyghton.
Eenig-belangwekkend en onmisbaar document, niet enkel voor alle Ignatius-vrienden, maar voor al wie zich aan de asce^tiek en mystiek interesseert.
L. Arts.

E. POURESY, Sous le Mau de. l'immoralite. — Ed. du Relevement Social,
St Antoine-de-Breuilh, Dordogne, 376 blz.
E. Pouresy is de voorkamper der openbare zedelijkheid in Frankrijk.
Hij heeft hier in een tweede boekdeel, zijn artikels in het weekblad.
Q Pour le relevekrnent de la moralite >> samengebundeld. Schrijver is gelooEvig
protestant, gevierd conferenct.er, en snedig journalist. Hij beweegt zich
opzettelijk op het terrein der natuurlijke moraal : confessionneele en politieke
beschouwingen worden gemeden. In het tweede deel bekampt hij vinnig
en snedig de geregelde prostitutie.
Gezonde, edele, rake en vinnige taal.
L. Arts.

J. BLOUET P. S. S., Nos Obligations Pastorales. — Sujets d'oraison et
d'examen. -- Gabalda, Parijs, 1938, 376 blz., Fr. 13.
Van het, allerbeste wat op dit gebied verschenen is. Eenvoudige, oprechte,
innige gewetensonderzoekobjecten, aan 's Meesters voeten. Zeer rijk en..
zeer degelijk. Hier spreekt een man van buitengewone ervaring, belezenheid
en vroomheid. Zeer volledig en practisch : al de gebieden van de pastorale,
zorg worden bestreken, en elk tot in de meest concrete bizonderheden
onderzoeht. Aangepast aan de speciale nooden van den dag, en tevens.
klassiek door zijn grondige wijsheid, maiat en evenwichtigheid.
L. Arts.

BERGHOFF, Blinkfeuer, Wegweiser zur Welt des Glaubens. — Pustet,
Regensburg, 1938, 247 blz., gekart. R.M. 3,40, geb. R.M. 4,20.
e Voorbeelden trekken >> groot en klein. Hier geeft schrijver ons zijnen
schat van geschiedenissen ten beste, in de volgorde van een retraite. De
eerste griezelige voorbeelden van Gods' oordeel doen bij den aanvang wel.
eenigszins akelig aan.; maar ge-leidelijk voert hij ons op tot de zuiverste
kruismystiek. Het nieuwe van deze verzameling is dat de meeste geschiedenissen nieuw zijn : vele kosnen uit de kerkvervolgingen in Spanje,
Mexiko en Rusland. Daarbij vlot en levendig verteld.
L. A.
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Rob. CLAUDE S. J., Adolescent qui est-tu ? — Casterman, Pars, 238 blz.,

ing. Fr. 12, geb. Fr. 15.
Honderd korte meditaties voor jongens van om en om de 16 jaar.
Daarbij een korte practische methode om to overwegen, en een vragenlijst
over de behandelde stoffen. Kort, gevat, raak, springlevend, stevig en
practisch, mild en scherp tevens. Van het allerbeste. Deze gebeden zijn de
jongens recht uit het hart en recht naar het hart gegrepen.
L. A.

Fen Priester van onzen t;jd : Z. E. H. A. Nobels. — Gouwsecretariaat

K. S. A., Gent.
Dat er van E. H. Nobels een levensbeschrijving verschijnen zou moist
iedereen. Dat ze er zoo vlug en zoo eigenaardig en zoo flink komen zou,
hebben weinigen verwacht. Dit is geen gewone biographiee : eerder een
reeks levende beelden. Beurtelings komen levensgenoten van dezen grooten
priester an het woord en schetsen het levend beeld van den priesterdichter, van den oorlogsaalmoezenier, van den geestelijken leider, van den
pastoor. Beter dan alien getuigt hier de held zelf, met zijn teekeningen,
ztn boetseerwerk, zijn gedichten en ztjn spreekbeurten.
Een mooi boek over het zeer mooi leven van een der mooiste rnenschen
van dezen tijd. Hoe spree!kt aan het einde van dit leven het heeorlijke
doodenmasker van dezen mild-begaafden priester
L. Arts.

Luigi LAllARINI, Pius XI, geautoriseerde vertaling van A. Hendrickx
S. S. S. -- K. Beyaert, Brugge, 286 biz., Fr. 30.
Een leven van Pius XI : dat is interessant uiteraard vooral voor tijdgenoten. Schrijver plaatst deze groote figuur in haar geweldig en bewogen
leYenskader. Dit kader wordt zeer breedvoerig uitgeteekend : maar voor
ttjdgenoten herleven al die gebeurtenissen opnieuw. De vertaling is, Vlot
en aan het Nederlandsche publiek aangepast.
L. Arts.

Hans JUERGEN BADEN, Die Geistige Lage der Kirche. — Staudia Verlag, Kassel, 52 biz.
De kerk waarvan hier de houding tegenover de moderne kultuur wordt
onderzocht is de evangelische kerk. S. wil kerk en kultuur verzoenea door
een a verdieping >> van het christendom : liturgie, sacrament, enz. Sereenevangelische uiteenzetting : niet anti-katholiek maar ook niet katholiek,
Een lofwaardige poging.
L. A.

Oda SCHNEIDER, Het Priestersehap der Vrouw. — Fidelitas, Amsterdam, 164 biz.
Dit is de nieuwe sterk uitgebreide uitgave van het standaardwerkje
van de Oostenrijksche Oda Schneider. Over de providentieele positie van
de vrouw in de Kerk, in de katholieke aktie en in de wereld, over haar
eigen psyche, hare natuurlijke en bovennatuurlijke roeping en zending,
vindt men hier zeer grondige en verheven, on tevens zeer practische
beschouwingen. Wat men hier leest heeft men nog nergens gelezen. De
typograpische schikking << verlicht >> de soms ietwat zwaarder bladzijden.
Laten we hopen dat ooze Nederlandsche vrouwen deze vrouw zullen
kunnen volgen. Deze lectuur werkt << bevrijdend >> in den besten on hoagsten
zin van het woord.
L. Arts.

Josef HOLZNER, Paulus. Uit het Duitsch vertaald door G. Van Antwerpen. — Foreholte, Voorhout, 1938, 640 biz., gen. Fr. 80, geb. Fr. 100.
Aan Dr. Holzners' machtig Paulusboek, hebben wij hier, ter gelegenheid
van de eerste Duitsche uitgave ,een speciale, studie gewijd. De gotisehe
druk maakte die uitgave wellicht voor sommigen minder toegankelijk.
wij begroeten de keurige en vlotte Nederlandsche vertaling als een feestelijke
gebeurtenis. Door zijn veelzijdigheid is dit werk het volledigste, door zijn
religionsgeschichtliche methode het nieuwste, en door zijn levendigen verhaalttran^t het boeiendste Paulus'baek dat wij hehben totnogtoe. Do uitgave van
Foreholte overtreft nog die van Herder. De rijke en smaakvolle illustratie
— niet minder dan 48 platen buiten tekst op kunstdruk — draagt ertoe
bij om van dit boek to maken het mooiste en kostbaarste geschenk
voor elken priester en seminarist, en ook voor elken ontwikkelden leek.
L. Arts.
,
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Dr. G. Th. KEMPE, Criminaliteit en Kerkgenootschap. Met een voorrede
van Prof. Dr. W. P. J. Pompe. - Dekker en van de Vegt, UtrechtNijmegen, XVI-198 blz., ft. 3 1 25.
Deze studie, die de eerste is van een serie Crimonologisehe Studiin,
uitgegeven onder redactie van Prof. Dr. W. P. J. Poinpe en Dr. B. V. A
lUlling. is een belangrijke aanwinst. Hier wordt irnrners een kwestie, die
aanleiding was voor veel disputen, behandeld met nieuwe gegevens volgens
nieuwe methode. Deze manier van behandelen is er een, die het midden
houdt tussen de apriorische en de z. g. exact statistisehe. Langs behandeling
van statistische gegeven kornt ze tot het aanwijzen van versehillende idees,
die de gedragingen der verscheidene volksgroepen beinvloeden. En al zijn die
idees misschien nog niet voldoende uitgediept, is er toch in deze richting
zo veel toe to juiehen dat we deze grondige studie gaarne aanbevelen
voor alien die zich met criminologie als met geestelijke volksgezondheid
bezig houden.
P. Ellerbeek.

Latjnsch-Neder1andsch Dagmissaal. - Desclée Dc Brouwer er Cie, Brugge,
1665 blz. + 86 blz. (Kyriale).
Een nieuwe en buitengewoon verzorgde uitgave van het Missalo. De
liturgiscthe verkiaring die elke Mis voorafgaat zal den geloovige veel
dienst bewijzen. De prtjs van dit mooi en niet to dik boek is zeer voordeelig
vanaf Fr. 45 tot Fr. 87,50, volgens den band.
H. S.

Hilarion THANS, Hun eenige dochter. - St Franciscus-drukker,
Mechelen, 1938, 223 blz., Fr. 15.
Waarlijk, dit boek is een tJanus met 1het, dubbele voorhoofd>>. Een totaal
gefantaseerd meisjesleven, zou men eerst meenen, even frisch als vroom;
stichtelijk-boeiende lectuur voor de meisjes van de moderne grootstad ! En
kijk ! aUes Is echt ! Marguerite Redel leefde van 1904 tot 1930; daarna
dan
pas kwamen haar ouders tot het klare besef dat chun eenige dochter
een heilige was geweest.
Met een snaaksche delikaatheid gooit Pater Hilarion, over geheel dat
gebeuren, een doorzichtigen siuier. Geen enkele naam, behalve die van
Redel zelf, staat er zooals hij is; het duurt echter niet lang of de Franciskaan laat zich bij de koord grijpen : zijn eigen anagram Riolhaiin is ook
al te verraderlijk ! En dan vindt men in de Petropaulinnen de Apostolinnen
terug, - in Safe, Slapaert, Smeil herkent men Faes, Alpaerts, Melis, Scharebast wordt omgezet in Brassehact, Olecoe in Eecloo, Ysselsee in
Sysseele, Guberg in Brugge... enz., enz.
Pater Hilarion, argeloos en onbevaugen hebt ge, tot in de details, een
heilig leven voorgesteld, een heilig modern leven waarvan haast al de
getuigen en acteurs uw boek zullen lezen en beoordeelen. Eenvoudig en
sluw meteen hebt ge niet alleen It kwetsende geweerd, ook al het persoonitjke
(omtrent nog levende menschen), zorgvuldig verdoezeld. En uw fijnzinnig
talent heeft, uit veel meegedeelde anecdoten, het algebeele verloop weer
opgehaald. Meer nog dan bevallig en boeiend, is uw boek stichtend en
ontroerend.
.....

B. WILLIAMSON (in het Nederlandsch bewerkt door N. S. F.), Tony.
Het leven van een heidhaftigen Spaanschen jongen. - Goede Pers,
Averbode, 1938, 64 blz., Fr. 7.
Tony Martinez de la Pethaja (1920-1929) leefde, eenig kind van bernididelde
adellijke ouders, te Santander en te Ldencres. Een uitgesproken Spaansch en
ridderlijk temperament, wear, dank zij een uit.tekende opvoeding, de genade
krachtig op inwerkte ; - en dit book verhaalt, met tientallen van anecdoten,
hoe het kind de zelfoverwinning en zuivering, de naastenliefde en mildheid,
de godsliefde en het eerherstel, getrouw, ja heidhaftig beoefende.
Met verdeelde gevoelens ontvangt het publiek meestal boeken over heilige
kiinderen, vooral wanneer een paar ileve foto's deze illustreeren. Even lichtgeoovig-enthousias;t de eerste greep, even sceptisch niisprij'zetnd do tweede, die,
in zulke vereering, tal van vlekken bespeurt. Nu, vlekjes en naleve interpretatie kunnen we in dit verhaal wellicht waarnemen ; stellig brengt hot oxis
Christus' woord te binnen : 'zoo ge niet wordt als een van deze kleinen, zult
ge het Rijk Gods niet ingaan>>. Dankbaar en nederig aanvaarden we daarom
het boekje : Tony is een gezegend kind dat Gods barmhartigheid, als een
voorbeeld, in ens midden plaatate.
Em. Janssen
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Letterkunde.

Walter MONCH, Frankreichs Literatur iiri XVI Jahrhundert. (Grundriss
der romanischen Philologie begrUndet von Gustav Grober) . Neue
Folge. — Walter De Gruyter & Co., Berlijn, 1938, XIII-323 blz.,
gen. R.M. 14, geb. R.M. 15,50.
De romanisten bezaten een prachtig werktuig in « Grundriss der romanischen Philologie », uitgegeven onder leiding van Grober, in leven professor
te Straatsburg. Het is een eenig repertorium, waarvan zekere deelen, o. a.
dat gewijd aan de Fransche letterkunde der Middeleeuwen, hetwelk van
Grober zeif is, na 35 jaar nog niet verouderd zijn.
Overvloed en zekerheid van dokumentatie, wetenschappelijke rechtzinnigheid, objektiviteit, nauwkeurigheid en juistheid waren er de hoofdhoedanigheden van. Het gebeurt zelden dat een opzoeking in dat groote werk,
dat de Duitsche wetenschap tot eer strekt, geen leiding of geen informatie

geeft.
Het deel gewijd aan de Fransche XVIe eeuw en dat het werk was van
H. Morf, verscheen heel wat na de andere deelen, in 1914, en bewees
nog dikwijls dienst, o. a. door de bibliografische inlichtingen welke hot
inhoudt, en dat niettegenstaande de uitgaven over deze periode der letterkunde, in den laatsten tijd talrijk en belangrijk waren.
De uitgever W. De Gruyter to Berlijn heeft een herziene en bijgewerkte
uitgave van het werk ondernomen ; verschillende deelen zijn reeds verschenen.
Daar Grober echter sinds lang dood is, heeft men het niet noodig
geoordeeld aan het werk zijn geest en zijn karakter te does, behouden,
zoodat het deel dat ik thans onder oogen heb en dat het werk gran Morf
a Frankrelehs Literatur im XVI ,fahrhundert 3> nioet v er•vang n, wordt
aangekondigd ais u eine national , poiltische Geisteegeschic ^:te der Fran{zosische Renaissance >>.
Hier is dus geen spraak meer van een werktuig, van een kostbare
verzarneling verwijzingen, van een to raadplegen encyclopedic, maar van
een te lezen thesis.
De ontgoocheling van den lezer is groot : hij wordt in zijn verwaehting
bedrogen. Het werk dat hij verwachtte, onpersoonlUk in zijn rechtzinnigheid
een soort status quaestionis, gedokumenteerd tot in de kleinste bijzonderheden, is achterwege gebleven.
Dr. Minch verzaakt aan het geven van volledig uittreksel der dokumentatie;
ondoordacht verwijdert hij een aantal schrijvers, Bernard Palissy, Ambroise
Pare, enz. onder voorwendsel dat hij zich niet met iedereen kan bezig
houden, maar waarschijnlijk, wat hij ook inoge zeggen, omdat ze hem
hinderen in zijn bewijsvoering, anders zou hij er zich niet zoo gemakkelijk
van afgemaakt hebben. Hij, schrijver van thans, wil zijn gedachten opdringen
aan de geschiedenis van het verleden.
Daarvoor gooit hij alle perspektieven door mekaar : van de schrijvers
van eersten rang, welke hij in zijn book opneemt, takelt hij er meer dan
een leelijk toe ; en schrijvertjes van zeer lagen rang en die men terecht
vergeten was, worden door hem op een voetstuk verheven, ai ward
hun werk pas ontdekt on niet vobr onze eeuw uitgegeven, zoodat het
zeker in hun tijd geen invloed heeft kunnen hebben.
Dr. M
V nch citeert zelfs belachelUke verzen, omdat de er in voorkomende
ideeen zijn thesis dienen. Dat is een manier van werken welke Grober
en zijn uitstekende schaar medewerkers, nooit zou angenomen hebben,
waaraan hij zelfs nooit zou gedacht hebben, een manier van werken
welke zeker zal veroordeeld worden door alle geschiedschrijvers.
Eon thesis, hoe hartstochtelijk ze ook weze, laat niet toe de rangorde
der waarden te vervalsehen, enkele regels aan te halen uit een groot
werk en die een beteekenis te geven, welke door het geheel tegengesproken
wordt; zij gedoogt evenmin, het onderzoek weg te cijferen van zekere
belangrijke werken, enz..
De oorsprong der Renaissance in Frankrijk zou niet die zijn, welke men
tot nu toe beschreven heeft. Naast den Italiaanschen invloed, welke door
den schhrijver niet betwist wordt, welken hij integend:eel s , chijnt te wilien
overdrijven (Dr. Minch is blijkbaar niet te best op de hoogte van de
letterkundige geschiedenis der Middeleeuwen), zet hij den Duitschen invloed
voorop : < Die Auseinandersetzung mit Deutschland, dem anderen Nachbarlande, komxnt hinzu. Italien and Deutschland, die i Idealisten unter den
Nationen >>, wie sie Treitschke nennt, haben auch in jener Zeit die neuen
Fragen and Werte in die Diskussion der Geschichte geworfen : das eine
durch die alles geistige Leben in ihren Bann schlagende Neuschopfung der
platoniseh-plotinischen Weltans-ehauung, welche Kunst and Wiss-ensohaft,
Philosophie and Literatur durchdrang, das andere durch die Reform von
Staat and Kirche, welche der ganzen neueren Geschichte die Tore offnete.
Wenn wir bedenken, dass das starkste Motiv, weiches die Geister jener
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Zeit in Frankreich bewegte, die religios -philosophische Leidenschaft war,
so verstehen wir, Bass die franzosische Literatur der ersten Generation
jenen metaphysisch-theologischen Zug bekommen musste, der sich von
selbst durch die Ubernahme and Auseinandersetzung mit Italien and
Deutschland, d.h. mit Platon and Luther, charakterisiert.
Zwichen Platonismus and Protestantismus steht uberbruckend in jener
Zeit die alte Deutsche Mystik, die als Vernuttlung beider Stromungen
eine tiefgehende Bedeutung fiir Frankreichs Renaissanceliteratur bekommen
sollte... >
Zooals men ziet is Dr. Month geen onpartijdig geschiedschrijver : het is
een partijdig man, die niet aarzelt een gansch persoonlijke interpretatie te
geven aan de geschiedenis van het portestantisme in Frankrijk en van
het invoeren der mystiek in de fransche zielen.
Van dat oogenblik of zouden we alle belang kunnen ontkennen aan een
werk, dat de geschiedenis alleen uiteenzet, om , ,zonder bewijzen, zaken te
kunnen bevestigen welke door de feiten worden tegengesproken; maar
Dr. Monch heeft veel gelezen en het gebeurt hem, alhoewel zelden, dat
hij geen enkele reden heeft om de perspektieven te vervalschen. Dan is
zijn uiteenzetting niet zonder verdienste.
Maar wat moeten wij zeggen over de passages, waarin hij zich laat
m;eesleepen door de politieke ideeen van het huidige Duitschland om het
belang en het genie van Montaigne te ontkennen, omdat hij maar een
<< Halbarier » zou zijn. daar zijn moeder waarschijnlijk van Joodschen oorsprong
was ? Of waarin hij zich verlustigt bij de lezing van een mager satyre
van Desportes, waarin spraak is over een Joodsch woekeraar ? Of waar
hij Calvijn ophemelt als « der geborene politische Fuhrer >> ?
De rassistische theorie doet schrijver ook zeggen dat dezelfde Calvfjn
Spaansch blood in de aderen had, daar zijn moeder van Cambrai was.
We zouden de lijst dezer voorbeelderl nog merkelijk kunnen verlengen, want
de schrijver aarzelt nooit om de pseudo-wetenschappelijke gemeenplaatsen
waarvan de Duitsche politiek gebruik m'aakt, uit te spinnen ; hij zoekt
ziohtbaar naar elke mogelijke en onmogelijke gelegenheid.
De geschiedschi^ijvers der letterkunde zullen, en met reden, de te
persoonlijke interpretaties mistrouwen, welke de schrijver aan werken en
feiten geeft.
De geschiedschrijvers welke zich bezig houden met de algemeene geschiedenis, zullen al even min met hem akkoord gaan, meen ik, over de nationaal
socialistische opvatting welke hij heeft over de XVIe eeuw.
We besluiten dus, dat dit boek zonder belang is, zoowel voor de geschiedenis
der letterkunde als voor de algemeene geschiedenis, maar we voegen er aan
toe dat het boek wel van belang is voor al wat het ons openbaart over
de mentaliteit van den schrijver. Het is te betreuren dat hij, die ons
bekwaam schijnt voor synthetisch werk, en wiens dokumentatie zeker
niet te versmaden is, zich veroorloofd heeft om in de zoo eerbiedwaardige
Grundriss.... >> een werk van politieke propaganda binnen te moffelen.
Prof. Dr. Robert Guiette.
-

Dr. C. G. N. DE VOOYS, Inleiding tot de studie van de woordbeteekenis.
— J. B. Wolters, Groningen, 80 blz., Fl. 1,40.
In 1933 koos Dr. de Vooys als onderwerp van zijn rectorale rode : rc De
studle van de woordbeteekenis s. Dit korte overzicht van de door de
semantiek bereikte resultaten werkte onlangs, de geleerde professor uit in
bovengenoemde studie. Na enkele algemeene beschouwingen waarin hij
de fundamenteele principes van de semantiek samenvat, behandelt schr.
achtcreenvolgens de naamgeving, de verandering der woordbeteekenis en
de synonimiek. Onder die drie rubrieken worden, in scherp omlijnde begrippen,
de verschillende oorsp-rongen der << naan >>-woorden enz., hun evolueerende
nuanceering in het leven van de taal en hun verhouding tot elkaar besproken.
Bijzonder kostbaar zijn a de aanteekeningen en gegevens ten behoeve van
voortgezette studie », die aan het werk worden toegevoegd. Geen volledige
lust van de tallooze werken die sinds 50 jaren over semaniek versahenen,
maar een groepeering van 24 hoofdwerken met korte en rake waardeering
er van.
Voor de semantiek der Nederlandsche •taal mag dit boek eenig do zijn
soort heeten. De in onze taal tot nog toe verschenen studies, o. m. die van
Dr. Jac. van Ginneken s. j., in do ^c Leuvensche BUdraagen >> en het omvangrijke wok van Dr. J. Slchrijnen,, behandelden de stof als- onderdeell of
van een bepaald standpunt uit.
Als vulgarisatiewerk is het boek heelemaal geslaagd. Geen wetenschap.
Wie met werken van baanbrekers als H. Paul en A. Darmesteter, of met
het ten onzent druk besprokene maar solide werk van Prof. Dr. A. Carnoy
bekend is, zal hier wel niet veel nieuws in vinden. En toch zal de lezing
van dit boekje voor eenieder die in het leven van de taal belang stelt,
een verri king beteekenen. Helder en scherp worden de verklaringen van
woordkoppelingen gegeven, van verruiming der beteekenis van woorden
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die wij herhaa^ldelij k gebruiken zonder de geleding er van te begrijpen. En
vooral dit : het is geschreven door een knappe historicus der Nederlandsche
letterkunde. Zijn voorbeelden haalt hij dan ook hoofdzakelUk uit << onze >:
schrijvers, uit a onze >> taal. Ook de orngangstaal kent hij door " en door, met
Naar schakeeringen << van plechtig en vormelijk beschaafd tot g meenza asn
en zelfs plat >>.
Al mag het boek geen wetenschappelijk werk heeten, toch blijkt uit bijna
iedere bladzijde, hoe goed schr. op de hoogte is van de semantische
problemen. Trouw aan zijn doel, behandelt ht ze eenvoudig, we zouden
haast zeggen... soms ál te eenvoudig. We denken o. m. aan de bespreking
van de a statische >> theorie van de Saussure over < taal >> en << spraak 3, en
aan de paragraaf over << autonomie >> of << heteronomie >> van het woord.
Bovendien wordt wellicht to uitsluitend het << gesprokene >> woord behandeld,
aloof hest « geschrevene >> woord geen invloed had op de ontwikkeling van
de taal. Ook in andere opzichten doet het werk wel eens nuchter >> aan.
We noteeren nog maar even het volgende. De bekende « kindermetaforen
verk+laart Dr. dle Vooys op nogal miethodisch-eenzijdige wijze. Wanneer een
kind over de tranen van den regen spreekt of de hand van God in de
nerven en aderen van een blad herkent, mogen we ons afvragen of dat
verschijnsel « alleen }> door de onbeholpenheid van het kind dient verklaard
to worden. Of is het soms nalveteit te meenen dat kinderen de verwantschap
tusschen de verschillende wereldaspecten wel eens aanvoelen waar wij ze,
om reden van onze methodische, systetm,atische en onpoetische classificaties,
achteloos. voorbijgaan. Maar classificeeren Is nu eenmaal noodzakelijk. De
verdienste van dit werk is dan ook niet het minste in zijn overzichtelijkheid
gelegen bij het behandelen van de oneindig geschakeerde semantische
problemen.
J. Van den Bossche
,

Dr. L. A. H. ALBERING en Dr. L. G. J. VERBERNE, Proza en poezie.
Leesboek voor de hoogste klassen van Gymnasium en H. B. S. -Dieben, Wassenaar, 1938, 280 blz., ing. Fl. 2,40, geb. Fl. 2,90.
Eerder met een taalkundig dan met een letterkundig doel werd deze
bloemlezing samengesteld ; .bij het mondelinge eindexamen (na Gymnasium
of H. B. S.) dient de candidaat de Nederlandsche taal in al haar geledingen

to verstaan.
Middeleeuwsche teksten treffen we dus niet aan ; vanaf de XVII eeuw zijn
de meeste schrijvers, meestal met een stuk, vertegenwoordigd. Opzettelik
kozen de samenstellers :teksten uit die in de gewone bloemlezingen niet
voorkomen ; dikwijls was hun keuze nogal gelukkig. Opzettelijk drukten
ze vrij veel didactische stukken over : zoozeer dat in de afdeeling Proza,
behalve een viertal histonis.che schetsen van de XVII en XVIII eeuw,
geen enkel verhalend fragment voorkomt.
Een letterkundige bloemlezing kan door dit werk dus niet vervangen
worden ; doch ook als taalkundige verzameling vertoont zij veel leemten
10 Het Zuidnederlandsche proza krijgt edn stuk (van Vermeylen), een
op de twee-en-veertig. --- 2 Evenzoo beschikt let proza van de XVIII
eeuw, met verwaarloozing van Van Effen en Wolff-Deken, over een plaatsje
(even r!eisverhaal van J. Roggeveend^). — 3° Onder de 39 verzen ontddekken

wjj or 5 Zuidnederlandsche (respectievelijk een van Gezelle, Van de Woestijne,
Verschaeve, Van den Oever, Van Ostaijen). -- 4° Zuid-Afrika wordt geignoreerd.
Vie maar lets van de geschiedenis der Nederlandsche taal afweet, kan
hieruit opmaken hoezeer de student haar, met behulp van dit boek,
<< in al haar geledingen >> zal leeren verstaan. En of het paedagogisch
doelmatig is, telkens de schrijfwijze der auteurs te bewaren : die vraag
wilder we nog even gesteld zien.

Em. Janssen.

F. BORDEWIJK, Karakter. Roman van zoon en vader. — Nijgh & Van
Ditmar, Rotterdam, 1938, 366 blz.
Een roman van formaat is dit boek van Bordewijk alleszins geworden.
Niet alleen vanwege den kloeken omvang zijner meer dan 360 bladzijden.
Om den kloeken inhoud vooral.
Als romankunst bestaat in de neergeschreven, scheppende verwerkelijking
van menschen, verbonden door de eenheid van het verhaalde gebeuren.
dan verdient de kunst van dezen roman dubbel die betiteling van c kloek e.
Eenmaal omdat alle personen in het boek, zonder uitzondering, tot
menschen werden geschapen en verwerkelijkt in scherp individueele visies,
harmonisch ondergeschikt nochtans aan het hoofdgebeuren, hetwelk zij
bepalen of waardoor zij bepaald worden. Dat is het subjectief kloeke van
de inspiratie, die het boek schiep, krachtig in zijn aandrift en evenwichtig
in zijn uitwerking.
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Andermaal omdat de hoofdpersonen er van, alle drie, ten voete uit stoer
en onverzettelijk geteekend staan en heel die 366 bladzijden lang tegen elkaar
op leven eenvoudigweg uit stoere onverzettelijkheid. Dat is het objectief
kloeke van den gegeven inhoud.
Niet voorniet heette Bordewijk zijn boek a Karakter >>. Men denke nu
niet aan ragfijne zielsanalyses : het gaat niet om, karakterbeschrijvingen
van Bien aard. Het hoogtij van de psychologische uitrafelarij in de romankunst is gelukkig voorbij ! Het gaat evenmin om een vooropgezet ethisch
waardeoordeel over de personen van het boek. De titel is eenvoudig
de synthetische weergave van den heelen inhoud : onderlinge levensstrijd
van drie karaktermenschen, menschen beheerscht door de meedoogenlooze
rechtlijnigheid van hun eigen wil, en dat, niet om eenige moreele of
godsdienstige of principieele opvatting maar slechts voortgedreven door
hun onbuigzamen aard, door den zin van het ras dat hen lichamelijk
kenmerkt.
Afgezien van alle voorafgaand werk neemt een schrijver met zulk eeen boek
sen gedecideerd eigen plants in de hedendaagsche Nederlandsche romankunst in.
HUj is zich zelf dwarsdoor. Het kloeke in opvatting en uitwerking is zijn
proprium. Het bepaait den acrd van zijn stijl: organisch en krachtig, avast
in zijn vleesch zou men willen zeggen, zonder voorliefde voor eenige bepaalde
stijadoenerij, modern echter in dezen zin dat hij vrij blijft van de gebreken
waar stijlvoorvechters in onzen tijd met voorkeur ten velde tegen trokken.
aZakelij kheid» heet dan ook niet de leuze van dit boek, het munt niet uit
door een op de spits gedreven actieven voortgang van de handeling op zich
zelf — daarvoor waardeert de kunstenaar in Bordewijk te zeer de sfeer van
de handeling ! — het vervalt echter evenmin in woord- of zinclutus of in
overwoekering van sfeer ten koste der ontwikkeling. Het is veeleer het
kloeke, organische evenwicht van sfeer en actie, van woord en zin als
gemeenschappelijke uitdrukking voor het gebeuren, dat hem eigen blijkt
to zijn.
Hetgeen intusschen niet beteekent dat dit eigene in cKarakter* volmaakt
tot zijn waarde komt. Af en toe krijgt het anecdotische een te groote kans
in den loop van dit verhaal, wat de schoone eenheid schaadt. Soms verzwakt de wind van de spanning, de zeilen vallen slap, nooit lang weliswaar,
tech zoo dat men al lezende sommige bladzijden reeds gelezen wenschte.
Dit laatste echter komt ook bier wel vandaan dat het heele gebeuren
van den roman bepaald wordt door den strij.d tusschen twee personen :
tusschen Dreverhaven, den vader, en Katadreuffe, zijn natuurlijken noon.
E6n in hun rasechte, onwrikbare karakterdo.ordri jvendheid, leven die twee
nochtans op een totaal and-er niveau in het boek. De eene, de noon, als een
zich onverdroten opwerkende bediende op een advocatenkantoor : op het
niveau derhalve van het gewone bureelleven. De andere echter, Dreverhaven,
als een monsterlijk grootsche figuur in de armenwijken, deurwaarder die
nun vak tot een demonische tyrannie opvoert. Ale woekerende geldvoorschieter aan zijn eigen noon is zijn blijvende bedreiging met faillietaanvraag
de wurgende hand om diens hals. De vaart van die figuur door het boek is
zoo onstuimig, zoo ongenadig monsterachtig grootsch, dat het gewone alledaagsche kantoorbestaan van Katadreuffe er onbeduidend bij wordt en
dikwijls slechts in functie van de dreigende figuur van Dreverhaven tot
spanning wekt, hoewel de schxijver plat kantoorbestaan o;uk, zelfs voora,l, in
functie van Katadreuffe's innerlijke ontwikkeling behandelt.
Met die figuur van Dreverhaven heeft Bordewijk in het kloeke van zijn
boek een boventoon aangebracht, die bijna episch aandoet, maar dan
een epiek van het booze, van het pathologisch grootsche waar de held tot
monster wordt.
Een rijper lezer zal dit echter niet schaden, zoodat het boek voor hem
geen voorbehoud vergt.
J. Van Laer
,

,

A. COOLEN, Herberg in het Misverstand. — Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1938, 375 b1z.
Met dit boek is Coolen weer teruggekeerd tot het Brabantsohe van nun
eerste werken. Meer dan eenig andere, Friesche of Hollandsche, ligt hem
de sfeer van die streek, de menschen daar kent hij tot in het diepste van
hun ziel. Het ruige bouwland ontwoekerd aan de hei en het ruige yolk
gegroeid naar work en grond blijkt hem eigen. Ook de constructiewljze
van zijn eerste werken is hier herhaald : roman zonder hoofdpersoon, roman
van vele personen naast elkaar in 66n dorp, die door mekaar heen hun
levensvreugden, hun l-evensleed en hun, dikwijls vrij duistere, passies weven.
Hier in dit boek zijn ze min of meer gecentreerd rond een oude herberg
waar velen onder hen geregeld hun vertier komen zoeken. Men heeft em
dit nevengesohik+te verband aan Coolen's romans wel eens tekort aan
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constructieve eenheid verweten. Hoe waar dat verwijt ook z&j, ook voor dit
werk, toch wordt het euvel vaak ruimschoots vergoed door de schoone
waarachtigheid van den inhoud. Men voelt hoe de kunstenaar beheerscht
wordt, gedreven door de echtheid van de opgeroepen personen en toestanden.
Ze scheppen zichzelf als het ware onder zijn pen ten voile uit. Bij zooveel
scheppingsvermogen in sfeer, gestalten en ontwikkeling neemt men het
tekort, het soms uiteenvlotten van het geheel, graag toe.
Om de herhaaldelijk ruw-eerlijk behandelde toestanden eischt dit boek een
volwassen rijpen lezer.
J. Van Laer

Arthur VAN SCHENDEL, De wereld een dansfeest. --- M. Meulenhoff,
Amsterdam, A. Manteau, Brussel, 1938, 253 biz.
Minder gunstig onthaald dan de andere romans van Van Schendel, lijkt
dit n1euwe work ons toch een niet te versmaden praestatie.
Omwtlle van den inhoud vooreerst : hoe Daniel de Moralis, van Middelburg, en Marion Ringelinck, van Breda, beide talentvolle dansers, beide
betooverd door dezelfde Pavana Castillana, elkander eerst vluchten en
later samen ondergaan ; en hoe alle getuigen, meewarig en bevreemd, do
betoovering doormaken van denzelfden dans.... en van zijn elachtoffers.
Omwille van den vorm daarna : negentien menschen, van allerlei slag en
uit verscheiden landen, verhalen, ieder op de hem eigen manier, hun respectievelijk aandeel in deze tragedie-als-een-sprook je.
Belangewekkend is de iddeologisoohe ondergrond : hoe d schoonheid een
menschenbestaan kan beheerschen. Jawel, dat kan ze en dat is in orde;
indien ze tenminste, tenlaatste gegrond op :een religieuze overtuiging, zelf
in dienst staat van iets anders, -- indien de kunst een lokkend ideaal glanzen
doet... buiten de kunst zelf. Op zichzelf terend, bloeden de schoonheid en
de kunst flood ; zij worden bedwelming en dweepzucht.
Te zeer als aestheet beschouwt Van Schendel alle levensverschijnselen ;
hij evoceert ze van-buiten-uit. Aan dit work zooals a,a.n sommige andere,
ontneemt zijn superleure onbewogenheid het menschelijke accent : daar is
geen geweld, geen deining ; niets dan een weemoedig-ironische afzijdigheid
en een vaardige styleering. Te zeer maakt de auteur, van de wereld, een
roman-feest.
Hoewel weinig boeiend, zal dit verhaal, zedelijk trouwens in orde, al de
belangstellenden in de verhouding tussehen kunst en leven, to zeerste
interesseeren.
Em. Janssen

Ernest CLAES, R►eisverhaal. Met allerhande afwjjkende bespiegelingen
over menschen en dingen, water en politiek, aardrijkskunde en liefde.
— De Standaard, Antwerpen, 215 biz. Fr. 18.
Eon book an Ernest Claes is altijd prettig orm te lezen. Zoo ook flit reisverhaal.
Schrijver ging op reis near Brazilie, het land zijner kinderdroomen. Die
reis beschrijft en vertelt hij one op een eenvoudige, luimige en vaak rake
manier. E. Claes is een man, die oogen in zijn kop heeft, en die het zeggen
kan.
Wat hij ons in de laatste bladzjjden mededeelt over Brazilie en Argentinie,
getuigt van een juisten kijk op deze landen en staten.
W. Talloen

Felix TIMMERMANS, Ik zag Cecilia komen. -- Van Kampen, Amsterdam, 98 biz.
In heel het oeuvre van Timmermans kan men twee momenten onderscheiden : het moment van het uitbundige en dat van het innige — de twee
momenten der Vlaamsche ziel, heeft men wel eens vrij oppervlakkig verklaa rd. Elk van doze twee momenten vond een eerste uitwerking in een pear
romans, waarvan <<Pallieter>> en <<De Pastoor» respectieveli jk de meest
representatieve waren. Daarna zocht Timmermans vernieuwing in het
theoretisch uitwerken van die twee momenten, in de geromanceerde biographieen vanBrueghel en Franciscus, die weer hoofdzakelijk behandeld
werden als typisahe versohi jningsvormen van dit dubbel moment. En na
een periode van schijnbare uitputting vernieuwt hij zich nogmaals, in de
richting van het uitbundige eerst met zijn aBoerenpsalm>>, wear echter
het rel1gieuze als diepte-element veel meer uitgewerkt is dan in Pallieter,
en nu, in de richtong van het innige, met xlk zag Cecilia komen», wear hot
religieuze ale diepte-element integendeel verdwijnt, en alleen de natuurlijke innigheid uitgediept en verrijkt wordt.
Wie gDe Pastoor>> gelezen heeft, denke zich het religieuze confldkt niet
meer als expliciet, maar als atmosfeer van de oheilige Kempen> , en hij
heeft ongeveer het thema van dit -boek. Een ijl en teer verhaal, dat in het
begin wet eens artificieel veil aandoen, maar tenslotte bekoort door de
feillooze zuiverheid van het aanvoelen en de als vergeestelijkte atmosfeer
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van de gevoelssuggestie. Een boek, dat door Timmermans zeif wellicht als
een van zijn beste werken zal beschouwd worden, omdat hij er de
verborgenste weemoed van zijn ziel in geopenbaaTd heeft. En dat joist
daarorn ook door velen zal gelezen worden, met ontroering, met wijding
hi jna, orndat zij er den milden glimlach in voelen van,, ie, over alle lijden
been, het leven goed weet.
L. Monden
,

Ernest VAN DER HALLEN, De aarde roept. Tweede druk. — « Wiek
op >>, Brugge, 1938, 159 blz.
Wij bespraken reeds, in dit ti dschrift (Streven III, 633-634), de eerste
uitgave van dezen landelijken roman. Het voornaamste alt die besprekinghoeven we hier slechts over te schrijven :
«Stad en land, de vrede van het land tegenover de jacht van de stad,
voeding en gezondmaking tegenover uitputting en ontreddering : op dat
thema schreef Ernest Van der Hallen zijn verrassend frisschen en po^etischen roman De aarde roept.....
Met oeveel aandacht, toewijding, eerhied ging de schrijver hot landleven
na, dat hij, min of meer in Coolenschen stiji, als met een symphonie van
gedempte geluiden, gedurig anders en altijd even rustig voorstelt..... ! Al zijn
krachten en vermogens lijkt hij op sprong te hebben gezet : hij wilde een
roman die het lea ndeli jke thema echt hooren lint ; om zijn edele bedoeling en
om zijn artistiek berelken verdient Ernest Van der Hallen, dubbel, onze
waardeering en onzen dank.
Mits een paar reserves... De aarde roept zooals de schrijver wil dat ze
roepen zou ; haar werkelijke roep •linkt, bijna dezelfde, toch iets zwaarder».
Hieruit kan men opmaken hoezeer de tweede uitgave ons welkom is. Wat
de uitvoering aangaat, overtreft zij in alle opzicht de eerste. De stijl, in
zoover wij het konden nagaan, onderging doorloopend geringe wijzigingen.
Em. Janssen

Wies MOENS, Kalewala, het epos der Finnen. — De Sikkel, Antwerpen,
158 blz., ing. Fr. 45, geb. Fr. 60.
In een krachtige vertaling brengt Wies Moens ons dit krachtige epos. Voor
dit werk gaf hij de voorkeur, boven de uitvoerige en vaak langdraddge oorspronkelijke versie, a n de bewerking die onlangs in Duitschland door
Arthur Luther bezorgd werd. Samen met die langdradigheden is daarin
eohter ook wel eens echte schoonheid of diepe menschelijkheid verloren
gegaan. De gebeurtenissen volgen elkaar in al te bonte warreling op, en de
rustige tred van het epos versnelt hier tot een al te gejaagd tempo. Maar
de stoere soberheid van de taal, de rijkdom van verbeelding en plastiek
maken deze Kalewala Loch tot een zeer lezenswaard verhaal voor oud en
jong. Studenten vooral zullen er een duidelijke kijk door krijgen op een
gansch onbekende tak van de Europeesohe epiek. De eigenaardige wordingsgeschiedenis van dit epos zal hun daarenboven heel wat leeren over het
mogeli jke groeiproces van het epos der oudheid. Toon en inhoud van het
verhaal zuilen hen vaak herinneren aan <<The Song of Hiawatha, waartoe
Longfellow inderdaaad -door dit epos geinspireerd werd. Ook voor leeraren is
dit boek een goede aanwist, ofs,choon het niet als studieboek bedoeld werd,
en in dat opzicht op verre na de waarde niet heeft van de volledige
vertaling, met meeateriij.ke inleiding van Dr. Jan De Vries, die in ditzelfde
jaar opnieuw verscheen bij Thieme-Zutphen. Typographisch is het werk zeer
v e?rzorgd, en de i1lustratie geeft het een ari.stoera.tisch cachet.
,

L. M.
Marcel MATTHIJS, Een spook op zolder. — Die Poorte, Oude GodAntwerpen, 1938, 172 blz.
Deze roman heeft, naar onzen smaak, geen artistieke waarde. Evenals
Doppen en De ruitentikker, van denzelfden auteur, is hij in den eersten
persoon gesehreven ; volgens hetzelfde schema behelst hij de geschiedenis
van een familie die aan lager wal geraakt... tot er ongelukken van komen.
Leg de drie boeken naast elkander en merk het eenvormige procgde op:
een oratorische vengroving van den Stijl en van de ziel, een nogal willekeurig opvoeren van bitterheid tot waanzin ; de ik-vorm die over allee
een schijn van waarachtigheid en verontwaardiging legit.
Vergelijk nog de drie boeken met ielkander : het laatste is het minst goede
gecomponeerde. Het maakt den indruk alsof de auteur reeds te veel copy
klaar had alvorens bet spook op den zolder kon versehi jnen. Veel langer
mocht het verhaal niet meer worden ! dan maar gauw een moord ; -- de
dour van de gevangenis gaat dieht.
De ruitentikker noemden we reeds een vergissing ; Een spook... is het nog
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meer. Eerbied, teederheid, schroom -- altijd en overal grond-bestandeelen
van die kul: st -- worden hier meer dan b^ald^ad!ig geig,no reerd 4en ^geperverteerd. En het sophistisch aangewende motto <Der Menschheit ganzer Jammer
faszte mich an. ..>> wijst, dunkt ons, op een verraderlijke zelfverblinding. Ziet
Matthijs dan niet dat hij zijn talent in gevaar brengt, meer dan zijn talent?
Hoe jammer dat Die Poorte>> haar eerste lustrum met dit werk heeft
bealoten ! Artistiek en moreel steekt het, tegenover al de andere van al de
jaargangen, deerlijk af.
Em. Janssen
,

0. F. DUDLEY, De komst van het Monster, vertaling van A. Van de
Velde. --- Vi. Boekcentrale, Antwerpen, ing. Fr. 29, geb. Fr. 39.
De boeken van Dudley hebben zich de laatste jaren in een groote belangtelling mogen verheugen. Zoowel zijn <<Schaduw over de aarde>>, waarin hij,
op een nauweliijks geromanceerd thema, het probleem van het lijden uiteen
zette, als zijn lJzeren Monnik>>, waarin, onder meer aannemelijken romanvorm, het probleem van de liefde gesteld werd, genoten een algemeen
gunstig onthaaJ. Hoogstens kon men aan den <<IJzeren Monnik>> een teveel
aan sensatie en een al te geprononceerd <<happy end>> verwijten. Dit nieuwe
boek echter van den bekenden romancier brengt eerder ontgoocheling. De
schrijver lijkt eons meer en meer den weg van- ged-egen inzicht voor die van
heftige, soms wat goedkoope sensatie te verlaten. Zijn beeld van het
communisme versehilt niet wezenlijk van wat ons dag aan dag door antioommunistische propaganda wordt voorgespiegeld. Het blijft evenzeer bij
een summier afbakenen der grenzen, zonder onderscheid of nuanceering.
Wellicht werd de auteur te ver gedreven door zijn verlangen om zich aan het
hedendaagsche lezerspubliek aan te passen. Ofschoon katholiek tendenzwerk, moeten we dit boek em enkele bladzijden ongeschikt achter voor de
jeugd. De vertaling van Anton Van de Velde, soepel en kernaoh-tig, verdient
alien lof.
L. Monden
-

Germaine CEUNEN, De Melodie der Aarde. — Davidsfonds, Leuven, 1938,
157 b1z., Fr. 15.
Een tot een boek uitgesponnen novelle, zonder vel afwissel.ing of aant ekkelijkheid. Een aangenomen boerenzoon, ontluikende artistenziel, die de
hartstocht voor het vioolspel weet te vereenigen met de gehechtheid aan
den grond. Eentonige stijl en houterige dialoog. Veruit het best zijn de
beschrijvingen, maar dikwijl^s oak to Lang en een tikje onnntuurlij^k. Een
werkje dat beslist nog Bens had mogen overgedaan worden.
J. T.

P. A. CLAERHOUDT, Miss. van Scheut, Duliinayan. -- Davidsfonds,
Leuven, 173 b1z., Fr. 15.
Dit book werd met liefde geschreven. Het verhaalt den strijd en het
innerlijk lijden van den koppensneller Dulinayan, em het meisje van zijn
verlangen, de zachte Tchakàii. In dit hoofdthema worden gebruiken en
gewoonten der bergbewoners van het eiland Luzon, samen met treffende
tafereelen uit hun bekeeringsgeschiedenis, harmonisch samengebracht. Het
plot lijkt ons minder geslaagd ; van Dulinayan's laatste zielseonflict wordt
een uitkomst zelfs niet gesuggereerd, en de lange eindbeschouwing, niet ui-t
den roman gegroeid, maakt niets goed. De taal is verzorgd. De stijl houdt
ons in de primitief-dichterlijke atmospheer.
Door de Davidsfondsers zal deze roman graag gelezen worden. En is
het niet een grootste verdienste dat we hier een man hooren die de menschen
beanint, die gelooft aan hun fundamenteele goedheid ?
F. Bellens

C. VERVOORT, De adelaar van Carpineto. — Davidsfonds, Leuven, 1938,
192 b1z., Fr. 15.
Deze biografie, ofschoon ze geen uitzond , erlijk karakterr draagt,h -eee
ch
ift ^eter
de ongewone verdienste te <wi jzen op het hoog belang dat een pa uselijk
^
leven
do wereldgeschiedenis aanbiedt>> (bl. 135) . De schrijver brengt een groot
mensch te midden van ons Vlaamsche yolk, Leo XIII, van wien velen alleen
weten dat htj tde paus van Rerum Novarum>> is, maar die toch ook door
andere banden met ons verbonden was. In het kader van een beroerde
periode in de geschiedenis, bondig, soms wat te beknopt, geschetst, heeft
do auteur de figuur van <<de adelaar van Carpinero>> tot haar voile recht
laten komen.
Hier en daar treft ge een taalfout aan (.den minuut, bl. 178) of een te aterk
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Zuidnederlandsehe uitdritkking (op steek gaan liggen, bi. 27). Sommige
passages zijn hortend (te trachten te stellen, blz. 107) ; sommige zhinen of
zinswendingen gewrongen en niet vrij van Gallicismen (de aangehaalde tekst
van blz. 135) . Maar die taalfouten en onnauwkeurigheden laten de groote
verthenste bestaan van bet interesse, dat de schrijver tot op do iaatste.
pagina weet hoog te houden.
C. Poelmans

Gabor VASZARI, Twee near Parijs (Ketten Parisz Ellen), vertaald door
F. Watteyne en J. Mertens. - Die Poorte, Oude God-Antwerpen,
1938, 301 blz.
De jonge student Laci Radonyi vertelt 'hoe hij, samen met zijn broer
Paul, in bet geniep van Boeda naar Parijs spoort, en welke avonturen beide
toeristen in de Fransehe hoofdstad beleven.
Met êên woord lean men dit boek kensohetsen : het is geestig, geestig
in de goede beteekenis van dat woord. Van die bevallige studentikooze
geestigheid : een deugnietachttg pralen met looze trekken, een luchtig zich
aanpassen bij elk genot en heenstappen 'over elke ontgoocheling, een met
hart en ziel opgaan in een fuif en een flirt; men plukt den dag
Graag heeten wij dit boek welkom ; graag wensehen wij CDie Poorte geluk
met dezen aanvang van haar zesden jaargang. Dién toon missen wij te
dikw&jls ; alleen Ernest Claes treft hem soma, en de oude Camera obscura
blijft er bevallig door.
Nauwgezet hebben de vertalers hun niet gemakkelijke taak vervuld.
Enkele, hier en daar storende, fouten, zijn hun nochtans ontgaan (zlj
overreikte het mij, blz. 153 - one geld reikt niet voor dc terugreis, blz. 234).
Em. Janssen

Jan ADRIAAN, De Princeviag waait! - Tiitg. Dc Amsterdamsche Keur
kamer, Amsterdam, 197 blz., gen. Fl. 2,25, geb. Fl. 2,90.

-

Volgens een tekst op den rug van den omslag gedrukt, zou dit boek
moeten zijn: geen roman uit den tijd der inneming van Den Briel - een
wreed en woelig book uit onze historie met koele regenten, benarde
>, burgers en ruige watergeuzen.>>
En de inboud beantwoordt stellig ten volle aan deze opgave. Vlotte
verteltrant en goed aangehouden climax brengen mee dat deze historisohe
roman den lezer ten zeerste geboeid houdt.
Figuren als Dirk Willemsz en Geert Stoffels worden ons op zeer geslaagde
wijze uitgebeeld, met hun diepe liefde, hun wee en hun ingeboren vrijheids
zucht een met achter hen de kruipende, steeds loerende Hein de Krik, wien
de fysieke gebrekkelijkheid en de moreele wrok hierdoor ontstaan tot
overdracbt brengen en tot verraad om hem ten slotte in waanzin ten gronde
te doen gaan, z.g. door den duivel gehaald wegens volksverraad.
De schets echter, hoe geslaagd ook, van hot private leven dezer drie
mensehen, noopt ons de aanmerking te maken dat dit bock geen lektuur
Is voor aankomende jongeren. Hugo Van do Perre

Jacques et Raissa MARITAIN, Situation de la poésie. Courrier des Iles,
W 12. - Desclée De Brouwer, Brugge, 168 blz. Fr. 18.
Nooit was voor de poëiie de behoefte om zich te kennen, zoo groot ails
tegenwoordig, zegt J. M. (blz. 81). Die bewering is inderdaad niet overdreven,
als men bedenkt, hoeveel er dc laatste jaren van Fransche zijde alleen
reeds gepubliceerd word over het probleem der poëtische activiteit.
Mr en Mw Maritain hebben op hun beurt met strenge logica, en zonder
te duizelen in haar betoovering, de geheimzinnige bronnen der poëzie
trachten te peilen.
De titel kondigt een tweevoudig programma aan: een onderzoek in te
stellen omtrent de plaats der poëzie in de structuur van den geest, en
tevens te bestudeeren, welke de mogelijkheden zijn der poëzie om in een
bepaald moment van den tijd haar aspiraties tot uiting te brengen (blz. 7).
Het opzet is groot. Te groot misschien voor den aanvang van dit boekje!
Nieuwe ontdekkingen werden hier o.i. niet gedaan ; wei werden reeds
ontdekte gebieden nauwkeuriger verkend en nog onbekende streken scherper
afgebakend. En dit is op zichzelf reeds een vrij aanzienlijk resultaat.
In bet eerste der vier gebundelde essais, komt Mw Maritain aan hot woord
over Sens et non-sens en poésie>>. Ze gaat uit van de belangrijke vaststelling, dat in de poëzie de woorden tevens teekens en objecten zijn - waar ze
In het proza alleen teekens zijn. - Ze besluit dus, dat de poëtische act
tegelijk op een logisdhe en een poëtische beteekenis ingeschakeld is. Niemand
zal het belang van deze zeer scherp gestelde formuleering ontkennen ; ook al
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heeft hi j den indruk, dat hij elders, b.v. bij Croce, zij het dan in een
andere terminologie, of (waarom niet ?) bij H. Bremond, zij het dan zonder
wetenschappeli.jk jargon, reeds iets dergelijks las.
Het tweede essai is betiteld : <<Magie, Poesie en Mystique> . Hierin confrontreert R. M. haar persoonli j.ke ideeen over dit onderwerp met de opvattingen
van A. Beguin en R. de Reneville. Een diepgaande studie is het niet geworden, en ze zal slechts interessant zijn voor hem, die de werken der
genoemde schrijvers kent. De schrijfster vermoedt, dat er van een vergeli kende studie over Mystiek, Magie en Poezie veel kan verwacht worden.
Ze belooft one trouwens een boek, dat dit probleem grondiger onderzoeken
zal.
Volgt een uitvoerig artikel van J. M.: <<De la connaisance poetique», waarvan we met schrijvers eigen woorden de voornaarnste conc? usies aldus
kunnen samenvatten : <Le poesie est connaissance, incomparablement : Connaissance - experience at connaissance - emotion, connaissance existei tielle,
connaissance germe dune oeuvre (et qui ne se sait pas, et qui nest pas pour
connaltre), (blz. 132).
In die vierde s'tudie : << Experien ce du poetee >>, vergelijkt J. M., vooral
vanuit het standpunt van het ervarend subject, zijn bevindingen, geformuleerd in het vorig artikel, met de belangrijke publicatie van den Luikaahen Prof. M. De Corte, <<Ontologie de la Poesie>>, onlangs verschenen in
de Revue Thomiste.
Allen, die dieper inzicht willen -krijgen in de poezie, en vooral die anderen
Kpoezie>> moeten doceeren, maar nog het meest die zich geroepen achten
om over poezie te schrijven, zullen met nut dit boekje doorstudeeren.
M. Schurmans

Jan VAN NIJLEN, Gedichten (1904-1938). -- A. A. M. Stols, Maastricht
en Brussel, 1938, 211 biz.
Dit verzameld werk bevat een door V. N. zelf gemaakte keuze uit Verzen
(1906), Het Licht (1909) en Naar 't Geluk (1911), verder Het Aangezicht der
Aarde (1912-1923), De Lokstem (1917-1925), De Vogel Phoenix (1926-1928),
Gehelmschrift 1929-1934) en Ret Oude Kind (1935-1938), zijn laatste bundel, die
reeds in zeer beperkt-e oplage werd gedrukt, maar totnogtoe niet in den
handel was.
V. N. is altijd eenigszdns <le poete mallgre 1u>> geweest, die zijn visies en
weemoedige bespiegelingen neerschreef in losse, bijna nonchalante verzen
soms, die zich aan het mooiklinkende woord weinig gelegen liet liggen en
de dingen zoo maar zegde zooals ze zijn:
't Is dag aan dag te warm om te gaan slapen,
Een lauwe mist drijft om de duistre staid.
Zijn vers is mat, egaal, onbewogen. Zelden worden ons wijde perspectieven
geopend. Zijn gedichten hangen eerder in een zware omslotenheid van een
onmiddelli jken weemoed. Er is doorgaans ook een zekere afstand tusschen
de zegging en het gezegde, ivaardoo+r b€l dee aan elkaar eenigs-zips afwezig zijn
en vers en gevoelen in een zekeren zin als parallel worden ervaren. Dit zou
bij de meeste dichters aanleiding geven tot overbodige zangerigh eden, maar
bij V. N. resulteert hieruit een niet verf-ijnd, soms hoekig vers zelfs, dat
niet altijd mooi en smijdig genoeg is om het levensgevoelen geheel en
adaequaat in zich op te nemen en beeldend te versmelten.
Gelukkig zijn de z.g. gebreken van een dichter ook dikwij.ls zijn meest
karakteristieke poetische hoedanigheden. En wellicht is die onbevredigende
onversmoltenheid van worm en gevoelen bij V. N. ten slotte nog de meest
gave uitdrukking van zijn levensgevoelen zelf : alles is hem ijdelheid en
teleurstelling tot de poetische uitdrukking van die teleurstelling zelf : de
moeheid van het leven is ook de moeheid van zijn vers ; daarbjj is het
tweede hem tamelijk secundair tegenover het eerste :
Hij zou misschien minder gedichten schrijven,
maar dichter bij het lieve leven blijven.
Zoo is het eigene van dit oeuvre een totale afwezigheid van literaire
pretentie en zelfstandigen vormcultus, en daarbij een zekere oprechtheid
van gemoed, waardoor de dichter zich eerder schuldig zal maken aan een
to geprononceerde realiteit van gevoelens dan aan al te mooie kianken.
Nochtans is zjjn poezie meer te genieten wanneer beide elementen tot een
zachtere, meer gestilde ontroering samenzinken, of elkaar ontmoeten in een
soort nalef-directe aanschouwelijkheid:
De lucht was blauw, de wolken stonden stil.
of in een goedig cynisme als in het sonnet «De Burgemeester>
De burgemeester heeft ons iets misdaan,
WU leerden, door zijn schuld, het leven haten.
Wij zullen allemaal zijn stud verlaten,
Die dood zal liggen in het ,licht der maan.
,

,
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En hij alleen, hij Akan hier niet vandaan,
Hij heeft geen wezen meer om mee te praten,
En moet, in zijn huis aan de groote lawn,
Voor immer uitzien op zijn leege straten.
Het gran zal groeien in tie magazijnen,
De wear bederven bij de winkelieren,
En huis na huis, en steen na steen verdwijnen...
Alles zal dood zijn als in Babylon,
Geen lied van vogels en geen kreet van dieren,
Niets dan de kou, de wind en sores wat zon.
L. Vander Kerken

SHAKESPEARE, Julius Caesar, vertaaid door E. Fleerackers S. J. —
De Standaard, Antwerpen, 1938, Fr. 7.
Deze vertaling, verschenen in de eerste jaargang van het tijdschrift tStreven»
wordt ens than, omgewerkt en hier en daar verbeterd, met inleiding en
aanteekeningen, in een keurig verzorgde uitgave aanngeboden.
We hadden nood aan een echt-goede shakespeare-interpretatie. Die van
Verkade (Utrecht) is bepaald te vrij en onnauwkeurig : de bekende vertaling
van Burgersdijk, hoe nauwgezet ook, klinkt te celebraal, stroef en gewrongen.
De Kdichter» P. Fleerackers heeft beter willen doen en is er ook ten voile
in geslaagd. In zijn verzen voelen we naast nog meer nauwkeuLdgheid -- op
verscheidene plaatsen werd Burgersdijk verbeterd -- tevens het beiwogen
rhythme doorkiinken van het oorspronkelijke Engelsch. Vergeleken bij de
vertaling van Koster die totnogtoe de beste was maar waarin nog veel van
Burgersdijk's stroefheid bleef overgeerfd, is die van P. Fleerackers helderder
'en vloeiender, met meer zwier en geschiktheid om voorgedragen te worden.
De «Inleiding» geeft beknopte, maar sterk bestudeerde aanduidingen over
Shakespeare's Leven en werken, de bronnen voor <<Julius Caesar» , de aard
en eenheid van dit stuk, de hoofd-karakters erin en zijn literaire waarde, met
bibliographische aarduidingen van Nederlandsche werken over Shakespeare.
De korte voetnoten, in den loop van het stuk, leggen een moeilijke passus
uit, doen den lezer telkens dieper doordringen naar de kern eener handeling,
of belichten de diepe gronden van een karakter uit het drama.
Aldus wordt ons gewezen op de opeenvolgende fouten van den edelen
idealist die Brutus heet, fouten die het tragisch verloop van het stuk bepalen.
Zoo laat reeds bij het eerste tooneel P. Fleerackers opmerken dat de wispelturigheid van de plebs te onthouden valt, wat we ook doen tot aan de
redevoeringen van Brutus en Antonius is het 3e bedrijf ; ook die bekende
toespraken worden met enkele scherpe trekken psychologisch en literair
verklaard. Zoo wordt ons nag de twist tusschen Brutus en Cassius —
volgens P. Fleerackers een der meest traagische tooneelen die Shakespeare
ooit schreef — uitgelegd in verband met den dood van Portia.
We danken P. Fleerackers om dit blijvend geschenk : een der heerlijkste
cklas.si eke>> meesterwerken ons
toegankelijk te hebben gemaakt. Intellectueelen, leeraars en leerlingen, (de uitgave is spot-goedkoop) zullen deze
mooie verzen willen genieten, er brokken uit voordragen en opvoeren om
zichzelf als <<mensoh» meer te vormen en te verrijken.
A. v. d. D.
,

zoo

Felix HEIDENDAL, Jan Nolle's vrome daden. — Van Mierlo-Proost,
Turnhout, 1938, 132 blz., Fr. 12.
Dit folkloristisch verhaal, teruggeplaatst in het (even bijgefantaseerd)
gehucht Achtel van voor 'n halve eeuw, stemt ons weemoedig en wrevelig.
We staan langs den kant van de menschen van Achtel -die zulke anecdoten
liever niet aan het klokzeel zagen gehangen (cfr. blz. 128) . Ziehier waarom. :
10. Het boek bestaat uit fatsoenlijken herbergpraat, op zijn best genomen uit
wat loslippige vertellingen voor de winteravonden. Verwar zoo iets niet met
literatuur, zelfs niet met gegeerde volkslectuur !
2o. Als ge den Kempischen boer wilt teekenen en zulke elementen daarblj
aanwenden, maak er niet alles van ! Graaf dieper, tot aan de ziel ! Met recht
'zal hij zich in uw beeld niet herkennen ; vooral zijn godsdienstig aanvoelen
niet : een schuw verborgen, eerbiedige schroom, ascetisch en weemoedig, die
de ziel verfijnt en verheft !... Zoo was het in verleden eeuw nog veel meer dan
nu ; en uw wansmakelijke folklore bij godsdienstzaken (blz. 21) evenals uw
poezie van klatergoud (blz. 102-104, vooral blz. 124-125) zijn, veel meer dan
ge het meent, betrekkelijk moderne uitwassen. Ze blbven trouwens niet heel
ver van profanatie.
30. Schrijf een taal die een taal is, en schrijft reeel. Deze is nocht It Kempisch
dialect, noch It aigemeen beschaafd, noch een artistiek gevormde kunsttaal.
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En ge schijnt te meenen dat men zooveel mogelijk frame uitdrukkingen en
leuke zetten bij elkaar dient to plaatsen : dan zou het stijl worden !.. Zorg
er voor dat ge iets te zeggen hebt, en zeg het zoo eenvoudig mogelijk : dan
wordt het stijl
Felix Heidendal, neem me deze afwijzende critiek niet kwalijk : uw hoek is
een nogal onbesuisde vergissing. Meer waardeerende eerbied voor uw roeping
van schrijver, meer zacht benaderende schroom voor uw onderwerp, meer
bezonnen nauwgezetheid bij den arbeid brachten u, op korten tijd, veel verder.
Em. Janssen

Ernest CLAES, Zichemsche novellen. Derde druk, 10e-12e duizend. -De Standaard, 1938, 162 blz.
Ernest CLAES, De fanfare « De Sint-Jans-Vrienden ». Vijfde druk. -- De
Standaard, 1938, 94 blz.
Twee gedachten :kwamen ons, Coen we deze oude boeken herlazen, te binnen.
Deze vooreerst. J. Persyn zaliger schreef dat Kijkkast van Pater Fleerackers
voor onze Camera obscura lion doorgaan. Ja, de eene ,titel bracht den anderen
aain, en beide boeken zijn geestig. Als men nauwer toekijkt, heeft Zichemsche
novellen veel meer net de Camera gemeen. Den << copieerlust des dagelijkschen
levens>> namelijk, de even spottende maar oprechte sympathie voor de kleinlevenden, den subjeetieven toon en de autobiographische elementen, de romantische motieven onder de realistische geplaatst. Dit verschil bestaat alleen :
Zichem ligt nogal ver van Leiden of Haarlem ; en de jonge Beets, die in de
nabijheid van J. Geel leefde, heeft zijn opstellen veel zorgvuidiger gestyleerd,
min of meer opgesmukt. Daarbij is de Camera lijviger en verscheidener van
inhouci. En dit blUft dan : Nurks, de Kegge's, de Stastokken zijn nationaal
bezit geworden ; — onze Wannesoome en Pastoor Munte verdienen die eer
eveneens.
Ziehier de tweede gedachte. Als men de lijst van Claes' werken overziet,
bemerkt men hoezeer hij zichzelf getrouw is gebleven. Deze twee boeken
hadden haast even goed zijn laatste werk kunnen zijn als zijn aanvang. En
toch weer niet ! In zijn lateren arbeid kent Claes den metier veel beter ; in
zijn vroeger werk ligt het leven meer nabij.
De warme aanbeveling die wij, in dit tijdschrift, over hadden voor Pastoor
Campens zaliger en Van den os en den ezel, slaat, a fortiori, op werken als
Ziche nsche novellen en De fanfare «De Sint-Jans-Vrienden,>.
Em. Janssen

B. DE CRAENE, Uit de Leye-verte. -- Steenlandt, Kortrijk, 1938, 94 blz.
Bij dezen nieuwen dichtbundel van den onstuimig-onvermoeiden priesterschtrijver, kunnen we slechts herhalen wat we vroeger beweerden : Pastoor
De Craene geeft blijk van temperament en verbeelding, doch in de dichtkunst
slaagde hlj nog niet. Zelfs merken we, in deze productie, eerder achteruitgang
op ; want geen enkel stuk lijkt ons voldoende gerijpt, en de verwoording heeft
met poeezie dikwijls weinig gemeens. Onvergeeflijk is daarbij de even slordige
als verwarde beeldspraak, waarvan wij een staaltje aanhalen
<<Te grjjs geworden was het priesteroor
om 't raadsel van een hart te loochenen>> (blz. 85) .
Hoewel hybridisch en haastig vergaard, — arm aan inhoud is dit werk niet
het is alleen onrijp en onverzorgd. Met proza zou de schrijver, dunkt ons,
verder komen ; maar dan mits de noodige zelfcritielc.
Ein. Janssen

Joz. DE VOCHT, Het Rijk der Liefde. — Van Mierloo-Proost, Turnhout,
1938, 131 blz., Fr. 18.
Vijf Oostersch (getinte Christus-legenden, hoofdzakelijk aan de apocriefen
ontleend, plaatste de schrijver, hen navertellend, onder een belichting : de
Liefde tegenover den Haat ; zoo kregen ze een allegorisch en moraliseerend
aspect. Hij deed het in een verzorgden en verdienstelijken stijl, wat romantischplechtig en poetisch-zwaardreunend : als met weidsche plooien staat elk
onderwerp omkleed. Zoo bekwam hij een fantastiscGh-vrome stemming, breed
uitrgespannen en be-koorlijk flonkerend, --- een onmiskenbare artisticiteit, echter
niet van het zuiverste gehalte.
Graag bevelen wij dit werk aan. Godsdienstige kennis en verdieping zullen
de lezers er betrekkelijk weinig in vinden ; wel een veredelende en bewogen
godsvrucht, samen met een waar genot. En in bepaalde kringen, onderwijsgestichten b. v., zijn zulke verhalen, rond Kerstmis of bij andere gelegenheden,
dubbel bruikbaar en dus welkom.
Em. Janssen.
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Clemens BRENTANO (naar het Duitsch door Willem Doevenspeck),
Sehoolrnuester Klopstok en z'ijn vijf zonen. Prettig uitgebeeld door
Frans Van Immerseel. — Het . Rad, Berchem-Antwerpen, 1938,
95 blz., Fr. 9,50.
De vijf zonen van schoalmeester Klopstok heeten Grijpgrap, Plitsplats, Pifpaf,
Pinkepan, Tiereliere. Zij gaan uiteen en vinden, doorheen een groote verscheidenheid van avonturen, alien de roeping die met hun naam overeekomt. Weer
samen verlossen ze, uit de harden van den nachtwakerskoning Knarrasper,
de prinses Pimperlijn, dochter van Boembam, die koning is van Klokkentonia.
De prinses trouwt dan met Tiereliere.
Beter dan door deze korte samenvatting, konden we dit even rijke als
leuke sprookje, voor kinderen en groote menschen, niet aanbevelen. De
fantasie van den illustrator Van Immerseel paste daarbij, rijk en romantisch,
precies aan. Em.Janssen

Fans VAN DE MAELE, Voor ors Volk. Een keur uit de verzekens van.
Inleiding door den, Hw. Dom. Van Assche O. S. B.—C. V. O. - Uitgave
van ' het A. C. W., Brussel, 1938, Fr. 10.
Als een posthume hulde komt deze bundel nu voor, die enkele maanden
vb6r den flood van den werkman-dichter verscheen. Hierbeneden heeft Van
de Maele er plezier van geihad ; daarboven geniet hij er s^tellig nog meer van,
want :
God zal mij het inzicht loonen,
Dat mij tot het dichten dreef. (biz. 11).
De weinige schooljaren en het harde leven hebben den werkman belet een
voortreffelijk dichter te worden ; zijn christ-elijke vroomheid, traditioneele
vasthoudendheid en huiselijk geluk, hebben het smeulend vlammetje, meer
dan eens, helder doen oplaaien.
En verscheiden van deze versjes, hoe de critici ze verder ook mogen
beoordeelen, verdienen de eer aan verscheiden •eslachten (van sehamele
lieden vooral), wat stichting en vroomheid, wat non en geluk te brengen.
Ons klokske, b.v.
Tik-taik, tik-tak, doet ons klokske,
Aan den muur daar, immeraan;
En zoo is er, o zoo spoedig,
Heel een dag voorbijgegaan
,

En zoo wordt het zomer, najaar,
Wordt het winter, wordt het lent',
Zoo gaan dagen, weken, maanden,
Tot het jaarke is ten end'!
Tik-tak, tik-teak, nu eens rouwe,
Tik-tak, tik-tak, dan eens lath.
En zoo komt hij, 't is wel jammer,
Aangetik-takt d'oude dag
Tik-tak, tik-tak, wil uw zielken
Netjes brengen in zijn schik,
Ear het klokske van uw leven
Geven zal, zijn laatsten tik !...... (bl. 51) .

Em. Janssen

Het vacantieboek voor de Vlaamsehe jeugd. — Ons Werk, Goede Pers,
Averbode, 1938, Fr. 7.
Even leerrijk als prettig, even versoheiden als eén van geest, even bevallig
als practisch, verdient dit Vacantieboek, met zijn raadsels, prijsvragen,
knutselwerkjes, teekeningen, verhalen, wetenswaardigheden, lachedingen, wat
weet ik al ! een zeer warme aanbeveling. E. J.

Jean HYTIER, Andre Gide.

-

Edmond Chariot, Parijs, 270 biz., Fr. 20.

De schrijver van dirt werk heeft onder den ^titel van zijn boek, als verwittiging, den tekst van Gide afgedrukt : «Le point de vue esthetique est le seul
ou it faille se placer pour parler de mon oeuvre sainement>>. Eenmaal deze
fictie aanvaard, en afgezien van het moreele voorbehoud dat het werk van
Gide vereischt, moet men dit boek besdhouwen als het beste dat tot hier toe
over het werk van Gide verscheen, en als seen merkwaardige letterkundige
critiek. Het zijn eigenlijk acht voordrachten die de sdhrijver gal in de
Faculte des Lettres van Algiers, van Februari tot Mei 1938. In de twee
eerste wordt het dyrisoh pro.za,>> van Gide ontleed. De twee volgende essads
handelen over de ironisehe werken die Gide <<soties >> noemde : Paludes,
Promethie mal enchalne, Iles Caves du Vatican. Daarna komen de novellen
en verhalen aan de beurt, vervolgens de tooneelwerken van den diohter der
inneriijke verscheurdheid. De twee laatste voordrachten zijn gewijd aan een
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uitgebreide ontleding van «Les Faux-Monnayeurs». Deze studie, vooral het
tweede gedeelte, is een mooie brisk litteraire kritiek — maar die tevens
bewijst dat 'het amoralistisch vertrekpunt onhoudbaar is. P.

Dirk VANSINA, Bet liederboek van Elckerlyc. — Uitgave van den dichter,
14 Markgravestraat, Antwerpen, 1938, 181 blz.
Dirk Vansina, een denker en een dichter die zich altijd onderdompelde in
levensmysteries, biedt ons bier den poetisdhen 000gst van elf jaar aan (19261937) : ieder mensch moet er dan, voor zijn peilen en zoeken, een lied in
ninden, voor zijn ontgoocheling en verlangen.
Veel rijker en veelzijdiger dan een gewoon verzenbundel dus, — een
diehterlijk vale mecum zou men dit werk noemen, indien het voikomen
geslaagd was.
Maar dat is het niet ! Het verdient een ernstig voorbehoud, omdat de
meeste verzen noch eenvoudi^g, noch sereen zijn, — omdat de schrijver zich
van een romantisohe grootspraak niet ontdoen kan, — omdat hi j te uitsluitend bij apocalyptische rand-schrijvers inspiratie zoekt en dan fataal een
apocalyptische pose aanneemt.
Meer dan een ijdel .gegoodhel kunnen wij, in volgend versje b.v., niet
ontdekken :
,cZinkt ik in It AL
Zink ik in It Niet
It is zinken toch
meer weet ik niet
en tusschen Heelal ien iNihil
zie ik geen groot versehil>> (b1z. 26) .
Evenmin als in volgend versje; tenzij de dikwijls herhaalde gedachte
dat de grootste vreugd-e aan groote draefheid ontspringt:
«Geef me doodskop, geef me zwart
en ik schilder stralend licht;
wat met enkel lichte verwen
geen een ooit verridht>> (blz. 78).
Nu weet ik wel dat de laatste afdeelingen van het bock betere stukken
bevatten. De grootspraak verhindert echter, in Geprevelde strophen, dikwijls
het geprevel ; en zelfs voor verzen als dit voelen wij slechts een matige
bewondering
^Gj zijt het rijm dat mij ontgaat.
De wederkiank zoo hij ontstaat
zal Paradijzen stichten....
De stilte drukt.
Maar verre einders lichten
van It broeiend onweer van Uw woord» blz. 141) .
Want is dit weer niet -een woordenspel
4cGij zijt de droom
waar alle droomen
in stroomen;
een droom te ij1
nom hem to droomen. ..>> (blz. 146) ?

En mogen we, over Maria's <<barensnood>> (blz. 131 - o kennis van de
katholieke traditie !), zoo maar heenstappen ?
Wij beseffen hoe zulke recensie -den dichter pijnlijk moet vallen. Maar
laten we, voor het goede zooals voor het kwade, liefst oprecht zijn : dat
is ook de veiligste caritas ! Em. Janssen

C. M. VAN DEN HEEVER (uit het Zuid-Afrikaansch vertaald door
Peter Thiry) , Droogte. — Die Poorte, Oude God-Antwerpen, 1938,
194 blz.
Deze tweede roman van den Zui dafrikaanschen schrijver, waarvan de
vertaling ons door '<Die Poorte>> wordt aangeboden, heeft, zonder den
eersten (Somer; Zie Streven V, 2, blz. 237) te evenaren, toch al de hoedanigheden er van : de choedanigheden van Streuvels' beste werken ; de
verbondenheid van de menschen met land en seizoenen. Niet alleen wordt do
intrigue dus beheerscht door de landelijke droogte, die een viervoudige
boerenfamili e uit Naar bestaan rukt en een onderwijzer -het eenzame land
vluchten doet ; ook de verhaaltrant staat, volkomen consequent, tus'schen
de bes-ahrijving en het verhaal, terwijl de compositie schetsmatig geschiedt;
do typen zijn daarbij, hoe gecompliceerd ook, in dit patriarchaal bestaan
heelemaal thuis en natuurlijk.
In ieder opzicht kan Droogte met Somer vergeleken warden. Misschien
boeit het den lezer zelfs meer; maar de dosis ideologie is iets to aanzienlijk.
Sommige gestalten — oom Sagrys en Joey Schoeman o.a. — zijn daardoor
eenzijdig en schematisch geteekend ; enkele kleine hoofdstukjes, telkens een
,
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bepaald tafereel, raken het onwerkelij+ke ; de iedologie zeif — een sterker
Godsvertrouwen (het p rotestantsche geloof) dank zij de beproeving — lijkt
wat onrijp, gespannen en dwepend.
De vertaler behield de gesprekken in het Zuidafkrikaansch. Daar is iets
voort te zeggen ; voor het gewone publiek bemoeilijkt het echter, meer dan
wenschelUk zou zijn, de lezing. Duidelijk besteedde hij aan zijn tekst veal
zorg; wat minder naar gelang het werk vorderde. Wij kunnen one nochtans niet verzoenen met woordvormingen als «vlakteoneindigheid >> (blz.
84), eoperatievoorwerp>> (blz. 113). Evenmin met slordige fouten als «de
kogels zeefden door It lijf>> (blz. 141), <den gruweldaad)o (blz. 144) ; zelfs
niet met specifiek Vlaa.msche vormen en uitdrukki•en als bij zijn positieven
zijns (blz. 109), ibeloftes>> (blz. 111). Volgende zin, slordig en wansmakelijk
meteen, illustreert ons voorbehoud : <Een paar kraaien wieken met woest
gekras, als een bende godloochenaars (een bende van twee ! E. J.) de
tempelsfeer verscheurend, (men staat in het open veld ! er kan weliswaar
gezegd worden dat de vergelijking alleen het iwoest gekras > nader omschrijft,.
E. J.), over hun hoofd (hun hoofden, E. J.), en zakken met vroolijke
buitelingen over het randje weg....>> (blz. 124).
Overigens mag het boek door iedereen gelezen worden, en verdient het,.
Em. Janssen
om zijn reeele waarde, een warme aanbeveling.
,

Gery HELDERENBERG, Ret gasthuis. — De Sikkel, Antwerpen, 1938,
63 blz., Fr. 18.
In -een hospitaal, waar gasthuiszusters den Heer dienen in zijn zieke
ledematen, waar wrakken komen aangespoeld en allerhande levens eindigen, waar een lichtstraal, een boom of een bloem veel stillen troost verstrekken, waar de nachten gevreesd zijn en de ijlkoortsen geducht, waar de
flood dreigt en de eeuwigheid nabij is : — daar suist de zang van Gods
mysterievolle barmhartigheid ; beschroomd en atil heeft Gery Helderenberg
hem nagezongen.
Zijn heele bundel is een teere bekoring; zelfs de laagste werkelijkheid
weet hij daarin op te nemen. Hier b.v., en deze strophe besluit een stuk over
het zalven van den mond, bij het H. Oliesel :
«Ik sluit u, mond, en zalf uw zwijgen.
Straks looft gij God ! Wij staan verbaasd en atom
maar de engelen sohouwen naar uw hijgen
om It kwijlend slijm in de verlakte kom>> (blz. 55).
Een bekoring, vooral door het warm-zangerige van zijn accent en den
melodieuzen val van zijn s,trophen :
a't Is geen beven, geen verschrikken
voor :het light dat men verstopt,
maar in It ademlooze stikken
is It een 'hoofd dat bonzend klopt,
is It een keel die volgekropt
niet kan snikken>> (blz. 42).
Meer nog door de stille meewartgheid om zooveel leed, dat men toch weer,
gelukkig, in een uiterst en opperst geluk verzwonden ziet:
<En men genet den schoonsten dag
die men dit najaar .rijzen zag....>> (blz. 33).
Geen sterke, geen flitsende po-ezie brengt ons Het gasthuis ; hier en daar
klinkt het zelfs wat onpersoonlijk-precieus (op blz. 46 b.v.) en ruikt men.
de olie. Maar het is een verzorgde en verdienstelij.ke bundel, die ons waarlijk
verheugt. E'n. Janssen

Joz. VAN LAER S. J., Bet leven wenkt. — Bode van het H. Hart, Alken,.
1938, 141 blz., Fr. 10.
Deze nieuwe verhalenbundel van den zoo vruchtbaren schri jver w"st,
dunkt ons, op een gestadigen vooruitgang, doch ook op een zeker gevaar.
Pater Van Laer gent met jongens om : -meer en meer rasecht en sterklevend 'handelen, bewegen en spreken zijn typen ; beter en beter stelt hij,
ons, concreet-precies, hun kleine en groote avonturen voor in hun eigen
milieu. Bij studeerende jongens beperkt hij zich niet : ook een boerenjongen,
een zeekapitein en zelfs de soldaat Longinus (wiens ;lens Jezus doorstak)
zijn van de parttj, terwijl de onderwerpen, meer verscheiden dan in de andere
bundels, zoo maar voor It grijpen schijnen te liggen.
Dit is echter het gevaar : de auteur schrijft to .gemakkeli jk : hij improviseert
bij.na zijn (talrijke) vezhalen. In den schrijftrant komt daardoor diet protege
aan den dag; in het verhaal zelf, de handigheid om, van een ie-tsje, veel te
inaken. De stijl dan, iets te beschrijvend en hier en daar remmend, kon
veelzbdiger worden en vlugger, ieder geheel sekuurder gecomponeeed ; de
beste verhalen moesten, van peen uitgebreid schets tot een werkelijke noveIle
zijn uitgegroeid. Men houdt van de onstuimige, alles aandurvende vaardigheid.
en kracht die den geheelen arbeid van Pater Van Laer jeugdig waken en
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veroverend; men wenschte er, samen met de mildheid die hie • merkelijk is
toegenoinen, een tikje bezonnen bezonkenheid bij.
Uitstekend en verheffende jeugdlectuur wordt ons niet alleen gaboden ; het
bock heeft een niet te onderschatten literaire waarde en beteekenis.
Em. Janssen

Richard DE CNEUDT, Verzen (een keur, in herziene uitgave, uit Gevoel
on phantazie 1895 — Van dichterleven 1898 — Wgding 1902 — Naar
lichtende wegen 1912 — De stille bloei 1926) . — De Sikkel, Antwerpen, en Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1937, 188 blz.
Bundels als deze, waarin geheel een poetische carriere weerspiegeld ligt
en al het blijvende er van opgenomen, vergen, als bespreking, een korte
beoordeeling van den dichter en van zijn eeuvre.
Op zijn achtttiende jaar liet de student zijn eerste boekje verschijnen. Zeer
regelmatig volgden de bundels elkander op ; nooit welde de dichtader overvloedig, en, de tijdsspanne tusschen de werken in aanrnerking genomen, lijkt
hij langzaam te verdrogen.
IVan speelschheid naar stilte> : ;de titels alleen bevestigen dezen ontwikkelingsgang. En als men de habitueel-behandelde thema's nazoekt, ziekier :
diohterschap en eigen leven (een vorderen naar stilte en innigheid) — het
seven rondom zich (natuur en menschen) — Vlaanderen (alleen in De stille
bloel).
Een stille zanger, een nauwgezet vakman, een taxi werker, altijd voort
op dezelfde wijze : zoo komt De Cneudt ons voor. Wat heeft hem belet waarlijk uitstekend te warden ? Niet alleen een nogal beperkte aanleg; ook, dunkt
ons, een zekere kkleinheid en onpersoonlijkheid in zijn denken en aanvoelen.
Hij mist het heldhaftige, het -durven onderdu!iken in een suizend onderwerp, het
zich verloren geven tegenover het mysterie, het zich vernieuwen in de pijn,
hot zwijgend luisteren naar openbarend lied. Het dichte chap werd
hem een rustige, nu en dan een bijna mechanische plichtsvervulling; zoozeer
dat hij, met den tijd, inspiratie en metier haast niet meer te onderscheiden wist.
Weinige stukken zijn, poetisch, Af en zuiver. De kleinere liederen lljken ons,
doorgaans, beter dan de wat pleehtige sonnetten. Ziehier een voorbeeld
Wat zijn de wolken roerloos
In zuivere luchten tinkelt
en alle blaren stil....
een klokske, in teedren ochroom,
Het is een dag van schoonheid,
— een groet uit verre 1anden,
die zwi Bend sterven wil.
een stem uit verren droo
En in 't geboomt dat ruisohend
de tonne sterven ziet,
zingt nog een late vogel
een schoon en eenzaam lied... (bl,z. 88) .
Em. Janssen
Y.

L. MONDEN S. J., Hot stille lied. — Bode van het H. Hart, Alken, 1938,
76 blz., Fr. 8.
Zoek, in dezen vromen bundel van 40 korte verzen, geen luide verrassing, geen levenslust of fantasie, geen verbazing welke dan ook ; zoek er een
weemoedige stilte in en een dichter met een zachte hunkering.
In zijn aanhef Mgt geheel zijn inspiratie:
Een verre vogel, onhoorbaar gekomen
ergens van uit het paradijs,
heeft door de stilte het wonder gefloten
van een ijle, maar eeuwig-echo8nde wijs.
Nu is het leven een zoeken geworden,
verwonderd, naar wat het wijsje bediedt,
want ik meende de jubel er in te herkennen
van een lang reeds vergeten, maar heerlijk lied, (blz. 7) .
Voel dan met zijn <(heimwee naar de stil-te» ; — laat de -cKoningin van de
stilte» u bekoren en bevangen zooals dat bij hem geschiedde; — maak
van uw kruisweg eveneens een <<stille weg», — en merkt op in <<door de
stilte der dagen» hoe zijn wooed, zonder de warme bewogenhetd te verliezen, toch ook luider kan opklinken.
In Wit en good b.v. (uit : Vlaggegroet — aan de pauseli jke vts :
Hoer, laat onze oogen helder zijn
in blank genadefeest,
en goud ons hart, het morgenschrijn
waar Gij zijt in geweest.....
....Laat goud en blank ons leven zijn
— de kleur van onze Vlag — .
'het blanke zwaard in gouden schijn
waarmee we slaan den slag (blz. 71-72) .
Neen, alles lijkt ons niet gaaf : de dich,ter zoekt nog naar ztjn .e ►igen stem;
meer dan een stuk is een te schamel-vluchtige notatie. Herhaaldeli jk nemen
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we noderne invloeden waar ; in de Veertien kruiswegstaties zijn er van
Claudel (o.a. 'blz. 39), van Van Eeden (blz. 41), van Bach's MatthhusPassion (blz. 54). Gedrenkt nochtans van spontane innigheid, is dit bundeltje,
naast een nog rijker belofte, reeds een kostbaar bezit;
En de pelgrimstocht van veel moede gezichten
do-or deze -tijd
zou rustiger zijn met die glans in bun oogen
van eeuwigheid (blz. 24) . Em. Janssen

Jos. VAN ROOY, De schoone tocht.

—

Lannoo, Tielt, 1938, 80 b1z.

Deze verzenbundel — een eersteling, meenen we — is bijna een sonnettenkrans met klassieke allures. Ook door zijn constructie (Intrede -- Nacht,
Morgenschemering, Naar het licht — Finale) doet hij aan Perk's Mathilde
denken, evenals door zijn algemeene conceptie die schoonheid met liefde
wit verbinden, — en op blz. 74, — kijk, daar is het <<aere perennius>> van
Horatius:
(... Scheppend een monument van eeuwiigheid.>>
Jos. Van Rooy, een nogal vaardig technicus, bezit nog weinig zelforitiek. Zijn
<<Zoo sta ik _ eeuwi.g als in eenzaamheid gevezens (blz. 11, vetjes van ons),
ins toch geen model van frissche zeggingskracht en zuivere taal, — en zou
volgende stroefheid ooit door Verwey zijn overtroffen:
dcI^k ga aan It doen als was ik eendie's aan It genezen>> (blz. 11) ?
Het onderwerp vertoont noch diepgang, noch glans, noch verscheidenheid.
De 35 stukken van Naar het licht zijn, voor een groot deel, op elkander
gelijkende sonnetten : een verliefd flikflooien, waarna men een hooge borst
opzet.
Zal - Jos. Van Rooy, van handig technicus, waar dichter worden ? Deze
bundel geeft daarvoor nog geen waarborg. Em. Janssen

Berten NIEUWENHUIS, Jan Frans Willems. Een bijdrage tot de
ideologie der Vlaamsche beweging. — Volksuniversiteit << Herman
Van den Reeck >>, Antwerpen, 1937, 36 b1z., Fr. 5.
Berten Nieuwenhuis heeft, voor deze studie, heel wat werken geraadpleegd; ht bemerkt dat zijn arbeid zich nog aanzienlijk had kunnen uitbreiden.
Veel nieuwa brengt de brochure niet. Na een kort overzicht van Willems'
leven en werken, na een schematisch aangeduid verband van de Vlaamsche
beweging met de nationale romantiek in Europa, behandelt zij Willems'
Grootnederlandsch standpunt vbor 1830, zijn pijnlijk wroeten daarna waarbij
aile hoop op hereeniging van de twee volksdelen niet verdwenen is. Volgt,
tot besluit, een gedocumenteerde toelichting van de verhouding tuss-chen
J. F. Willems en Kan. David.
Veel nieuws brengt het werkje ons niet : het steunt op de studien van
Mr. Elias en van L. Picard. Het boezemt ook minder vertrouwen in, omdat
het to duidelijk modern tendenzen in het verleden projecteert. De Vlaamsche beweging is daarbij, in haar oorsprong, te uitsluitend tot de nationals
romantiek en tot het streven van enkele liberaliseerende Vlaamsche intellectueelen teruggebrac+ht. Dear zaten, in den Vlaamschen grond, nog andere
worte1 , en de inspireerende Europeesche romantiek was ook een meer
complex verachijnsel. Em. Janssen

Tony HEIDEKENS, 1Kunstschilder Lyna vertelt. — Cahiers van de Waterkluis V, 3. Varior, St Amandaberg, 1938, 37 blz., Fr. 12.
Deze zeven vertellingen — anecdotische ervaringen van een kunstenaar —
lezen viot en prettig ; doch wat heeft men er aan ? Dat een gewetensvol
schilder bazelende journalisten en wijsneuzige bezoekers van tentoonstellingen
hartgrondig verwenscht, dat hij maar best zijn eigen weg gaat en zijn arbeid
laat spreken: daartegen kunnen we niets inbrengen. Dit alleen : van kunstprinc pes vernemen we heel weinig ; en de beschroomde ernst waarmede een
kunstenaar dient te arbeiden, wordt eenvoudig verward met luimen van
onafhankelijkheid. Em. Janssen

A. DE POORTERE, Kunstenaar en yolk. — Cahiers van de Waterkluis
V, 4. Varior, St Amandsberg, 1938, 29 b1z., Fr. 6.
Ziehier het besluit van deze lezing die, in het begin van verieden jaar, te
Mechelen werd gehouden :
«Echte volksverbonden kunst moet ontstaan nit de ORGANISCHE verbondenheid van den kunstenaar met zijn yolk. En dat beteekent in den
,grond enkel dit: dat de kunstenaar wezenlijk kunstenaar moet zijns. (blz. 28).
Och ja, dat Is wel zoo ; doch daarmee zijn we niet ver gevorderd. Wijsgeerig
te weinig geschoold, had de schrijver het onderwerp niet wijsgeerig
mogen behandelen; en zeker in -een lezing niet. Toch waardeeren wij zijn
ernstige poging om een actueele vraag klaar en grondig op te lossen.
Em. Janssen
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Michiel VAN RAVERSGONDE, Het kind van den oorlog. — Tooneelfonds Palmer Putman, Brugge, 100 blz.
Het kind van den oorlog is Reine Orval, uit een liefdeloos huwelijk

geboren,omdat haar vader, -een oud-strijder, die aan zijn verloofde getrouw
was ,gebleven en haar na den oorlog gehuwd had, haar toch niet meer
beminde. Zulke verkrachting van de liefde wreekt zich, meent de auteur,
Tenslotte treedt Reine Orval in een klooster (een contemplatieve orde nog
wel), en wordt haar vader met haar pleegmoeder gelukkig.
Een halfgare conceptie -die hechte grondslagen mist, uitgewerkt in een
volkomen onwerkelijken dialoog en een onmogelijke teal !
Em. Janssen

Jozef SIMONS, Dientje Goris (derde druk) . — Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1938, 157 blz., Fr. 15.
Bij zijn verschijnen ahebben we, in dit tijdschrift, dezen roman lovend
besproken (Streven III, blz. 221-222) ; het voornaamste van onze bespreking
staat, vooraan in deze uitgave, afgedrukt. Wij hoeven het slechts te
beamen ; en het verheugt ons te bemerken dat niet alleen de meeste critici
onze zienswijze deelden, maar dat ook het werk bij de lezers zijn weg vond.
Daarvan getuigt toch deze iderde uitgave, denkelijk de laatste nog niet.
Em. Janssen

Wjsbegeerte.
Friedrich NIETZSCHE, Briefe der Schiller- and Bonner Studentenzeit.
1850-1865. Hrg. von W. Hotpe and K. Schlechta. — C. H. Beck'sche
Verlag, Munchen, 1938, LVIII--452 blz., ing. R.M. 13,50, geb.
R.M. 16,50.
Sedert enkele jaren maakt de Beek'sche Verlagsbuchhandlung zich verdienstelijk met de historisch-critische uitgave van Nietzsche's volledige werken.
In 1938 verscheen het eerste deel der Brieven.
Een prachtige inleiding van Dr Schlechta wijst op het belang van
de brieven voor de kennis van Nietzsche's psychologie en bekommernissen.
Hoe eenzamer Ni zich voelt, des to directer de toon wordt van zijn
brieven. >> Discussies tusschen hem, en andere << Ebenburtigen >> zal men
er echter niet in vinden. Verder worden door den uitgever de teksten
opgesomd en gerangschikt in twee reeksen : de eerste bevat de brieven,
ontwerpen, afschriften in bezit van het Nietzsche-Archief ; de tweede citeert
de oorspronkelijke brieven die privaat eigendom bleven en de brieven
waarvan alleen in boeken en tijdschriften verschenen afdrukken bewaard
werden. Daarna wordt de historie geschetst van het ontstaan der Brievenverzameling in het Nietzsche-Archief en van de verloren verzamelingen
die hadden kunnen bestaan o.m. bij B. Daechsel, M. Heinze, Richard en
Coscina Wagner, e.a.. Ten slotte worden de reeds bekende publicaties
besproken : de vijf deelen verzam:elde brieven uitgegeven door het NietzscheArchief, de uitgaven van E. Foster-Nietzsche, de bloemlezingen, de in
tijdschriften en hiographieen overgedrukte teksten.
Voor den historicus is deze inleiding een onmisbare bron. Het eerste
deel bevat 276 chronologisch gerangschikte brieven waarvan een 200 voor
de eerste m,aal verschijnen, alsook 4 prachtige fac-simile's. Het Nachbericht
dat buitengewoon interessant is, citeert enkele oordeelen van menschen
die N. in zijn jeugd of op school hebben gekend, het wijst op de plaatsen
waar N. zich beklaagt over zijn gezondheidstoestand, verklaart uitdrukkingen
en zinspelingen uit het milieu van Pforta, geeft, brief na. brief, de omstandigheden van de redactie te kennen en maakt talrijke antwoorden aan N.
bekend die duidelijk de religieuze, artistieke, familiale atmosfeer doen
herleven waarin de jonge N. werd opgebracht. Andere documenten zooals
een signalement uit 1861 komen erin voor. Verscheidene registers vergemakkelijken de benuttiging van dit hoogstaan werk dat onmisbaar is
voor de kennis van Nietzsche.
Prof. Dr E. de Bruyne.

Arthur SCHOPENHAUER, Samtliche Werke. Bd. IV. — Brockhaus,
Leipzig, 1938, 528 blz., R.M. 6,30, geb. R.M. 7,20.
In de c Samtliehe Werke > van Schopenhauer verscheen onlangs het
IVe Boekdeel. De methode van den uitgever blijft trouw aan de beginselen
die wij vroeger hebben weergegeven (Streven, April 1938) . De oorspronkeltjke
tekst van Frauenstadt biedt due den grondslag, maar dank zij den. arbeid
van Dr HUbscher werd hij vrijgemaakt van al de slordigheden en onnauwkeurigheden die men hem venveet. Steeds wetenschappelijk nauwgezet,
voorzien van een tekstcritischen aanhang, klaar gedrukt, sierlijk uitgegeven
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bevat dit nieuwe deel de « Schriften zur Naturphilosiphie and zur Ethik u.
Het eerste schrift u Ueber den Willen in der Natur >> bevat de opstellen
die Schopenhauer schreef om de idee6n van zijn hoofdwerk to staven door
bewijzen uit de wetenschap van zijn tijd : het heeft vooral historische
'waarde. Wart echter de « Beiden Grundproblemen der Ethik * betreft, de
prijsschriften cc ueber die Freiheit des Willens en. « ueber die Grundlage
der Moral *, zij blijven hun ontijdelijke wijsgeerige beteekenis behouden.
Aansluitend bij het vierde deel van ( Die Welt als Wille and Vorstellung
behooren zij tot het beste dat Schopenhauer over de moraal geschreven
heeft. Zijn sarcastische geest komt reeds bij de titels tot uiting : het eerste
werd bekroond door de Veree'niging voor Wetenschap van Noorwegen,
het tweede c niet-bekroond >> in Denemarken. Doch << Groot is de Waarheid,
luidt het motto* van Schopenhauer, en uiteindelijk behaalt zij de zege >>.
En... hij citeert zichzelf : << Moral predigen ist leicht, mat of begrunden
schwer ,.
Wie zich voor de zedekundige problemen interesseert, zal dit geimakkelUk.
beamen, en, hoe zeer hij ook moge afwijken van den grooten pessimist,
bij hem toch menige; vragen, critieken, bemerkingen vinden die eeuwigmenschelijk bljjven klinken.
Prof. Dr E. de Bruyne.
))

*Emil SOKOLOWSKI, Die Aufgabe and die Grenze der Philosophie. -Verlag Ernst Plates, Riga, 160 blz.
Dit bookie is ii gedeeld in drie hoofdstukken : twee theoretische : de
taak der philosophie, de grenzen der philosophie ; en een historisch : de
strijd om de grenzen tusschen philosophie en godsdienst. Het behandelt
bij gevolg fondamenteele problemen van het mensclielijk_ denken. in de
bijdrage van Dr. H. Robbers, in het vorige nummer van Streven opgenozen,
vindt do lezer een merkwaardige uiteenzetting van het probleem dat
Sokolowski bezig houdt.
Schrijver nnakt zich de taak gemakkelijk, al te gemakkelijk ! De philosophie, zegt hij, is de « wetenschap der be.grippen >>. Weinu een begrip
is niets anders dan een soort verwerkte waarneming. De philosophie weet
dus niets van hetgeen de waarn-emin-g te boven of te buiten gaat. Metaphysiek,
godsdienstphilosophie, waardephilosophie, philosophie als wereidbeschouwing :
dat is alles touter waan en schijn, daar het niet samenvalt met de waarneming.
Deze sensualistisehe strekking van den schrijver doet antiquarisch aan.
Hij voelt het overigens zelf aan en tracht in een « Nach'wort > ztjn zienswijze
to verdedigen tegen de onoverkomelijke moeilijkheden waarop ze stoot
(bl. 9-1O2).
F. De Raedemaeker.

Kurt STERN, Masse - Personlichkeit and Gemeinschaft. -- Forkel & Co.,
Stuttgart, 78 blz.
Het streepje tusschen Masse en Personlichkelt and Gemeinschaft verzinnebeeldt typographisch de thesis van den schrijver. Massa s teat tegenover
persoonlijkheid on gemeenschap : aan de eene zijde het democratisch regime
dat massa-menschen voortbrengt, aan de andere het nationaai-socialisme
dat en persoonlijkheid en gemeenschap op hun echte waarde sohat. Om
deze thesis to bewijzen moat S. aan het woord << massa » een beteekenis
geven, die het tot nog toe niet kende in de sociologische wetenschap.
in deze laatste ziet men veelal in de gemeenschap van het emotioneele
het criterium van het massa-phenomeen (zie G. Colm in het Handworterbuch
der Soziologie, bl. 354) .
Voor Stern daarentegen wordt de massa gekarakteriseerd door het gelijke
en door bolangen *bepaalde denken van een aantal menschen dat geen
andere orde kent. De belangen verdeelen : menschen dus die zich aaneensluiten om gelijke belangen te verdedigen blijven, in hun samenzijn zelf,
geseheiden : zij vormen een massa. Met deze kritiek van de democratie
in het rationalistisch individualisms kunnen we in een zekere mate instemmen,
vooral wanneer we somxnige vormen van verworden democratie beschouwen,
met hun doorwoekeren van << belangengroepen >>.
Door het nationaal-socialisme daarentegen, verklaart S., worden de
menschen niet meer vereenigd om u hun belangen te verdedigen >>, maar
in dienst van het geheel : zij worden persoonlijkheden door het felt dat
zij do ge izeenschap dienen. Deze dienst van de gemeenschap volbrengen
zij in navolging van den Fuhrer, in wien gemeenschapsdienst en persoonlijkheid
een geworden zUn. Ieder nationaal-socialist moet, in zijn werkkring een
fiihrer zijn en zijn persoonlijkheid uitbouwen in dienst van de gemeenschap.
Men kan aan deze opvatting een zekere grootheid niet ontzeggen. Alleen
vast er te vreezen dat in werkelijkheid deze theorie gaat oversiaan in
een totals opslorping van den persoon door de gemeenschap, en dat
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men gaat beweren dat «de individuen slechts bestaan door den staat en
om den staat; al het recht, dat zij bezitten wordt uitsluitend afgeleld uit
het felt, dat bet door den staat wordt verleend»: bewering die niet
strookt met het natuurrecht en veroordeeld werd in de documenten van
de I-I. Congregatie van de seminaries en universiteiten van 13 April 1938.
F. De Raedemaeker.

Heinz ZIMMERMANN, Philosophie und Glaube, Ber!ijn, 146 bIz., R.M. 2,80.

Duncker & Humboldt,

In dit boek wordt het probleem van de betrekking tusschen wijsbegeerte
en geloof beschouwd van uit een heel bijzonder standpunt: dat van de
philosophie der «Verbinding ». In het begrip verbinding ziet S. de fundameriteele wijsgeerige idee die aan den bodem ligt van al onze zekerheden.
Zeker zijn van iets beteekent een verband leggen tusschen de gekende
dingen onderling en ook tusschen de gekende dingen en het Ik. Bestaat
er een dergelijke verbinding dan hebben we zekerheid. De menschelijke
wijsbegeerte heeft echtcr niet als uitsluitend object de verbindingen in
de ruimte en den tijd te beschouwen; gekomen aan den drempel van haar
vermogen is zij in staat een verbinding daar te stellen tusscben de door
eigen krachten verworven kennis, en de waarheden die voortkomen uit de
bron van bet geloof'. Zoo ontstaat de verbinding met God zelf, met de
geopenbaarde waarheden over Zijn wezen, met Christus die de levende
verbinding is tusschen God en mensch, met de H. Drievuldigheid of de
betrekkingen tusschen de goddelijke personen.
In een nieuwen vorrn verdedigt S. eigenlijk, tegen elk monisme
(matertalisme, tdealisme) de analogie van onze kennis. ABeen beechouwt
hij het kennen als het leggen van een verband tusschen het gekende en
den kenner: hetgeen, met andere woorden de synthetische kracht van het
verstand betee·kent. Dank zij de analogie van onze kennis is deze niet
beperkt tot de natuurdingen ; zij is gericht op heel het wezen, en bekwaam
de openbaring te ontvangen van het goddelijke Wezen.
F. De Rae<1emaeker.

Andre DESSON, L'homme concret I. 126 bIz., Fr. 12.

Edition du Dauphin, Parijs,

In dit boekje geert schrijver zes en negentig gedaehten onder vorm
van aphorismen. Vele onder hen zijn zeker het lezen waard. AIleen weze
men verwittigd over de strekking, de geesteshouding die in de meeste dezer
spreuken doorstraalt. S. gelooft niet meer in de waarde van het geloof
als geestelijke basis van het leven; hij schijnt zieh tevreden te stellen met
een zeker vaag sptritualisme, een soort menschelijke wijsheid en geestelijke
vrijheid, die zich schrap stelt tegenover elken dwang en tyrannie. Anderzijds
schijnt hem ook dit niet als grondslag van het leven te kunnen voldoen.
Zijn laatste gedachte waarin hij de onderlinge haat in de huidige samenleving aanklaagt, besluit hij als voIgt : «Quel nouveau Christ, se chargeant
de nos crimes et de nos craintes, viendra une fois de plus delivrer l'homme
de sa vieille hantise?» (bI. 122). Zou men niet beter doen tot den eenen
eeuwigen Christus terug te keeren?
P.

Jacques PALIARD, Le theoreme de Ia eonnalssance, - Collect. c Philosophie de l'Esprit », Aubier, Parijs, 135 blz., Fr. 15.
In zijn zeer uitgebreid voorwoord, kensohetst Maurice Blonde} heel
good het boek : «En ce petit nombre de pages et sous un titre qui paratt
nous borner au probleme de la connaissance, c' est toute une doctrine de
pensee at de vie... ».
Op de vraag: wat is kennen, antwoordt M. Paliard met zijn c Grand
Theoreme»: de kennis is eene reflexie van het leven op zich zelf. Ret
bewijs daarvan vormt het eerste en tevens het beste gedeelte van
het boek. Het dynamisms van den denk-akt en van het kenleven wordt
er zeer goed in het licht gesteld. Het bewust-zijn is noch louter Intuitie,
noeh zuiver akt, maar wel een «acltivite de liaison» iets levends, rijk en
steeds in wording. De kennis, zegt de schrijver, is een «conscience de
l'objet par Ie moyen de quoi l'homme a a s'elever a la pleine conscience
de sol ». De rest van bet boek wordt gewijd aan de ontleding van de
kennis In haar drie vormen, te weten door percept, door concept en
door gevoeJ.
Laat ons aanstonds zeggen dat de philosophie van M. Paliard moeilijk
is om te begrijpen, des te meer dat hij een volstrekt deductieve methode
toepast. Geheel zijn uiteenzetting is een opeenvolging van syllogtsmen
onder vorm van theoremas, postulaten, scolien, enz... , en dan nog in een
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terminologie die hem eigen . is. Er werd te veel aan de verleiding van het
K more geometrico » toegegeven.
Een boek dat veel van den lezer vergt, te veel am door iedereen in
handen to kunnen genomen worden, maar dat hem ook veel geeft : en
diepe en methodische reflexie, die naar waarheid streeft.
Jacques Mertens.

Max PICARD, Die Grenzen der Physlognoinik. Mit 30 B d e . -Eugen Rentsch Verla g, Zurich, 192 blz., gen. Fr. 7,50, geb. Fr. 9.50.
Over het alien, wordt het aangezicht beschouwd als de spiegel van.
onze zie1sghe1men.
Daarbij vergeet men gewoonlijk twee dingen : ons gelaat heeft beperkingen
en het is ook Gods schepping.
Deze twee a vergeten punten >> zijn nog altijd naloopero van. de •natuurwetenschappelljke negentiende eeuw, die alles — ook een mensch — van
uit lien engen gezichtshoek bekeek en beschreef.
Het menschelijk gelaat lijdt er onder : het wordt nog to veel beschouwd
als iets op zichzelf, be van het overige van het lichaam, los van de andere
scheppingen.
Daa rmee breekt Max Picard -- auteur van a Dann Menschengesicbt >> en.
<< De Vlucht voor God » (zie Streven nr 6, jrg. 3) — in zijn nieuwste boek.
Ook hij, evenals zijn voorgangers, analyseert r+agfijn ons menschengezicht.
Het zal zijn verdienste blijven het ook to doen in verband met het diergezicht, het lichaam, het geestelijk leven en bovenal in verband met God,
want a das Menschengesicht is viel mehr Gott hingehaiten als den Menschen,
es ist zuallereerst Antworlt anGott, es antwortet dem Schopfer V.
Vandaar — aldus do schrijver — dat wij tegenover ons gelaat niet Mogen.
staan ale een scheikundige of een natuurkundige v66r zijn scheikundige
producten of instrumenten : roerloos — doch met gansch ons wezen, vooral
met onze liefde, die dieper en juister doordringt in het inwendige dan het
positieve verstand.
Daarom is dit boek een aanklacht tegen degenen, die van het gelaat
een slagveld v willen maken.
Tegelijk spreekt het ons over de noodzakelijke physiognomische grenzen.
Niet altijd gaat het op to meenen, dat de psyche zoo moet zijn ale zij op
het aangezicht a of to lezen >> ligt. Het kan ook anders. Door treffende
voorbeelden toont Picard aan, dat de mensch meer kan warden, beter
kan zijn als het masker van zijn aangezicht zou - doen veronderstellen.
Dit alles ztjn heerlijke blz. geschreven in -een stijl en met een warmte,
die ons aan de grootste schrijvers doen denken.
Bovenal treffen de geniale eindbladzijden, waarin de kunsteanar Picard
met ongemeenen durf ons gelaat als << Ebenbild Gottes >> beschrijft, het in
Christus doet eindigen. Geniaal — en niets anders.
In dit werk geen wirwar van gezegden, die ons eraan doen twijfelen of
de auteur zijn onderwerp bezat — desniettegensatande Picard ons Kier een.
synthese gaf toont hi +j ons terloops en zonder pretentie aan, dat hij met
alle moderne-ismen vertrouwd is. Het breekt geenszins den draad en de
helderheid van den betoogtrant.
Allen -- en er zijn er heel wat ! -- die voor de schoonheid van het
menschengelaat interesse betoonen, kunnen wij dat boek in geweten aanraden :
het zijn gouden appelen op zilveren schalen. Wanneer een Nederlandsche
vertaling ? De uitgever gaf het boek sierlijk uit.
Leo Simoens.
,

Irmgard
TAYLOR,
Kultur,
Aufklarung,
Bildung, Humaniitat and verDe
Duitsche
koloni.a le
politiek
— Ret economisch
wandte Begriffe bei Herder. — Munchowsche Universitats-Druckerei,
Leipzig, 50 blz.

Nu er zoo veel over cultuur wordt gesproken, loont het de moelte de
geschiedenis van dat begrip te onderzoeken. In -drie werken van Herder
heeft Taylor al de plaatsen opgespoord waar er sprake is van cultuur en
alle aanverwante en tegengestelde begrippen. Hij komt tot het besluit dat
ze alle verbonden zijn met het voor Bien tijd zo-o karakteristiek begrip
van a Humanitat >>. Humaniteit beteekent voor Herder datgene waardoor
do mensch boven het dier verheven is, en wat hem bekwaam maakt tot
een onbeperkte ontwikkeling van zijn geestelijken aanleg, door de rede en.
de taal, tot liefde, sympathie, schoonheid, vrijheid, edel gemeenschapsleven.
Deze interessante studie wordt voorafgegaan door een kort onderzoek
van dezelfde begrippen bij twee minder gekende tijdgenooten van Herder
Iselin era Schlozer.
H. G.
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J. A. van HOUTTE, Economischo Geschiedens. -- De Standaard, 1938,
230 blz., Fr. 35.
Een handboek, wellicht het eerste in Vlaanderen, waarin `C de historische
wording van de hedendaagsche wereldeconomie >> behandeld wordt. Een
gevoelige leemte in onze we tensohappelijke litteratuur werd hierdoor
aangevuld. Dit is echter niet do eenige noch de grootste verdienste van
dit werk. Naar voorstelling en inhoud is dit handboek een model. Op iedere
bladzijde voelt men het duideljk aan hoe dit boek gegroeid is uit een
diepe en persoonlijke kennis van de stof en hoe Schrijver, in dagelijksch
contact met studeerenden, de kunst verstaat om ingewikkelde en sores
dorre onderwerpen op vatbare en interessante wijze voor te steilen. Met
vaste hand voert hjj ons door de Oudheid, de Middeleeuwen en de Moderne
Tijden heen naar de toestanden, die op den vooravond van, den Wereldoorlog, het economische !even ken,merkten. Prof. Van Houtte heeft zijn
indeeling ontleent aan de politieke geschiedenis, liever dan uit te gaan
van bepaalde economische stelsels. Mijns inziens, met reden. De economische
geschiedenis is niet een geschiedenis van economische systemen. De groote
gebeurtenissen die de tijdvakken der politieke geschiedenie afbakenen,
zijn ook mijlpalen in de ontwikkeling van het economisehe leven. Meer
dan vooropgestelde theorieen heeft de politieke geschiedenis haar Stempel
gedrukt op de economische ontwikkeling van naties en volken, zooals
daze op hare beurt het staatskundig le Y en beinvloedde. Door zijn klassieke
indeeling maakt Schrijver het den lezer gemakkelijker beide aan elkander
vast to knoopen. In zijn hoofdstuk over den ondergang van do antieke
ruileconomie en het autarkische economische leven van de Karolingisehe
periode is Prof. Van Houtte blijkbaar gewonnen voor de idern van Prof.
Pirenne in zijn werk : Mahoiet et Charlemagne, verkondigd. Dat er tegen.
de echtheid van die autarkie in het Karolingische tijdvak ernstige bezwaren
aangebracht kunnen warden, heeft J. Lyna aangetoond in zijn voortreffelijke studie : Apercu historique sur les Origines urbaines dans to Cornte
de Looz et subsidiairement dans la vallee de la Meuse.
Prof. Dr. E. De Schaepdryver.

Kan. Dr. Fl. PRIMS, De Wording van het nationaal Bewustztjn in onze
gewesten. -- Bureel der << Bijdragen tot de Geschiedenis >>, Antwerpen,
1938, 232 blz., Fr. 15.
Luidens de Inleiding bedoelt de geleerde Schrijver een << eerste synthese >>
le leveren der historische bevindingen omtrent de vraag : hoe en wanneer
ontstond in onze gewesten een nationaal bewustzijn ? De titel van het
boek, ietwat onduidelijk, moet i;m,mers zbo verstaan, en niet uitsluitend
van een Belgisch, of een algemeen Vlaamsch, of van een Groot-Nederlandsch
bewustzijn.
In de oudere middeleeuwen, bij de Franken, merkt men geen algemeen
nationaal gevoel, verschillend van de samenhoorigheid met het Itomeinsche
Keizerrijk, en later met het Westersch Keizerrijk en de christianitas. Dan
ontkiemen nationaliteitsgevoelens bij de Franschen, en anderzijds bij de
Duitschers, en in onze gewesten afzonderlijk in het hertogdoni Brabant,
het markgraafschap Antwerpen, en het graafschap Vlaanderen. Van het
Burgondisch tijdvak af, namelijk onder Philips den Goede, « conditor Belgii >>,
voelen de zuiderlijke Nederlanden, dus met de Waalsche gewesten er bb,
een zekere nationale eenheid, bijzonder steunende op de eenheid van regeering
en van godsdienst. Dit gevoel groeit aan, met zekere schakeeringen, in
den Spaanschen, Franschen en. Hollandschen tijd, zoodat men vooral van
1830 at van een Belgisch nationaal bewustzijn spreken mag. Een algemeen
Vlaamsch bewustzijn ontstaat circa 1858, als men levendig en pijnlijk de
miskening van onze taal begint te gevoelen. Een algemeen Dietsch of
Groot-Nederlandsch bewustzijn is ons yolk vreemd, zoowel als een e4 &me
beige , die twintig eeuwen oud zou zijn (blz. 229) .
Omtrent de oude tijden zijn we minder bevoegd, om over die beschouwingen
een bepaald oordeel te vellen. We vragen ons toch af, of Kan. Prims niet
al te zeer het natiegevoel minimiseert bij Gothen, Franken en andere
groote volksstammen. In de 16-17e eeuw mag men zich niet laten misleiden
door de ' woorden Belgicus, Belgium, die voor onze voorvaderen zeker niet
klonken zooals nu voor ons Belgisch, Belgie, maar altijd vertaald werdeu :
Nederlandsch, de Nederlanden, d. i. de Lage Landen bij de zee; van a Etats
belgiques gewaagt men slechts in de The eeuw.
Wat ons bUzonder bevalt, is de objectieve beschrijving van den Vlaamschen
strijd, ingezet door Conscience, en doorgedreven voornameljk door De
Laet en Coremans. De uiteenzetting van Dr. Prims gaat niet verder dan
1886. Heel juist wordt in 1847, te Gent, het vraagstuk geformuleerd in de
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<< Verklaring van grondbeginselen voor de verdediging der Nederduitsche
volksrechten 2, : 4 Belgi-e is in een onnatuurlijken toestand, die onbetwistbaar het bestaan zelf van het vaderland in een onophoudend gevaar doet
verkeeren. De grootere helft der natie wordt beheerscht door de andere
helft... Door alles Fransch to maken en de Nederduitsche taal uit de
air btelijke besturen en zelfs uit de onderwijsgestichten to verbannen,
heeft men voor het Vlaamsche yolk al de bronnen van wetenschap en
besohaving opgedroogd. Men heeft het veroordeeld orn in den gang der
eeuwen achteruit to blijven... Onze hoogste wensch is, dat wij eens in
voile eendracht en innigste broederlijkheid met onze Waalsche landgenooten
mogen leven ; want alleen van dit oogenblik af zal Belgi^e op hechte grondvesten rusten... (biz. 202) . >>
Het is doodja;nmer, dat de overheidspersonen dit niet vroeger on beter
begrepen hebben, want het heeft hun gezag rampspoedig onderxni nd,
groote verbittering verwekt, en ons yolk tien;tallen jaren in een toestand
van minderwaardigheid gehouden. Zeker extremisme kon psychologisch
niet uitblijven. Zooals de Schrijver het bondig zegt (biz. 8, 230), zoo
de heidensche, afgodistische opvatting van Natie en Staat als het hoogste
goed, en de haat tegen andere nationaliteiten heelemaal niet overeen to
brengen zijn met de leer van het Evangelie, is integendeel hot verzekeren
en antwikkelen der nationals kultuurgoederen een piicht van christelijke
naastenliefde, voortspruitend uit het Vierde Gebod, dat echte vaderlandsliefde voorschr&jft. Hierbij hooren de woorden van ons Concilie van Mechelen
(1937; deer. 26) : 4 Met wettige middelen mogen de burgers betrachten, dat
men do verdeelende rechtvaardigheid en de billijkheid onderhoude in het
toekennen der stoffelijke en kultureele goederen ,in zoover dit niet om
een andere reden zou verboden zijn.
De geleerde stadsarchivaris van Antwerpen heeft nuttig werk verricht
eenerzijds door in de huidige gedachtenverwarring wat klaarheid to brengen;
anderzijds door miswassen en uitwassen ongenadig af to kappen, volgens
zijn opsporingen in menig archief, soms tegen Pirenne, Geyl on Brans in;
on aldus to verhinderen, dat men nog voortaan een goede strekking door
onjuiste geschiedkundige gegevens zou willen bevorderen. Al wie in de
heropbeuring van ons yolk belang stelt, moet dit book lezen, al zal
hij soms verwonderd opkijken of een vraagteeken zetten.
Jammer dat do lezing eenige inspanning vergt, en dat taal en druk
niet gansch beantwoorden aan de belangrijkheid van het onderwerp.
Prof. J. Saismans.

Kan. Dr. F!. PRIMS, Gesehiedenis van Antwerpen. VI. Onder de hertogen
van Burgondie — hertogen van Brabant (1406-1477). — De Standaard,
Antwerpen, 1936-37, 3 din., XVI-207, X1-219, XI 295 biz., per
deel Fr. 20.
Kanunnik Prims zet met ongelooflijken Uver de m;onumentale gescbiedenis
van de Scheldestad voort. Het eerste deel ervan verscheen in 1927, en
voor ons liggen dl. XIII-XV ! De hier behandelde periode is er eene van
overgang van het betrekkelijk verval dat do stad in den Vlaamschen tijd
(1356-1405) kende, naar den verbazenden bloeitijd die de 16e eeuw tot haar
a Gouden Eeuw > maakt. Getrouw aan het vroeger aangewend plan bespreekt
Schrijver do • politische Orde >> (dl. XIII), gekenmerkt door do he'rovering
door de stad van haar positie in het staatkundig verband van Brabant,
tevens door de verovering door de ambachten van een gedeelte van de
stedelijke bestuuremacht. De opbloei van het corporatisme wordt verder
behandeld bij de studio der economische toestanden (dl. XIV), die, in
een ander opzicht, tenzeerste werden gediend door de onrustige toestanden
in Vlaanderen : daardoor immers word een gedeelte van den Duitschen
on Engelschen handel tijdelUk binnen Antwerpen gevestigd. Tenslotte
beteekent de 15e eeuw zooniet voor het kerkelijk leven (uitvoerige behandeling
van do verschillende religieuze insteilingen) dan toch voor het cultuuren kunstleven een keerpunt, daar beide hot schier uitsluitend godsdienstig
karakter van voorheen verliezen, on aldus een voorspel uitmaken tot de
overwegend profaan-georienteerde Renaissance-beschaving (dl. XV : c geestelUke Orde a>). Aan het drieluik dat Schr. ons over doze periode heeft bezorgd
valt aldus een belangrijke plaats ten deele in do grootsch opgezette
schildering van het Antwerpsch Leven waarvan hij de uitvoering met een
eerbied afdwingenden mood heeft ondernomen.
Prof. Dr. J. A. Van Houtte.
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Geloof en Wetenschap
door Prof. Dr. Alb. RAIGNIER S. J.

I. << Een van beide, mijne Heeren . ..)>
In een voordracht over Geloof en Wetenschap aan verschillende Duits.che Universiteiten gehouden, verhaalt de beroemde
<< Mierenpater >> E. Wasmann S. J., hoe vóór den oorlog aan
menige Hoogeschool vanuit het katheder, na een gloeiend pleidooi voor de evolutieleer, het onontkoombaar dilemma kionk
<< . . . Deze leer flu is in flagrante tegenspraak met het bijbelsch
scheppingsverhaal. Dus moet U wel een van beide prijs geven,
mijne Heeren. >> En welke van de twee dat bedoelde, was ge
makkelijk uit te maken. Om denzelfden tijd ongeveer - dat
was de bloeitijd van het anti-clericale positivisme, lezen we in
een Fransch werk, waarvan auteur en titel reeds lang vergeten
zijfl, over de tegenstelling en onverzoenbare tegenspraak tusschen hetgeen hij noemt de geloofsinstelling van den menschelijkeri geest << tournure d'esprit . . . qui conduit a la foi >>, en den
wetenschappelijken geest : << celle qui conduit a la science >.
Beide geestesrichtingen worden daar voorgesteld als << se combattant avec d'autant plus d'âpreté que le triomphe de l'une
devait entraIner nécessairement la ruine complete de l'autre.
Dans nil cas, c'était la fin de la science, dans l'autre, celle de la
religion>>. (de Lanessan, Transformisme et Créationisme, 1914,
pag. 3) . En van een van onze vooraanstaande Belgische ge
leerden staat het << est-ce que c'est clerical? >> bekend als een
maaiende zeis die elke beginnende carrière met haar moordend
mes tot aan den grond vernielde. Deze tijden zijn voorbij. In de
wetenschap, in de biologie met name, waartoe we ons beperken
zullen orndat zij practisch de eenige is waaromtrent de strijd
nog voortwoedt, is heel wat meer bezinning en bezinking ge-
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komen. Hoe beteekenisvol deze << accentverschuiving in het
biologisch denken >> is, hebben we elders aangetoond. (1)
Door een verlieuwde belangstelling voor het wijsgeerig denken is onder de intellectueelen een beter inzicht gegroeid in
hetgeen kentheoretisch de taak der wetenschap is ; door betere
verspreiding ook van onzen godsdienst en niet het minst door
een steeds grooter wordend aantal vooraanstaande katholieke
geleerden die als overtuigd geloovige bekend zijn, is er een
grootere tolerantie ontstaan. Dit is ongetwijf eld een f eit, en
meer dan eens konden we dat in de meest verschillende wetenschappelijke middens ondervinden. Tenslotte mag ook nog wel
als zeer sprekend op dit gebied gewezen worden op de samenstelling der onlangs gestichte Pauselijke Akademie voor Wetenschappen. Dat onder de leden, naast katholieke wereldnamen
er ook andere van de meest diverse wijsgeerige overtuiging
voorkomen, wijst er wel op dat bij de groote geleerden het oude
vooroordeel sterk aan het sunken is.

Hoe verheugend deze accentverplaatsing voor ons, geloovigen,
ook wezen moge, het lijkt ons toch voorbarig om met Prof.
Alverdes van het << Auf klarungsaberglauben >>
zoo betitelt
hij de positivistische richting in de Biologie
als van een
geheel vergeten booze nachtmerrie to spreken. Ook in academische kringen, hier en daar zelfs uit hooggeleerde monden klinkt
nog wel eens de traditioneele vijandschap. Ook niu nog zijn er
geleerden die in de eerlijkste oprechtheid de overtuiging deelen
dat Geloof en Wetenschap twee onverzoenbare waarden ver.
tegenwoordigen of althans, zij begrijpen niet hoe men een
wetens,chappelij k eerlijk man en tevens overtuigd katholiek
wezen kan. Strenge Protestanten kunnen moeilijk hun aangeboren of keen voor alles wat << Roomsch >> is van zich af schudden. Communiseerende intellectueelen — ook zulke zijn
er onder de hooggeleerden of zij die het stoffelijk belang van
Staat en ras als de eenige en hoogste absolute norm van alle
menschelijk streven hebben afgekondigd, zien in den godsdienst,
in het Katholicisme vooral, slechts een aantal beperkende,
(1) Zie << De totaliteitsgedachte in de theoretische Biologie der laatste
jaren ), Wetenschappelijk Tijdschrift, XVII, 1935, blz. 96-108.
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remmende, kortwiekende dogma's, waarin voor den man van
de straat zijn traditioneele klein-burgerlijke opvattingen veilig
versuikerd liggen. In het betrekkelijk recente boek van Prof.
Labbé (Le Conflit transformiste, 1937) waaruit schijnbaar
alle aftandsche anticlericalisme verdween om plaats te maken
voor de meest liberale verdraagzaamheid, schuilt tenslotte
dezelfde bedoeling als in de hatelijkste werken van een Haeckel
c.s. Alleen wordt een andere, voorzichtiger methode toegepast
<< Ii ne faut pas ébouriffer le bourgeois >> (blz. 9).
En niet alleen bij andersgezinde geleerden, ongeloovigen of
anticlericalen, schuilt deze antinomie. Laten we eerlijk de zaken
zien en zeggen zooals ze zijn : ook voor vele geloovigen bestaat
er een verstandelijke godsdienstcrisis op grond van het onevenwieht tusschen hetgeen zij terecht of ten onrechte als hun
geloof besehouwen en wat zij in de praktijk van hun yak
beleven. En ofschoon zij theoretisch ervan overtuigd zijn dat er
geen tegenspraak tusschen beiden bestaan kan, knaagt toch
in veler hart, niet immer bewust, vaak verdrongen, een zeker
vrees-complex voor de ontdekkingen der wetenschap : << ze
moesten toch eens een levend wezen realiseeren in het laboratorium . . . ze moesten toch eens echt kunnen bewijzen dat die
fossielen die men als tusschenschakel tusschen mensch en
menschaap beschouwt, werkelijke wetenschappelijke waarde hebben . . . >' En men kan dan het vreemde verschijnsel waarnemen
dat wetenschappelijk vaststaande feiten steeds maar blijven
in twijfel getrokken worden of gewoonweg ontkend.
Dc jonge generatie wordt wellicht op een andere, echter niet
minder gevaarlijke wijze in haar geloofsovertuiging bedreigd.
<< Uit het middelbaar onderwijs op de hoogeschool gekornen,
wordt de jeugdige student als 't ware begraven onder een massa
studiemateriaal dat uit zijn aard zeif diepen indruk op hem
maakt. Daarbij gaat het in ieder hooger onderwijsinrichting
slechts om positieve, wetenschappelijke, verstandelijke begrippen en gegevens., die rechtstreeks verband houden met de voor
de toekomst uitgekozen carrière. Vrij gemakkelijk komt de
hoogeschoolstudent daardoor onder den almaar groeienden indruk dat hetgeen hij als godsdienstkennis (d.i. kennis van den
geloofsinhoud) uit den tijd van het middelbaar onderwijs heeft
meegebracht, slechts << kinderbagage >> is tegenover het gewicht
der universitaire wetenschap, die hem thans op de schouders
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wordt gestapeld>> (M. Claeys-Boüüaert, S. J.
Het Getuigenis
der Roomsch-Katholieke Kerk. 1935, blz. 3).
Gaat dus bij de eenen voor de weténsehap een zekere ruling
door het hart, iets als wat de << Kleine Johannes >> ondervond
in de nabijheid van den meedoogenloozen hart- en gevoelloozen
ijskouden Pluizer, anderen voelen zich door hun godsdienstige
overtuiging bekneld ; een muffe, onprettige sacristiegeur lijkt
er aan vast te zitten.
Onder een derden vorm kan zich, naar ons voorkomt, de op..
positie tusschen beide geesteswaarden voordoen, een vorm die
wellicht minder viug tot een crisis leiden zal maar toch ook een
ziekteverschijnsel is. Het is opvallend hoe bij sommige katholieke geleerden er een volledige scheiding bestaat tusschen hun
wetenschappelijk leven eenerzijds, en hun godsdienstige overtuiging anderzijds. Het zijn geestelijk gespleten levens, niet door
dubbelzinnigheid of onoprechtheid, rnaar door een zeker gebrek
aan persoonlijkheid, aan een << pas, d'affaires-mentaliteit >> die
liever het conflict ontwijkt dan het op te lossen. Het is alsof
zij met hun witte Iaboratoriumjas ook een deel van hun diepste
wezenheid bedekken, die zij pas 's avonds in den huiskring, of
'5 morgens in religieuze bezinking terugvinden. De wetenschap
waarvan zij alle metaphysische aspecten vluchten, vult de ééne
heift van hun leven, hun godsdiens,t then zij alle intellectueele
verantwoording schijnen te ontzeggen, de andere, zonder dat
beide tot een hoogere synthese kunnen vereenigd worden.
II. Beider ongelijk.
Dat de hierboven vermelde conflicten voorkomen, is niet te
ontkennen. Alvorens na te gaan hoe zij kunnen en dienen opgelost te worden willen we even onze aandacht schenken aan
de elementen, waaraan, naar onze bescheiden meeniñg, het
ontstaan der conflicten voor een groot deel te wijten is.
Wanneer het ontegensprekelijk vaststaat dat Geloof en
Wetenschap, deze beide waarheidsstroomen die aan een en
dezelfde uiteindelijke bron der Goddelijke Waarheid ontspringen, in rechte elkander niet kunnen tegens.preken, lijkt het uitgesloten, dat zoowel het geloof als zoodanig, als de wetenschap als zoodanig voor eenig misverstand met elkander aansprakelijk kan gesteld worden. Het Vaticaansch Concilie drukt
dit uit met een klaarheid die niets te wenschen overlaat. De
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facto moeten we dus in de << menschen die gelooven >> en in de
<< menschen die aan wetenschap doen >> de oorzaken van de
moeilijkheden nasporen. En inderdaad moeten we bekennen
dat aan beide zijden ongelijk is. Van beiderzijden worden tactiache fouten begaan die de goede verstandhouding ten zeerste
in den weg staan.
De geleerden geven zich werkelijk niet altijd de noodige
moeite om het standpunt te begrijpen van hen die zij soms met
heel veel welsprekendheid en voor den oningewijden met een
groote hoeveelheid vanzelfsprekendheid aan de kaak stellen
om vergrijpen die even onecht, even denkbeeldig zijn als de
windmolens van Don Quichotte. De katholieke dogma's beschouwen zij met afkeer en wijzen deze a priori van de hand
zonder steeds goed in te zien wat voor een katholiek zijn dogma
beteekent, en hoe hem dat alleen religieuze, geen wetenschappelijke waarheden brengt. Disciplinair gezag wordt door hen van
dogmatische autoriteit niet onderscheiden, en houdingen of vergissingen van het eerste uit vroeger tijden worden nog steeds
als wapenen van antidogmatischen aard gebruikt. Zoo wordt
immer weer opnieuw het afgetakeld stokpaardje van den brandstapel, de inquisitie, van het geval Servet, Vanini e.a. van stal
gehaald, en de onwetenden bedrogen. Dat kerkelijke middens
in de latere Middeleeuwen antievolutionistisch waren, ja zelfs
wantrouwig stonden tegenover de nieuwe wetenschap die zoo
vaak met ketterij en bijgeloof bondgenootschap sloot, is zeker.
Nook werd echter op dit gebied eenige geloofsuitspraak gedaan,
en persoonlijke opinies, van kerkelijke overheid of zelfs discipli
naire maatregelen die deze, als wettig gezag van een uit
menschen bestaande maatschappij treffen kan, leggen den
katholiek geen geloofsovertuiging op. In zulke maatregelen kan
de Kerk zich vergissen en heeft zij zich ook wel eens vergist.
Dat is ieder katholiek bekend, en toch blijven onze tegenstanders
daaromtrent schijnbaar in de volsiagenste onwetendheid. Daarenboven worden door hen de feiten niet zelden met tendentieuze
partijdigheid verdraaid of sterk overdreven. Dc brandstapel,
die een nooit genoeg te laken machtsmisbruik is geweest, werd
nooit om wetenschappelijke redenen ontstoken (dit gebeurde
trouwens door de wereldlijke macht) , en Servet zoowel als
Vanini werden om hun geloofsvervalschingen, om hun privaat

slecht gedrag, niet om hun opvattingen over den bloedsomloop
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hun geval is
of de evolutie veroordeeld. En toch worden zij
een echt cliche geworden
nog steeds als martelaars der
zuivere wetenschap voorgesteld. En zoo Buffon verplicht werd
evolutionistische stellingen te retracteeren, vergeet men wel
eens erbij to voegen dat dit nimmer of nooit geschiedde voor
eenig geautoriseerd Kerkelijk gezag, maar uitsluitend voor de
<< theologische faculteit >> der Sorbonne, die evenmin over eenig
geloofsmonopolie beschikte als orn het even welk agronomisch
instititut eener katholieke Universiteit van heden ten dage. Het
is vanwege den geleerde niet eerlijk, of is het een niet te vergeven onwetendheid, in zulke gevallen te spreken van kerkelijk
geestesdespotisme, van gebrek aan vrijheid, van slaafsche gebondenheid aan antiwetenschappelijke geloofsdogma's. Hetzelfde
geldt voor meeningen van vroegere biologen, die ten onrechte
met hun geloof sommige wetenschappelijke zienswijzen verbonden. Zoo heeft b.v. de verklaring van Diderot, die ook met
voorliefde wordt aangehaald, << si la foi ne nous apprenait que
les animaux sont sortis des mains du Createur tels que nous
les voyons ... >> met het geloof niets te maken, en zou Diderot
zeer in verlegenheid geweest zijn als men hem had gevraagd
even te willen aantoonen waar ergens 't dogma van 't fixisme
te lezen staat. Waar staat het geschreven dat de << generatio
spontanea >> tegen het geloof is ? Waar staat het geschreven dat
het naieve finalisme van honderd jaar geleden, en dat inderdaad
door vele katholieken werd gehouden, eenig verband heeft met
hun geloof ? her stuiten we misschien wel op een der diepste
oorzaken van het onbegrip. Het wijsgeerig doelmatigheidsbeginsel wordt, vooreerst ten onrechte met het geloof vermengd,
.en vervolgens geheel verkeerd begrepen. Vaak meenen moderne
mechanisten de doelmatigheid geheel te hebben vernield wanneer zij deze vervangen hebben door een reeks. nieuw-ontdekte
werkende oorzaken-ketens als hormonen, groeistoffen, genen
of wat weet ik meer. Meer dan eens hadden we reeds de
gelegenheid op deze denkfout de aandacht te vestigen. Het is
gemakkelijk zijn tegenstander denkbeelden toe te schrijven die
hij niet heeft en deze dan met een glanzenden wapenzwier te
vernietigen. Een zeer typisch voorbeeld haal ik uit het boek
van Prof. Marcel Prenant, van de Sorbonne, over << Biologie
Marxiste>> (1935, Hfd. IX) . De schrijver is daar, als goede
marxist, tegen het doelmatigheidsbeginsel te velde getrokken.
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Nu is hij ervan overtuigd voor goed alle finaliteit te hebben
versmoord door aan te toonen dat elk levend wezen het dynamisch resultaat is van de werking eener ingewikkelde structuur
die zich ontplooit onder den invloed van haar verschillende
deelen en van het milieu. Welke moderne finalist zal daartegen
jets inbrengen ? Is juist beweging en verandering in een bepaalde richting niet de diepste grond voor elke finalistische
verantwoording?
Ten slotte moet nog aangestipt worden als oorzaak der vervreemding een eenzijdige, onvolledige waardeschatting der verschillende functies van den menschelijken geest. Geleerden zijn
geneigd, heel natuurlijk overigens, om aan de denkwijze waarmede zij door hun wetenschappelijke methode vergroeid zijn
een al te exclusieve waarde toe te kennen, en met minder
achting op andere geestelijke functies als kunst, wijsbegeerte,
godsdienst neer te zien, en al te gemakkelijk de uitspraken
ervan voor wat ze kleineerend graag << mystiek >> noemen, te
houden.
Nu zou het zeer oneerlijk zijn aan de geleerden alleen den
steen te werpen. Ook wijzelf hebben ons geweten te onderzoeken,
en bij een oprecht onderzoek zullen ook wij moeten erkennen
dat wij vaak moeilij kheden in den weg leggen die de verbroedering verre van vergemakkelijken, en waartoe wij geenszins door
ons, geloof genoodzaakt zijn.
Op den Nederlandschen Katholiekendag te Oudenbosch in
1929, werd door Prof. Barge in een merkwaardig rapport over
Christus' Koningschap in de Wetenschap, de plaats bestudeerd
die de Nederlandsche katholieken innamen in de wetenschappelijke beweging. << Als dus, zoo schreef Prof. Barge, de beoefening der wetenschap in het menschelijk leven de dubbele beteekenis heeft van zedelijke plicht en van noodzakelijk onontbeerlijk hulpmiddel, dan is de vraag gewettigd : hoe staan wij,
Nederlandsche katholieken van dezen tijd, hiertegenover? >> En
uit het onderzoek bleek dat het antwoord nog steeds verre van
bevredigend was. << Nog altijd staan we voor een ontstellend
tekort. >> Onder de oorzaken nu van dit tekort, door Prof. Barge
opgesomd, en die voor een groot deel met bepaalde Hollandsche
toestanden verband houden, is er een die ons lijkt van zeer
algemeene waarde te zijn. Niet in zijn geloof zelf, maar in een
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psychologische stemming die wel eens door den rijkdom zijner
godsdienstige openbaring teweeg gebracht kan worden, ligt voor
den katholiek een zekere bekoring tot geestelijke luiheid, tot
gebrek aan belangstelling voor de wetens,chappelijke ontdekkingen, voor den vooruitgang der moderne techniek en haar confort. Hij die door zijn rustig en onomstootbaar weten aangaande
eigen uiteindelijke bestemming en bestemming der menschheid
in het stralend licht eener overstelpende zekerheid wandelt, die
de primauteit van het geestelijke, het bevrijdende << psyche
nikai >' aanvaardt en steeds meer in zich tot uiting tracht te
brengen, kan wel eens minder door sommige levensvragen geprikkeld worden waarvoor een niet-geloovige de oplossing meent
te moeten zoeken in zijn wetenschap. Vandaar het soort defaitisme, het gebrek aan wetenschappelijke ambitie, het tekort
aan dat stralend geloof in zijn vak, aan die taaie volharding in
het werk dat we soms bij katholieken ontmoeten. Eigenschappen die aan de overzijde juist de drijfveer worden van een
gespannen, veerkrachtig, arbeidszaam, onbaatzuchtig, wetenschappelijk leven. Hoe tegenstrijdig zulke houding met een
levend bezit van het ware geloof is, zal uit het derde gedeelte
nader blijken.
Een tweede oorzaak die we bij den katholieken intellectueel
voor eventueele wetenschappelijke geloofscrisissen aansprakelijk
stellen, is een al te geringe, rachitische geloofskennis, een
onevenwichtige ontwikkeling van zijn verstandelijke geloofsverantwoording eenerzijds, en zijn wetenschappelijke vakopleiding anderzijds. Reeds in het begin vestigden we de aandacht
op het feit dat bij sommige geloovigen een zekere schroom
bestaat voor hetgeen zij een beetje verontwaardigd noemen :
de << profane > wetenschap. Zij dichten haar al te gemakkelijk
booze bedoelingen toe en zien niet in dat wanneer de wetenschap iets van hun voorvaderlijk bezit schijnt aan te tasten,
dat dit voorvaderlijk bezit dan vaak onder den naam van geloof
allerhande onverantwoorde tradities of verlaten oude wijsgeerige stellingen verbergt. Door onrechtvaardige, halsstarrige
verkoppeling met het geloof van ouderwetsche begippen b.v.
over de tegenstrijdigheid van godsdienstopenbaring en evolutieleer, van het dogma der schepping en het proefondervindelijk
voortbrengen van levende wezens in een laboratorium, van doelmatigheid in den zin van burgerlijke nuttigheid, wordt men door
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schaamte overvallen wanneer men dingen meent te moet.en
vasthouden waaraan ons verstand ons dwingt vaarwel te
zeggen. Het is duidelijk dat wanneer men het wonderbaar
instinkt van den rupsendooder die naar het heet, zoo onfeilbaar
zeker de zenuwknoopen van zijn slachtoffer weet te treffen,
zoo maar, en zonder meer als een onomstootbaar bewijs voor
het bestaan van God aanziet - het hier vermeld geval is
his.torisch en dateert van een paar jaar terug - dan is het
duidelijk dat er een geloofscrisis kan ontstaan wanneer men
met feiten hoort staven dat dit instinkt heelemaal zoo onfeilbaar
niet is, dat het jonge beest vooral, zich dikwijls vergist, zich
oefenen moet, enz. Naast een geheel verkeerde opvatting over
het instinkt - waarom blijft Fabre toch steeds onze eenige
zegsman ? - staat hier een valsche apologetische instelling die
tot de ergste gevolgen leiden kan.
III. Eenheid in verseheidenheid.
Wanneerwij weten dat principieel er geen ware tegentrijdig
heid kan bestaan tusschen twee wegen ter waarheid door het
feit dat alle gesehapen waarheid wortelt in de eene eeuwige
ongeschapen Waarheid Gods, en wanneer anderzijds uit hetgeen zooeven werd gezegd, het duidelijk is dat misverstand aan
beide zijden heerscht, dan moet het ook in de praktijk mogelijk
zijn deze psychologische vervreemding der twee partijen op te
heffen of aithans aanmerkelijk te verminderen. Enkele aan
wijzingen lijken ons doelmatig in deze richting te kunnen helpen.
Vooreerst zouden wij den niet-geloovigen geleerde die in den
godsdienst een domper meent te zien voor wetenschappelij1:e
geestesvrijheid, willen uitnoodigen, zich, alvorens zijn oordeel
te vellen, in geautoriseerde kringen te laten inlichten over hetgeen het geloof eigenlijk is en waarin het verschilt zoowel van
disciplinaire maatregelen der Kerk, als van persoonlijke opvattingen die door enkelingen zonder mandaat werden of worcien
gedeeld.
Den niet-geloovigen en den geloovigen zouden we verder in
overweging willen geven, dat hoe belangrijk ook de weg is waarlangs de wetenschap de werkelijkheid tracht te assimileeren,
hij toch niet de eenige is die de mensch volgen kan om zijn
omgeving in zich op te nemen, er zich mee te vereenigen, erop
te reageeren. De wetenschappelijke verkiaring, hoe volberech-
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tigd ook in haar soort, put de volledige werkelijkheid der dingen
niet uit. Naast de proefondervindelijke oorzaken-vervolging, ontleding en synthese van verschijnselen van een heel bepaalden
aard, zijn er nog meerdere waarheidsaspecten voor den menschelijken geest toegankelij k. << The conception of it as a physical
world is an abstraction of great practical use for certain limited
practical purposes, but not more than a very partial representation of expersience >> (Haldane, The philosophy of a Biologist,
1936, pag. 179) .
En evengoed als de wetenschap brengt de godsdienst ons een
volkomen eigen boodschap, ofschoon beide dezelfde dingen op
een heel ander zijnsniveau omvatten en in onze menschelijke verant Toording tegenover het leven een totaal verschillende plaats
innemen. De wetenschap interpreteert het zichtbare der dingen,
tracht moeizaam eenheid te brengen in de verscheidenheid der
stoffelijke wereld. Het geloof verkondigt ons de openbaring
geen verklaring — van het goddelijk Liefdeplan over schepping
en menschheid, over de bovennatuurlijke bestemming van al
wat is. In hun specifiek eigen objectbegrenzing ontmoeten zij
elkander dus niet. De wetenschap kent noch God noch bovennatuur, daar zij hierover niet experimenteeren of ontleden kan,
zij ontmoet zelfs 't geestelijke slechts in zijn terugslag op de
stof en dus weer niet als zoodanig. Zij draagt daaromtrent dan
ook niet de geringste boodschap. En anderzijds heeft God de
functie van het menschelijk verstand ten opzichte van de natuurdingen geeerbiedigd en ons niets over hun structuur in ruimte
en tijd te kennen gegeven. Wie in het bijbelsch scheppingsverhaal een wetenschappelijken uitleg van het ontstaan onzer
garde wil zoeken, of voor de zes scheppingsdagen in de geologie
overeenkomstige perioden terugvinden, is meer dan 50 jaar ten
achter, en verspilt zijn tijd.
Maar in de wereldvisie van den << Mensch >> die en gelooft en
aan wetenschap doet, in de verantwoordelijke persoonlijkheid
van een ziel waarin alle ondergeschikte bedrijvigheid van geest
en zin haar hoogere synthese vindt, kan en moet beider boodschap tot een harmonisch levensgeheel versmelten.
We treden nu op een hooger niveau als dat der wetenschappelijke verklaring. Wij aanvaarden deze in haar geheel, zonder
restrictie, zooals ze is, als volledig berechtigd en uitsluitend

Bijvoegsel van STREVEN, nr 4, April I939.

Van de twee bijdragen van Dr. H. Robbers over
GELOOF EN WIJSBEGEERTE, welke in de vorige
nummers van STREVEN verschenen, is er een
beperkt aantal afdrukken voorhandig. Men kan ze
verkrijgen tegen 5 fr. per exemplaar, te storten op
postcheckreken i ng 4 3 7 4.7 7 (K. du Bois de
Vroylande, Antwerpen.)

Een ( proefabonnement » op STREVEN recht
gevend op de iaatste drie nummers van den jaargang (April, Juni, Augustus) kan tegen 10 fr.
bekomen worden (14 tr. met den overdruk van
<<Geloof en Wijsbegeerte»). Wij meenen te mogen
verwachten dat onze abonnes die oproef» aan
belangstellenden zullen aanbevelen.
Ook proefnummers worden, zoolang de voorraad strekt, op aanvraag toegezonden.
Voor de administratie van STREVEN.
K. du Bois de Vroylande S. J.
Prinsstraat, 13,
Antwerpen.

Een actueel boek...
door Hugo VAN DE PERRE
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De Nat1*ona11*tei*tenstrijd

in Tsjechoslowakije
Fr. i8.-Dit werk is een onderzoek omtrent het nationaliteitenvraagstuk
en den nationaliteitenstrijd in wat eens de Tsjechoslowaaksche
staat is geweest.
Schrijver schetst de houding der onderscheidene minderheden
vodr dat zij in het Tsjechoslowaaksch staatsverband werden
opgenomen, hoe de Tsjechische verzuchtingen en eischen gedurende den oorlog langzamerhand vorm en uitbreiding aannamen, en hoe ten slotte de houding van het Tsjechische
element eenerzijds, en door zijdelingsche of rechtstreeksche
propaganda van buiten uit anderzijds, de vroegtijdige ontbinding van den Tsjechoslowaakschen staat volgde.
Maandenlang heeft de heele wereld in spanning het ontbindingsproces gevolgd van het nog jonge Tsjechoslowakije, tot
we enkele weken geleden voor deze toepassing van het Romeinsche „Divide et Impera" werden geplaatst.
INHOUDSOPGAVE:
Verantwoording, Inleiding.
I. Van de vroegste tijden tot aan het uitbreken van den Wereldoorlog. II. De Wereldoorlog. III. De Vredesverdragen. IV. De
Tsjechoslowaaksche memoires, De opgelegde behandeling der minder..
heden, Het vraagstuk van Ruthenie. V. De gebeurtenissen in Tsjechoslowakije na 14 November 1918. VI. De September-gebeurtenissen.
VII. De ontwrichting'van den Tsjechoslowaakschen staat. VIII. Besluit.
Bijlage I : Het Runcinam-Rapport, II. De verklaring van Mgr
Tisso, d.d. 14 Maart 1939, III. Het Riiksdecreet houdende aanhechting
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berechtigd. op haar terrein. Maar wij integreeren haar gegevens
in onze wereldbeschouwing, wij verheffen en verheerlijken haar
in het licht-perspectief van onze gees,telijke bestemming, van
een rijkdom, van eon vreugde-brengende vrijheid die haars gelijke niet kent orndat zij komt van hooger. Onzen godsdienst
zienwij niet eerst en vooral als een deemoedig buigen, maar
als een onverdiend, verlossend ontvangen. Geloof is voor ons
niet een benauwende, bekiemmende beperking, het is een bevrijdende, onverwachte tegemoetkoming. Voor ons is Christus
de Verlosser niet alleen der menschen, Hij is ook de Bevrijder,
de Koning van het heelal, de Koning onzer wetenschap. Hij is
de << Primogenitus omnis creaturae >> (Col. 1, 15) het begin en
het einde van alles, het toonbeeld waarnaar alles is, de zon
waarvan alles straalt, het eindpunt en voltooiing waarnaar alles
streeft en waarin alles versmelten wil. << Scimus enim quod
omnis creatura ingemiscit et parturit adhuc >> (Rom. 8, 22).
In Christus-Waarheid krijgt voor ons alle Weten een diep godsdienstige waarde. Van het onwezenlijke gebied der abstractie
grijpt het flu in de concrete werkelijkheid. De Waarheid is voor
een katholiek geen abstractie, zij is een Persoon. . . . Si la
Vérité n'est pas une abstraction, si elle est une Personne, et
mon Rédempteur, alors, en soi, et indépendamment de l'intensiGn, savoir, même pour un mortel, est bon, et savoir est edifier
la Vérité et done le Christ parmi les hommes >> (P. Charles, S. J.
La Prière de toutes les heures >>, II, blz. 162) . Wat zijn we ver
van de koude Pluizermentaliteit, van het moordend positivisme,
maar ook wat staan we hoog boven alle vrees voor conflicten, boven elke schuchtere ontdekkingsschroom, boven ieder
inferioriteitscomplex.
In het licht van zijn geloof mag en kan de christen de schepping niet zien als iets dat hij naar willekeur onverschillig ter
zijde kan leggen, jets wat hem niet interesseert en nog veel
minder als jets wat hem per se hindert. Veeleer weet hij zich
tegenover haar met een heerlijke zending belast. Zij die op hun
levensweg de vrijheid genieten om te kunnen studeeren, hebben
niet het recht de gave van hun verstand braak te laten liggen.
Mensch en natuur zijn organisch verbonden, hierarehisch ge
ordend, en in
en dezelfde strevende beweging gevat. Wat
echter in de natuur physisch en gedetermineerd is wordt in den
mensch ethisch en vrij. Wetensehap, kunst, techniek en cultuur
PIP
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zijn de middelen waardoor de menschelijke geest de dingen in
zich vergeestelijken moet, waardoor hij met hen als m.iddelaar
in verbinding treed orn ze op de pateen zijner eigen zielsverheffing aan God, uitgangspunt en doel van alles in een zedelijk vrije

erkeiming op te dragen:
Uw schepping dat is mij eon tempel
en al het geschapene wilt Gij, 0 God,
Ontvangen vanuit mijn handen. (G. Gezelle.)
Een katholiek dus die in zijn geloof een voorwendsel tot belanglooze afzijdigheid, tot gebrek aan schoone en wijdsche
ambitie zou vinden, zou niet alleen den echten aard van zijn
godsdienst miskennen, maar aan een heerlijke zending tekort
komen, zjn groote menschelijke verantwoordelijkheid verzaken,
zondigen tegen de schepping. En wel verre van bij anderen
achter te blijven op het gebied van liefde voor zijn yak, van
ambitie voor het nasporen der waarheid, van rusteloos zoeken
naar verkiaring en zin der dingen op al de domeinen van het
menscheijk denken, zal hij integendeel door het bewustzijn van
zijn edele taak niet rusten, geen moeite noch inspanning sparen,
met heel de veerkracht waartoe zijn geest en lichaam in staat
zijn ernaar streven een eerste-rang-geleerde te worden, ook
omdat hij weet dat door zijn voorbeeld alleen reeds in veler
oogen de tegenstelling tusschen geloof en wetenschap gemilderd
wordt.
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De wandelende Paus
door Dr L. ARTS S. J.

Pius XI heette de Paus-alpinist : Pius XII zal o.i. best de
wandelende paus genoemd worden. Aan de Curia te Rome
weet iedereen - en ook te Berlijn wist men - dat Kardinaal
Pacelli een wandelaar is. Elken dag, ook daags na zijn verkiezing tot paus, doet hij zijn wandeling.
Dit wandelen is een mysterie.
Sedert zijn benoeming bij de Romeinsche Congregate der
kerkelijke Zaken, heeft Mgr. Pacelli door de meest bewogen
kwesties, tijden en landen van de wereld << gewandeld >>, onverstoorbaar. Zoo is hij nu, te midden van de spanningen en
intrigues rond het conclaaf, met denzelfden onverstoorbaren
stap, recht naar de plaats gewandeld waar God hem wenkte.
Op de verschrikkelijke traditioneele vraag, na zijn verkiezing
<< aanvaardt gij ? >>, heeft hij subliem-eenvoudig, zeer ootrnoedig
en zeer grootmoedig, geantwoord : << accepto >>. En toch wist
niemand beter dan deze pauselijke diplomaat, hoe onrnenschelijk
zwaar deze successie valt. Of juister, niemand wist hoe bovenmenschelijk zwaar die taak is; en daarom heeft hij ze zoo
rustig-sterk opgenomen. Niet omdat hij rekende op zijn diplomatieke behendigheid, maar omdat hij rekende op Gods beleid.
Over het curriculum van Pius XII hebben kranten en tijd
schriften zoowat alles gezegd wat er te zeggen vie!. Dit curriculum, gelijkt wonderwel op een onverstoorde << wandeling >>,
zonder veel sensatie. En toch !igt er iets mysterieus in dit
onverstoorbaar doorwandelen zeif. Uit al die verspreide gegevens komt het zielebeeld van den Heiligen Vader duidelijker
door zijn vorstelijk gelaat heen!ichten. Wij zien zijn profiel zich
afteekenen als dat van een << Wandelaar >>.
In bepaalde kringen heeft men de tegenstel!ing opgeschroefd:
tusschen den paus-diplomaat en den paus-priester. Het eigenste
en treifendste kenmerk van paus Pius XII is precies dat deze
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tegenstelling in zijnen persoon wordt opgelost tot een zelden
bereikte harmonische synthese.
Pius XII is ongetwijfeld een diplomaat van het allerzuiverste
water : een geboren diplomaat mogen we zeggen : hij is het
van huis uit. Zijn overgrootvader was minister van financien
onder Gregorius XVI ; zijn grootvader minister van buitenlandsche zaken onder Pius IX ; zijn broer, advokaat Pacelli, speelde
een gewichtige rol in de onderhandelingen die besloten werden
met het verdrag van Lateranen. Hij zeif werd opgeleid voor
de kerkelijke zaken onder meesters als Rampolla, Mery del Val
en Gasparri. In 1910 reeds, naar aanleiding van een reeks
lessen over het Beiersche concordaat, werd hem een leerstoel.
voor Romeinsch en kerkelijk recht aangeboden aan de universiteit van Washington. Tijdens den oorlog werkte hij aan de
zijde van Benediktus XV, voor de wereldpacificatie. Hij is pas
42 jaar, wanneer hij in 1917 als nuntius naar Mtinchen wordt
gezonden, met het oog op vredesbemiddeling eerst, en daarna
op het herstel der betrekkingen met het Duitsche rijk. Gewichtiger, lastiger en delikater taak was op dit oogenblik wel niet
denkbaar.
Mgr Pacelli is er heen << gewandeld >>. Wat hem onder die
schijnbaar onverstoorbare kalmte bezielde, drukte hij zelf, bij
zijn eerste plechtige ontvangst aan het Beiersche hof, volgenderwijze uit : << Het wordt duidelijker met den dag : een heropbouw is dringend noodzakelijk. De maatschappij moet heropgetrokken worden op den grondslag der christelijke princiepen.
Een rechtvaardige en duurzame vrede is niet mogelijk, tenzij
op de basis van een christelijk publiek recht. Daaraan mee to
werken is de taak, die op mijne zwakke schouders wordt gelegd
in een tijd welke misschien nooit in geheel de wereldgeschiedenis zijn weerga heeft gekend.
Zoo luidde de eerste rede van Mgr. Pacelli, bij zijn eerste
officiëel optreden als diplomaat. Zijn eerste pauselijke toespraak
is er de trouwe echo van. Zijn leuze << pax justitiae fructus >>
vat zijn levensvisie samen : zijn verleden en zijn toekomst.
Want deze wandelaar is alles behalve een slenteraar. Zijn
doel staat hem voor oogen, duidelijk en scherp. Langs honderd
omwegen zal hij desnoods, onverstoorbaar, op dat doel blijven
aanwandelen, met dezelfde hardnekkigheid, waarmede Pius XI
naar den top van den Monte Rosa kroop.
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Met diezelfde kalmte beweegt hij zich twaalf jaar lang, te
midden van de onbeschrijfelijke oorlogs- en naoorlogsrumoeren
van het Duitsche Rijk. Op zijn fijn en doorzichtig gelaat speelt,
onbluschbaar, een glimlach ; maar daarachter maakt hij ontzettende angsten en de zwaarste zorgen mee. Weinigen hebben dit
vermoed. Hij zeif heeft het bekend, toen hij in December 1929,
na vervulde taak, Duitschland verliet. Aan de Duitsc.he bisschoppen verklaarde hij toen, << hoe hij gekornen was, bevend
voor de grootheid van zijn taak, angstig en bezorgd voor zoo
sombere toekomst.>>
Stond het te bereiken doel hem, van het begin af, duidelijk
en stralend voor oogen, hij leerde in deze jaren als aan den
lijve voelen, hoe pijnlijk-veel hinderpalen hem van dit doel nog
scheidden. De concordaten met Beieren, Saksen en Pruisen, die
hij uiteindelijk toch tot stand bracht, hebben hem net alleen
het b!oed van zijn vingeren, maar hartebloed gekost.
Als opvolger van Kard. Gasparri, aan het Staatssecretariaat,
heeft hij ruim ge!egenheid gezocht en gevonden, orn met eigen
oogen en persoonlijk contact te nemen met de katholieke wereld.
Zijn reizen naar de Vereenigde Staten en Frankrijk hadden
ontegensprekelijk ook een diplomatiek doel. De neteligste
kwesties moesten op de neteligste oogenblikken behandeld en
geregeld worden. Het mag een wonder heeten, dat Kard.
Pacelli door zijn optreden overal bewondering en meer nog
sympathie en geestdrift uitlokte.
Als alle groote diplomaten - en wandelaars - kan hij
zwijgen. Herhaald treft het de journalisten, hoe Kard. Pacelli
kan << !uisteren >>. Wat echter ve!en onder de diplornaten niet
kunnen of niet wagen : hij kan ook spreken, uren lang, in
't pub!iek, voor duizenden-massa's. Wanneer men bedenkt hoe,
b.v. op zijn reis naar Lisieux, de heele wereld, en al de kanse
larijen, met gespannen aandacht al zijn bewegingen en woorden
gades!oegen, dan zal men beseffen hoe zijn groote redevoeringen, te Lisieux en te Parijs, niet enkel meesterstukken van
gewijde welsprekendheid en apostolische vrijmoedigheid, maar
tevens superieure prestaties waren van diplomatieke discretie.
A1!een groote zwijgers kunnen zoo luid spreken. Het is de
prestatie van een man, die met een glimlach op de 11 en over
gloeiende ko!en wandelt.
Zoo is Kard. Pacelli tot op den apostolischen sto& : gewan-
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deld >>. Maar die onverstoorbare kalmte, deze onbluschbare
glimlach, is nog wat meer dan een ondoordringbaar diplomatiek
mom, of superieur flegma. Het is in den grond het totale en
diepste vertrouwen in Gods Beleid en Voorzienigheid. Het
secreet van dezen geboren diplomaat is de diepe vroomheid
van den Godsman : geen sluwheid of geslepenheid, maar superieure * eenvoud >>. Dit onverstoorbaar wandelen is een wandelen in Gods aanschijn. Daar ligt het mysteHe.
Wat alien getroffen heeft, die Mgr. of Kard. Pacelli van
naderbij mochten gadeslaan, is juist en bovenal dit hoogepriesterlijk karakter. Priesters, die hem hoorden spreken te Buenos
Aires, dragen onuitwischbaar het woord van dezen << priester>>
voor hun leven mede. Geloovigen, die hem zagen bidden te
Buda Pest, bewaren die herinnering als een vizioen. Noemde
iemand hem niet den << Princeps eucharisticus >>, een Vorst
van de H. Eucharistie ? Wie hem intiemer kenden, weten dat
zijn persoonlijke godsvrucht voor de kleine Theresia van Lisieux
hem, opzijn reis naar Frankrijk, niet minder bezig hield dan
de groote diplomatieke kwesties.
Zoo sterk is deze priesterlijke trek in zijn verschijning, dat
zelfs protestantsche en joodsche journalisten er den indruk
van ondergingen. Om den beroemden diplomaat op zijn natuurIijkst te zien, gingen ze hem, tijdens het katholiek congres
bespieden aan 't altaar, wanneer hij 's morgens zijn mis las.
JJen hooggeplaatst waardigheidsbekleeder te Berlijn getuigde
van den nuntius te Berlijn, zinspelend op de dubbele
beteekenis van het grieksche woord < angelos >> << Non nuntius
sed angelus >>. Temand, die jarenlang met hem aldaar onderhandelde, getuigde : << alles in hem was afgestemd op apostolaat : ook zijn diplomatie >>. Deze hooge liefde inspireerde
gestadig zijn woorden en werken, verklaart zijn kalmte en zijn
onverschrokkenheid, zijn vorstelijke prestatie en zijn priesterlijke eenvoud, zijn voorzichtigheid en zijnen stouten dun, zijn
geduid en zijn vasthoudendheid. Hij wandelde zooals Christus
wandelde door Galilea!
In een gelegenheidstoespraak tot de journalisten heeft de
hoogwaardige redenaar destijds zijn eigen zielebeeld uitgeteekend en het diepe ideaal van zijn leven verraden : < In den
dienst van een hooge en koninklijke wet, de wet van de caritas,
staat de Ridder van de Waarheid. Hj kent geen grenzen
0
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tusschen volken en naties en rassen. In de uitbreiding van de
menschheid, in de evolutie van de wereld, ziet hij enkel en
alleen motieven om te vereenigen, niet om te verdeelen ; om
vreedzaam samen te werken, niet om te haten. In de oogenblikken van politieke en sociale hoogspanning, in het dagelijksch
labeur, zoo vol hinderpalen, onttrekt hij zich aan de bekrompen
einders van het aardsche en tijdelijke, om zich te verheffen
in de sferen waar alleen duurzame en eeuwige werken gedijen.>>
Daar is geen kruiperigheid maar hooge vlucht in het
<< wandelen >> van dezen priester-.diplomaat. Hij werd gehuldigd
te Lisieux en te Parijs zooals weinig pauselijke gezanten in
het oude Galli werden gehuldigd. Sommigen hebben hierin
enkel een politieken zet en een diplomatiek succes willen zien.
Zij vergeten, dat Kard. Pacelli diezelfde hartelijkheid had
betoond, twaalf jaar vroeger, aan Duitschland, en dat diezelfde
hartelijkheid hem daar herhaald en uitbundig was ten deel
gevallen. De triomf, welken hij beleefde den 8 December 1929,
toen hij Duitschland verliet, ging then van Lisieux of Parijs
tien jaar vooraf, en moest voor geen van beide onderdoen.
Mogelijk zijn zekere Duitsche politieke kringen minder ingenomen met deze pauskeuze. Wij zijn er zeker van, dat de
overgroote meerderheid van de Duitsche katholieken, de
totaliteit van den Duitschen clerus, en bovendien ook vele
protestanten in het Derde Rijk, geen hooger en hartelijker
wensch hadden dan << hunnen >> nuntius op den Stoel van Petrus
te zien stijgen. Onder al de Italiaansche kandidaten was er

stellig niet één, die zoo nauwkeurig en volledig de Duitsche
kerkelijke en politieke toestanden kende als Kard. Pacelli. En
stellig ook niet één, die het Duitsche yolk zoo innig genegen
en zoo vurig toegewijd is.
1k weet niet wie het parool in omloop heeft gebracht
Pius XI, paus van den vrede met Italië ; Pius XII, paus van
den vrede met Duitschland. Weinigen zullen levendiger dan
Hij zeif beseffen, wat al hinderpalen hier eerst nog moeten
opgeruimd : maar weinigen ook zullen zoo vurig als Hij die
toenadering wenschen, en zoo beslist nastreven. Wij gissen en
hopen, dat Pius XII er zal heen << wandelen >>. Laten wij intusschen de taak van den paus en van het Duitsche Rijk niet
bemoeilijken door denkbeeldige spanningen op te roepen, of
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bestaande tegenstellingen op te schroeven ; door als louterpolitieke berekening te verklaren, wat niets anders is dan.
apostolische ijver en vaderlijke liefde.
Het mag een katholiek deug aan het hart doen, bij gelegen-heid van deze pauskeuze te zien hoe het prestige van den
H. Stoel thans hooger staat dan ooit wellicht in de kerkgescheidenis. Hij mag het echter daarbij niet la ten. Voor ons, die
den paus zien met oogen van geloof, is Pius XII niet enkel
de grootste zedelijke macht op aarde : hij is de hoogste
geesteijke >> macht. Voor ons is de man van het Vatikaan
meer dan de wachter die, hooger geplaatst dan al de anderen,
verder zien kan : hij is vooral de man, die dieper ziet dan
menschelijke oogen. Voor ons zijn zijne bedoelingen niet enkel
zuiver, boven alles verheven wat menschen verdeelt en tegen
elkaar opdrijft ; zijn bedoelingen zijn van goddelijken aard. Wij
zien in hem wat geen << heidenen >> in hem te zien vermogen :
den plaatsvervanger van Christus : luidspreker van Gods
eeuwige raadsbesluiten, onfeilbare tolk van Gods onwankelbaren wil, opperste uitdeeler van het goddelijk leven ; de man,
die in zijn hand de sleutelen draagt, niet enkel van het menschelijk geweten, maar van Gods eigen hart. Voor ons is de
Paus niet enkel de geniale leider, maar de Heilige Vader.
Physionomisten mogen het vergeestelijkt profiel van den nieuwen paus bewonderen, bestudeeren en analyseeren : wanneer
wij, christenen, aandachtig het portret van den paus beschouwen, dan zien wij, langzamerhand, met verrukking, Christus'
eigen profiel erdoor heen stralen. Voor den paus van Rome
buigen wij niet alleen het hoofd met eerbied : voor hem buigen
wij geloovig den knie. Wij schenken hem meer dan de allerhoogste achting : kinderlijke liefde.
Die mannelijke liefde is een houding : heilige trouw. Pius XII
staat ongetwijfeld voor harde taken : even ongetwijfeld zal hij
ons ook voor harde taken oproepen. Wij zullen trachten die
opdrachten te aanvaarden zooals hij de zijne heeft opgenomen..
Ons woord is het zijne, ootmoedig en grootmoedig : accepto.
Wij hebben een nieuwen Paus ! Mochten wij ook nieuwe.
christenen worden, met hem en zooals hij << wandelen voor
Gods aanschijn >>, onverstoorbaar naar het groote doel.
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Apoogie der d*chterIiike Vniheid
Een onderzoek naar de onderiluge verhouding
van kunst en moraal
door L. VANDER KERKEN S. J.

Een vorig artikel heeft trachten uit te wijzen, hoe de aesthetische act een verevenwichtiging is van al onze faculteiten, zoo
geestelijke als stoffelijke, waardoor in onze wezensactiviteit
een vanzelfsprekendheid, een innig thuis-en-bij-zich voelen
teweeggebracht wordt en de schijn ontstaat van een absoluut
wezensbezit (1) . Het is een act die in bewondering verglijdt tot.
slilte, die hangende blijft en een oogenbiik onze naakte wezenheid aanschouwen en haar wording beluisteren mag - we
voelen ons a. h. w << zijn >>. Het is een act, die tegelijkertijd, in de
echte beteekenis van het woord, alles en niets omvat. Hij is
evenzeer een paroxisme als een dood punt, hij overwint de
uiterste oppositie van ons wezen, maar door ze volkomen te
beamen, een volrnaakte synthese zijnde van stof en geest. Hij
is m.a.w. onze act bij uitnemendheid, maar tevens de stilstand
en de vernietiging van die act zeif. Zoozeer, dat men hem zelfs,
in den vollen zin van het woord, geen act meer noemen kan,
daar hi* evenzeer een toestand is als een act, aangezien ook
activiteit en passiviteit elkaar in hem volkomen en harmonisch opheffen.
De zedeiijke daad daarentegen is een bewust bestreven
van het goede, een onder voorlichting van het intellect ultbouwen onzer menschelijkheid naar haar voltooiing.
Moreele indifferentie van den aesthetischen act.
Nu stelt zich de vraag : welke is de verhouding van den
aesthetischen act tot de moraliteit ? 1k meen zonder veel
omwegen te moeten autwoorden, dat deze act - de eenige
(1) Cfr. Streven VI, blz. 131 ex.
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wellicht in gansch onze menschelijke werkzaamheid - in
zich indifferent is, d.i. een act waarop de benamingen zedelijkgoed en zedelijk-slecht zonder meer niet toepasselijk zijn.
Het bewuste vóór-zichhebben van een te realiseeren object,
van een te vervullen verplichting, van een te vermijden kwaad
wordt door de natuur zeif van de schouwing, die een totaal
versmelten van het subject met het object veronderstelt, uitgesloten.
M.a.w. de wil heeft in de schoonheidservaring geen eigen
object, evenmin als het intellect er zijn gading in vinden kan.
Wat H. Bremond zegt van de poëzie kan men op elke schoon
heidservaring toepassen : << Pour moi des épithètes de ce
genre - intelligible, inintelligible (en zeg maar gerust : waar
of onwaar, werkelijk of onwerkelijk) - appliquées a la poésie,
ne présentent aucune espèce de sens. Autant parler, au sens
propre du mot, d'une oreille presbyte ou myope. >> (2) Om een
zelfde reden hebben evenmin de benamingen << zedelijk of
onzedelijk >> toegepast op de schoonheidservaring, een vatbaren zin.
Deze solutie kan misschien door haar radicaliteit, op 't eerste zicht verwondering wekken, doch enkel wanneer men vergeet dat alleen maar de act-in-zich beschouwd werd, afgezien
van zijn omstandigheden. Enkel en alleen wordt beweerd dat
de aesthetische-act-als-zoodanig niets met moraliteit te maken
heeft (en noteer a.u.b. : dus evenmin met een uitgesproken
immoreel object kan samengaan).
Ten eerste worden hiermede niet de voorbereiding en de
groei, of het nagebeuren van het schoonheidsmoment bedoeld,
maar uitsluitend dit eene onverdeelbare en oogenblikkelijke
moment zeif, dat trouwens van nature zoo intens is, dat het
onze bewonderingskrachten onmiddellijk uitput en zich bijgevoig slechts rhythmisch verwezenlijken kan. Ten tweede
wordt een extrinsieke, overigens niet minder belangrijke ver
houding van het schoonheidsmoment met de zedelijkheid
geenszins genegeerd.
Inderdaad, zoodra het schoone evenwicht naar een klaar
bewustworden opstijgen wil en dus verstoord wordt en verzwint, worden twee houdingen mogelijk : een zedelijke ge-

-

(2) H. Bremond, Poésie pure, blz. 113.
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trouwheid of een zedelijke verzaking aan het ontwaarde absolute. Het evenwicht kan zich ontbinden of nààr het geestelijke
of nààr het zinnelijke : men kan de vliedende schoonheid
nà-schouwen en nà-streven in het geestelijke en haar in iiefde
en begrijpen, in zich reëel trachten te achterhalen, en zoo
ervaren hoe de ontbinding der extase als een heilzame nàkracht uitoefent, den geest nà zich vereenigend en verheffend
in een zachte heimweevolle melancholie. Dit is de objectieve
houding.
Maar het genietende subject kan zich ook, zoodra de verglijding der in volkomen stof-geestelijke harmonie gebondene
faculteiten begint, storten op de zintuiglijke zijde der genieting om deze, los van haar geestelijken inhoud en zin, om
zichzelf te vervolgen. Het subject treedt dus uit de schouwing
gelouterd of verzwakt.
Vanwaar dit verschil ? Eenvoudig van de moreele houding,
die het subject in den aesthetischen act heeft meegebracht.
Latent reeds was deze geest- of zinnengerichte tendenz in de
bewondering zelf aanwezig. De moreel goede mensch heeft
de tendentie om het stof-geestelijke genot, waarin hij dankbaar een oogenblik verzinken mocht, in geestelijke liefde te
transcendeeren : de zinnelijke mensch, om na een oogenblik
van geestelijke ontmoeting, zich weer over het zintuiglijkaangename te verspreiden ; de hoogmoedige die het communiceeren met het transcedente niet zien kan als een verrijking
en elke overgave en emotie onwaardig vindt, is tot geen
schoonheidsgenieten in staat.
Nochtans blijft, niettegenstaande zijn heilzame en louterende
invloed of zijn mogelijkheid om aanleiding te geven tot een
ongeestelijk-zuiver-zinnelijk of onzedelijk genot, de aesthetische act, om reden van zijn natuur zeif, in zich indifferent.
De aesthetisehe act in zijn concrete verschjning.
Totnogtoe schijnt alles vrij eenvoudig, te' eenvoudig misschien, en wellicht begint menig lezer mij niet gansch ten
onrechte, van al te verregaande abstractie-practijken te verdenken. Inderdaad de aesthetische act zooals wij hem totnutoe
ontleed en beschreven hebben, is meer een ideaal dan een
concrete realiteit : het is meer een extase a l'état pur, een
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aesthetische verrukking honderd ten honderd, waarmee het
werkelijke leven ons slechts schaars schijnt te bedeelen.
De kwestie is m.a.w. deze : onder welken practischen,
reeelen vorm ondergaan wij de aesthetische emo*ie ? Het
antwoord op deze vraag zal weer moeten gegeven worden
vanuit de natuur zelf onzer activiteit, die steeds een benadering, d.i. een gedeeltelijke realiseering samengaande met
een gedeeltelijke deficiëntie is van een ideaal, waartoe zij
opgroeien wil, maar wat haar steeds ontvluchten blijft. Het
ideaal is nu eenmaal uit den aard der zaak jets wat altijd en
nooit wordt bereikt : het is de perfectie die reeds aanwezig
in haar eerste schuchtere verwerkelijking en die anderzijds
haar hoogste openbaringen toch steeds oneindig transcendeeren blijft. Dit is niet enkel een zijnsvoorwaarde die den
aesthetischen act aankleeft, dit is een intrinsieke conditie
van alle menschelijk denken en doen. De allesomvattende
idee, de gansch belanglooze liefde behooren evenzeer tot het
gebied van het zuiver ide+eele dan de pure schouwing ; wat
niet wegneemt dat zij toch de zin en ziel zijn van elk denken,
elk streven en elke schoone verrukking.
Het schoone ontheven worden aan de aardsche dingen
bestaat enkel in spanning met lets wat van gansch anderen en
heel wat weer zakelijken aard is. Het is zeer waar dat men
het poetische en het eigenlijk aesthetische In het algemeen,
nog het best bepalen kan door << ce qui reste a dire quand
tout a ete dit >>, maar dit sluit dan ook in, dat al dat andere
eerst moet gezegd worden : m.a.w. de aesthetische schouwing
is inhaerent aan een onderwerp. Litteraire scholen wier manifesten en principes consequent moesten leiden tot een negatie
van het onderwerp, van het objectieve in de schouwing, hadden
weinig seizoenen noodig om te bevinden, dat ze werkelijk
heelemaal niets te zeggen hadden en vervielen dan ook tot
litteraire herkauwing... of produceerden kunstwerken in afwijking van hun eigen principes.
Toch is dit onderwerp of object, als zoodanig, in zijn bereikbaarheid, zijn bevattelijkheid, zijn doorzichtigheid, zijn omschrijfbaarheid, zijn zedelijkheid en denkbaarheid, zijn afgeteekendheid tegenover het «andere'>>, niet het eigenlijke object
der schouwing, slechts wanneer daarin plots in een objectverzwindende ervaring de diepste grond en de goddelijke her-

APOLOGIE DER DICHTERLIJKE VRIJHEID

359

komst van het zijn lichtend wordt, dan springt heel ons wezen
het in emotie tegemoet. (3)
Wanneer de dichter van het Egidiuslied jammert over zijn
gesneuvelden vriend, dan is dit aanvankelijk geen aesthetische
bewogenheid maar een diepe droefheid, een affect dus:
slechts wanneer in het totaal beleven dier droefheid de oplossing van een geweldige antinomie, onder den vorm van ervaring, in het perspectief verschijnt, dan eerst wordt het gedicht
geboren. Ook de bitterste wanhoopspoëzie is steeds een berustend, alles behalve wanhopig perspectief in de wanhoop zeif :
deze wordt dan wel niet overwonnen, maar toch in emotie
gesuspendeerd. Weliswaar wordt alleen de wanhoop uitgesproken, maar de emotioneele ervaring geeft meer. Wie werkelijk
wanhoopt maakt geen verzen, maar verhangt zich.
Deze voorbeelden hebben reeds meer verduidelijkt dan noodig was en voeren ons onmiddellijk naar een aesthetisch
gebied waar de schoone emotie nog een dieper indringen kent
van het ob jectief -gegevene, van 'iets dat onderwerp is der
schouwing.
De oneindige verseheidenheid van het schoone.
Buiten het eerste object van de aesthetische schouwing het
<< schoone >>, het << einfach Schone >> zooals T. F. Vischer (4) het
noemt is er nog het schoone in ruimeren zin dikwijls verkeerdelijk het aesthetische genoemd waarin het schoone zich,
zonder zijn harmonie te buiten te treden, differentieert in
verscheidene, meer afwijkende, meer bizondere, meer rechtstreeks object-zoekende excuseer < categoriën >>. Zoo
b.v. het tragische en het komische, twee vrij tegengestelde
schoone objecten, die reeds zoozeer de grens van het schoone
benaderen, dat ze gemakkelijk tot reeele, schijnlooze objecten
verglijden, en dat sommige aesthetici geneigd zijn ze schier
heelemaal los van het schoone te beschouwen. Dit zijn zeker
twee uitersten, niet altijd is de afwijking zoo groot : het
(3) M.a.w. het onderwerp of object waarop de schouwing zich richt,
wordt object der schouwing, in zoover het zijn zich-opponeerend objectzijn prijsgeeft en totaal versmelt met het schouwende subject. Er
wordt nu alleen maar op gewezen, dat hiervoor een aanvankelijk zichopponeerend object geprerequireerd wordt.
(4) Aesthetik oder Wissenschaft des Sch6nen, deel I.
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verhevene, het sublieme, het lieflijke staan veel dichter reeds
bij het << einfach Schöne >>. Maar blijven we bij het tragische
en het komische.
Af gezien van de kwestie, die nog steeds gedisputeerd wordt
(5) , of beige wel in rechtstreeksche tegenstelling tegenover
elkaar staan of niet, zeker is dat ze elkaar ten minste genoeg
uitsluiten om niet altijd tot een tragi-komische verhouding te
neigen. Wanneer uit het eenvoudig-schoone geen enkel object
uit zich zelf wordt uitgesloten, dan is dit hier niet meer het
geval : het tragische is objectief anders gespecificeerd dan
het komische : het object van het eene sluit dat van het andere
grootendeels uit. Waaruit onmiddellijk volgt dat hier de schouwing reeds veel meer van haar object als zoodanig of hankelijk
is en reeds in veel grootere mate het objectief gegevene waardoor zij veroorzaakt werd als zoodanig in zich moet opnemen.
Ik hoef hier verder niet op in te gaan : het volstaat er op
gewezen te hebben, hoe, naargelang men zich van het louter
schoone-zonder-weer verwijdert, ook nog zonder het gebied
van het schoone-in-ruimeren-zin te verlaten, het bewu.ste, denkbare en bestreefbare object steeds meer een intrinsiek en onafscheidelijk bestanddeel wordt van den aesthetischen act, hoe
m.a.w. de zuivere schouwing en de zuivere emotie zich niet
meer in die mate verwerkelijken kunnen, dat het object gansch
in hen wordt opgeheven, maar hoe zij reeds zoozeer in inzicht
en affect verkeeren, dat zij hun zin niet meer louter in zich
zelf maar steeds meer en meer in het object vinden, en
bijgevolg, dat object als object, als een zijnsvoorwaarde in zich
moeten opnemen.
De aesthetiek van het practische levee.
Maar dit is nog niet alles. Ook buiten de sfeer van het
schoone-in-ruimeren-zin (het einfach Schone met al de variaties
die het omgeven) , in het practische leven dus van denken en
handelen, ook daar gaat de aesthetische emotie niet gansch
verloren en duikt zij soms weer op uit den drukken stroom
van ons denken en streven, zij het dan ook onder zeer gemitigeerde vormen, als ik zoo mag spreken : het zijn a.h.w. aesthetische momenten buiten het aesthetische : natuurlijk brengen
(5) cfr. o.a. Volkelt, System der Asthetik, deel II.
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zij onze gedachte en onze daad niet tot een volkomen schoone
harmonic zóó dat zij daarin gansch verzinken, rnaar zoder
het uitgesproken practisch-handelend of intellectueel karakter
van onze activiteit weg te nemen, brengen zij toch een zekere
verevenwichtiging en harmonie, die een zeer reëel aesthetisch
genot veroorzaken en als een goede herinnering zijn van de
uitzonderlijke schoone ernotie. Nu spreekt het vanzelf, dat hier
nog veel meer dan in het tragische b.v., en de oneindig vele
schoonheidsspecificaties die mogelijk zijn binnen het schoone
zeif, het concrete voorwerp van de gedachte of de handeling
de aesthetische genieting (want het woord emotie klinkt hier
reeds veel te intensief) in beslag neemt ; ja zelfs zóó in beslag
neemt, dat het aesthetische genot dat zich bij de substantie
van den act voegt, van gansch bijkomstigen aard is en in den
grond niets anders dan een exercitief genoegen bij het stelien
van den act zeif.
Dit zijn dus als drie phasen waarin het object (het steeds
explicieter gekende en geIntendeerde) zich uit de totale versmelting van het genietende subject ontwart tot steeds bewuster
oppositie, en teruggroeit naar de zakelijkheid en de denkbaarheid van het practische leven
1) ook in de meest verheven schoone schouwing is het object
het begin, het vertrekpunt, de ingang - waarvan men zich
wel op het heerlijke oogenblik der schouwing zeif bevrijden kan,
maar waaraan men zich ook telkens bij de minste ontspaiming
van den act weer vastklampen moet.
2) in de talrijke vormen van het schoone-in-ruimeren-zin,
waarin het zuiver-schoone zich reeds meer beperkt, wordt het
object reeds eenigszins intrinsiek gevergd en kan de emotioneele
schouwing er zich nooit totaal van ontdoen.
3) in de aesthetische momenten der gewone levensactiviteit
buiten het eigenlijke schoone is het object zoo noodzakelijk dat
het aesthetische genot - als ik het zoo nog noemen mag, want
de benaming is hier reeds zeer analoog - totaal op het object
gericht is.
Het onaesthetische van den aesthetisehen act.
IV

Dc louter aesthetische act is een zóódanige verevenwichtiging
van heel het wezen, dat een bewuste moreele of immoreele
houding van het subject er niet kan mee samengaan. Goed,
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maar een verdere analyse der practische zijnsvoorwaarden
van den aesthetischen act heeft uitgewezen, dat die zuiveraesthetische harmoniseering als zoodanig een abstractie is,
en ons in werkelijkheid slechts als een rustpunt, als een
emotioneel moment in den objectief-bewusten stroom van ons
denken en streven gegeven wordt. Logisch gaat dus aan
elke schouwing vooraf : een object, dat begint met zich aan
het kiare bewustzijn te opponeeren. Kortom de aanvang van
den aesthetischen act is niet aesthetisch.
Dit object nu is noodzakelijkerwijze een kenbare waarde of
onwaarde, waartegenover het subject onvermijdelijk een << bejahende >> of weigerende houding moet aannemen. Hieraan ontkomt het niet, dit object is nu eenmaal in zijn bewustzijn
gegeven, met één woord : het is z'ijn object. Verder is deze
houding,zijnde een aanvaarden of negeeren, een willen of nietwillen, een tegemoet-gaan of een zich-afwenden, van moreelen
aard, en naar gansch haar inhoud een verplichting. Het object
beteekent voor het subject een reëele benadering van zijn
laatste doel of een afwijking ervan.
Nu weet ik wel, dat dit objectief bewustzijn, dit moreel gemteresseerd worden bij den aanvang van den aesthetischen act,
zeer clikwijls maar in geringe - soms echter ook in vrij groote
- intensiteit aanwezig is; maar hoe vluchtig en mornenteel
dit vóórstadium ook moge wezen, men ontkomt er niet aan.
Het is slechts nà dit aanvaarden, nà deze aanvankelijke overgave van zichzelf, dat het subject naar het object uitgaat in
stijgende emotie, en het object steeds schooner het subject
tegemoet groeit. En dan ontstaat opeens Wit beider innige
ontmoeting een zoo volkomen vereeniging en indistincte onderlinge vervuldheid, dat het subject zich gansch in het object
aanschouwende is en het object zich gansch in het subject
bezit. Dit is dan het moment der schoonheid waarin al het
eindige een-en-al in perspectief verkeert van het absolute en
het goddel
ijke, en doorn
een
dit
aesthetischen
absolute
schij
gansch in het eindige wordt gevangen. Zoodra echter de ontspanning der extase intreedt, herleeft ook weer de vóóraesthetische moreele houding van het subject - versterkt trouwens
door die extase zeif : het subject wil na de ervaarde voorsmaak
het object reëel en schijnloos bestreven - of richt zich
hedonistisch op zijn genotswaarde, die, daar de stof-geestelijke
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versmelting voorbij is, noodzakelijk zinnelijk wordt een
zinnelijke bekoring biedend die of wel een symbolische weerglans is der ontgleden idee of om haar zelfs wille as ideelooze en ideevreemde zinnelijkheid wordt gezocht.
Het vooraesthetisch aanvaarden eener objectieve waarde
staat dus geenszins het aesthetische in den weg, integendeel
het is de weg zelf tot dit aesthetische. De aesthetische emotie
is een subjectief genot, dat door het waardevolle object zelf
in het aanvaardend subject teweeggebracht wordt. Het object
dat het zijn schoonheid slechts
is schoon doch ook weer
ontvangt in de actueele ontvankelijkheid van het subject.
De oppositie tusschen zedelijkheid en schoonheid is dus van
Bien aard dat het in het wezen van het objectief zedelijke zelf
ligt om die oppositie prijs te geven in de emotie van een
subject, dat eenmaal die zedelijkheid heeft aanvaard, een
emotie die een zoo innige ervaring der zedelijke goedheid
insluit, dat die goedheid wordt aanschouwd als de eligen
goedheid van het subject zelf en in haar diepsten grond beleefd
wordt als veilig-afhankelijk van de alles-transcendeerende
goedheid van God.
De bekoorlijkheid van het immoreele.

zoo

Gezien nu den aard van het verband tusschen het moreele
object en de schoonheidsact, kan en moet onmiddellijk de vraag
gesteld worden : waarom zou ook een immoreel object geen
aesthetisch genot verschaffen, daar toch ook het immoreele als
zoodanig in het moment der schouwing wordt opgeheven ?
Er is inderdaad geen enkele reden om deze opwerping zonder
meer ontkennend te beantwoorden. Immers daar al de ele nenten
der - schouwing (perspectiefvolle verevenwichtiging der f aculteiten, enz.) blijven bestaan, is meteen ook de mogelijkheid
van den act, gered.
De immoraliteit is een afstand doen van het wezen : een
inversie der waarden, waarin het lagere wordt aanzien voor
het hoogere en de objectieve overgave aan het waardevolle de
plaats ruimt voor een egoistische hedonistische destructie. Een
ommekeer van het zijnde, in de mate waarin hij totaal is, verklaart de wereld even goed als een bearijpen van de bestaande
orde, orn.dat teen de onverklaarbaarheid zelf als Principe heeft
gesteld : alles blijft behouden, alleen wordt alles ontdaan van
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zijn zin en beschouwd in functie van het niets
en niet meer
als een hierarchischen opgang naar God.
Ook gaat in deze inversie, in deze consequente immoraliteit
de schoonheid niet verloren : alleen haar perspectief wordt
omgekeerd : daar verschijnt niet meer in het verschiet de
lichtende verborgenheid van een aangevoeld mysterie, maar
de unheimliche donkere magie der diepte ; niet meer de geweldige maar heerlijke communicatie van het absolute, maar een
huiverige ontroering voor de duister glanzende afgronden van
het << niet meer zijn >> ; geen stille schroom meer voor het
sublieme, maar een fascineerende schrik voor het gansch
onkenbare.
Het object waarin de schouwing zich verwezenlijkt behoudt
ook pier zijn oorspronkelijken glans, zijn goddelijkheid dit
maakt zelfs de schouwing mogelijk maar het wordt genoten
in afwending van zijn zin, het vervult niet meer het ontroerde
gemoed met zijn morgensche eerstigheid — het is het roodavondlijke << laatste >>, het << weldra voorbije >> : de emotie is
niet meer een voorgevoel van een wonder dat oneindig is, maar
een zacht en wreed ervaren van een afscheid dat onherroepelijk is.
Ook na zijn afwending van den diepsten grond van zijn wezen,
van God, aan wie heel zijn wezen hem bindt meer dan aan
zichzelf en ondanks zichzelf, blijft ongestild in den mensch de
nood aan een totale overgave aan wat hem alles is, en ook...
de verschrikkelijke mogelijkheid daartoe. Ook dan bl.pjft voor
hem de oneindigheid, de heillooze oneindigheid der verwerping. En het is een schrikwekkend mysterie, een m ystcrium
iniquitatis dat hij bij de aanschouwing dier verwerping kan
sidderen van een somber genot genot om (wat anders dan ? )
een totale verwoesting van wat in hem goed en van God is, en
dat onafscheidelijk verbonden is met een onafwendbaren afkeer
van dat genot zelf want hoe algeheel ook, het is en blijft
een perversie, een ontwrichting van gansch zijn natuur, een
ervaring van zijn verwerping.
De kunstact.
Het wordt nu stilaan tijd om tot de laatste 'etappe van ons
onderzoek over te gaan en meer speciaal de verhouding van
de moraliteit te bepalen niet meer tot den innerlijken aesthe-
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tischen act maar tot de kunst. Daar echter de kunst en als act
en als object gedeeltelijk met dezen innerlijken act samenvalt,
is feiteiijk reeds veel over deze verhouding gezegd.
Zonder nog uitvoerige beschouwingen over het wezen, den
oorsprong en de verscheidenheid der kunst te houden, Mat ons
maar onmiddellijk tot de essentie der zaak gaan, om zoo spoedig
rnogei4jk tot onze moreele conclusies te komen. 1k zei dus dat
de kunst en do innerlijke aesthetische act gedeeltelijk identiek
zijn. Dit wil zóó begrepen worden. De kunstact is, in eerste
instantie aithans, niets anders dan de voiheid van den aesthetischen act : het is deze act zelf zich uitbreidend over den
gansehen mensch. M.a.w. de schouwing en de emotie kunnen
zuik een graad van intensiteit bereiken, dat niet enkel gansch
de ontvankeljjkheid van het subject er door vervuld wordt,
maar dat ook zijn actieve faculteiten, zijn uitdrukkingsvermogens erdoor in besiag genomen worden. In de taal van den dag
zou dit klinken : de impressie wordt zoo sterk dat ze expressie
wordt, de subjectieve emotie wordt zoo intens dat ze tot
objectieve Gestaltung wordt geboren. Welke voorafbestaande
psychologische eigenschappen en technische vaardigheden deze
vormgeving flu ook in het subject veronderstelt, gaat ons hier
niet aan.
De kunstact is de perfectie van den aesthetischen act niet
enkel als volkornenheid van dezen act in het subject zeif, maar
ook als mededeelirig der emotie aan andere subjecten. Deze
twee aspecten staan natuurlijk niet wildvreemd tegenover
elkaar : zij zijn in den grond ook weer identiek : de perfectie
van den mensch als individu is ook zijn perfectie als sociaal
wezen. Het is slechts in een dienstbare vereeniging met de
gemeenschap dat hij zijn inwendige volmaaktheid bereiken kan.
Dit is waar voor elke van zijn activiteiten, dit is ook waar voor
zijn aesthetische activiteit. De diepere grond hiervan is de
ontologische eenheid die er bestaat tusschen individu en gemeenschap waardoor beide onafscheidelijk tot een gezamenlijken opgang naar hun laatste doe aan elkaar zijn gebonden.
Zoo is de kunstact in zijn individueele perfectie van het
subject tevens ook een sociale act en een aanspraak op de
bewondering en de ontvankelijkheid van de gemeenschap.
Hieruit volgen groote verplichtingen niet alleen voor den kunstenaar - waar iedereen wel terdege van overtuigd is -
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maar ook en niet minder voor de gemeenschap (yolk, natie,.

staat) , verplichtingen die zich nog steeds met een zeer officieus
bestaan moeten vergenoegen.
Het onkunstige van den kuntact.
Maar nu is weer dit beruchte eeuwige << evenwicht in alles,
zoozeer de essentie van alle schoonheid en kunst dat hun eigen
perfectie meteen hun vernietiging beteekent. Het voikomen
realiseeren van het schoone object is meteen het verlies van
dit object zeif. Daarom gaat bij den kunstenaar de scheppingsact naast een diepe tevredenheid ook dikwijls gepaard met
een zeker gevoel van onvoldaanheid over het eigen werk : het
is immers toch altijd nog dat niet! - Maar toch het werk
staat er flu eenmaal, er is niets meer aan te veranderen, alle
retoucheeren en bijwerken is uit den booze, in zoover het
niet bij een louter af-werken blijft : de eerste geut is onherroepelijk en elke wedergeboorte onmogelijk. Het schoone
object is ten slotte aan de schouwing ontsnapt, het is buiten
het subject gesteld en in alle wreedheid jets anders geworden.
Misschien is het voor den schepper zeif eenigzins een onbegrijpelijkheid geworden. Het behoudt wel zijn relatie tot
de schouwing, maar is het nog we! schoon ? Zeker draagt
het diep in zich de sporen der emotie, maar toch ook participeert het reeds eenigszins aan de aesthetische onversehilligheid der natuur. Is het nog wel schoon ? Zeker, het bergt in
zich een schat van schoonheid, een zee van emotie missehien,
maar dit a!!es is teruggedrongen tot een !outer mogelijkheid.
Het heeft te wachten op een subject dat door de ruimheid
vanzijn ontvankelijkheid en de edeiheid van zijn overgave al
die schatten evenaren kan. Ondertusschen is het een ding en
de individuen die het voorbijwande!en zijn burgers.
Men kan het betreuren maar het ligt nu eenmaal in den
aard van het kunstwerk, in zoover het niet enkel volmaking
maar ook opheffing der schouwing is, dat het zich om kunstwerk te kunnen worden, tevens - houd uw hart vast lezer,
- ver-ont-kunst-en moet, dat het zich nederig stellen moet
in de eentonige nj der verkoopbare, ver!iesbare, veronachtzaambare, breekbare, vergeetbare, uitstalbare . . . begrijpbare dingen. Maar laat ons redelijk zijn. Is dit de schuld
van het kunstwerk ? is dit de schu!d der gemeenschap ? -
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is dit niet eerder de schuld van den kunstenaar zeif, van
de verhevenheid zijner roeping ? Want naarmate een kunstwerk groot en grootmenschelijk is - en waaroni zou ik
het niet zeggen - naarmate het objectief is en objectieve
waarde belicht, in die mate zal het ook aan dit dingliche lot
ontsnappen, omdat het zich in de realiteit waarin het gesteld
wordt thuis voelt en er zijn plaats innemen kan, reëeler zijnde
dan die realiteit zeif. Daarom overwinnen alleen de grootste
de vergankelijkheid der tijden, daarom transcendeert alleen
de objectieve schoonheid, wier schouwing en emotie de diepmenschelijkheid van het leven kende, de wisselende seizoenen
der kunst en verslenst zij alleen niet.
Kunst en moraliteit.
Deze ver-ont-kunsting - of minder barbaarsch - deze
objectieve verstolling, waartoe elk kunstwerk zich als tot een
zijnsvoorwaarde veroordeeld ziet, is dus tegelijkertijd een
objectieve voorstelling van een inhoud, die naargelang de
betrokken kunst min of meer (uit)beeldend is, een min of
meer duidelijk uitgedrukte levenswaarde vertegenwoordigt.
Alvorens de aanschouwing van een kunstwerk mij ontroert,
moet ik eerst doorheen het object, ik moet dit object eerst
subjectiveeren en overwinnen, ik moet, in straattaal gezegd,
eerst weten waarover het gaat. Als dit object een waarde of
onwaarde vertegenwoordigt, kan ik dit niet neutraal voorbijgaan, maar eischt het van mij noodzakelijk een moreele houding : ik erken en aanvaard het of ik verwerp het.
Nu is zeker de zuivere kennis van het kwaad zelf geen
kwaad, eerder een goed. Hetzeifde geldt echter niet meer van
een kennis die een in contact treden is, een communiceeren
met een persoonlijke ervaring. Dan nog kan weliswaar die
ervaring bli en bij een ontroerde bewondering voor de kracht
en de geweldige constructie der daad op zichzelf, voor zoo ver
die daad niet in haar onzedelijkheid maar in haar diepmenschelijkheid wordt genoten. Een kiassiek voorbeeld hiervan is Vondel's Lucifer en overigens alle groote tragiek,
Shakespeare's Othello, enz. Toch kan ook de aanname verder
gaan en zich uitbreiden tot de daad in haar ganschen omvang,
alszijnde een manifestatie van het kwaad als zoodanig : de
betoovering der daad op zichzelf gaat hierdoor niet verloren,
jv
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doch haar herkomst en haar zin zijn dan een gansch andere.
Dat deze moreele of immoreele invloed die van het aesthetisch voorgestelde uitgaat, grootendeels van de zedelijke gehalte van het aanschouwende subject zelf afhangt, is duidelijk.
Hier ook is het << mundis omnia munda >> maar al te waar.
Doch de verantwoordelijkheid van den aanschouwer wordt
toch grootendeels door die van den kunstenaar beperkt. Heel
het proces der kunstschepping gaat met een voldoende moeizaamheid en een genoegzaam bewustzijn gepaard om te beletten dat de objectieve inhoud van zijn werk hem ontgaan
zou en zonder een voorafgaand aanvaarden van zijn sociale
en zedelijke gevolgen tot uiting zou komen. Dit alles volgt weer
rechtstreeks uit de natuur van de kunst zeif, zooals hooger
reeds is gebleken. Doch uit de waarheid en waarachtigheid
van het uitgebeelde object volgt ook dat de uitbeelding van
het kwaad een zeer groote plaats mag en moet innemen in
het werk van den kunstenaar : elke eenigszins diepe en emstige peiling van het leven verkeert immers noodzakelijk in
een ontsteld aangegrepen womden door den ontzaglijken stmijd
van dit leven, een heidhaftigen of wanhopigen strijd tegen de
machten van het kwaad, die den mensch bedreigen, vempletteren of verschalken, van de betoovering van het kwaad dat hem
bekruipt met lieflijkheid en bekoring.
Het eigene en de kracht van die bekoring is nu juist dat zij
zich voordoet onder den schijn van het goede en rechtstreeks
inwerkt, over het rustige inzicht heen, op alles wat in den
mensch ongedetermineerd is ten goede of ten kwade, op de
tegenstrijdige propensies die in hem schuilen en die zijn natuur
vemnederen.
Het bekoorlijk voorstellen der bekoring ten kwade moet
Una fataal, juist om reden van de afwezigheid van een verstandelijk inzicht, het objectieve onderscheid tusschen de bekoring als wezen en de bekoring als bekoring verliezen, en
het bekoorlijke der bekoring ten kwade door het bekoomlijke
der bekoring van het schoone verhoogen. De emotie verwekt
door het object in zich is zoo verwant met de emotie der
schoone voorstelling van het object, dat de intensiteit der
eerste de zuiverheid der tweede verhindert en haar afwendt
van de schoonheid der vemschijning naam het reëel bekoorlijke
van het verschijnende zeif.
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Dergelijke kunst is dan ook vanwege den kunstenaar immoreel. En men mag niet zeggen dat deze conclusie de kunst
beperkt, integendeel zij beveiligt haar, want zij verwijdert uit
de schouwing een object dat voor die schouwing zelf geen
plaats meer laat en den schijn die aan de schouwing essentieel
is onmiddellijk door een realiteit vervangt, m.a.w. werkelijk
een bekoring wordt.
De kunstenaar.
Maar men moet al een zeer oppervlakkig begrip van de kunst
hebben, om het object van het kunstwerk tot het onmiddellijkwaarneembare en begrijpelijke uitgebeelde te beperken. Het
eigenlijk object van de kunst, het object is niets anders dan
de kunstenaar zelf. . Het is eerst en vooral zijn wereldbeschouwing, zijn begrijpen van menschen en dingen, o, niet in den
aristocratischen vorm van een uitgesponnen systeem zijn
zingen is er geen met voorbedachten rade maar toch een
begrijpen : hij denkt in beelden, en ergens toch convergeeren
al zijn beelden en gedachten, ergens toch ontwaart hij die
eenheid, dat goddelijke dat al het bestaande tot een kosmos
verbindt, en hij ontdekt dit, is het niet in God, dan is het in
jets anders : maar een wereldbeschouwing is er ; en zij is waar
of valsch, zij is het eenheidsprincipe van heel zijn beeldenwereld, zij is in elke emotie aanwezig en in elken vorm verschijnend en zijn werk is ervan doordrenkt als van een goeden
wijn of van een vergif.
En dan is daar onafscheidelijk van die wereldbeschouwing
zijn menschelijke daad, het al of niet edele van zijn mensch-zijn,
dan is daar wellicht een groote goedheid die hij breekt in zijn
Zang als brood voor velen, dan is daar misschien een zielsgebeuren vol mysterie en genade, en dan is daar altijd in
hem den kunstenaar, den groote een verborgen lijden dat
schreit doorheen den luister van zijn lied, als een eeuwigmenschelijke stem die harten stilt en stemt tot berusting.
Hij, de kunstenaar, de groote, hij is een mensch en zijn
roeping is het niets dan mensch te zijn, en een gestadigen
rondgang houdend om dit mensch-zijn vertelt hij van de
wonderen die hem gebeuren en van den grooten nood van
's menschen hart, van eeuwige verlangens en heerlijke verschieten hij, de zanger en de getuige van een verloren
en een herwonnen paradijs.
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Rassenkunde, Rassenleer
en Rassenvraagstuk
door Dr. Med. J. E. SCHULTE (Maastricht) .

Elk tijdperk heeft zijn eigen problemen. Deze stelling zien
wij in onzen tijd op bijzondere wijze bevestigd, onder meer door
de mate, waarin vraagstukken met betrekking tot het << ras
de aandacht voor zich opeischen.
De wetenschap aangaande menschenrassen is nauwelijks
enkele tientallen jaren oud. Zeker, er zijn in de vorige eeuw
wel uitvoerige geschriften over de rassen en hun voortreffelijkheden of ongunstige hoedanigheden in het licht gegeven, maar
deze kunnen bezwaarlijk tot het gebied der biologische of andere
wetenschappen gerekend worden. Wij bedoelen de geschriften
over dit onderwerp, in het midden der vorige eeuw en later
verschenen van de hand van A. de Gobineau en van G. de
Lapouge. Door het gemis aan objectiviteit, die als voorwaarde
voor het verkrijgen van een wetenschappelijke en derhalve
algemeen-geldende uitkomst moet worden beschouwd, zijn zij
eerder als romantische verzinsels of als dichterlijke ontboezemingen te beschouwen. Het boek van Deniker (<< Les Races et
les Peuples de la Terre >>) met wetenschappelijke gegevens en
dat van Ripley (<< The Races of Europe >>) zijn beide pas aan
den vooravond van onze eeuw verschenen (namelijk in 1899) .
En die late geboorte der rassenwetenschap kan ons bij reader
toezien niet bevreemden. Zeker, men kan de vraag stellen, of
de negentiende eeuw dan niet de eeuw was van den opbloei
der natuurwetenschappen en of het niet te verwachten ware,
dat dit onderdeel ervan bij de vele andere gaven van << dien
langen Sinterklaasavond >> ook aan het menschdom ten deel.
zou zijn gevallen.
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Maar het is merkwaardig, dat de erfelijkheidswetenschap
aan then verblijdenden opgang van de natuurwetenschappen
geen deel heeft genomen en als het ware in een uitzonderingspositie heeft verkeerd. De reden daarvan lag niet in het ontbreken van een goede methode en van opmerkenswaardige
uitkomsten. Mendel had immers in 1865 zijn gegevens gepubli-.
ceerd, gegevens van een onderzoek, dat altijd nog als voor-.
beeldig kan worden beschouwd. Doch deze werden niet opgemerkt en niet aanvaard wegens den geest van den tijd. Men
heeft gezegd en zoo werd het ons vroeger voorgehouden
Mendel werkte in een afgelegen oord, een soort van << Nazareth >>
voor de natuurwetenschappen, en publiceerde in een nauwelijks
bekend tijdschrift. Doch dat is niet de hoofdreden van zijn
miskenning. Hij ging in tegen de overheerschende strooming
op biologisch gebied. Ch. Darwin was eenige jaren te voren,
in 1859, met zijn boek over het ontstaan der soorten voor het
voetlicht getreden en had terstond grooten bijval geoogst. Het
kionk als een verlossing uit een benauwenden droom. Darwin
gaf, zoo meenden velen, een andere dan de overgeleverde verkiaring voor de levende natuur. Het blijve thans buiten be-,
schouwing, op welk een teleurstelling dat uitliep. Wat het
onderhavige vraagstuk der erfelijkheid betreft, legde hij den
nadruk op uiterlijke inwerking en het overgaan van verworven
kenmerken, Mendel daarentegen op den innerlijken, in hooge
mate bestendigen genetischen grondsiag. De Iaatstgenoemde
verklaarde de levende vormen << v a n b i n n e n u i t >>, Daiwin
daarentegen met meer met den tijdgeest strookende invloeden
<< v a n b u i t e n a f >>. Door geestdriftige ijveraars zooals
Huxle,y en Haecket werden de denkbeelden van Darwin tot gemeengoed van het meerendeel der biologen gemaakt. Deze beheerschten het terrein en Mendel werd aan de vergeteiheid
prijs gegeven.
Doch met de eeuwwisseling kwam de ommekeer. Door drie
onderzoekers werden in 1900 de inzichten van Mendel andermaal naar voren gebracht ; een van hen wijdt zich thans nog
met geestdrift aan het genetisch onderzoek, gelijk ons uit zijn
naaste omgeving bekend is. IDeze wederontdekkers worden in
den regel, wellicht voor het gemak, vermeld in de alphabetische
volgorde (Correns, Tschermak, de Vries). Doch er is voor ons
wel eenige reden, om deze uiterlijke ordening te laten varen;
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want de publicatie van de Vries ging een maand aan die van
den eerstvolgende vooraf, zoodat hij op dit punt is voorgegaan (1) .
Een vijf- tot tiental jaren later begon de opbloei der m e nschelijke erfelijkheidsleer. Menleerdeerfelijkehoed^anigheden van uiterlijk verworven eigenschappen onderscheiden.
Er werd met recht verdedigd, dat de rasverschillen dienen
te worden beschouwd als groepen van erfelijke hoedanigheden,
als genetische complexes. De studie van deze groepen leidde tot
denopbouwder rassenwetenschap of rassenkunde,
waarmede andermaal een vijf- tot tiental jaren later een begin
was gemaakt ; wij herinneren in .dit verband aan de studie van
Eug. Fischer over de bastaards van Rehoboth in Z.W.-Afrika.
Wij kunnen derhalve, afgaande op de bovenvermelde geschiedkundige opmerkingen, reeds zeggen, dat tot den inhoud van
het ras-begrip een groep van erfelijke kenmerken behoort; dit
is evenwel dat begrip nog niet. Wij zien er thans van af, het
reader te bepalen en veronderstellen het bekend. Het is ons er
thans om te doen, om de tegenstelling te doen uitkomen tusschen de r a s s e n k u n d e als een geheel van betrekkelijk
weinig opgeloste vragen, voorts van talrrjke nog onopgeloste
en een groot aantal niet eens aan de orde gestelde vraagstukken en van den anderen kant << het >> r a s s e n v r a a gs t u k, zooals het zich in onzen tijd voordoet.
De r a s s e n k u n d e is een onderdeel der natuurwetenschappen en wel van de erfelijkheidsleer. Zij beijvert zich, wetenschappelijke gegevens aangaande de rassen te verzamelen, daarin . orde te brengen en er een verklaring voor te geven. Zoo is
men tot de indeeling van de menschheid in drie hoofdrassen
(het Europide, het Mongolide en het Negride) overgegaan,
alsmede in tal van rassen en onderrassen.
De m e t h o d e s dezer wetenschap zijn de in de overige
natuurwetenschappen gebruikelijke werkwijzen, namelijk de
waarneming, hetzij meer terloops of stelselmatig, de analyse,
de inductie en het experiment. Men gaat op die manier onder
meer de hoedanigheden van den schedel bij de uiteenloopende
groepen van het menschdom na, de . kenmerken der haren, den
(1) Vgl. J. E. Schulte, Erfelijkheid en Eugenetiek, Di. I, 1938, blz. 91 e.v.
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bouw en de werking van de huid en zoo voort. Uit deze voorbeelden kan men reeds terecht het karakter der rassenkunde
opmaken, en wel dat zij in den eersten tijd van haar bestaan
vooral op de studie der lichamelijke hoedanigheden gericht
was. Doch zij heeft uiteraard ook op psychische kenmerken
betrekking, aangezien er bij den mensch ook << psychische
erfelijkheid > kan worden vastgesteld.
Naast de bovengenoemde geijkte methodes der natuurwetenschappen is er in de laatste jaren een andere op den voorgrond
geplaatst, wij bedoelen de i n t u I t i e of, zoo men wil, het
gevoel of de medebeleving. De intultie heeft eigenlijk in de
natuurwetenschappen van ouds wel degelijk een taak vervuld,
maar deze was van ondergeschikte beteekenis ; zij wees een
weg voor het kiezen van de proefneming en voor het opstellen
van een bevredigende verklaring of het vormen van een hypothese. Pasteur kan als vermaard verdediger van het goed
recht der intuatie genoemd worden. Hij komt telkens terug op
de beteekenis der << idee preconcue >> of der << idee directrice >>.
Zij doet ons een voorloopige verklaring of oplossing aan de
hand. Het laatste woord moet evenwel aan de zorgvuldig geko.zen proefnerning, met name aan de beslissende proef << experimentum crucis >>) gelaten worden, aldus Pasteur. Dat is in het
kort de weg geweest, waarlangs hij zijn geheele leven, zoo rijk
aan ontdekkingen, gegaan is. Met behulp van de intuitie kwam,
om een ander thans meer ter zake dienend voorbeeld te floemen, Th. H. Morgan ertoe, om het denkbeeld van de lineaire
rangschikking der fi jne genetische bestanddeelen of erffacto-

ren in de kernlissen te aanvaarden en experimenteel te staven.
Dit zij voldoende over de intultie als hulpmethode in de natuurwetenschappen. Men heeft haar nu echter voor de studie der
rassen, met name voor de bestudeering der psychische raskenmerken, tot een onaf hankeli jke, e i g e n w e t t e 1 i j k e
m e t h o d e verheven en dat is uiteraard bezwaarlijk met de
gangbare opvattingen omtrent het natuurwetenschappeiijk onderzoek overeen te brengen.
De intultie wordt ten behoeve van het rassenonderzoek in de
laatste jaren vooral door L. F. Clauss aangewend als directe
methode. De waarneming, aldus Clauss, leert ons alleen het
uiterlijke kennen. De wijze van beleving kan men evenwel op
die wijze niet nagaan. Dat is alleen te bereiken door met de
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betrokken groep mee ' to leven, << mitleben >> ; de onderzoeker
inoet in de rol treden van den onderzochte en krijgt op die wijze
een juist denkbeeld van de wetmatigheid van het handelen
van zijn << proefpersonen >>. Het is te Bien einde niet noodig
om veel menschen te onderzoekeri ; het komt in hoofdzaak op
de gelukkige keuze aan. Door deze << mimische methode >> geraakt men tot de kennis van den << stijl >> van het onderzochte
ras en kan de bijkomstige hoedanigheden van den eigen aard
onderscheiden.
Clauss heeft de daad bij het woord gevoegd en heeft eenige
jaren te midden van de Bedoexnen vertoefd ; hij won hun vertrouwen en kon metterdaad de rol naspelen van deze menschen
van het Orientaalsche ras.
Het zou ons te ver voeren, de opvatting van Clauss critisch
te beschouwen. Wij merken slechts op, dat hij zich ten onrechte
een monopolie toekent. Introspectie is immers bij elk psychologisch onderzoek noodig. De inductie, die hij wil uitdrijven,
komt langs een achterpoortje weer binnen ; het schijnt trouwens, dat hij deze methode niet heeft begrepen.
Hij komt ook in conflict met de uitkomsten van andere
wetenschappen en velt oordeelen, die de draagkracht van
zijn gegevens ver te buiten gaan. De Oriëntaalsche mensch,
door hem << Offenbarungsmensch >> genoemd, is volgens hem,
zoo met men aannemen, gespeend van het inzicht in goed
en kwaad; want hij rooft en plundert krachtens zijn ras, zijn
innerlijken aard. Het leven is immers voor hem een toe-val;
alles komt van God en wordt als zoodanig aanvaard, ook de
geboden kans, om een reiziger te kunnen uitschudden. Het
slachtoffer zal van boven wel hulp ondervinden. Volgens Clauss
is het ras trouwens de bron van alle menschelijke belevingen.
.

Hiermede zijn .wij gekomen tot de bespreking van het
r a s s e n v r a a g s t u k, dat een uitvloeisel is van de rassentheorie of r a s s e n 1 e e r, die in de laatste jaren in het land
onzer Oosterburen op den voorgrond is gekomen, niet van de
rassenkunde. Men kan de rassenleer toeschrijven aan een
wederopstanding van de << romantische >> opvatting uit het
midden der negentiende eeuw, waarvan wij in het begin van
dit artikel met een enkel woord gewag maakten. Deze leer
of deze leuze is door Hitler naar voren gebracht en wordt
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vooral door Rosenberg verbreid door middel van zijn boek:
<< Der Mythus des 20. Jahrhunderts >>. Het ras is de maatstaf
van alle dingen. Kunst en wetenschap zijn << die Schbpfung
eines bestimmten Blutes >>. Tot dusver werd de natuurwetenschap aan het bijgeloof dienstbaar gemaakt ; thans echter ontwaakt < ein n e u e r Glaube : der Mythus des Blutes >>. Deze
enkele aanhalingen mogen toereikend zijn, om den inhoud van
dit in gezwollen stiji gestelde en alleen op het gevoel berekende boek weer te geven. Volgens de rassenleer heeft alles,
wat den mensch beweegt en ooit heeft bewogen, zijn bron en
oorsprong in het ras. Dat geldt niet alleen voor het temperament en de mimiek, niet alleen voor de uiterlijke levenshouding
en de lagere neigingen in den mensch, maar ook voor de
h o o g s t e menschelijke levensuitingen. Kunst is in den grond
een uiting van het ras, evenals de wetenschap, zooals wij in
het bovenstaande reeds vernamen. Met inzicht aangaande recht
en zeden is het niet anders gesteld. De geheele cultuur vloeit
voort uit denzelfden innerlijken biologischen grondsiag. Zelfs
de godsdienstige inzichten der menschen moeten daaraan worden toegeschreven. Het vraagstuk nu, dat in verband met
deze met eenig brio verkondigde rassenleer is gerezen, is het
rassenvraagstuk.
Het zou ons te ver voeren, de stellingen der rassenleer hier
te gaan weerleggen. Wij merken alleen op, dat de r a s s e nkunde daarvoor geen verantwoordelijkheid
d r a a g t ; het zou onrecht zijn, haar deze op de schouders
te schuiven. Integendeel, de rassenkunde heeft degelijke middelen verschaft ter weerlegging van de bedoelde rassenleer, die
ook door uitkomsten van andere betrokken wetenschappen
op afdoende wijze schaakmat is gezet.
Niettemin wordt de verbreiding der rassenleer voortgezet.
Want zij is niet de vrucht van nauwlettend wetenschappelijk
onderzoek, maar zij is een leuze, vloeit voort uit een ideologie
en is het gevolg van een hedendaagsche strooming ; zij is toe
to schrijven aan een wijsgeerige opvatting, aan een levens- en
wereldbeschouwing. Zij vindt haar oorsprong en handhaving
in het gevoel, in het irrationeele in den mensch, niet in het
wikkend en wegend redelijk kenvermogen. De rassenleer is
dus een uiting van << geloof >>, maar dan van eery geloof zonder
redelijk verantwoorden grondslag.

376

RASSENKUNDE, RASSENLEER EN RASSENVRAAGSTUK

Wij hopen met het bovenstaande, waaraan in het licht der
menschelijke erfelijkheidsleer nog veel ware toe te voegen, de
tegenstelling van r a s s e n k u n d e en r a s s e n l e e r met als
voortvloeisel het rassenvraagstuk in voldoende mate te hebben
verduidelij kt.
De beteekenis en het gevaar der rassenleer schuiten niet in
haar innerlijke waarde of de ten haren gunste aangevoerde
bewijzen, maar in bijkomstige omstandigheden.
Zij komt te gemoet aan een strooming van onzen tijd, om de
taak van het g e v o e 1 voor het menschelijk kennen te overschatten, zelfs voor het inzicht aangaande de laatste gronden
der dingen. Men spreekt daarom van << metaphysisch gevoel >>
als een der bronnen van onze kennis. Doch deze wijze van
rechtstreeks intultief kennen beperkt zich tot ons zelf, tot de
overtuiging van ons eigen bestaan en enkele andere punten,
die wij thans ter zijde laten. De dingen buiten ons kennen wij
door waarneming, begripsvorming en redeneering, dus door
middel van het discursieve denken. De intuitie van den natuuronderzoeker is geen afzonderlijke functie, maar een verworven
vaardigheid op grond van routine, een denken bij wijze van
kortsluiting > . Op die wijze kunnen ook vrouwen in tal van
taken veel vlugger en juister oordeelen dan de nuchtere, meer
stelselmatig redeneerende en << omslachtig >> denkende man. Het
ligt voor de hand, dat de grootere aandoeningsvatbaarheid van
de vrouw zich bij dit verschil in wijze van denken doet gelden.
. Er is een andere omstandigheid, die de verbreiding van de
rassenleer bevordert. Er zijn tal van feiten, die haar juistheid
s c h ij n e n aan te toonen. In alle menschelijke belevingen en
geestelijke verrichtingen schuilt er een irrationeel element, dat
tot uiting komt in het voorstellingsleven, en in de uiterlijke
houding, in mimiek en gebaren, in psychisch tempo en temperament. Daarom is er verschil in de gedragingen der menschen
van verschillend ras, verschil in uiterlijke levenshouding; daarom beleeft een Z.-Europeaan zijn godsdienst anders dan een
persoon uit het koele Noorden, maar dat verschil heeft alleen
op het uiterlijke van de godsdienstbeleving betrekking, niet op
den inhoud ervan. Zoo geschiedt ook de beoefening der wetenschap bij Zuidelijke rassen anders dan bij Noordelijke groepen.
Het is tevens voldoende bekend, . dat de Italiaansche muziek
-
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een ander karakter heeft dan de werken der Dufthe toonkunst.
En op die wijze houdt de geheele cultuur eenig verband
met het ras, doch het verband is slechts van uiterlijken, niet
van innerlijken, zakelijken aard.
Wij zullen thans nog enkele gevolgtrekkingen uit het bovenstaande naar voren brengen.
Ten eerste : Wanneer men de rassenkunde beoefent of onze
kennis op dat terrein weergeeft, dient men niet zonder meer
stellingen te verkondigen, die naar haar inhoud de grenzen der
ervaringswetenschappen te buiten gaan. Men versta ons wel.
Het is geenszins onze bedoeling, om te betoogen, dat men zich
tot de vermelding van feiten moet beperken ; dan zou men
immers het peil der wetenschap eigenlijk niet bereiken. Behalve
de naaste gevolgtrekkingen kan men gerust wijsgeerige inzichten naar voren brengen, voor zoover die in het belang van een
dieper inzicht noodig zijn, indien deze inzichten op behooriijke
wijze verantwoordzijn. Dat zuiks echter niet altijd terecht geschiedt, moge blijken uit de vermelding van enkele punten uit
het pas verschenen boek van S. R. Steinmetz c.s., << De rassen
der menschheid > (N. V. Uitg. Mij << Elsevier )>, Amsterdam).
Daarin wordt b.v. in verband met gegevens aangaande honden
en andere huisdieren de uitspraak weergegeven : << Er is dus
ook alle reden om aan te nemen, dat ook de mensch oorspronkelijk van wildievende soorten afstamt >>. Hier wordt derhalve de
vraag : Wat is de mensch ? niet gesteld, maar wel impliciet
beantwoord in den zin van een gelijkstelling naar zijn wezen
aan het dier. Even te voren kan men de opmerking lezen, dat
er misschien vroeger wezens geleefd hebben, << die het midden
hidden tusschen sommige anthropolde apen en n u levende
menschenrassen >>. Over den oorsprong der zedeleer leest men
in dat bock de niet-gestaafde uitspraak : << Medelijden, meegevoel, sympathie, zijn zeker de grondsiag en de kern van alle
moraal en moraliteit >>. Het is overbodig om op te merken, dat
zoo'n oordeel buiten de rassenkunde valt en een vrucht is van
wijsbegeerte of, zoo men wil, van vooroordeel. Dat kan ook
gezegd worden van de volgende woorden, die men aan het
einde van het onderhavige boek kan lezen, waar de bovengenoemde schrijver zich hult in den profetenmantel en de
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aandaeht vraagt voor de toekomst der rassen : << Dezelfde oorzaken zullen in alle rassen de wijzere en betere gezinnen ertoe
drijven zich te beperken >>. Men zou geneigd zijn, daaraan toe
to voegen, dat het, ware die uitspraak juist en tevens na omkeering, met het aantal << wijze >> gezinnen In onzen tijd nog niet
zoo slecht gesteld zou zijn. Wij besluiten deze enkele aanteekeningen met de opmerking, dat men door het doen van
dergelijke uitspraken in een betoog over rassenkunde en door
zich daarop te beroepen in den grond hetzelfde doet als de
gangmakers der hedendaagsche rassenleer, wier opvattingen
niet behoorlijk gestaafd en niet op redelijke grondslagen zijn
opgebouwd.
Een tweede gevolgtrekking is de volgende : De rassenleer
wordt op suggestieve wijze te berde gebracht en de ervaring
heeft reeds geleerd, dat zij een groote zuigkracht heeft. Het
irrationeele heeft nu eenmaal een groote macht over den
mensch, vooral wanneer zijn redelijk inzicht aangaande principieele vragen maar weinig ontwikkeld is en hij zich geen
rekenschap kan geven van zijn standpunt. Daaruit volgt, dat
de uitkomsten der rassenwetenschap in ruimen kring verbreid
dienen te worden en dat vooral degenen, die in de samenleving
leiding hebben te geven, zich een grondige overtuiging aangaande de beteekenis van het ras en de grenzen daarvan
hebben eigen te maken. Zij zullen te gelegenertijd voorlichting
dienen te verstrekken. Er is ook in dit opzicht geestelijke
b e w a p e n i n g noodig als voorwaarde voor doelmatige of weer : van herbewapening kunnen wij in dit verband bezwaarlijk spreken. Helaas kan het bovengenoemde boek, hoe
voortreffelijk het in menig opzicht ook moge zijn, ores niet
bevredigen.
-
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Atus en Kubele
Een onderzoek naar de beteekenis en waarde van
Mauriac's laatsten roman Les chemins de la mer
door Em. JANSSEN S.J.

Wij bespraken reeds, in dit tijdschrift (Streven III, blz. 303306) , den roman van Mauriac die in 1936 verscheen, Les anges
noirs. Bij die bespreking willen we deze kroniek doen aansluiten;
doch liever dan geheel de latere productie van den vruchtbaren auteur te beoordeelen (1) , beperken wij ons, zonder de
andere werken te ignoreeren, bij een roman : zoo dwingen we
onszelf tot een nauwkeuriger onderzoek en tot duidelijker gemotiveerde uitspraken.
Waarom we den titel Atus en Kubele kozen, zal blijken uit
ons opstel.
I
Vooraan in zijn boek plaatst de auteur een tekst die, veel
later (blz. 320) , het besluit er van zal inleiden : << La vie de
la plupart des hommes est un chemin mort et ne mene a rien.
Mais d'autres savent, des l'enfance, qu'ils vont vers une mer
inconnue. Deja l'amertume du vent les etonne, deja le gout du
sel est sur leurs levres jusqu'a ce que, la derniere dune
lette de sable et d'ecume.
franchie, cette passion infinie les soufflette
Il leur reste de s'y abimer ou de revenir sur leurs pas >> (blz. 7) .
Blijkens den contekst van blz. 320, past deze voorstelling
onmiddellijk op de jonge vrouw Rose Revolou. Kind nog werd
(1) In boekvorm verschenen, sedert 1936 : Journal I, Journal II (twee
verzamelingen van dagbladartikels) , Plongees (5 novellen) , Asmodee
(tooneelstuk) , Les chemins de la mer (roman) . — Om den roman te
begrijpen hebben we hoofdzakelijk Journal geconsulteerd. De verklarende
vondsten hebben wij in de noten ondergebracht.
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zij, de eenige dochter van Notaris Oscar Revolou, hard behandeld door haar moeder. Na het bankroet en den zelfmoord van
haar vader, houdt zij, als bediende in een boekhandel, moeder
en broeders recht. Haar verloving met Robert Costadot, waardoor de familie haar vroeger aanzien grootendeels zou herwinnen, wordt door hem, laaf en laf, verbroken. Zij verliest ook
contact met haar jonger broer ; zij kan niet verhinderen dat
deze met de dochter , van hun zaakwaarnemer trouwt ; geen
goedheid kan de tragisch-dreigende jaloerschheid van haar
schoonzuster bedaren. Rose moet vertrekken ; << it fallait retrouver cc chemin (de la mer) >> (blz. 321) .
Ook een ander treedt op de zee aan en verdwijnt in de
branding : de jonge Pierre Costadot, de dichter van Atys et
Cybele. Zijn eigen ontwikkeling ligt gesymboliseerd in den
herder Atus, terwijl de hem minnende godin Kubele de garde
verbeeldt. Geleidelijk vervreemdt Atus van Kubele ; evenzoo beslissen twee ontmoetingen over het lot van den dichter. Hij
ontmoet Rose Revolou, juist wanneer haar verloofde (zijn
broer) haar verstooten heeft : dan verlaat hij het ouderlijke
huis (blz. 193-194) ; hij ontmoet Louis Landin, hij vergezelt
hem op den avond waarop deze vermoord wordt : dan neemt hij
dienst . bij de << Chasseurs d'Afrique >> (2) ; in Afrika wordt hij
lijdend en gelukkig >> (cfr. blz. 307-308) .
Wij noemden reeds Louis Landin : deze was, bij . Notaris
Revolou, de eerste klerk ; later maakte hij fortuin te Parijs
waar hij vermoord werd. De notaris beschouwde hem als
l'immonde > blz. 98) ; anderen noemden hem << l'immole >>
(blz. 297) . Zijn cadaver°ische dienstbaarheid had, bij zijn
meester, alle gewetensbezwaar weggenomen ; hij was de
riool, waarin de rijke genieter alles uitstorten kon. Aan die rol
van slafelijken verleider ontkwam hij nooit ; misschien werd hij
er orn vermoord ; maar zijn laatste gezel Pierre Costadot
doorzag het geval, en de auteur Mauriac vat het zoo samen :
Un cas extreme, sans doute, mais qui illustre un e'tat de fait,
(2) Dat geschiedt in de laatste jaren vbbr den wereldoorlog. De gestalte van Ernest Psichari moet, bij het teekenen van Pierre Costadot,
den auteur heeft voor den geest hebben gestaan (Cfr. blz. 294 : << Vinrent
les jours obi it lut par hasard un livre recemment paru, du petit-fill
de Renan, et Lo Mystere de la charite de Jeanne d'Arc, de Peguy. >> Deze
lectuur brengt hem tot het besluit in het koloniale leger te treden) .
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une réalité coutumière, aux manifestations innombrables, depuis qu'il existe des hommes. L'enfer éternel commence des
ici-bas, des leur naissance pour ceux que les théologiens damnent, et des avant leur naissance >> (blz. 290).
Drievoudig loopt dan, doorheen den roman, de << weg naar de
zee >>. Daar is de weg van den slaaf Landin, van den man die
geen eigen leven leidt (cfr. blz. 14) ; en deze weg loopt, door
ontkrachting en bezoedeling, uit in de doode zee (3) . - Daar
is de weg van den dichter Pierre Costadot, die, jong nog, slechts
een dubbel middel ziet om het aanschijn der aarde te vernieu
wen c la revolution . . . ou Dieu >> (blz. 43) ; en die, na
pijnlijke ervaring, van den kleinzoon van Renan meent te ontvangen 4 cette croix et cette epee confondues >, welke hij, gelijk
bijna al de jongeren van zijn tijd en van zijn ras, onwetend in
zich droeg (cfr. blz. 295) . Onopgemerkt op dieperen achtergrond, voegen wij er thans den oorlog bij, die, voor geheel
deze generatie, de bestemrning tot het offer zal voltrekken. Daar is nog de weg van Rose Révolou. Door haar moeder, haar
verloofde, haar broer, haar schoonzuster om de beurt verstooten, ja uitgestooten, gaat zij, zich offerend, een donkere toekomst in. Zij ziet slechts een stap voor zich uit : dat is haar
een voldoende vrede (cfr. blz. 321-322).
Veelvuldig is het licht, op Mauriac's levensinzicht en arbeid
hierdoor geworpen. Eén woord - de titel van een zijner
romans - vat geheel zijn intultie samen : destins. leder
mensch heeft zijn bestemming : voor velen een banaal vergroeien met een klein plekje grond, met een paar zondige gewoonten ; voor sommigen een losgerukt worden uit alle kaders,
een zwalpen op de eindeloosheid. De groote factor van dat alles
is de genade, bij sommigen doeltreffend, bij anderen alleen
voldoende ; en de boosheid en de barmhartigheid beheerschen,
ieder voor een deel, het heelal. Ook het spel der karakters is
onderworpen aan die hoogere machten. Of liever : het karakter
is de zaadkorrel die de genade of de boosheid zal doen ontkiemen en opgroeien tot wiegelenden halm of tot verstikkend
onkruid. En op het wijd uitgestrekte veld van de wereld staat,
overal, onkruid onder de tarwe.
(3) c . . .la destinée de Landin, . . . cette mer morte (blz. 290). Dat
wil niet zeggen dat Landin, volgens Mauriac, verdoemd zou 4jn.
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Ziehier dan Mauriac's arbeid. Hij ziet typen die hun bestemming in zich dragen : inturtief volgt hij die beste wing ;
artistiek beeldt hij haar uit, getrouw en oprecht. In zijn werk
stapelen de mysterien zich op : zonde en verlossing, lijden en
liefde ; — zoo openbaart zich het leven, zoo openbaart het
de kunstenaar.
Langs een andere zijde beproeven wij het werk en zijn geest
to benaderen : in zijn constructie en ontwikkeling.
Op de familie Revolou valt vooreerst het licht. Minder op
den notaris, wiens debacle en zelfmoord de tragische inzet zijn
van het geheel verhaal ; meer op de moeder Julienne (4) en op
de drie kinderen : den onbeduidenden Julien, de vinnige,
geleidelijk heldhaftige Rose, den niet onsympathieken, zinnelijk-jaloerschen Denis... Tegenover deze groep, door allerlei
banden er mede vereenigd, staat de familie Costadot : de
moeder Leonie, harteloos uit geldzucht, de genieter Gaston,.
de weifelaar Robert die tenslotte eveneens genieter wordt,.
de dichter Pierre die zich naar de heldhaftigheid toekeert...
Volkomen symmetrisch beantwoorden de groepen aan elkander;
als ebbe en vloed geschiedt het inwerken van de eene op de
andere.
Jaren geleden was het huwelijk met Oscar Revolou, voor
Lucienne, de eerste triomf geweest op de met haar wedijverende
Leone; vreeselijk komt nu de dubbele weerwraak aan : de
oudste Costadot ontneemt aan Revolou zijn maitresse, met wie
deze zich, ook finantiëel, had gecompromitteerd; de moeder zeif
perst, bij de notarisvrouw, op het oogenblik ' van het bankroet
nog 400.000 Fr. af. Automatisch volgt dan de moreele weerslag : de twee jongste kinderen Costadot blijven de kinderen
Revolou getrouw, Robert als verloofde van Rose, Pierre als
vriend van Denis. Een tweede maal haalt de moeder haar
slag thuis : Robert verbreekt de verloving, terwijl ook de
vriendschap niet duren kan. Doch weer verliest zij er alles bij
Robert ontsnapt haar en gaat den weg van zijn ouder broer op;
walgend verlaat Pierre het ouderlijke huis, langzaam bevroedend zijn affiniteit met Rose : een soortgelijke levensbestemming. Veel eenzamer en veel meer ontgoocheld sterft, nog
(4) Op biz. 38 verkeerdelijk L 6 o n i e Willy-Durand genoemd.
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voor line Revolou, Mme Costadot ; weer tot welstand gekomen,
kan haar mededingster, met een oppervlakkige tevredenheid,
weemoedig heengaan. Een band bestaat tenslotte nog : de
gescheiden liefde van de twee dolenden, de zoekenden naar
verzadigende liefde : Rose en Pierre.
Tusschen beide f amilien in, het individu << (qui) n'a pas de
vie propre » (blz. 14) , Louis Landin ! Revolou heeft hij tot
den zelfmoord gevoerd ; zijn eigen dood leidt Pierre Costadot
tot aan den drempel van het reddend besluit, en wvederkeerig
heeft diens laatste bekentenis misschien zijn eeuwig heil bewerkt (5) .
Wij leven voor ons niet alleen ; hoe individueel ook, onze
bestemming verbindt ons met elkander. In het goede of in het
kwade, alles reageert op alles. Alle menschenlevens vormen
een kluwen, een lichaam met allerhande organen, door bovenmenschelijke machten gedreven of bedreigd. Een klein gedeelte
slechts van dat universeele organisme wordt, in een verhaal,
vertoond : een klein gedeelte dat min of meer een geheel vormt;
en altijd suggereert de eindelooze deining de wisselwerking
tusschen die enkele daden en gestalten, en de algeheele menschheid.
Door geheel het verhaal ineens wordt het nu du i delijk waait de zilte zeewind : << deja l'amertume du vent les ;tonne...» ;
drie geweldige stornlrukken vooral gaan er, verwo stend en
bevrijdend, doorheen. Het zijn : de bankroet en de zelfmoord,
de verbroken verloving, het huwelijk van Denis Revolou ; telkens
vernielen zij voor Rose Revolou alle hoop, telkens opener zij
vluchtig een nieuwen horizon. Ook Pierre Costadot dankt, aan
de eerste twee tragische schokken, zijn geleidelijke bevrijding ;
-

(5) Zie het gesprek tusschen beiden, op blz. 274-283 passim. Het laatste
wat we van Landin vernemen, is het volgende :
M. Landin songeait : << Il existe une verite de la vie, la vraie vie

existe. ) ...
...........0

— Vous m'avez pane avec confiance, monsieur Costadot, avec bonte.
Vous ne pouvez savoir .. .
Il hesita une seconde, la main sur la sonnette, et se tut ... (blz. 283) .
In verband hiermede halen we nog eens een fragment van den hooger
geciteerden tekst aan, en we cursiveeren : K L'enfer eternel commence
des ici-bas, des leur naissance pour ceux que les theologiens damner t .. .
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langs een hem eigen weg overschrijdt hij het laatste duin (6) .
Het toeval schijnt het verloop der feiten te beheerschen;
vooral de toevallige ontmoetingen werken, meer dan eens,
beslissend door (zie vooral blz. 195..., 272...) . Neen, niet het
toeval; het Noodlot of de Voorzienigheid, en elk van beide
namen zegt te veel en te weinig. Het Fransche woord destinee
(7) voldoet beter ; van daaruit tot de Lief de is, voor Mauriac,
de weg heelemaal niet lang!
Nog is alles niet klaar geworden. Een derde , convergeerend
onderzoek, uitgaande van Mauriac's symbolisme, verdrijft,
hopen we, de laatste nevels.
Evenals veel andere werken van hem, draagt dit boek een
symbolischen titel ; hier zooals elders ligt de kracht van den
auteur in de intultieve intensiteit, die werkelijkheid en symbool
doet versmelten in een waarheid even eindeloos als concreet (8) .
Zeer veel van de symbolen zijn praegnant aangewende metaphoren. Deze titel b.v., want de materieele zee is in het boek
(6) Hieruit volgt ook een beschouwing van een geheel anderen card.
Duidelijk hebben het tooneel en de bioscoop, waarmede Mauriac in aanraking kwam, de techniek van dezen roman beinvloed : een vooruitgang,
dunkt ons, eerder dan een nadeel ! Tooneelmatig noemen we : het volkomen symmetrisch groepeeren der personages (hun bestaan, hun kayakter, hun bestemming), — het reduceeren van de ingewikkelde tragiek
tot drie kernen, van elkander nog afhankelijk. Tooneelmatig eveneens —
en hier werkt de bioscoop mede in — : de reeks van scenes -a -faire (het
geheele verhaal bestaat uit nets anders) , — de verscheidenheid, bij ieder
nieuw verloop, van standpunt en voorstelling, -- de simultaan-constructie,
hoofdstuk na hoofdstuk, met overdadige close-up's ... Zelfs schrikt de
auteur voor grof-versleten theatrale effecten niet terug; een bankroet
b.v. wordt aangekondigd wanneer men zich naar een bal zal begeven.
(7) Cfr. Journal II, blz. 137 : < Pour moi, j'avoue que, de plus en
plus, une oeuvre m'attache dans la mesure ou une destinee s'y reflete.
Deze zin, en heel de uitbreiding er van (blz. 137-141) , past precies
op het oeuvre van Mauriac.
(8) Cfr. Journal II, blz. 108-115 : << Critique de la critique i. Uit het
geheele opstel halen we een passus aan : << C'est le prolongement metaphysique que j'introduis malgre moi, dans toutes mes eeuvres, qui cree
le malaise. Je suis un metaphysicien qui travaille dans le concret. Grace
A un certain don d'atmosphere, j'essaye de rendre sensible, tangible,
odorant, rivers catholique du mat. Ce pecheur dont les theologiens nous
donnent une idee abstraite, je l'incarne >> (blz. 109-110) .
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nergens nabij (9) . Wel nabij zijn de stadsbeelden van Bordeaux
en Parijs; meer nog het land omheen Bordeaux met het
eigendom Leognats (10) . Land en steden leven heel de tragedie
mee : stomme getuigen die met gepaste stemmingen de menschelijke begroetingen omgeven ; altijd aanwezige factoren die
houding en gang bij de personages gedurig benvloeden (om
de beurt wordt hier Leognats toevlucht, ontgoocheling, opstanding, scheiding der harten) ; een beeld van geuren en kleuren,
dagen en nachten, verlokking en veiligheid ! In en door den
mensch krijgt de natuur waarde en beteekenis ; maar alles
er van neemt deel aan de lotgevallen der menschheid (11) .
(9) Het opstel << Songes d'un jour d'ete >> (Journal I1, 20-26), nabij de
zee geschreven, lijkt ons een << slapende bot >> to zijn, in den lateren
roman opengebloeid. Niet alleen omwille van de souvenirs die Pierre en
Rose gezamenlijk oproepen (blz. 198-201; cfr. Journal II, blz. 21) ; ook
en vooral omwille van blz. 23-26, waarvan wij fragmenten overschrijven :
<< Le soleil declinant dessine a la surface des eaux un eventail immense
de clarte. Ce mot me revient que j'ai lu dans Le Soulier de satin : << f 1
n'y a rien pour quoi l'homme soit moins fait que pour le bonheur et
dont it se lasse aussi vite ... >> ... Sur ce bleu sans ombre de ce jour
d'ete, sur cette mer assoupie ..., ce que notre Coeur projette c'est bien le
desir du bonheur, mais d'un bonheur qui ne passera pas ...
... c'est aussi un Coeur toujours changeant dont le paysage marin nous
renvoie le reflet ...
Il n'y a rien pour quoi l'homme soit moins fait que le bonheur .. .
C'est qu'une certaine souffrance, et meme un certain desespoir sont
aussi le bonheur ...
— Een andere << slapende bot >> is het opstel << Voyage » (Journal I,
blz. 47-52) . De laatste zinsnede er van evoceert het beeld van den
centurion >> Psichari, wiens beeld (wij zagen het reeds) ook in den
roman geevoceerd wordt.
(10) Twee opstellen uit Journal (I, 32-40; II, 9-14) dragen den titel
Malagar >> (de naam van Mauriac's eigendom, op 40 Km. van Bordeaux) .
Zij belichten de rol die de auteur, in de meeste van zijn romans, toekent
aan soortgelijke eigendommen.
(11) Men raadplege, in Journal, het opstel << Gre-le >> (I, 40-47) , vooral
het opstel << Maurice de Guerin >> (I, 190-198) . Wij konden er de verzen
uit overschrijven (blz. 192-193) , die Mauriac noemt << la formule meme
de notre destin >> ; — nog klaarder is volgende zin :
Maurice de Guerin a ouvert nos yeux a la beaute du monde — non
A sa beaute exterieure, comme 1'avaient fait les Brands rornantiques :
it nous a inities aux muettes passions de la terre ; it a donne a notre
adolescence, faible et humiliee, la certitude enivrante d'être la conscience
du monde vegetal ... >> (blz. 191) .
Zeer suggestief, voor vie het symbolisme van Atus en Kubele wil
nag aan, is het opstel << Voyage en Gre'ce > (II, 196-206) .
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Mauriac voelt dus kosrnisch ; doch de wereld waarin hij zich
thuis weet, is nogal beperkt : even beperkt als het tooneel
waar de intrigues zich afspelen, als het getal der typen
die, onder verschillende namen, altijd weer optreden (12) .
Mauriac zoekt niet naar verscheidenheid, niet naar materieele
verruiming. Intuitief vult hij aan wat hem experimenteel ontbreekt. Op een zeer nauwen bouwgrond trekt hij, zeer diep
gefundeerd, een zeer hoogen toren op. Macht en stevigheid
zijn hem gewaarborgd door zijn symbolisme : metaphorisch
betrekt hij heel de natuur in zijn visie ; symbolisch veralgemeenend, stelt hij geheel de psychologie ten dienste van zijn
weinig gevariëerde typen en intrigues.
Het symbolisme van Mauriac is de resultante van zijn geloofsovertuiging, zijn concreet leven, zijn bijzonderen intuYtieven
aanleg. In zijn katholieke geloof sovertuiging ligt de verbondenheid van alles met alles besloten. Een verbondenheid en een
verdeeldheid meteen ; want doorheen het alles verbindende
menschdom drijven, strijdend en scheidend, de boosheid en de
genade : de boosheid, tot de gruwelijkste ontaarding in staat;
de genade die, op elk moment van het leven, elke misvorming
kan keeren in een weergalooze heerlijkheid. Uit zijn concrete
levensomstandigheden haalt de auteur de materie op, die zijn
intuitieve aanleg tot een symbolische wereld omzet. Wat, besloten in tijd en ruimte, toevalligerwijze geschiedt, wordt een
algemeen en noodzakelijk verschijnsel, met weerslag in de
eeuwigheid. omgetooverd staat de beperkte burgerlijke kring
waarin hij zich bewoog, tot een wereld in solferglans (13)
waarin de boosheid woelt en de genade bliksemt. Het symbolisme van Mauriac doorgloeit het diepste wezen van de meest
concrete dingen.
Het is echter beperkt. In zijn materie niet alleen ; ook in zijn
schepper die geen ander creatief vermogen lijkt to bezitten
dan een intense intuitie, tragisch ontroerd. Elk werk van
Mauriac mist openheid, verscheidenheid, humor en speeisch(12) Daarvan is hij zich ten voile bewust. Zie o.m. Le romancier et
sees personnages (Correa, Paris) , b1z. 135-138.
(13) << Des que je me mets au travail, tout se colore selon mes
couleurs eternelles; mes personnages les plus beaux entrent dane une
certaine lumiere sulfureuse qui m'est propre et que je ne defends pas
-- qui est simplement la mienne >> (Journal II, blz. 112) .
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heid, opgetogenheid en bewondering, het rhythme van spanning en ontspanning. Er ligt jets onmenschelijks in de verbetene onverbiddelijkheid die geen enkele donkere schacht
voorbijgaat ; meer voedend en verrijkend is het dartele stoeien,
onder zonnigen hemel in het open veld, van << het kind van
God >> (14) .
H.
Duidelijk hebben de reizen die Mauriac ondernam naar
het voormalige Oostenrijk, naar Rome, naar Griekenland zijn horizon verwijd (15) . Aan het contact met Griekenland,
zoo lijkt het, dankt het symbool van Atus en Kubele zijn
ontstaan (16) : de klachten van Kubele, die Atus nooit omvatten en weerhouden kan, doorzingen dezen laatsten roman
als, in een orkest, een telkens doorklinkende hobo.
Kubele verzinnebeeldt de aarde, Atus den zoekenden
mensch (17) . Altijd beteekent de aarde een stremmen, een
vastleggen, een omsluiten ; altijd willen sommige menschen
(de kinderen der zee) ontkomen aan elke beknelling. Altijd
worden zij gegrepen en ontsnappen zij weer ; tot Atus geheel
van Kubele is vervreemd (18) , tot de weg naar de zee
verdwijnt in haar wisselende eindeloosheid.
Elke dolende is een kind van de zee, een Atus op wie
Kubele geen vat meer heeft. Meer belang dan het materieele
ontbonden-zijn heeft echter, voor Mauriac, de moreele onthechting. Vanzelf zijn de wegen naar de zee, zooals hij die
teekent, wegen naar de heldhaftigheid, min of meer naar
(14) Dat Mauriac met zooveel reserves beoordeeld en bejegend wordt,
ligt wel aan de beperkte onverzettelijkheid van zijn temperament en
aanleg. Te eenvormig liggen geheel het leven en alles er° van, voor
hem, in de wisselwerking van zonde en genade besloten; altijd ook is
de drang hem te sterk om de conflicten van het leven tot hun uiterste
tragiek en donkerste mysterie te herleiden. << Ce petit exagere toujours >>,
zei men van het kind Mauriac (Journal II, blz. 193) . Men leze hieroratrent de langs beide zijden zeer penetreerende << Dialogue sur Mauriac >>,
door Prof. M. De Corte en L. Grandjean 0. P. (Orientations, janvier 1939,
312-322) .
(15) Zie Journal II, passim.
(16) << Cybele avait change en pin le berger Atys >> (Journal II, blz.
203) . Zie noot 11.
(17) Zie vooral blz. 81-83.
(18) Zie vooral blz. 284-285.
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de (nauwelijks gesuggereerde) heiligheid (19) . Alles brengt
hij toch, in laatste instantie, tot boosheid en genade terug !
Atus en Kubele, de wegen naar de zee : beter dan. door dit
dubbel symbool heeft de romanschrijver (meenen we) zijn
eigen kunst en orientatie nooit aangeduid. Tot in het oneindige
kunnen de wegen naar de zee uiteenloopen ; altijd is de uitkomst : verbreking en onthechting. Een eindelooze verscheidenheid van Atus-gestalten is mogelijk ; altijd staat, tenslotte,
Kubele machteloos en bevreemd tegenover zijn vervreemding.
De eene onontkoombare polariteit die geheel Mauriac's
levensbeschouwing uitmaakt, ligt hier vast ; geen enkele
toepassing in natuur of bovennatuur, van een karakter uitgaande of van een bestemming is uitgesloten. Van
verschillenden oorsprong, is elk van deze symbolen de zeer
gelukkige, alles samenvattende voorstelling van wat we Mauriac
zelf hoorden noemen : << de la. metaphysique dans le concret >>.
Zeer veel opmerkingen konden hieraan toegevoegd worden.
Liever besluiten we met een algemeene beschouwing.
'Een ander roman van Mauriac vindt, in Les chemins de la
mer, een tegenhanger en een voortzetting tegelijk : Le m ystere
Frontenac. Tot in geringe bijzonderheden ziet men beide boeken
op elkander gelijken (20) ; anderzijds verschillen zij evenzeer
van elkander, zelfs loopt, voor beide, de respectievelijk
leidende gedachte in tegenovergestelde richting. Hier was het :
de onverbreekbare band van de familie; daar is het : het
breken met alles, ook met de familie.
Ongeveer zooals Le mystere Frontenac stond tegenover Le
nceud de viperes; zoo staat nu, een stag verder, Les chemins
de la mer tegenover Les anges noirs. In Le nccud de viperes,
vooral in Les anges noirs, zijn de conflicten op het religieuze
(19) Volgens Mauriac, << le roman de la saintet6 ne sera jamais 6crit
(Journal I, blz. 74. — Zie ook II, blz. 46-47; Le romancier et ses personnages, passim) . De reden er van zou zijn dat de blik van den romanschriJver de genade niet peilen kan. Dat is waar; maar de heilige is niet,
zoo eenvoudig als de auteur dat voorstelt, << la creature aneantie dans
son Createur >> (Journal I, blz. 74) .
(20) Men vergelijke b.v. Blanche Frontenac met Julienne Re'volou,
Yves Frontenac met Pierre Costadot, Jean-Louis Frontenac met Denis
Revolou.
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probleem toegespitst : beide boeken eindigen met een bekeering.
Menschelijker, natuurlijker, meer verscheiden komen de intrigues van Le mystere Frontenac en van Le chemin de la mer
voor; veel meer is de poezie van de natuur en van de allereenvoudigste verhoudingen onder de menschen er in opgenomen.
Le m ystere Frontenac laat geen gaven indruk na ; de gedachte
lijkt onvoltooid gebleven (21) ; Les chemins de la mer daarentegen is misschien de duidelijkste en meestomvattende roman
Bien Mauriac totnogtoe schreef.
Hij beteekent voor hem : een grooter verscheidenheid van
techniek en motieven, een verruiming van atmosfeer; daartegenover een helderder bewustzijn van den onverbiddelijken
levensgang. Nog is de breede ruimte, de bevredigende rust, de
harmonische voldoening niet bereikt ; nog doet de sulfureuze
belichting pijn aan de oogen ; zelfs legt de alles beheerschende
anangke een hardheid op dit boek, bij de andere werken niet
aanwezig. Hoe zal de kunst van dezen begaafden, oprechten,
niets ontzienden, doch beperkten roman- en tooneelschrijver
zich verder ontwikkelen ? Wordt zijn vorderen ook een << chemin
de la mer >> : tot we staan voor een eindelooze breedte in
geweldigen wind ? En loopt de weg dan verloren in 't eindelooze zwijgen (22) ?

(21) Mauriac bekent het zeif : << En voulant peindre le mystere d'amour
d'une bonne famille de chez nous, j'ai senti, A chaque instant, l'objet
que je poursuivais se derober sous ma main, et fuir entre mes doigts
cette eau toute pure que je voulais capter.
(22) Het ligt in de lijn van Mauriac's denken, to meenen dat, tegenover de heiligheid, de mensch slechts zwijgen kan. Hij verscherpt de
tegenstelling tusschen de genade en de natuur. Ch. du Bos daarentegen
verwacht dat M. deg genade in zijn arbeid zal laten opglanzen (zie
Frangois Mauriac et le probleme du rornancier catholique, blz. 154-155) .
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Theologie en vroomheid
door W. DE ROY S. J.
Toen in 1935 de honderdste verjaardag gevierd werd van de
geboorte van den grooten Duitschen theoloog M. J. Scheeben,
ontving Pius XI de studenten aan het Germanicum to Rome
op audiëntie, en zei ' hun : << De heele theologie van Scheeben
draagt den stempel van een vrome, een ascetische theologie;
zooals een ander groot theoloog, Franzelin, zeide : ik hood van
ascetische boeken met veel theologie, met veel dogmatiek, en
van dogmatische boeken met veel ascetiek. Zoo moet het zijn.
Van beide richtingen willen wij een pas verschenen werk voorstellen. Vooreerst : M. J. Scheeben, Systematische Mariologie,
vertaald door H. B. Van Waes S. J. met inleiding en aanteekeningen van Eug. Druwe S. J., prof. theol. dogm. (1) .
Eene katholieke Mariologie bevat natuurlijk de theologische
studie van de Moeder Gods met al hare voorrechten : de Onbevlekte Ontvangenis, de bestendige maagdelijkheid en vrijheid
van alle zonden, de medewerking aan het Verlossingswerk, de
lichamelijke ten-hemel-opneming en het genademiddelaarschap.
Doch karakteristiek voor deze Mariologie is hare systematisatie. Elk van bovenvernoemde onderwerpen omtrent de
H. Maagd, afzonderlijk theologisch behandeld is nog Been
systematische Mariologie. Hierom moet de theologisch-wetenschappelijke Marialeer in een gebonden eenheid worden voorgesteld, met << als grond van hare systematische eenheid, een
formed l begrip waaruit het heele complex van waarheden, die
het concreet beeld der Moeder Gods uitmaken, kan worden
afgeleid en tot een intelligibel geheel opgebouwd. >> (Inleiding
blz. XXXV.) Dit wordt ons gegeven in het werk van Scheeben;
en de waarde zijner synthese ligt in het grondprinciep waarop
hij de heele Marialeer optrekt.
Andere theologische traktaten over Maria zijn van uit het
(1) Brussel, N. V. Standaard-Boekhandel (1938) , I deel, XL en 245 blz.,
30 fr.; II deel, 303 blz., 30 fr.
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goddelijk Moederschap in engeren of breederen zin opgebouwd,
doch hunne organische struktuur wordt dan moeilijk gemaakt
door het voorrecht der Onbevlekte Ontvangenis, of de waarheid der medewerking aan de Verlossing, gelijk ze uitgedrukt
wordt in het beeld der nieuwe Eva. Deze twee aspekten van
Onze Lieve Vrouw kan men in dit geval slechts door convenieerende redenen aan het goddelijk Moederschap vastknoopen.
Scheeben was de eerste die bij de aparte behandeling der
Marialeer een hoofdbegrip vond, dat hij als grondslag zijner
Mariologie in dit tweeledig woord uitdrukte << het godsbruidelijk
moederschap >>. Het << onafscheidbare Bruid- en Moeder-zijn
tegenover de eene, goddelijke Persoon van het menschwordende
Woord maakt voor Scheeben het persoonseigen kenmerk (Personalcharakter) van Maria uit, waarin al haar andere voorrechten wortelen, de menschelijke vertolking van de eeuwige,
enkelvoudige Godsidee, die aan haar schepping en voorbestemmling ten gronde ligt >> zooals de inleider het ons voorstelt
(blz. XXXVIII) .
Scheeben << komt de groote verdienste toe de Mariologie tot
een wetenschappelijk geheel, tot een zelfstandig onderdeel der
Dogmatiek te hebben herschapen. Daarin liggen als het ware
twee intu ties vervat, die hoofdzakelijk de oorspronkelijkheid
en blijvende beteekenis van Scheeben's Mariologie uitmaken.
Vooreerst heeft hij ingezien dat aan de uiteenzetting der waarheden, die de Openbaring ons aangaande Maria leert, een zelfstandige plaats toekomt in het theologisch systeem ; vervolgens
heeft hij een beginsel ontdekt, dat aan die verhandeling over
Maria de strenge eenheid en de gesloten samenhang van een
echt wetenschappelijke systematisatie schenkt >>. (Inleiding
blz. XXIV) .
Al heeft dit werk dus een groote beteekenis voor de theologie,
voor de vroomheid komt het niet minder in aanmerking. Dit
is te danken aan wat men zou kunnen noemen de eigentheologische trant van Scheeben. Het is waar dat men met
Mgr. Grabmann (geciteerd in de Inleiding, blz. XI) zijne theologie kan kenschetsen door hare verbondenheid met de traditie,
bijzonder de Grieksche Vaders, door hare speculatieve diepte
en haren mystieken gloed. Doch wat ons meest eigen aan
Schebeen schijnt, en tegelijk zijne beteekenis voor een breeder
publiek uitmaakt, is zijn rijke en frissche speculatie. Nadat
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hij met zijn scherpen geest een godsdienstig gegeven tot in
de diepste verborgenheden heeft belicht, kan hij de klaarte
ervan- verder doer, afstralen op alles wat ermee in verband
staat. Het is als een stralenbundel waarin hij teksten van Kerkvaders, theologen en geestelijke schrijvers plotseling doet lichten met een onvermoede klaarte. In dat licht stelt hij eveneens
het leven der Kerk, de liturgische teksten en de formulen van
den eeredienst, die hierin eene bevattelijkheid krijgen die ons
verrast. Toch sterft hierbij de klaarte niet uit, maar wordt op
hare beurt omgetooverd in een poetischen gloed waarin de
oostersche beeldspraak van het Hooglied of het Boek der Wijsheid haar verscholen waarheid openbaart. Om daarvan een
volledig idee to geven zouden wij langere uittreksels moeten
overschrijven, dan hier mogelijk is. Een paar voorbeelden
nochtans mogen hier volgen :
Deze bizondere, persoonlijke verhouding der Moeder Gods tot den
H. Geest wordt zeer treffend hierdoor uitgedrukt, dat zij, analoog als
Christus' menschheid, de eigen tempel van den H. Geest wordt genoemd.
Maria is een tempel, waarmede de H. Geest in betrekking staat niet
alleen door de genade, die van Hem uitgaat, maar door zijn eigen.
beginsel en waarin Hij derhalve in zekeren zin << corporaliter >> en
naturaliter > woont. Vandaar is dan ook de uitdrukking a templum >>.
of c sacrarium Spiritus Sancti >>, even gebruikelijk, — of nog meer ---,
voor de betrekking der Moeder van God tot den H. Geest, als de
benaming Qc sponsa Spiritus sancti >>. Zij is ook zeer beteekenisvol. Want
in de mededeeling en openbaring der binnengoddelijke produkties naar
i uiten voltooid door de menschwording, of in het optreden naar buiten
der in God uitgaande personen, wijst zij aan den persoon van den
H. Geest een buitengoddelijken term toe in de vrouw, op analoge wijze
als de persoon van den Zoon er een bezit in den man. In harmonische
vereeniging en wisselwerking verschijnt naast den << heilige moods %'> het
heiligdom Gods >>; naast den vleeschgeworden Logos de vleeschelijke
woonplaats van den H. Geest, die in eenheid met Hem het adaequate
beginsel uitmaakt der geboorte naar buiten van den Logos, voortgebracht
in den schoot van den Vader; naast het << Lam Gods de c duff Gods a.>>
(I blz. 172-173.)

En elders :
Wanneer verder de Kerk in haar liturgie een parallel maakt tusschen
den oorsprong van Maria en lien der menschgeworden Wijsheid, dan.
ligt de gelijkenis eerst en vooral hierin. Als << sedes >> of << vas sapientiae
is Maria geheel geschapen in en voor de vereeniging als bruid met den.
Logos, op analoge wijze als Christus' menschheid geheel is geschapen.
in en voor de hypostatische vereeniging >> (I. blz. 192) .
1

Doch wie meerdere voorbeelden wil, sla het IIe deel
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raadplege het zeer volledige zaakregister bij deze Nederlandsche vertaling gevoegd. Want bij deze vernederlandsching van
Scheeben's traktaat is niets nagelaten om van dit mariaal
meesterwerk een zeer bruikbaar studie-boek te maker. Hiertoe
dragen bij de instruktieve en zeker-orie"nteerende irdeiding die
ons wegwijs maakt door dit werk ; de schikking der .00fdstukken, door inlassching van die deelen der Christologie waar
Scheeben zeif naar verwijst ; de bondige maar sekure aanteekeningen en verwijzingen naar de best inlichtende, nieuwere
litteratuur, de concordantietafel met Scheeben's uitgave, tafels
voor Bijbelteksten en St Thomas-citaten, naam- en zaakregisters, die diegenen zullen dienstig zijn die zich aan de studie
der theologie wijden.
In hoever echter is dit werk voor niet-theologisch-geschoolde
lezers genietbaar ? Weinigen under hen zullen bekwaam zijn
het persoonskenmerk van Maria in zijne diepte te vatten, en
dus vele bladzijden nit het eerste deel te zwaar vinden ; maar
velen kunnen de manier begrijpen waarop Scheeben het zelf bij
het slot van zijn werk voorstelt : << Volgens onze uiteenzettingen, last Maria's geheele persoonskenmerk en haar geheele
plaats en invloed zich ook samenvatten in het begrip : het
mystieke hart van Christus' mystiek lichaam >> (II blz. 259) .
Het tweede deel echter met zijn meesterlijke uiteenzetting
van Maria's voorrechten en haar aandeel in het Verlossingswerk zal elk ontwikkeld katholiek met genot lezen.
Het tweede werk dat wij in deze kroniek aan de lezers van
Streven • willen voorstellen is dat van den Bollandist : K. De
Smedt S. J., Ons bovennatuurlijk Leven, Nederlandsche bewerking door Dr. J. B. Poukens S. J. en M. Verheylezoon S. J. (2) .
Gelijk het vorige een dogmatisch werk met veel ascese is, kan
ik dit kenmerken als een ascetisch werk met veel dogmatiek.
P. De Smedt schreef dit boek, als vrucht van zijn vele retraiten en onderrichtingen, waarin hij reeds vroeg de ervaring
opdeed << dat niet weinige personen op den weg der volmaaktheid tegengehouden of vertraagd werden door vage, onduidelijke, vaak zelfs onjuiste en valsche opvattingen nopens het te
bereiken doel en de aan te wenden middelen, en daardoor niet
(2) Brussel, Boekhandel-Uitgeverij Universum (1938) , 2 deelen, KV-381 biz. en 339 blz. Fr. 45 voor de twee deelen.
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zelden in smartelijke onrust, verwarring en gewetensangst
vielen >> (Voorrede, blz. VIII).
Daarom is dit werk eerst en vooral een leerboek over het
bovennatuurlijk leven. Het nut van zulke werken zal niemand
ontgaan, die met zielen in kontakt kwam, die zich op de volmaaktheid toeleggen, en ervaren heeft hoe weinig erzijn die
een klaar zicht hebben op het doel dat zij moeten bereiken en
de middelen die hen daartoe kunnen leiden. Maar al te vaak
grijpen zij naar oppervlakkige geestelijke lektuur, die ze in hun
streven naar volmaaktheid voorloopig wel heipt, maar ze niet
degelijk onderricht en met duidelijke gedachten een stevige
overtuiging kan geven. Bijzonder mag dit gelden voor jonge
kloosterlingen die dit of een gelijkaardig fundamenteel werk
eens moeten hebben doorgemaakt. Doch welke is dan de opvatting van het geestelijk leven die men hier zal vinden ? Na
in zijne Inleiding de noodige begrippen klaar gedefinieerd
te hebben, geeft schrijver eene beschrijving der drie soorten
van natuurlijk leven in den mensch, waaraan hij nuttige physiologische begrippen over het zenuwstelsel voegt. Daarop volgt
het plan van zijn boek. Gelijk voor ons natuurlijk leven drie
bestanddeelen moeten samenwerken om het tot zijne volmaaktheid te brengen : het beginsel dat het leven geeft, de vermogens
waarin het leven zich uiten kan, en de voorwaarden tot zijne
werkzaamheid, kan men in het bovennatuurlijk leven onderscheiden << het levensbeginsel ervan of de heiligmakende genade, de vermogens waardoor het zich uit of de bovennatuurlijke deugden, en de vereischte voorwaarden tot zijn voile werkzaamheid >> (Inleiding, blz. 25) . Zoo is het naar analogie met
het natuurlijk leven dat het bovennatuurlijk leven behandeld
wordt, en volgens de drie bestanddeelen ervan, is het werk
klaar en overzichtelijk ingedeeid in drie boeken.
Zulk een Mare en overzichtelijke indeeling biedt een groot
pedagogisch voordeel, bijzonder wanneer de sehrijver, gelijk dit
hier het geval is, ongedwongen er heel de te behandelen stof
in onder kan brengen.
Het eerste boek geeft eene uiteenzetting van de heiligmakende
genade als beginsel van bovennatuurlijk leven. Bondig zet
schrjjver uiteen : aard en grondbegrip der heiligmakende genade, de vermeerdering ervan en de belemmeringen der genadevermeerdering. Dit geeft hem gelegenheid om uit te wijden
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over de rol van Jezus Christus in het werk onzer heiliging,
over de verdiensten en over de zonden.
Het tweede boek is gewijd aan de ingestorte deugden, beginselen der bovennatuurlijke werkzaamheid. Behalve korte
algemeene beschouwingen is dit lange boek ingenomen door
verhandelingen over elk der goddelijke en kardinale deugden.
Bij de eerste heeft de auteur gelegenheid om te spreken over
geloofsbezwaren en geloofsregels, over de bovennatuuriijke
zaligheid en de lief de van vriendschap tegenover God. Bij de
laatste komt het misoffer, gebedsleven, geloften en apostolaat
onder de rechtvaardigheid ; de edelmoedigheid en het geduld
onder de sterkte ; kuischheid en armoede onder de matigheid
ter sprake.
Het derde boek, waarbij een speciaal voorwoord staat, betitelt
schrijver zelf als een << geestelijke hygiene >>, waarin hij over de
atmosfeer en voeding der ziel zal spreken. Wanneer hij in de
vorige boeken vooral St Thomas, Suarez en andere theologen
aan het woord liet, volgt hij bier bizonder S. Franciscus van
Sales, S. Theresia en andere geestelijke schrijvers, die meer
passen in dit deel waarin gehandeld wordt << over het aandeel
van God en over dat van ons zelven in onze bovennatuurlijke
werken ; over de gedachten en gevoelens die wij in ons moeten
onderhouden om die tweevoudige werkzaamheid te steunen;
over de verschillende oorzaken die haar toevallig kunnen belemmeren, zooals ongegronde angst, bekoringen, mistroost,
ongerustheid van geweten en andere geestelijke ziekten >> (II,
blz. 229-230) .
Voorzeker, dit werk is van algemeenen aard en moet daarom
aangevuld worden door andere lezingen. Het groote voordeel
zal het geven van een duidelijke en bondige uiteenzetting, die
als grondslag kan dienen voor het streven naar de volmaaktheid. Geen vrees dat het illusies zal aankweeken of ziekelijk
opzweepen. De slotzin van het boek resumeert zeer duidelijk
tot welke volmaaktheid het de ziel wil brengen door de << drievoudige volmaaktheid van beoefening der bovennatuurlijke
deugden, van zuivere meening en van overgeving aan God
moeten wij dus streven, om de volheid te bereiken van het
ware en eenige doel van ons bestaan >> (II blz. 326) .
Waar het zelfs wat aan gloed mocht ontbreken, zal de degelijkheid dit tekort eenigszins vergoeden.
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Leuvensche Bijdragen lot de Wijasbegeerfe
door J. MERTENS
Het Hooger Instituut voor Wijsbegeerte der Leuvensche
Hoogeschool was steeds een bedrijvig centrum van filosofisch.
leven.
Zoo verscheen in 1938 een zeer merkwaardig boek van Mgr.
Noel, voorzitter van het Instituut << Le Realisme immediat >>.
Verder leidde Prof. Dr. L. De Raeymaeker een nieuwe reeks

<< Cours publies par l'Institut Superieur de Philosophie >> in,
met een i Introduction a la Philosophic >>, en dit eerste werk
laat het beste verwachten voor de wetenschappelijke waarde
der nieuwe reeks.
Na in 1931 een Inleiding tot de Wijsbegeerte in het Latijn
to hebben uitgegeven en in 1933 en 1934 eene in het Latijn
en in het Nederlandsch (1) , geeft Prof. De Raeyrnaeker ons
thane een Fransch werk.
Zijn onlangs verschenen << Introduction a la Philosophic >>
(Editions de i'Institut Superieur de Philosophic, Louvain, 1938;
VII, 269 blz., 25 fr.) verschilt echter, zoo wat de bedoeling
als het plan betreft, van zijn voorgaande werken.
Deze warm immers niet alleen inleidingen tot de wijsbegeerte, maar ook tot het thomisme. Dit laatste werk echter
is meer een algemeene inleiding tot de wijsbegeerte en slechts
in het laatste gedeelte ervan is er spraak van het thomisme.
Het heele werk is echter doordrongen van een thomistischen
geest. ,
Het tweede verschil betreft het plan. Het werk is in 3 deelen
ingedeeld : het eerste bepaalt het voorwerp en de problemen der
Wijsbegeerte ; in het tweede geeft de schrijver een overzicht
van de ontwikkeling der wij sbegeerte door de eeuwen heen en
(1) Introductio generalis ad Philosophiam thomisticam -- 1931;
Inielding tot de Wgsbegeerte en tot het Thomisme — 1933; Introduetio
generals ad Philosophiam et ad Thomismum -- 1934.

,
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in het derde gedeelte heeft schrijver het over de keuze van een
f ilosof ische school en verschaft hij konkrete gegevens in verband met de scholen, de universiteiten, publicaties, bronnen, enz.
Het heele werk is levendig, klaar en praktisch, drie hoedanigheden welke een beginneling van een dergelijk werk verwacht.
De << Inleidingen >> stellen de Wijsbegeerte al te dikwijls voor
als een aprioristisch systeem, dat de beginneling in zijn geheel
heeft te aanvaarden ; ze geven hem den indruk dat er in de
Wijsbegeerte niets te vinden is dat verband houdt met de
werkelijkheid en met het leven.
Het historisch gedeelte werd daarom naar het tweede hoofdstuk verschoven : het laat immers den onvermijdelijken indruk
dat in de Wijsbegeerte alle theorieen verdedigers vonden en
dat men nooit tot een oplossing zal geraken.
In het eerste hoofdstuk begint Prof. De Raeymaeker met
een soort phenomenologie van het menschelijk kennen en handelen en onderzoekt hij, met den beginneling, heel objectief,
welke houding de mensch zooal aanneemt tegenover de natuur.
Hij komt aldus tot de gewone kennis, tot de wetenschap met
hare kenmerken en onderdeelen en eindelijk tot de wijsbegeerte
zelf, welke hij ten slotte bepaalt.
Dezelfde methode wordt gevolgd in de volgende bladzijden,
maar thans binnen het domein der Wijsbegeerte, ten einde
de groote vraagstukken in het licht te stellen, nl. de kennis,
het zijn, de natuur, het leven, het probleem der waarden.
Wij meenen dat deze methode het groote voordeel heeft, den
beginneling goed aan te toonen dat de Wijsbegeerte werkelijk
aan iets beantwoordt, dat het geheel der vraagstukken, welke
ze zoekt op te lossen, niet uit de lucht gegrepen is, maar dat
ze zich integendeel aan al wie nadenkt, langzamerhand, in zijn
hierarchische ordening opdringt.
De schri,ver slaagde er volkomen in om dit gedeelte levendig
en klaar voor te stellen. We moeten erkennen dat de Wijsbegeerte wel eens behoefte heeft aan een dergelijke levendige voorstelling.
Dat eerste deel, dat in zijn huidigen vorm totaal nieuw is,
is bijzonder kenmerkend en stelt dit werk boven de vroegere
van Prof. De Raeymaeker.
Het tweede deel (historisch overzicht) en het derde (Initia-
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tion a la vie philosophique) lijken, op enkele bladzijden na,
meer op zijne << Inleiding >> (1933) .
In het derde deel krijgt men alle gewenschte inlichtingen
over de filosofische groepeeringen en publikaties (bibliografien, kollekties, tijdschriften, kursussen, enz.) .
Waar hij echter over de hoogescholen spreekt, hadden we
wel graag gezien dat er ook wat gezegd werd over de niet
katholieke hoogescholen, welke nochtans belangrijke filosofische centra zijn, zooals b.v. over de Sorbonne, enz.
Deze praktische inlichtingen zullen den lezer zeker heel wat
tijd besparen en hun een overzicht geven van het huidige
filosofische leven.
Al is het boek geen inleiding tot het thomisme, toch worden
er de verhoudingen tusschen Wijsbegeerte en Geloof en tusschen Katholieke Kerk en Wijsbegeerte met veel doorzicht en
scherpzinnigheid behandeld en de keuze van het thomisme
als vormingsschool wordt zeer behendig verdedigd.
We vragen ons echter of of dergelijke vraagstukken wel op
hun plaats zijn in een algemeene inleiding tot de wijsbegeerte
en of het niet beter ware die te bespreken in een inleiding tot
het thomisme.
op het Kongres te Mechelen, in 1936, zegde Prof. De Raeymaeker : << Er is een tekort aan katholieke filosofen, die scheppend werk verrichten >>. Dat verwijt treft hem zeker zelf niet.
Al wie zijn verwachtingen stelt in het Thomisme, zal het
laatste werk van Prof. De Raeymaeker met vreugde begroeten,
daar het een nieuw bewijs levert dat het Thomisme nog levende
filosofische krachten bezit.
Vie een eerste kontakt wenscht te nemen met de wijsbegeerte
kan geen betere gids vinden.
De epistemologische houding van Mgr. Noel is bekend.
Rekening houdend met den vooruitgang sedert Descartes en
Kant, tracht hij de zuivere thomistische leer in overeenstemming te brengen met de eischen van het moderne denken.
In artikels en in verslagen op Kongressen ontwikkelde Mgr.
Noel geleidelijk . dit aanpassingswerk. Hij heeft zelf nooit een
handboek geschreven over epistemologie, maar hoopt dat toch
nog Bens te kunnen doen.
Een eerste reeks bijdragen werd in 1925 bijeengebracht,
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onder den titel << Notes d'Epistémologie thomiste >>. in . Páaiisme immédiat >> (Editions de 1'Institut Supérieur de Phiiosohie,
Louvain 1938, VII, 298 blz. Fr. 35) werd een nieuwe reeks
latere bijdragen gebundeld, waarvan een gedeelte reeds ver-

schenen was in de << Revue Néoscolastique de Philosophie >>.
Hetzelfde vraagstuk wordt er heel wat grondiger onderzocht,
daar de schrijver thans meer in bijzonderheden treedt.
Aihoewel het realisme in dit werk niet systematisch behandeld wordt - het zijn immers losse bijdragen - zal een aandachtig lezer in de verschillende hoofdstukken toch een zekere
gradatie vinden, zoodat de oplossing geleidelijk duidelijk wordt.
Welke is flu die oplossing?
Mgr. Noel beperkt zich tot een bepaald vraagstuk. ni. of wij
door onze kennis de werkelijkheid kunrien bereiken, Het gaat
dus om het probleern van het realisme en meer bepaald om
dit van de methode van het realisme.
Mgr. Mercier behandelde uitvoerig het eerste vraagstuk der
epistemologie, in zijn << Critériologie Generale >>, ni. de objektiviteit van de oordeelen. Maar over het tweede vraagstuk, ni.
dat van de werkelijkheid der termen van de oordeelen, stapte
Mgr. Mercier tamelijk viug overheen. Daaraan wijdt Mgr. Noel
flu zijn aandacht.
De objektieve waarde van de kennis kan alleen gegrond zijn,
zoo we aantoonen, en is ook gegrond omdat wij aantoonen, dat
wij ten minste ergens in onmiddellijk kontakt komen met een
werkelijkheid : dat is het réalisme immédiat.
Mgr. Noel gaat op een drievoudige manier te werk om die
thesis te ontwikkelen. Hij geeft eerst geschiedkundige beschouwingen, waarin hij aantoont dat, wie aan het onrechtstreeksch
realisme toegeeft, onvermijdelijk verloren is en in het idealisme
terecht komt (Zoo b.v. Descartes en Kant).
In een tweede reeks beschouwingen, welke meer van exegetischen aard zijn, bestudeert hij den H. Thomas, Cajetanus,
Johannes van den H. Thomas, enz. om bij hen de grondsiagen
van een realistische epistemologie te vinden.
Het beiangrijkste deel van het boek is ten slotte gewijd aan
de ontleding van de kennis zeif ; hier zet Mgr. Noel technisch
uiteen wat realisme is en moet zijn.
Deze drie vraagstukken zijn in het boek van Mgr. Noel, nu
niet precies nauwkeurig gescheiden ; dat is trouwens onmogelijk,
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daar ze een geheel vormen ; wij hebben dat klaarheidshalve
gedaan.
Over de twee eerste vraagstukken, welke we bij gebrek aan
plaatsruimte niet kunnen behandelen, vinden we buitengewoon
interessante beschouwingen, zoo b.v. in hoofdstukken III en IV
over Kant, en in hoofdstuk VII over << La Theorie thomiste

du jugement >>.
We willen echter enkele woorden wijden aan het vraagstuk
der methode van het realisme zelf, want dat is ongetwijfeld,
in dit boek, de belangrijkste bijdrage van Mgr. Noel, waarin
hij trouwens een vooruitstrevende houding aanneemt, welke
zekere thomisten wellicht zal afschrikken.
Hij aarzelt niet het Cogito als vertrekpunt te nemen, immers
<< it n'y a rien qui snit plus pres de la re f lexion que la re f lexion
elle-meme > ( blz. 102) en bepaalt, bij deze gelegenheid, heel
nauwkeurig zijn houding tegenover andere thomisten, als Mgr.
Zamboni, P. Roland-Gosselin, P. Garrigou-Lagrange, J. Maritain, enz.
lij vertrekt van het Cogito, niet van het Cogito- f erne, dat
het subjekt zou opsluiten in de eenzaamheid van zijn bewustzijn
(lts dat niet bestaat) , maar van , een Cogito-ouvert, dat
subjekt en objekt in een zelfden akt vereenigt. << Il n'y a pas

de pensee sans objet, une pensee vide est un neant de pensee.
(blz. 286.)
In het Cogito zelf dus, in een Cogito, genomen uit de werkelijkheid van het kenleven, ontmoeten wij het objekt. Men kan
niet denken zonder aan iets te denken. Dat objekt, << une
donnee qui n'est plus l'ceuvre de l'esprit >>, is in het bewustzijn
aanwezig, langs de intuitie om, intuitie die, noch louter intellektueel (want de mensch heeft geen zuiver intuitief intellekt) ,
noch louter zinnelijk is (omdat de mensch niet uitsluitend een
sensorium. is) , maar die een echte menschelijke intuitie is,

une presence immediate.
En juist hier ligt het delikaat punt van het realisme van
Mgr Noe"l : waarin bestaat eigenlijk die presence immediate?
De schrijver doet terecht opmerken dat zulks niet te bewijzen
is en dat men het alleen aanwijzen kan.
Er zijn kennissen waar het niet meer gaat over koncepten,
maar waar we voor een konkreet voorwerp staan, voor dit
of dat, hoe aliquid, b.v. Socrates, en waar we een onmiddellijke
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zinnelijke waarneming hebben. Welnu, in die gevallen staan
we voor een presence immediate, tegenover ons menschelijk bewustzijn, aanwezigheid die, aihoewel ze in eerste instantie
zinnelijk is, toch ook wel elementen van intellektueelen aard
bevat.
Volgende uitlating van den schrijver is, in dit verband, belangrijk : << ... une presence primitive s'impose a la conscience...

tandis que l'organisme subit cette invasion, l'intelligence n'y
reste pas etrangere; passivement d'abord elle la subit, en union
intime avec la conscience sensible; lorsqu'elle se degagera de
cette passivite, ce sera aussitot pour aboutir a quelque notion
qui se posera dans l'abstrait au-dessus du reel intuitif de
la sensation ... la notion exprimee dans le verbe mental est
sortie du complexe primitivement present. >> (blz. 185.)
En juist hier ligt de grondslag van de zekerheid onzer kennis.
Het verstand zal dit eerste aanschouwen van de werkelijkheid
dan verder ontwikkelen tot begrippen en oordeelen ; oordeelen
waardoor het tenslotte wat het bevestigt, met de gegeven werkelijkheid vergelijkt, << de telle sorte que l'esprit se saisit luimeme en possession du reel present a sa pensee sans intermediaire et qu'il n'est pas besoin d'autres demarches pour etablir
la Halite de l'objet. >> (blz. 180) .
Men ziet dadelijk in, hoe een dergelijk realisme rekening
houdt met de werkelijkheid van het menschelijk kennen en met
zijn mogelijkheden ; in Bien zin dat het gedwongen wordt om
de objekten, haar door de menschelijke intuitie gegeven, wederom op te bouwen om ze abstrakt te kennen. Dat is juist de
grondslag van de thomistische theorie van het oordeel. Menschelijk en objektief, ziedaar voor Mgr. Noel de kenmerken
van onze kennis.
Mgr. Noel heeft aan de thomistische kenleer, benevens de
technische formuleering van een gezonde doute methodique
in zijn Cogito-ouvert, ook een stevige grondslag gegeven in zijn
presence immediate, die de objektiviteit van het kennen waarborgt, door zijn opbouwend karakter, op basis van een intuitie.
De ons toegekende plaatsruimte voor deze kroniek laat ons,
.spijtig genoeg niet toe om de verschillende schakeeringen van
het werk van Mgr. Noel tot hun waarde te laten komen. De
lezer zal dit tekort zelf aanvullen met aan de bron zelf te
gaan putten. Daar zal hij echte wijsbegeerte vinden.
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Hubert Korneliszoon Poot 1689.1939
door Pierre VAN VALKENHOFF.

Het tijdperk van de volkomen verwaarlozing der achttiende
eeuwse literatuurgeschiedenis is reeds lang voorbij, doch een
totale ommekeer in de belangstelling voor deze periode valt in
de laatste jaren te constateren, nu ook in de Nederlandse literatuurhistoriographie het probleem van het vijandelijke in de tijd
allerwegen belangstelling trekt. Er is komen vast te staan, dat
de eeuw van verlichting en rationalisme niet alleen verval maar
ook tekenen van nieuwe groei inhield, en dat er verschillende
persoonlijkheden in aan het woord kwamen, die ook nog heden
ten dage in alle opzichten belangstelling verdienen. Meerderen
hunner zijn volslagen vergeten, anderen genoten slechts de
twijfelachtige eer hun namen genoemd te zien, vergezeld van_
de vermelding dat men hen gerust kon voorbijgaan. Zo kwam
men tot een over het hoofd zien, van wat in juistere verhoudingen gebracht aller interesse zou hebben gehad, en ook al..
mochten reeds meerdere daden van eenvoudige rechtvaardigheid gesteld worden, nog blijkt de zoveel gesmade achttiende
eeuw een tijdperk, waarvan de literatuurgeschedenis opnieuw
geschreven worden moet.
Tot de best bekende figuren dier dagen behoort de hier te
herdenken dichter Hubert Korneliszoon Poot, die eer zeventiende
dan achttiende eeuwer wellicht juist aan deze omstandigheid.
zijn grotere roem tot op heden dankt. Over gebrek aan belangstelling heeft de poeet uit Abtswoude nooit te klagen gehad.
In zijn eigen tijd werden er -- naar het verhaal gaat -- hele.
picknicken georganiseerd om hem -- die tegelijkertijd boer als
schrijver was te velde werkzaam te zien, terwijl hem bij ziju
verscheiden eer gebracht werd in een aantal lijkzangen waarvan
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de quantiteit bij lange niet met de qualiteit overeenstemt. Evenwel ook de na hem komenden hebben Poot nooit vergeten.
Huydecoper noemde hem vele malen, Bellamy als Bilderdijk
bewonderden hem, en ook al mocht in de vorige eeuw de
Schoolmeester het even bekende als weinig geestige grafschrift
op hem schrijven, de literatuurhistorici dezer als onzer
periode staken ieder op hunne wijze de loftrompet voor den
poeet, wiens klassieke verzen ook nu nog in bredere kringen
bekendheid genieten. Deze belangstelling is verheugend waar
het maar al te dikwijls voor de literairhistorische figuren geldt
dat zij meer geprezen dan gelezen worden, uitspraak vooral
geldend met betrekking tot de tijd waarvan Poot een der voornaamste en sierlijkste vertegenwoordigers is. In de poezie
uit de pruikentijd figureert hij als een der bijzonderste verschijningen en al is men nooit gekomen tot een uitsluitend
aan zijn persoon gewijde monographie, middelen om hem te
leren kennen ontbreken in genen dele. Weinigen dan ook zijn
er die zijn bekendste verzen als De Maen bij Endymion, Op de
Doot van myn Dochtertje en Nacht niet kennen, en al blijven.
ook hier wensen ter vervulling open, het is toch wel een uitzonderlijk feit, dat deze verzen steeds weer opnieuw bewondering
wekken. Er volgt uit dat, al mag ook niet het hele ceuvre van
Hubert Korneliszoon Poot een betekenis voor alle tijden hebben,
er toch gedichten in aan te wijzen zijn die steeds tot de schat
onzer letteren gerekend zullen worden. Dit is een voorname
constatering. Zij wettigt herdenking als bestudering, en geeft
ook aanleiding tot het uitspreken der hoop dat het interesse
voor zijn persoon en arbeid niet moge verminderen maar aangroeien.

Voor tweehonderdvijftig jaar geboren is de ontwikkelingsgang van Poot een eigenaardige, inzoverre hij als ongeletterde
jongeman van den buiten, op uitzonderlijk snelle wijze een roem
in de Nederlandse literatuur verwierf welke zijn tijdgenoten
wel verbazen moest. Toen in het tweede decennium der achttiende eeuw zijn bundeltje H. K. Poots Mengeldichten verscheen, telde de poeet zeven en twintig jaren, waarvan hij er
vele achter de ploeg had doorgebracht. Weliswaar ging zijn
hart niet naar de landbouw uit en was hij liever in zijn studeer-
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vertrek dan op de akker, maar geboren en getogen in de meest
Hollandse stand was hij inderdaad een boer-dichter, omstandigheid bijzonder genoeg om in zijn tijd de belangstelling voor
jaren gaande te houden. Reeds vroeg had hij getracht zich de
dichtkunst eigen te maken in de rederijkerskamers der omliggende dorpen, doch ook al werd hij daar enigermate bevredigd,
voldaan was hij eerst toen de poezie van Antonides hem voerde
naar Vondel en Hooft, waarin hij terecht de grootmeesters der
Nederlandse letteren zag. Hen op verre afstand te volgen werd
sindsdien zijn streven, streven waarin hij wel geslaagd is, waar
zijn drie delen Gedichten meerdere verzen inhouden die ook
nu nog alle glans en bekoorlijkheid bezitten, welke hun eigen
geweest moeten zijn toen zij pas van de pers kwamen. De
betrekkelijk grote omvang van Poots dichtwerk verbaze niet,
hoe langer hoe meer zag hij van de landbouw of om zich geheel
in dienst der muzen te stellen en ook al keerde hij naar de
nering terug toen hij eindelijk op latere leeftijd huwen kon,
toch werd hij noolt geheel en al boer of handelsman. Hij was
te veel dichter om cijferaar te zijn, en waar hem de literatuur
voor alles ging wekt het ook weinig verwondering te zien, dat
hij zich over het oneindige niet veel zorg gemaakt schijnt te
hebben. Protestants opgevoed en naar verluidt aangezocht zich
tot het katholicisme te bekeren, heeft hij zijn hele leven volstaan
met een epicurisme dat wonderwel met zijn behoeften en meningen overeenkwam. Vandaar dat zijn leven zich voor alles
kenmerkt door een weldadig aandoende rust, die zijn tijd eigen,
in hem toch wel sterker dan gewoonlijk spreekt. Slechts eens
werd die rust onderbroken door een verblijf in Delft, jaar dat
een scheiding in 's dichters leven vormde, maar verder alleen
van betekenis is, inzoverre het een datum blijkt waarna zijn
dichterlijke productie niet meer de hoogte van daarvoor bereikte. Poots debuut was tegelijkertijd zijn toppunt, hij werd
nadien geleidelijk minder al kwam nu en dan de oude dichter
nog in hem boven.
Wanneer men het werk zijner eerste periode in handen
neemt wordt men getroffen door een poezie wier qualiteiten
van zuiverheid, zangerigheid en beeldrijkdom aan het geheel
bijzondere waarden verlenen. Een vers als Wachten is daar
tekenend voor, en men sta ons dan ook toe dit als proeve
te citeren.
-
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her heeft my Rozemont bescheiden;
Hier, by deez' boom, die weligh wast.
Waer magh de schoone zoo lang beiden,
Dat zy niet op het uurtje past?
Of ben ik wat te vroeg gekomen,
Door drift der min, waarvan ik quyn ?
0 zaligh velt ! o groenen boomen !
't Kost hier te nacht wel bruiloft zyn.
Maer och, hoe lang zyn thans de stonden !
Elk omzien duurt een jaer gewis.
Op achten was de komst gevonden :
Ik schat het al ruim negen is.
Val, avont, zoudt ge uw' plicht niet weten ?
Of is de tyt zyn wieken quyt ?
Of heeft Apol zyn zweep vergeten,
Dat by dus traeglyk zeewaert rydt ?
Daghvoerder, laet u dit toch lusten :
Verkort den dagh en rek den nacht.
Spoei voort : gy zult by Thetis rusten,
En 1k by 't meisje dat ik wacht.
Dit gedicht is zeker niet Poots beste, maar in zijn sierlijkheid
en lichtheid, in zijn kiassieke voorkeur en gemakkelijke gang,
vormt het een staal dat het begrijpelijk maakt, hoezeer het
publiek Bier dagen door Poots verschijni ng verrast m oest worden. Verzen als Vliegende Min, Schoon Vrouwenhair en Dankoffer aen Erato vervulden, naast andere, ieder met bewondering, en mag het waar zijn, dat Poot als honorarium voor zijn
debuutbundeltje slechts een foliobijbel van den uitgever kreeg,
dan moet hem toch de algemene waardering zijner tijdgenoten
te sterker getroffen en gesteund hebben. Erotische paezie als
deze werd er in zijn tijd niet geschreven, en waar zij herinnerde
aan Jan Luyken en Pieter Corneliszoon Hooft, spreekt het wel
vanzelf dat zijn verzenbundel het spoedig tot een herdruk
bracht. De ter zake kundige lezers beseften wel dat hier een
dichter van betekenis aan het woord was, en vandaar dat zich
in zijn snel groeiende vriendenkring grote persoonlijkheden
schaarden, die den jongen dichter aanspoorden op de zo gelukkig ingeslagen weg voort te gaan. Hubert Korneliszoon heeft
in dezen niet geaarzeld ; toen hij vijf jaar later het eerste deel
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zijner Gedichten in het Licht zond, vormde dit een funk, honderdtallen van bladzijden tellend, boekdeel. Nochtans de nieuwe in
dit werk aangeboden poezie stond niet op hetzelfde plan als zijn
bekende en bejubelde liefdeslyriek uit het debuutbundeltje.
Noch zijn Bybelsto f f en noch zijn Geboortedichten en evenmin
zijn Bruilo f tdichten, Lyk- en Grafdichten
dichten als Lo f dichten komen
over het algemeen in waarde met zijn Minnedichten overeen, en
vandaar dat men steeds weer terugkeert naar verzen als De
Maen by Endymion waarvan het begin zo verrassend is dat
het onmiddellijk in uw geheugen hangers blijft.
De . zuster van de zon
Liet op Endymion
Haer minnende oogen dalen.
't Was nacht toen zy hem zagh;
Maer heur gezicht schoot stralen
Trots Febus over dagh.
-

Men hoorde mensch noch dier,
Geloei van koe noch stier.
Gerucht in velt noch kolken.
Het weer was zonder wint,
De hemel zonder wolken,
Diane mingezint.
En ook het eind van dit vers is even bijzonder als treffend.
De zoete minnares
En wakkre jagtgodes
Verloor zich met verblyen
In minsliefkozery.
Laet maegden ook eens vryen.
De vryery is vey.
In 't ende most ze heen.
Zy liet haer lief alleen,
En voer, doch traag, van d'aerde.
Ik weet geen minnaers ziel
Die blydelyker paerde
Daer 't scheiden harder viel.
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Ook zonder over het hoofd te zien dat Hubert Korneliszoon
Poot daarna zelden nog gedichten van deze qualiteit schiep,
moet men toch erkennen dat hij in deze en andere verzen werk
voor alle tijden leverde. Hij was een persoonlijkheid levende
in en voor de dichtkunst, en waar hij de — uitsluitend hem
eigen frele sfeer op een onavolgbare wijze wist op te roepen,
is het duidelijk, hoe zijn beste verzen steeds weer om deze
redenen treffen en anders aandoen. Herhaalde kennisname vermoeit niet maar opent steeds weer nieuwe perspectieven, en
vandaar het inderdaad buitengewoon rijke dezer poezie. Eenvoud paart zij aan natuurlijkheid, beheersing aan meesterschap,
maar het uit dit alles ontstane dankt zijn betekenis toch met
name, aan de bijzondere en eigen glans welke Poots dichterlijke
wezen erover leggen kon. Hij was een wel zeer begenadigde
figuur en al bleef ook hem de broodschrijverij niet gespaard,
hij bleek toch een te grootse verschijning dan dat hij verworden
kon tot de achttiende eeuwse huispoeet, dat monsterlijke product der toenmalige maecenassen.

De twee andere delen der Gedichten komen in karakter en
opzet met het eerste overeen ; alleen bieden zij geen Minnedichten meer. Voorzover hij nog in zijn laatste jaren lief deslyriek schreef bracht hij Naar bij zijn mengelwerk onder; ouder
geworden lag hem de erotische poëzie niet meer zo, terwiji
tevens de zorgen om het bestaan hem versomberden. Poots
leven als dichter was er een zonder noemenswaardige tegenslag,
zijn kamp om het aards bestaan echter leverde hem menige
teleurstelling op. Vandaar dat hij kwam tot een levensaanvaarding die voor den poeet anders was dan voor den boer ; houding
enerzijds getuigend van zwakte maar anderzijds van uitverkorenheid, waar het slechts weinigen gegeven is het aardse
tranendal als een paradijs te zien. Poot deed dit en naar wij
menen : welbewust in zijn beste ogenblikken, en ziedaar
andermaal een reden waarom zijn goede poezie zo treft.
Vat men in enkele woorden zijn betekenis samen dan kan
men zeggen dat Hubert Korneliszoon Poot weliswaar geen
dichter van de eerste rang is, maar dat er toch tussen zijn
verzen vele zijn van altijd blijvende waarde. Zij behoren tot dat
wat ieder van de Nederlandse letteren kennen moet, en vormen
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op zich een schakel van de poezie der zeventiende naar die der
achttiende eeuw. Immers inderdaad staat Poot meer aan de
zijde van de voorbije eeuw waarin hij geboren werd, dan in de
nieuwe in welker begin hij leefde en werkte. Het rationele was
hem volkomen vreemd en al zijn er in zijn werk rococo-elementen aan te wijzen, het geheel is toch nog te sterk met de barok
verweven, dan dat men het zuiver achttiende eeuws kan heten.
Poot is een overgangsfiguur, en waar hij bovendien in zichzelf
moest strijden tussen aanleg en van buiten opgenomen kennis,
behoeft het weinig betoog dat zijn verschijning ook om andere
redenen dan die van zijn dichterschap alleen een uitermate
boeiende is. Hij bezat verschillende zijden en zijn werk biedt
dan ook wisselende aspecten. Het is te belangrijk om het voorbij
te gaan en te schoon om het niet te kennen. Men ga derhalve
tot den dichter zelf en lere het genoegen smaken te bladeren
in zijn interessante en stralende oeuvre.
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De Maharaja van Baroda
door J. THEYSKENS S. J.
<< Baroda ka Maharaja margaya >> - << De Maharaja van
Baroda is overleden >>. -- Waar ? Waarvan of waaraan ? Hoe ?
- De radiogram zegt het niet. Radiograms zijn uiterst lakoniek.
Belgische bladen hebben dit overlijden ook aangekondigd,
heel terloops ; sommige voegden erbij dat de Maharaja gestoryen was te Bombay, meer niet; andere dat hij 70 jaar oud was,
(wat niet heelemaal juist is; hij was geboren in 1863) ; enkele
repten een woordje over zijn fabelachtigenrijkdom, (meer
werkelijk dan fabeiachtig) ; weinige meidden ietwat over den
man zeif en zijn werk. \Vat me niet verwondert : we leven hier
toch zoo ver van Indiië en weten zoo bitter weinig van het
reusachtig Hindoustan.
<< Baroda ka Maharaja margaya >> - << De Maharaja van
Baroda is overleden >>. Mij heeft dit overlijden diep getroffen.
1k had den Maharaja leeren kennen, toevailig eerst, gedurende
een zijner bezoeken te Calcutta, - (in 't winterseizoen, 't aan
genaamste seizoen in Bengalen, wordt de grootstad Calcutta,
de stad der paleizen, druk bezocht door rajas, maharajas, maha
rajadhirajas, enz., enz.) ; die toevallige kennismaking rijpte tot
een warme genegenheid : de Maharaja was me een vriend, een
trouwe vriend.
Zijne Hoogheid - ('k zal U zijn volledige naam maar opgeyen, schrik niet voor de lengte van then naam) - Zijne Hoog
heid Farzand-i-Khas-i-Dowlat-i-Englishia, Maharaja Sayaji Rao
III, Gaekwar Sena Khas Khel, Sanisher Bahadur, G. C. S. I.,
G. C. I. E., LL. D. was een prins, de < deken > der Indische
prinsen, een koning << raja >>, een grootkoning << maharaja >>, met
de rajas en maharajas van Mysore, Hyderabad, Cashmir en
Gwalior, de voornaamste der meer dan 400 Indische prinsen
en rajas.
Een rijke prins, een schatrijke prins, ja. - Zijn jaariliksch
inkomen beliep 't rond sommetje van £ 3.000.000 (drie millioen
pond sterling, zoowat vierhonderd en twintig millioen Beigische
-
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frank) ; zijn fortuin werd geschat op £ 80.000.000 (tachtig
millioen pond sterling, ongeveer elf milliard twee honderd millioen Belgische frank) ; onder andere juweelen bezat hij een
diamanten halssnoer van de waarde van 1 200.000 (twee honderd duizend pond sterling, zegge : acht en twintig millioen
Belgische frank) , een tapijt van stofpareltjes, twee kanonnen
van solied gaud, en twee van solied zilver, enz., enz... Het
fabelachtige van de << Duizend en Een Arabische Nachten >>
was bij hem werkelijkheid.
Een schatrijke prins; ook een machtige prins. In den Baroda
Staat, — een eigenaardige Staat gelegen gedeeltelijk in Gujerat,
,gedeeltelijk in Kathiawar, ten Noorden van Bombay, en bestaande, om zoo te zeggen, uit vier duidelijk van elkaar gescheiden
landgebieden : het Zuidergebied van Naysari dichtbij de monding
der Tapti rivier, meestendeels omringd door Britsch grondgebied; het meer specifieke Baroda-gebied, ten Noorden der
Narbada, waarin Baroda, de hoofdstad; het Mehsana gebied,
ten Noorden van Ahmedabad, en het Amreli en Okhamandal
gebied in het schiereiland Kathiawar ; in Bien Staat van
Baroda was de Maharaja almachtig. En geenszins enkel
onndat hij zijn eigen leger had, maar ook en vooral omdat en
de wetgevende en de uitvoerende macht, zooniet theoretisch,
dan toch praktisch in hem samensmolten. In de administratie
van den Staat werd de Maharaja, wel is waar, geholpen door
een << Executive Council >> bestaande uit den Dewan, of Minister
als Voorzitter, drie Naib Dewans of afgevaardigde ministers
en twee andere leden, en door een << Legislative Council >>, bestaande uit een-en-dertig leden, met den daarinbegrepen Dewan
als Voorzitter; de beslissingen van beide << Councils >> waren
echter voor den, Maharaja ten hoogste maar raadgevingen.
Gelukkig voor Baroda, had die schatrijke, praktisch almachtige vorst groote hoedanigheden.
Hij had zijn gebreken.
Natuurlijk. Wie onzer heeft geen gebreken, en wij zijn kristenen.
Hij, hij was en bleef een heiden, een volbloed heiden. NTiettegenstaande en zijn grooten rijkdom en zijn overgroote macht,
(echt Oostersch allebei) had hij toch dat verdient onderlijnd
te worden hoedanigheden, groote, flinke hoedanigheden.
Zijne politick zoowel buitenlandsche als binnenlandsche was wijs, voorzichtig, en toch aandurvend, groot in
den volsten zin des woords. Daarvan getuigden het vertrouwen
.
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dat de Indische Prinsen in hem stelden en de eensgezindheid
met dewelke ze hem als een hunner bekwaamste woordvoerders
verzochten de << Round Table Conference >> bij to wonen in
Londen in 1930 en 1931; daarvan getuigden ook de gehechtheid
en gehoorzaamheid zijner 2.443.000 onderdanen, die fier gingen
op al het heerlijke en schoone dat hun vorst voor hen had
verwezenlijkt.
Hij verdeelde zijn Staat in Prants, ('k zou zeggen : distrikten), de Prants in Mahals (grootsteden) en Peta-Mahals (kleinere steden en dorpen) ; een indeeling die het leven der inboorlingen sekuurder maakte en geruster ; geen kleinigheid in Indic.
De hoof dstad Baroda (112.862 inwoners) begiftigde hij met
een publiek park, schoone publieke gebouwen, een museum met
heerlijke Rajput- en Mohul-kunstwerken, en talrijke Hindoesche
Tempels, deze laatste ten zeerste in den smaak der bevolking
waarvan de vier vijfden den. Hindoeschen godsdienst aankleven.
Hij liet spoorwegen aanleggen : naast de 320 kilometers spoorwegen der private maatschappijen B.B. & C.I. Railway en
Tapty Valley Railway, bezit nu de Baroda Staat zelf weer dan
1156 kilometers spoorwegen ; nog eens geen kleinigheid in
Noorder Indic. Op de Kathiawar kust, in den golf van Cutch,
opende hij de haven van Okha. De teelt van rijst, ricinusolie,
papaver, suikerriet, mails, enz., enz. die 63 percent der bevolking moet onderhouden, vond bij hem steeds aanmoediging en
hulp. Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaring schonk hij
eene som van een crore roepiess, zegge : honderd lakhs of ongeveer honderd en twintig millioen Belgische frank, waarvan de
interest dienen moest tot verbetering en verheffing van landbouw en landbouwers. Door zijn krachtdadig toedoen kwamen
1.125 cooperatieve vennootschappen met 55.000 leden tot stand
en werd een Departement van Handel en Nijverheid opgericht
waaraan de Baroda Staat dankt dat hij nu roemen mag
op eigen handweverijen, gedrukt katoen, lakwerken, huidevetterijen, enz., enz. De Baroda Bank, Ltd., gesticht dertig jaar
geleden, telt nu 21 bijbanken en wordt met rede aanschouwd
als een der vooraanstaande private banken van geheel Indic.
<< Baroda ka Maharaja margaya » << De Maharaja van
Baroda is overleden >>. Hij was groot, ja, en wijs, spijts zijn
overgrooten rijkdom en overgroote macht, niettegenstaande
gebreken, de gebreken van een mensch, de gebreken van een

412

INDISCHE KEONIEK

heiden. Ik persoonlijk zal hem blijven gedenken om zijn schitterende diensten op intellectueel gebied, voor 't welzijn zijner
onderdanen. Hij hield er aan ; en, wat het hem ook kostte, hij
bereikte zijn doe!... in den Baroda Staat zou men niet achterlijk
blijven bij gebrek aan gelegenheid tot een degelijk onderwijs. Het
lager onderwijs wilde hij verplichtend en. kosteloos. Gevolg ? Er
zijn nu 2284 lagere scholen met 237.408 leerlingen, d.i. 75 per
cent der bevolking van schoolgaanden ouderdom. De Staat
onderhoudt honderd en elf middelbare scholen, verschillende
colleges, vakscholen, nijverheidsscholen, een wetenschappelijk
Instituut, normaalscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen ; het Baroda College, aangesloten bij de Universiteit van
Bombay, enz., enz., een groote bibliotheek, 46 stadsbibliotheken,
1017 dorpsbibliotheken en 276 rondreizende bibliotheken. Nog
eens viat dat alles beteekent in Noorder Hindoestan beseft
enkel ten voile wie Indite" kent en Indische gewoonten en Indische zeden.
Baroda ka Maharaja margaya >> << De Maharaja van
Baroda is overleden >>. — Ik persoonlijk zal hem blijven gedenken vooral ter wille van zijn gemoedsstemming tegenover mij
en mijn werk als missionaris te Calcutta. Zijn begrip van onzen
katholieken godsdienst, zijn welwillendheid tegenover onze
zendelingen in 't algemeen zouden best in 't licht gesteld
kunnen worden door de missionarissen werkzaam in Baroda zelf.
Mijn persoonlijke indruk dienaangaande is deze : onze godsdienst
in zijn geheel beschouwd, het werk onzer katholieke zendelingen
in zijn geheel beschouwd, dat alles liet den Maharaja betrek.kelijk onverschillig ('k heb het reeds gezegd : hij was en bleef
een volbloed heiden) ; van lien godsdienst en van dat werk
wist hij nochtans, 't schoonee te waardeeren waar persoonlijke
vriendschap hem aanzette het in acht to nemen. Dit heb ik
meer dan eens ondervonden. Alhoewel ik absoluut niets te doen
had in Baroda of in den Baroda Staat, (onze missie van
Calcutta waar ik werkzaam was ligt zoowat 2154 kilometers
van Baroda) , alhoewel hij er -dus niet het minst belang bij had,
toch behandelde de Maharaja mij onmiddellijk als een
vriend, wel wetend nochtans wie ik was en wat ik was. Telkens
hij naar Calcutta kwam, hield hij er aan me te zien, hij stelde
belang in mijn apostolaat, niet theoretisch alleen maar ook
praktisch : meer dan eens kwam hij me ter hulp voor de armen
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mijner parochie, of voor onze scholen, ja zelfs voor mijn kerk
deze Iaatste hieip hij me heropbouwen, met uitdrukkelijk ver
zoek nochtans er niets van te gewagen, ('k heb dit verzwegen
gedurende ziju leven, hij zal me mijn spreken flu we!
vergèven) . Zou zijn belangstelling ooit abstract geworden zijn?
'k wil zeggen, een belangstelling in onzen godsdienst en ons
werk als dusdanig, afgezien van den persoon van den missionaris ? Dat weet God alleen. Mijn vertrek uit Indië en terugkeer
naar Belgiië in den herfst van 1934 hebben daartoe zeker niet
geholpen. Dat heeft hij me meer dan eens laten verstaan.
Mijzelf toch bleef hij, zelfs hier in België, een trouwe vriend.
Daarvan getuigde zijn belangstelling gedurendemijne ziekte
de eerste maanden na mijne terugkomst, daarvan getuigde
vooral zijn herhaald verzoek Be1gi toch maar te verlaten en
te gaan wonen in Baroda. Heiden als hij was, begreep hij
natuurlijk weinig of niets van 't kloosterleven, en de kloostergelofte van gehoorzaamheid die ons houdt waar onze oversten
ons houden willen.
<< Baroda ka Maharaja margaya >> - << De Maharaja van
Baroda is overleden >>. - Hij was een groot prins, een rijke
prins, een rnachtige prins, een wijze prins, en - daar blijf ik
ook 't gevoeligst aan - voor mij een vriend, een trouwe vriend.
Geboren den Joen Maart 1863, bekiom hij, nog minderjarig, den
27en Mei 1875 den troon ; hij regeerde van af 1881. Zijn
eerste opvoeding was privaat ; in 1880 huwde hij Shri
Chimnabai Saheb, prinses van 't huis van Tanjore. Deze
overleed in 1885. Datzelfde jaar huwde hij Shri Chimnabai
Saheb, van 't huis van Ghatje. Zijn troonopvolger is zijn kleinzoon Gaekwar, Pratapsinha Fatehsinha, Yuvrag van Baroda,
geboren den 29 Juni 1908. De jonge maharaja studeerde op het
Baroda College, te Baroda, op het Deccan College, te Poona, te
Temple Gove, Eastbourne, in Engeland, en aan de Universiteit
van Bombay, en vervulde reeds verschillende belangrijke posten
onder het waakzaam oog van zijn grootvader. Hij huwde
Shrimati Shanta Devi, die hem een zoon gaf, Fatehsinha, en
vier dochters : Mrinalini, Pramila, Raje en Sarla Devi. Den
nieuwen maharaja ken ik niet. Hij is nu reeds even rijk en
waarschijnlijk even machtig als zijn grootvader : moge hij ook
even wijs zijn, voorzichtig en aandurvend, en tegenover de
Kerk en haar zendelingen, tolerant, zoo niet vriendelijk.
-
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Nogmaals Midden-Europa
door Prof. Dr. J. A. VAN HOUTTE

Op Halfmaartdag 1938 verkondigde Adolf Hitler te Linz de
aanhechting van de aloude Oostmark van het Eerste Rijk, het
Rijk van de Saksische en Frankische Keizers, bij het Derde
Rijk. Daarmede viel het doek over een bedrijf van de tragedie
van Midden-Europa, het gebied dat sedert de 1ge eeuw, sedert
het opflakkeren van de nationaliteitsgedachte, nog niet kon
tot rust komen, precies omdat de nationalitaire toestanden er
zoo verward liggen dat het gelijk staat met het beruchte
probleem van de quadratuur van den cirkel een oplossing ervan
te zoeken. Van dat oogenblik af ontwikkelde het drama zich
in snel tempo. Begin October was het de vereeniging van
Sudetenland bij het Duitsche Rijk, aanvang November de terugkeer van Opper-Hongarije tot het land van Sint Steven. En dan
een maand geleden, was het het uiteenvallen van TsjechoSlowakije. Op 14 Maart 1939 riep Slowakije zijn onafhankelijkheid uit, 's Anderendaags, den verjaardag van den Anschluss
van Oostenrijk, kwam de President der Tsjecho-Slowaaksche
republiek, Dr. Hasja, zijn land onder de bescherming van den
FUhrer plaatsen. En op 16 Maart werd de Duitsche Rijkswet
uitgevaardigd waarbij Bohemie en Moravie een protectoraat
zouden uitmaken van het Derde Rijk. Een jaar nadat Oostenrijk van de rij der onafhankelijke staten was verdwenen vieI
'hetzelfde lot te beurt aan een andere schepping van Versailles
en weIlicht juist aan het troetelkind van de peace-makers van
1919, aan Tsjecho-Slowakije.
Het was op de vredesconferentie van Versailles de hoofdgedachte geweest van de Fransche onderhandelaars in Centraal
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en Oost-Europa een barriere te vormen tegenover het Du'itsche
Imperialisme van de voor- oorlogsche periode. Twee elementen
waren daarin van het grootste belang : een sterk Bohemen en
een sterk Polen, vermits het vaststond dat beide staten, op
grond van het nationaliteitenbeginsel, zouden herleven. Op
beide punten werden de Fransche verwachtingen bedrogen.
Polen kreeg niet de uitbreiding en de macht die Frankrijk er
wel had willen aan geven : Groot-Brittann'ie verzette zich tegen
het plan om Polen tot een nieuwe zeer groote mogendheid te
maken, uit vrees dat er van deze zij de later een gevaar zou
ontstaan voor het Britsche Wereldrijk, zooals de ervaring van
de Duitsche eenheid, in de 19e eeuw door Engeland onbehendig
in de hand gewerkt, had geleerd. Tsjechoslowakije daarentegen
werd in 1919 wel wat de Franschen hadden gewenscht : een.
bufferstaat wien het niet aan grondgebied, bevolking en militaire macht zou ontbreken, om Du'itschland te helpen van zijn
traditioneele invloedsgebieden : Hongarije en Zuid-Oost-Europa, te scheiden. De samenkoppeling van Tsjechen en Slowaken
werd door de belanghebbenden zelf gewenscht op het oogenblik
van de vredesconferentie ; wat Karpatenrusland betreft, het
gemis aan ontwikkeling van de overgroote meerderheid van
zijn bevolking maakte de aanhechting bij om het even welken
staat buitengewoon gemakkelijk : men had het evengoed bij
Polen, Roemenile of zelfs bij Liberia kunnen aansluiten als
bij den nieuwen Tsjechoslowaakschen staat.
Wij zeiden zooeven dat de aaneensluiting van Bohemen en
Slowakije door beide partijen op dat oogenblik gewenscht werd.
De vertegenwoordigers ervan hadden op 30 Mei 1918 te Pittsburg (Pa.) een accoord gesloten in Bien zin dat hun samenleven
op federale beginselen zou gevestigd zijn, en de Tsjechische
vertegenwoordiger op de vredesconferentie, de latere staatspresident Dr. Benesj, had in 1919 openlijk verklaard dat de
staatsinrichting van Tsjechoslowakije in groote mate door de
Zwitsersche zou benvloed worden. Ongelukkig genoeg bleef
het alleen bij deze woorden : de nieuwe staat werd zeer spoedig
een zuiver Tsjechisch instituut, waarin de verschillende minderheden, die samen... de meerderheid vormden, eenvoudigweg
niets te zeggen hadden. Geen wonder dan ook dat de nietTsjechische bestanddeelen ervan zich allengs minder en minder
op hun gemak begonnen te voelen, geen wonder dat zich, onder
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het Tsjechische regime, waaraan men gerust den naam van
verdrukking mag geven, stilaan separatistische neigingen begonnen te vertoonen, die natuurlijk door de ontoegeeflijkheid
van de Praagsche instanties werden in de hand gewerkt. Een
begin van ontknooping vond deze ontwikkeling in de accoorden
van MUnchen (29 September 1938) en in de scheidsrechterlijke
uitspraak van Weenen (2 November 1938) waardoor de zuiver
Duitsche en de zuiver Hongaarsche gebieden bij den moederstam werden aangehecht, een gebeurtenis waarin men alleen
het Iogische gevoig van het nationaliteitsbeginsel evenals, van een ander standpunt, van de overdreven centralisatie van de Praagsche overheden kon zien. Evenmin te
ontwijken was de federale herinrichting die thans aan Tsjechoslowakije door de macht van de gebeurtenissen werd opgelegd.
De ontmanteling waarmede de ontneming van de natuurlijke
grenzen gelijkstond, maakte een einde aan de historische rol
van Bohemen als tegenwicht tegen Duitschland, en daarmede
aan de Fransche berekeningen van Versailles. Het had echter,
in ruil daarvoor, alien schijn ervan onder den Duitschen
invloed, die flu niet meer te ontwijken viel, en met een hernieu,wde binneniandsche inrichting, een rustige en vreedzame
toekomst te zullen tegemoet gaan.
Het nieuws dat in de eerste dagen van Maart opdaagde,
dat er in Slowakije een separatistische putch op til was, werkte
dan ook des te meer bevreemdend. Het was immers daardoor
dat de centrale regeering van Praag zich liet geleiden om op
9 Maart de Slowaaksche landsregeering manu militari af te
zetten. Het is flU wel zeer onwaarschijnlijk dat de Slowaken
hierbij heelemaal uit eigen beweing handelden. Voorzeker,
twintig jaar onderdrukking door Praag hadden een wrok en
onderlinkeri afkeer doen ontstaan die in het paar maanden dat
het samenleven op federale basis duurde niet kon uitgewischt
zijn. Maar anderzijds schijnt het wel dat Duitschland sedert
geruimen tijd Slowakije als een troef in zijn spel hield, gereed
om ermede voor den dag te komen wanneer de omstandigheden het zouden vereischen. Er is herhaaldelijk spraak geweest van Slowaaksche zendingen van den Weenschen omroep,
en het ware interessant den inhoud daarvan te kennen ! Wat
er ook van zij, het Duitsche Rijk koos in den binnenlandschen
strijd in Tsjechoslowak
dedevan
ije beslist
zij Slowakije, waar-
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van de afgezette minister-president, Mgr. Tisso, het tot tusschenkomst had verzocht. Hetgeen hierop volgde is bekend :
de president der Tsjecho-Slowaaksche republiek, Dr. Hasja,
vertrok naar Berlijn en werd er << op zijn verzoek >> door den
Fuhrer ontvangen, wien hij, volgens de eenige of f icieele versie,
de Duitsche natuurlijk, zijn onmacht verklaarde om de orde
in zijn land te handhaven, en wien hij << in voile vertrouwen
het lot van het Tsjechische yolk en van het Tsjechische land
in de hand legde >>. Wanneer de oorkonden over de gebeurtenissen werden onderteekend (in den nacht van 14 op 15 Maart) ,
hadden Duitsche troepen al op verschillende punten de Tsjechische grens overtrokken. In een of twee dagen was geheel
Bohemen en geheel Moravie bezet, zonder dat een druppel
bloed werd vergoten, en Tsjecho-Slowakije behoorde tot het
verleden.
Onmiddellijk spande zich geheel Duitschland in om een aannemelijken uitleg te verstrekken over deze nieuwe expansie.
En in feite was de verrechtvaardiging niet zoo gemakkelijk
als bij vroegere aanhechtingen ! De tegenwoordige episode
vertoonde inderdaad een geheel ander uitzocht dan de gebeurtenissen in Oostenrijk en in Sudetenland. Het ligt buiten twijfel
dat in Oostenrijk een merkelijk deel van de bevolking voor
den Anschluss gewonnen was, welk deel is verder onmogelijk
uit te maken, en aldus kon de Anschluss worden voorgesteld
als een uitvloeisel van twee door de demokratische lan den zeif
erkende beginselen : dat van d€ nationaliteiten, en dat van
zelfbeschikking. Hetzelfde gold voor Sudetenland, waar de
knevelarijen van de Tsjechische administratie een rebellie-geest
hadden geschapen, die zijn oplossing kon vinden in een nieuwen
Anschluss bij het Derde Rijk. Maar Bohemen en Moravia waren
thans bijna zuiver Tsjechische gebieden geworden, zoo zuiver
althans als het mogelijk was te bekomen in dit Midden-Europa
waar de volkerenkaart die men terecht of ten on rechte met
de taalkaart vereenzelvigt op een reuzachtige mozalek
gelijkt. Men kon bezwaarlijk verwachten dat de Tsjechen over
zichzelf zouden beschikken om zich aan hun erfvijand aan te
bieden ! Er moest dus een andere uitleg gezocht worden om
de verontwaardiging van schier geheel de wereld of te keeren.
De Duitsche propaganda nam dan ook Naar toevlucht tot
historisehe redenen. Zij herinnerde eraan dat Bohemen en
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Moravie gedurende een duizendtal jaren deel hadden uitgemaakt
van het Heilige Roomsche Rijk van Duitsche Natie, en dat het
dus maar billijk was dat zij tot het Duitsche Rijk zouden terugkeeren. Voorzeker, het aangehaalde feit was onbetwistbaar.
Maar men mocht uit het oog niet verliezen dat het Heilige
Roomsche Rijk een constructie was welke heelemaal niet zonder
meer gelijk te stellen was met het << Derde >> noch met het
Tweede >> Rijk. Of zou het soms in het inzicht van de
Duitsche leiders liggen hun bewind uit te breiden over alle
gebieden ten Oosten van Rhone, Saone en Schelde, Italia en
het meerendeel der Nederlanden incluis ? Wij kunnen bezwaarlijk aannemen dat hun ambitie zoover reikt, en verkiezen dan
ook dit << argument >> verder dood te zwijgen. Ernstiger was
de verklaring van den Fuhrer, op 1 April gehouden, waarin hij
de behandeling van Tsjecho-Slowakije voorstelde als een verwittiging aan het adres van degenen die op omsingeling van
het Rijk aanstuurden. Inderdaad was dit het hoofddoel geweest,
wij zagen het reeds, het hoofddoel van de Franschen bij de
oprichting van het herlevend Bohemen. Maar het was veeleer
te Munchen dat Adolf Hitler de bedoelde verwittiging had
gegeven, met het Praagsche staatswezen tot een vazalliteit te
herleiden, welke iedere deelneming aan verdere omsingelingspogingen tot een droombeeld maakte. De Tsjechische staat is
in de maanden tusschen Munchen en zijn rampspoedig vergaan
een gewillig instrument geweest in de handen van Duitschland.
Dat het Tsjechische yolk de Duitschers niet kon lijden was
geen nieuwigheid, en zal wel niet verbeterd zijn met de gebeurtenissen van verleden maand. En indien president Hasja
werkelijk de anti-Duitsche gevoelens van zijn yolk, overigens
opgelaaid tengevolge van het patente optreden van Duitschland
aan de zijde van Slowakije, niet kon intoomen, zoo twijfelen wij
er niet aan dat een eenvoudige militaire wandeling van de
Duitsche weermacht zou volstaan hebben om de orde te herstellen : daarvoor was geen aanhechting noodig, en de maatregel kon overigens herhaald worden iedermaal zich nieuwe
wanordelijkheden voordeden, hetgene wel niet dikwijls meer
het geval zou zijn geweest ! Neen, wij meenen niet dat er in
de politieke toestanden van het verleden of van den huidigen
dag een zweem van verrechtvaardiging kon worden gezocht
voor het Duitsche optreden op de oevers van de Moldau.
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Economische redenen dan ? Het voorwendsel was eenigszins
beter steekhoudend. De Duitsche economische milieu's, in het
nauw gebracht door de inkrimping van de afzetgebieden, hebben een theorie vooropgesteld die niet zonder meer van de
hand te wijzen is : deze der economische Grossraiime. De
industrialisatie die zich in den loop van de 19e eeuw voltrok
heeft, met de v000rtbrengst geweldig uit te breiden, nieuwe
behoeften gewekt aan afzetgebieden daar de productie niet
meer in het kader van betrekkelijk kleine staten kan aan den
man gebracht worden. De aangewezen handelspolitiek is natuurlijk, in dit stelsel, de vrijhandel. Daar deze echter in gezonde logica niet door een staat alleen, zegge het Duitsche Rijk,
kan beoefend worden, zou in den Lebensraum van het Duitsche
yolk, zegge Midden- en Zuid-Oost-Europa, een stelsel van vrijhandel moeten heerschen, waardoor de Duitsche productie en
handel zouden kunnen bevorderd worden. Tot daar de redeneering, waarvan een verdere schakel verzwegen wordt, en wel
de gedachte dat, bij gebrek aan vrijwillige aansluiting van de
economic van dezen Lebensraum bij de Duitsche, zij ertoe moet
gedwongen worden, desnoods met geweld van wapenen. De
vraag is nu, in verband met Bohemen en Moravie, of deze
gebieden wel een aanhechting noodig hadden om in de Duitsche
levensruimte opgenomen te worden. Wij kunnen het, voor ons
deel, bezwaarlijk aannemen. Het is genoegzaam bekend dat
economische afhankelijkheid meestal niet van de politieke te
scheiden is, vooral niet in het geval van Tsjechoslowakije waarvan het export-industrieele gedeelte, de Boheemsche kom,
practisch alleen door bemiddeling van Duitschland met de
buitenwereld kon in verbinding treden. Een wenk van Duitschland ware ongetwijfeld voldoende geweest om Tsjechie tot een
tolunie of dergelijke regeling te dwingen. Zulken wenk had de
wereld wellicht begrepen, de aanhechting daarentegen begrijpt
en verontschuldigt zij niet
Tenslotte zijn de beweeggronden die Duitschland tijdens de
jongste gebeurtenissen bezielden nog ver van duidelijk. Zou
de verklaring wellicht liggen in een koopje tusschen de twee
mogendheden van de as Berlijn-Rome ? Zou Italic" wellicht
Duitschland bij de scheidsrechterlijke uitspraak van Weenen,
op 2 November jl., slechts terzijde gestaan hebben onder voorbehou.Ad van latere wijzigingen aan het statuut van de Karpaten-
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Oekramne ? Vergeten wij niet dat Polen even goede betrekkingen als Duitschland onderhoudt met Rome. Misschien heeft
het van zijn Italiaanschen vriend bekomen dat hij den Führer
zou bewegen om de gemeenschappelijke grens tusschen Polen
en Hongarije werkelijkheid te laten worden, hetgeen inderdaad
gelijktijdig met de Boheemsche gebeurtenissen geschiedde, en
heeft Berlijn hierin toegestemd mits de toelating Tsjechoslowakije te bezetten, tenminste voor het grootste gedeelte ? Het
is nog steeds onmogelijk meer te doen dan de vraag, of beter,
de reeks vragen te stellen. Eén ding is echter zeker. Het valt
onmiddellijk op dat een verschillende behandeling te beurt viel
aan Bohemen-Moraë eenerzijds, aan Slowakije anderzijds.
Beide eerstgenoemde gewesten werden rechtstreeks onder
Duitsche soevereiniteit gebracht, waarschijnlijk omdat zij niet
genoeg te vertrouwen waren om hun een zachtere behandeling
te hezorgen zooals Slowakije verkreeg : niet genoeg te vertrouwen met name als Duitsche legerbasis tegen het Oosten gericht.
Slowakije, waar de Duitsche invloed zeer sterk blijkt, schijnt
voor zijn deel wel genoeg te vertrouwen te zijn, nogmaals van
hetzelfde standpunt. Op 23 Maart werd tusschen de Duitsche
en de Slowaaksche regeering een verdrag gesloten waarin
Duitschland niet het protectoraat, maar de beseherming over
de onafhankeljjkheid van Slowakije overneemt, m.a.w. een soort
waarborg van de Slowaaksche grenzen. Van de overige artikelen van het accoord spreekt er een van het parallelisme in de
buitenlandsche politiek waartoe de Slowaaksche regeering zich
tegenover Duitschland verbindt. Voor het overige is er alleen
spraak van militaire aangelegenheden. Duitschland verkrijgt
het recht bestendig een smalle strook Slowaaksch grondgebied
bezet te houden, derwijze dat de militaire Oostgrens van het
Rijk een doorloopende lijn zou vormen tusschen Silezië en de
Oostmark. En anderzijds belooft Slowakije haar militaire krachten in enge overeenkomst met de Duitsche Weermacht te
organiseeren. Kortom, Slowakije krijgt een statuut dat zeer
goed aan dat van Egypte herinnert : politieke << onafhankelijkheid >>, militaire vazalliteit. Eenvoudig omdat Slowakije een
territoor is van zeer groot strategisch belang voor het Duitsche
Rijk, met het oog op dezes verhouding tegenover Polen. Het
beschikt niet meer over de Karpaten-OekraIne om ten gepasten tijde het politieke evenwicht binnen Polen, door een
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opstoken van het OekraInische nationalisme, te verstoren. In
ruil daarvoor bezit het thans een uitgestrekte basis op de
Poolsehe Zuidergrens, in een gebied dat eveneens OekraInisch
is van starn, en daarenboven een Ievensbelang heeft voor de
Poolsehe economic, vooral in oorlogstijd : de PoolscIie petroIeumvelden zijn thans irnmers in het onmiddeliiik bereik van
de Slowaaksche Iegermacht, die zeif in nauw verband staat
met de Duitsehe.
Misschien verkiaren deze militaire doeleinden de verbazende
Duitsche houding in Midden-Europa. Er blijft nu te zien of zij
voor het Duitsehe Rijk een versterking beteekent of eerder
het tegendeel. Van militair standpunt is het antwoord niet
moeilijk . . . tenminste in vredestjci, zoolang de militaire machine ongestoord blijft in haar verbindingen. Maar in oorlogstijd, t.t,z. wanneer de bezetting geroepen is om werkelijke
diensten te be2.4jzen ? Het zou niet de eerste maal zijn in de
geschiedenis dat een yolk van verschillenden stam stokken in
de wielen steekt van het militair apparaat van den bezetter.
Want het is ondenkbaar dat de Tsjechen zich door de Duitschers eenvoudig laten assimileeren. En hierin Iigt juist het
verschil met de vroegere annexaties, die, in overeenstemming
met geheel het volksgevoelen of een merkeiijk deel ervan,
een onbetwistbare aanwinst van krachten beteekenden voor
het Derde Rijk. Ditmaal is het begonnen met de bezetting van
vijandeiijk gebied. Voorzeker, de Tsjechische leiders hebben
een verzoeningsgezinde houding aangenomen, die zelfs, op zijn
minst geno men, bevreemdend is. Wij herinneren ons niet foto's
te hebben gezien van Belgische leiders in het bezette gebied
van 1914-1918 die op hartelijke wijze de hand kwamen schudden van de Duitsche bewindvoerders, zooals Dr. Hasja, generaal Sirovy, en anderen nog, het op fotogenisehe wijze gedaan
hebben. Er bestaat ook in het diepste ongeluk dat een yolk
kan treffen, een elementaire waardigheid die het hoeft te
behouden. Daarentegen heeft men een zeker aantal documen. ten te zien gekregen die ons de wanhoop van het Tsjechische
yolk aanschouweiijk maken ; zij zijn weisprekend genoeg. Ver
van een blok aan den voet los te maken, heeft het Duitsche
Rijk er zich een aangebonden.
Er is nog veel erger. Door zijn optreden in Bohemen heeft
Duitschland automatisch een cealitie in het leven geroepen,
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die men zonder deze onbehendigheid, voor zeer langen tijd
van het politiek tooneel verdwenen had kunnen wanen, de
coalitie van alle volkeren die maar eenigszins konden verwachten dat ook zij eensdaags - door het Derde Rijk zouden
aangesproken worden. De economische onderhandelingen die
door Duitschland met Roemenië werden gevoerd, kregen door
den gang van de gebeurtenissen een politiek geurtje ; het
scherper optreden van de Duitsche pers tegen Polen, naar aanleiding van anti-Duitsche betoogingen aldaar, voorspelde weinig goeds ; de aanhechting van Memelland bij het Duitsche
Rijk (23 Maart) bracht een land te meer, Litauwen, onder de
Duitsche hegemonie. Een dreigbeeld teekende . zich met een
onrustwekkende duidelijkheid voor de andere groote mogendheden af, dit van een Duitsche heerschappij over geheel MiddenEuropa. Dat beeld is voldoende geweest om Groot-Brittannie
uit de zoo vaak misbegrepen splendid isolation te doen treden,
zoo vaak misbegrepen omdat zij slechts geldt zoolang een
zweem van evenwicht op het Europeesche vasteland blijft
voortbestaan. En thans zag men weer wat men sinds den tijd
van Napoleon niet meer had gezien : Groot-Brittannie dat de
leiding nam van een coalitie. Een coalitie waarin niet alleen
Frankrijk, maar ook de Sowjetunie, Polen en Roemenie aan
zijn zijde zouden staan, terwijl overigens duidelijk pogingen
werden waargenomen om de verhouding tusschen Italic en
Duitschland minder innig te maken. Op het oogenblik waarop
dit opstel wordt neergeschreven, verblijft de Poolsche minister
van Buitenlandsche Zaken te. Londen. Polen heeft reeds de
toezegging gekregen van den Britschen steun. Het is weinig
waarschijnlijk dat het, zijn politiek van zelfstandigheid getrouw, openlijk een houding van onvoorwaardelijk samengaan
met de Westersche mogendheden aanneemt, waarbij het overigens weinig te winnen heeft. Maar de verzekering van de
Britsche en Fransche hulp in alle omstandigheden waarin het
zich < .in zijn levensbelangen >> zou bedreigd gevoelen, verzekering die wellicht ook in verband met Roemenie te verwachten staat, stelt paal en perk aan de Duitsche vreedzame
opslorpingspolitiek van zijn naburen. De zaken zijn thans
zoover gekomen dat geen enkele dezer naburen nog aan te
tasten is zonder de zekerheid onmiddellijk een wereldoorlog
te ontketenen. Denemarken is een element van de Britsche
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veiligheid in de Noordzee, evenals overigens Zweden en Noorwegen; de Baltische landen zijn, als bufferstaten tusschen
Duitschland en Rusland een element van de Poolsche veiligheid ; Hongarije is evenzeer door Polen als door Italic beschermd; Joegoslavië is een barriere tusschen Duitschland
en de Middellandsche Zee, waar Engeland nooit de tegenwoordigheid van Duitsche zeebasissen zou kunnen dulden. Tenslotte
zijn Zwitserland, Belgiie en Nederland elementen van het
Europeesch evenwicht waarvan de verdwijning voor de Westersche mogendheden niet to dulden zou zijn. De periode van
vreedzame << herziening van de vredesverdragen >> is dan ook
voorbij, en dat is naar onze meening het meest bedenkelijke
gevolg van den jongsten stap van Duitschland op den weg
naar afronding van zijn << levensruimte >>.
Dat feit, alsook de definitieve terugkeer van Groot-Brittannië
tot een vastelandspolitiek zijn van het hoogste belang voor de
toekomst van Europa. De aanslag op Bohemen heeft de geschiedenis van ons oude werelddeel in een nieuwe phase ingeleid, waarin het beslissend element opnieuw zeer duidelijk,
zooals voor den wereldoorlog, de tegenstelling is tusschen
Groot-Brittannië en het Duitsche Rijk. Het is in het Europeesche levensbelang dat deze tegenstelling niet verder meer
verscherpt wordt. De elf de ure is thans voor de toekomst
van ons Continent en van de Westersche beschaving geslagen.
Mocht de twaalfde niet het begin van de katastrofe inluiden,
waarin het kostbaarste cultuurgoed van zoovele geslachten
reddeloos zou ondergaan!
1 April 1939.

424

BOEKEESPR.EKING

BOEKBESPREKING

Gadsdi.enst, Morsel
L. REYPENS S. I., Beknopte Theologie der Christelijke Volmaaktheid
als Christusbeleving. (Bij dragen van de philosophische en theologische
Faculteiten der Nederlandsche Jezuieten, 2e Deel, 1939, Aflevering 1.)
Maastricht, 1939, 128 blz., Fr. 25.
Het ontbreekt in het Nederlandsch niet aan vertalingen van waardevolle
werken over de theologie van het geestelijk ascetis,ch-mystisch leven. In
vroegere tijden heeft zich echter op ons taalgebied een zoo rijke, raseigen
bloaei aan geestelijke geschriften ontwikkeld, dat men noodzakelijk moest
verlangen naar een oorspronkelijk Nederlandsch werk, waarin ook de
kenmerkende trekken onzer spiritualiteit volkomen tot hun recht zouden
komen. Voor dit werk was P. Reypens de aangewezen man. Eers^t en vooral ais
lid van het Ruusbroec-Genootschap en geregeld medewerker van « Ons
Geesteltjk Erb. Daarbij deden zijne geleerde bijdragen in de Revue d'Ascetlque
et de Mystique en het Dictionnaire de Spiritualite hem, ook in het buitenland,
als een bevoegdheid op het gebied der spiritualiteit erkennen. Ten slotte werd
hem de gelegenheid geboden zijne uitgebreide kennissen op gebied van inen uitheemsche spiritualiteit synthetisch te verwerken in, zijn leergang in
ascetische theologie en de theologische Faculteiten zijner Orde to Leuven en te
Maastricht. Het mag een gelukkig idee heeten dat de <Bijdragen der Nederlandsche Jezuiet en» dezen leergang uitgaven en afzonderlijk verkrijgbaar
s^telden.
De door Schr. gekozen titel doet reeds dadelijk het oorspronkelijk Nederlandsch karakter van deze synthese uitkomen, waar hij op de «Christusbeleving ales eenmakend beginsel der geestelijke theologie wijst. Daarin erkent
men dadelijk het leidmotief onzer spiritualiteit, dat voornamelijk langs de
icEvangelische Peerlen>> om de Fransche school van Berulle beinvloedde.
Christelijke , volmaaktheid is volmaakte Christusbeleving, en deze wordt
kernachtig bepaald (blz. 31) : <<het wezenlijk en bewust vereenigd-zijn met, en.
gelijkvo rmig-zijn aan het leven van Christus, zoover mogelijk naar de volle
znaat onzer persoonlijke roeping binnen het Mystiek Lichaam».
Rond deze kerngedachte word:t alles wat op de theologie der christelijke
volmaaktheid betrekking heeft gegroepeerd onder volgende verdeelingen
Algemeen deel, met vier hoofdstukken : I. Het Begrip der Volmaaktheid
II. Algemeene voorwaarden van het nastreven der volmaaktheid, en daardoor
aangewezen algemeene middelen ; III. De moreele inspanning naar gelUkvormigheid met Christus, of de eigenlijke ascese ; IV. Het vrb met God medegewildee, maar psychologisch als Godlijdend ervaren, opgevoerd worden tot de
vohnaaktheid in de mystiek. Bijzonder deel, met twee hoofdstukken : I. De
volmaaktheid in het religieuze leven ; II. De volmaaktheid in de wereld (in
den priesterlijken staat, in den huwelijken staat, buiten het huwelijk).
De middelen en methoden der volmaaktheid komen «in hun organisch
verband met verschillende aspecten van het streven naar volmaaktheit ter
sprake. In den beknopten en schematischen vorm, die bij een handboek past,
wordt aldus een volledig overzicht der theologie -der volmaaktheid geboden,
waaribij geen einkel probleem, dat zich heden ten doge op dit uitgestrekt gebied
stelt, wordt voorbijgezien, terwijl welgekozen bibliographische gegevens tot
daeper ingaan op omstreden punten en persoonlijke studie aanzetten. Alwie
degeltjke orientatie op het gebied der spiritualiteit in het algemeen en kennismaking met de al te zeer verwaarloosde schatten onzer Nederlandsche
ascetische en mystische schrijvers verlangt, zal in dit boek zijn gading vinden.
Personen- en zakenregisters verhoogen nog de bruikbaarheid van dit keurig
uitgegeven werd.
E. Druw6
,
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L'Action Catholique et lea Nat om, aetes du Congres S :oe t t in G de
1'A.C.J.B. — Ed. de 1'A. C. J. B., Leuven, 1938, 3 bl;d.
Nuchtere menschen stellen steeds de vraag : waar zijn de vruchten van de
congressen ? Hier krijgen ze een schitterend en weisprekend ant° woord. De
publicatie — keurig en klaar — van de referaten van het Luiker-Congres,
enkele maanden na de zittingen, zijn een eerste en zeer doellmatige realisati.e.
De titel is op zich zelf reeds een aanbeveling. Het motto van di-t kongres
L'Action Catholique au service de la nation > zal bij -sommigen wel ietwat
argwaan wekken : die moeten vooral deze vers,lagen lezen. V1amingen zijn
vooral bedacht om K. A. en natie zorgvuldig en bijna angstvallig uit elkaar te
houden. Hierorn j uist kan een bad in deze kloeke en gezonde chrLste iJ1:e
atmosfeer, oak en vooral hun goed doen.
In 1927 bestudeerde het kongres -der A. C. J. B. het probleem der faxnilie
in 1931 het Beroep, en in 1938 de Natie. Eenig-machtige synthese. Gezegende
jeugd die zoo breed en zoo stevig wordt voorgelicht en opgel.eid.
,De behandeling van << De Natie >> is niet enkel van een akute aktualiteit , zij
is vooral van een dringende noodzakelijkheid. De katholieke positie op dit
gebied is te weinig bekend, zelfs in katholieke milieus.
Wat wij hier te lezen krijger, is hooge vuigar°isatie, rns,ar alles beh aloe vulgair.

Het is het werk van zeven ploegen die achttien maand arbeidden. De knapste
koppen van het land komen hier aan het woord. Alle rapporten zijn niet even
hoogstaand : allen zijn het lezen waard. Doctrinaal brengen -de meeste niet
veel s►ensationneel nieuws ; de jeugd moet eerst met de stevig-gevestigde leer
vertrouwd en ;ervan doordrongen worden. Het interessante is dat de traditionneele leer hier telikens zoo direct en zoo oprecht mogelijk aan de tijdelijle en
plaatselijke aktualiteiten wordt getoetst en aangepast. Dit doctrinaai kongres
was, in dezen zin, zeer practisch.
Een eigen voortreffelijkheid van deze rapporten is ook de breedheid en
alzijdighei-d der synthese. Naast de algemeene inleidende of slotreferaten, komen
al de groote vragen van het nationale leven aan de beurt : civiek en kultureel
leven in den eersten band ; lichaamsku+l^tuur, militair en koloniaal leven in den
tweeden ; internationaal leven en geschiedenis in den derden band.
Tesamen vormen deze drie boekdeelen een rijk, practisch en stevig handboelc
voor jaren studiekringen. Herhaald zullen Vlaamsche lezers den indruk krijgen:
hoe rijk is ons Vlaamsch nationaal leven, en hoe weinig zijn wij zelf daarvan
bewust. De Walen hebben zich hier herhaald aan onzen rijkdom gespiegeld ;
konden wij van hen wat weer bewustzijn krijgen.
L. Arts

Dr. Robert G ,CSCHE, P1 gcrndd l rcic. — Herder, Freiburg i. Br.,
244 blz., R. M. 4,20; geb. R. M., 5,50.
Ter gelegenheid van den vijftigsten verjaardag van den schrijver,
er, werden
enkele van zijne artikelen en radiospreekbeurten gebundeld. Deze artikelen
zijn << Auseianderzetsungen >> op de voorposten van het theologische frond
minder een controverse dan een doorloopend gesprelk, met de mee.13 L
markante geesten van dezen tijd : Heidegger en Jespers, Kierkegaard en
Karl Barth, Moehler en Vonier. Kultureele, philosophische, kultuurhistorisce
^
en theologische kwesties worden grondig en levendig behandelcl : gcschiedenis en natuur (dit eerste artikel is wel het zwaarste) , God en wereld,
algemeen priesterschap, Schriftuur en Kerk, natuur en gcnade. Hond
deze speciale kwesties opent schrijver breede en oorspronkelijke vergezici.i n.
De eenheid van dit werk ligt in den geest en de methode wwJaarmee al
deze vragen door Grosche behandeld worden : open en positief, vrijmoedig
en klaar. Als eclaireur op de voorposten loopt schrijver vaak op gewaagde
pasbruggen : doch steeds met vasten voet. Zijn theologisch oeuvre vormt
een fragmentarische synthese van de heerschende eigentijdsche philosophische
en theologische stroomingen. Zijn Auseinanclerzetsungen met de hedendaagscbe
protestantsche stroomingen doen one dieper doordringen in den r•;jkdory
van one eigen katholieke posit ies. — T'arr: elijk zwaar op de hand : _ s
<< vincenti datur manna a,bsconditum_
L. Art.3

Romano GUARDINI, God, vert. door B. Van der Hallen. — 120 biz.,
Fr. 10.
Wat Guardini schrijft is nooit banaal. Men zou hem, zonder al tc sterke

overdrijving << den Duiteehen Newman » kunnen noemen, orn zijn yhxnigheid,
zjjn oprechtheid, zijn fijne tact. Zijn woorden, ook in dit boekje over God,
zijn « real words >>, volkomen levenswaar : het is een dialoog, van ziel
tot ziel. Daarbij zijn woorden over God en zijn Voorzienigheid, woorden
voor dezen tijd. Guardini vertalen is geen kleinigheidje : Beatrijs Van der
Hallen is erin geslaagd, met een fijne pen, de subtielste nuances weer te
geven.
L. A.
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Dom Anscar VONIER, O. S. B., Do Heilige Geest en Christus Mystisch
Lichaam. -- Nederl. bewerking door H. Reynen. -- Foreholte,
Voorhout, 1937, 195 blz., gen. Fr. 38., geb., Fr. 52.
De Benediktijn Vonier is met den Jezuiet Goodier, wellicht de degelijkste
en meest gelezen auteur, in de hedendaagsche geestelijke litteratuur van
Engeland. -- De schrijver van « Klassiek christendom >> is klassiek ook in
dit werk over den H. Geest en de Kerk. Hij is daarbij steeds volkom.en
oorspronkelijk en persoonlijk. Zoo wordt het verrassend te bestatigen hoe
aktueel en hoe modern dit klassieke christendom is.
Dit werk over den H. Geest en de Kerk is een van de allerbeste onder
de zeer vele die over dit onderwerp geschreven werden. De meest actueele
vragen van de ascese en de mystiek : wezen en werking der goddeluke
deugden en der gaven van den H. Geest, wordenr bier rustig en grondig
opgelost in een machtig-gebonden synthese. << Een visie vol verrassingen en
zonder gemeenplaatsen ». Inderdaad : de ontdekking van het eeuwige
Christendom door een man van onzen tijd. .
De hoogste extasen en de pijnlijkste tekorten worden hier van binnenuit verkla.axd : dit bovennatuurlijk realis;me levert meteen den grondslag
voor een onverwoestbaar christelijk optimisme : blijvende pinkstervreugde. De
hoogste en meest vooruitstrevende theologische beschouwingen worden
bevattelijk voorgesteid : door beelden belicht en in << levende >> taal meegedeeld.
Andere werken leerden ons de Kerk zien in de wereld : Vonier leert ons
de wereld zien in de Kerk.
L. Arts

William PATON, Das Christentum im Ringen des Ostens. 211 blz.,
RM. 2.90. — Kirche and Welt in oekumenischer Sicht. 308 blz.,
RM. 2.70. — Die Kirche Christi and die Welt der Nationen. 308 blz.,

z.p. -- Huber, Leipzig.
Dee Brie boeken vormen den 11e, 12e en 13e Band der Serie « Kirche and
Welt, Studien and Dokumente », uitgegeven door de << Forschungsabteilung >
van den Oekrainischen Raad voor praktisch Christendom. De serie wordt
drietalig uitgegeven : Church and World, Londen.; Egli.s,e et monde, editions
« Je sers )o, Parijs ; in het Duitsch to Leipzig. Uitgaande van de bijna
uitsluitend protestantsche vereeniging, verdienen die werken nochtans een
warme belangstelling van ons katholieken om de algemeenheid der behandelde
problemen en ook om den ontegensprekelijken ernst der behandeling. Het
eerste werk is de vrucht van een gods-dienstige verkenningsreis in 1935-1936
ondernomen uit Engeland over Amerika en Canada naar het Verre Oosten :
Japan, Korea, Mandschukuo, China, het Maleisch schiereiland, Java, Indie
om langs Egypte en Palestina terug to keeren. In het eerste deel <Eindrucke >
geeft W. Paton zijne waarnemingen weer over de volkeren, hun godsdienstige
gezindheld en den toestand -der protestantsche missien. Hoewel de ras opeenvolgende gebeurtenissen in het Verre Oosten alles overhoop gebracht hebben,
toch behouden de waarnemingen van den schrijver hare waarde, omdat zijn
schrandere blik diep onder het oppervlakkige en veranderlijke doordringt en
zijn echt christelijk-e sympathie hem het volksgemoed doet begrijpen. Hij stipt
immers met juistheid de oorzaken en richtingen aan die tot de verdere
geweldige ontwikkeling leidden. In het tweede deel : «Besinnung», behandelt
hij enkele -belangrijke vraagstukken over wezen en oorsprong van het Missiewerk, maar vooral over hetgeen ook het onderwerp zou wezen van het
<< Oxfordconicress >> de Christelijke Kerk tegenover yolk en Staat, alsook tegenover den omniekeer in de sociale en economische orde. Tusschen de verscheidene
tegenover elkaar staand-e ideologieen : Fascisme, Kommunisme, Democratie,
geeft schrijver den voorkeur aan het democratisch systeem, dat geen regressive
is als de andere, mits de economische vrijheid de politieke, komt volmaken en
de democratische staatsman niet tevreden is met het terugwijzen der beide
andere ideologieen doch zelf die vraagstukken aanpakt die zij zoeken op te
iossen. De Kerk staat in die landen voor eene bedreiging doch ook voor
eene hoop.
Het tweede boek omvat de verslagen van de << Wereldconferentie der Kerken
die in Jul! 1937 te Oxford gehouden werd, de derde van dien aard. De twee
eerste grepen plaats te Stockholm in 1925 -en te Lausanne in 1927. Ditmaal
gold het het standpunt der Kerken vast te stellen tegenover het wetenschappeltjk probleem. Rome, hoewel het die rechtzinnige pogingen met sympathie
begroet, n^ani or om zeer begrijpelijke reiden niet officieel noch officieus deel
aan. De vorige conferenties hadden bewezen hoe lastig het is tot overeenstemwing te komen tussohen de verscheidene kerken die er geene eenheid van leer
op nay houden. Ook werd het werk voorbereid door een boek a The Church
and its function in Society >> waar Dr. Visser van 't Hooft en Dr. J. H. Oldham,
.zich gelastten met het vaststellen der beginselen en richtlijnen der Conferentie.
Toentertijd oordeelde een verslaggever van de << Times >>, dat de vergadering
zich beter onledig gehouden had met geloofspunten dan met politieke vraag-
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stukken. Dergelijke kritiek is niet gerechtvaardigd daar de Kerk haar doctrinaal
standpunt tegenover die problemen moet nemen. Buiten het voorbereidend
werk, werden voor leder der vijf secties uitgebreide rapporten voorgelegd van
de verscheidene legaties, daarna omgewerkt om eindelijk tot cen kortere
redactie te komen die het standpunt der kerken zou uitdrukken. De vijf secties
werden belast met de behandeling van volgende problemen : Kerk en gemeen,

schdapsieven ; Kerk en Staat ; Kerk, Volk en Staat in hunne betrekking tot de
economische Horde; Kerk, Volk en Staat en het probleem der opvoedin^g; Kerk

en Staat en de Wereld deer naties. Voor de twee eerste vraagstukken ligt ook
het uitgebreide verslag voor. Eene boodschap aan de christelijke Kerken vat
dan het standpunt der Conferentie samen. Met diepen ernst, met groote
rechtzinnigheid, maar ook tactvol opgesteld verdienen die verslagen onze
eerbied en onze aandacht, want het meet niet immer een gemakkelijke taak
zijn de doctrinalee verscheidenhei d der leden tot !die eenheid van zi.enswijze
te brengen.
De titel van het derde werk valt samen met het onderwerp der vijfde sectie
der Conferentie en het behandelt in negen studies van vooraanstaande geleerden den •demonisc.he invloed der nati-onal-e souvereiniteit, ;de ethisahe :grondslagen van eene internationale ordee ; de stoffelijke grondslagen ; eenige beschouwingen om tot eene christeljke opvatting te komen der internationale rechtsorde; hot vredesprobleem in eene dynamische wereld ; de tragedie van den
oorlog en de hoop op vrede ; de Kerk van Christus en de internationale orde;
oorlog en vredestichten ; de godsdienstige grondslagen van het pacifisme. Al
kan men het niet eens zijn met enkele historische beschouwingen (in bet
eerste opstel b. v.) en blijft noodzakelijker wijze het begrip van de Kerk
eenigszins vaag buiten de Roomsche Kerk, toch zullen die opstellen klaarheid
scheppen en stellen zij eene waardevolle daad. Eene nota kondigt een nieuwe
publicatie aan, waar ook katholieke geleerden a nn zullen medewerken, met als
titel : t( De Kerk van Christus, hare heilende, vormende en ordenende kracht
voor den mRensch en zijn wereld >>.
Alex. De BH
,

,

Leo RUGER, Lebendiges Christsein im Werktag. — Schoningh, Paderborn, 364 blz., R. M. 6,50.
De eerste reeks sermoenen van Leo Ruger, werd in zes maanden uitgeput.
Hier volgt een tweede reeks, die voor de eerste niet onderdoet. One a leven
in Christus >> — onderwerp van de eerste reeks — wordt bier pastoraal
uitgewerkt, in 53 preeken (een volledige jaarkrans) in drie deelen : de
christen on zijn medem-en.schen ; de christen en de « dingen » ; de christen on
zijn arbeid. Het leidmotief is, hoe de christen in alles God zoekt en vindt.
De band belooft << moderne ascetische preeken >> — de band beantwoordt
volkomen aan die opgave. Het « levend Christendom >> is niet enkel veeleischend, het eischt alles op, maar om alles vergoddelijkt terug te geven
in dezen zin zijn deze preeken ascetisch. Modern zijn ztj, in den besten
zin van het woord, door inhoud en voorstelling. Alle aktueele vragen
worden er belicht : kerk, parochie, biecht, Mariadevotie, priesterschap, enz.
Maar ook : sport, gezondheid, kunst, vreugde, enz. De voorstelling tintelt
van ac leven > : snedig een raak, inslaand en meeslepend, litterair-verzorgd
en toch gemoedelijk-pastoraal. Treffend is hoe Schri ver de Schriftuur
c levendig)> maakt in zijn predikatie. Eindelijk : doorheen al deze sermoenen
waait een brier van krachtig en gezond christelijk optimisme.
Werk van de bovenste plank, dat ons gretig doet uitzien naar volgende
reeksen, en ook naar een knap vertaler. Deze grootstadspastoor biedt ons
meer en beter dan gesneden brood : een levend voorbeeld van moderne
pastorale predikatie.
L. Arts

P. ROMUALD, O. M. Cap., Een heilig Bankier. — Serie Strijders voor
het Godsrijk nr 2, Franciskaansche Standaard, Antwerpen, 1938,
160 blz., Fr. 15.
Deze heerlijke levensbeschrijving mag er zijn, om bij al onze katholieken
deze waarheid diep in te prenten, dat ook in de moderne omstandigheden,
in het zakenleven in de wereld, oprechte heiligheid mogelijk en zelfs niet
zoo moeilijk is. Als student, technisch bestuurder, officier, bankier, afgevaardigde bij den Pruisischen Landdag, strijder tijdens den Kulturkampf,
inrichter van vele ondernemingen ten goede, leidde Hieronymus Jaegen
een voorbeeldig leven, in innige vereeniging met God. Zooals velen moest
ook hij door noesten arbeid zijn kost verdienen en een « plaats >> bemachtigen,
en anderzijds soms wat ontspanning nemen, ook in Vlaanderen, te
Blankenberge ! Maar altoos deugdzaam en ingetogen, correct en beschaafd,
sprak en handelde hij voortdurend volgens zijn diep-katholieke overtuiging,
als een man van geloof. Sommige trekken zijn ons minder sympathiek,
maar ze komen uit de Duitsche mentaliteit.
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Misschien had de uiteenzetting hier en daar nog meer pakkend, levendig
en psychologisch kunnen zijn. Zekere. . . drukfouten ontsieren het boek...
Maar dat lijken kielnigheden, als men den grooten dienst waardeert door
den Eerwaarden Schrijver aan onze katholieke intellectueelen iewezen
mochten zij alien dit werk met ve1 belangstelling en vrucht lezen
J. Salsmans

H. de VRIES de HEEKELINGEN, Juifs et catholiques. - Grasset,
Parijs, 225 blz., Fr. 18.
Schrijver is een specialist : dit geeft echter bier geen waarborg voor
objectiviteit en sereenheid. De naam van enkele katholieke schrijvers,
wier uitlatingen zeer onsamenhangend worden aangehaald, bewtjst al niet
veel meer. Het eerste hoofdstuk over Racisme doet oppervlakkig en
simplistisch aan. Hier is stellig meer dan << une defense assez vigoureuse
contre l'influence des Juifs >>.
L. Arts

Prof. Dr. V. M. KI7IPER, 0. P., De Katholleken on Spanje. - Coil.
Waarheid en Leven, N. V. Paul Brands, Hilversum, 1938, 132 blz.
Krachtig en bewogen pleidooi voor het nationals Spanje, aan de hand
van den brief der Spaansche bissehoppen. De meest vocnkomende bezwaren
worden stevig geweerd : fascisniie, sympathie voor Hitler, totalitaire ooriog,
deportatie van Basken, luchtboinbardemerten, enz. - Breed en scberp
tevens, wordt het katholieke standpunt in deze in-den-groncireligieuze
aangelegenheid aangegeven en verdedigd.
L. Arts

Dr. Fl. PEETERS, Het Bruine floijevisme. - Geloofsverdediging Antwerpen, 470 blz., Fr. 12,50.
Dit •boekje van Dr. Peeters behoeft geen aanbeveling meer : het is
sterker dan de hevigste aanklacht : het onbevangen getuigenis van een
schrander, goed ingelicht, en objectief observer.
L. Arts

Jan OUWENDIJK, Pius X - Serie : Gemeenschap der Heiligen, 1938,
150 blz.
Viotte, boeiende levensbesehrijving van een heilige en sympathieke figuur
de beste die wij in het Nederlandsch kennen.
. L. Arts

Alb. SCHELFHOUT-VAN DER METJLEN, Jongeman luister cens Meisje verdiep je : Tegenstellingen. - Romen en Zonen, RoermondMaaseik, 65 en 64 blz., Fr. 9 en 4.
Een kwieke moeder keuvelt hier onder vier oogen met haar grooten
zoon en dochter. Pittige jeugdige levenswijsheid, die ongemerkt het meisje
verdiepen en den jongen hooger halen zal. . . En ze zullen luisteren ; de
jongen nog gretiger dan het meisje.
L. Arts

DE CLIPPELE S. J., Brieven aan eon Moeder. - De Bode van hot
H. Hart Aiken, 170 biz., Fr. 10.
Do vole kommervolle vragen van moderne moeders aangaande de opvoeding
van grootere kinderen, worden hier beantwoord door iemand die even
goed de moeders als de jeugd en den tijd kent. Gedegen christelijke wijsheid.
. L. Arts

Hot Christoijk IIuwe1jk. Tekst van P. FLEERACKERS, (naar den
Franschen tekst van P. SCHEUER), platen van SERVAES. - Dc
Grève, Brussel, Fr. 40.
Het idee van dit << Album >> is geheel nieuw : een ideaal geschenk voor
christelijke verloofden. Korte hoofdstukken behandelen sober en rijk tevens,
de groote levensvragen : met den heiligen ernst van een meditatie en de
innigheid van een lied. Feestelijk-voornaam uitgegeven, en oorspronkelijk
geillustreerd door teekeningen van Servaes.
L. Arts

Anton KOCH, Ilomiletisches Handbuch. Erste Abteilung : Homiletisches

Quelienwerk, Band M. - Herder, Freiburg i.Br., 1938, VIII484 biz.
Dat de drie eerste deelen van dit homiletisch standaardwerk zoo spoedig
op elkaar volgden laat verhopen, dat het gansche werk met zxjn tien
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deelen binnen afzienbaren tijd beschikbaar zal zijn. Btj het verschijnen
der vorige deelen (zie Streven, December 1938, blz. 158-162) werd uitvoerig
over de opzet van dit werk en de wijze van voorstelling gehandeld. Voorliggend deel is in twee groote afdeelingen gesplist : Het leven met God, —
Het leven in de gemeenschap. Onder den eersten titel worden onder meer
behandeld : Geloof, ongeloof, bijgeloof ; gebed en inwendig leven ; de zonde.
Onder den tweeden : Het huwelijk, de familie, de sociale gerechtigheid. Dit
alles over twee honderd onderwerpen verdeeld, die geen enkel aspect buiten
beschouwiag laten.
E. Druwe

Nic. SNIEDERS, Mgr Ferdinand Hamer. — J. J. Romen en Zonen,
Roermnond-Maaseik, 182 b1z., gen. Fr. 25, geb. Fr. 35.
Sedert jaren heeft Nymegen een standbeeld opgericht aan Mgr. Hamer,
een van zijn roemrijkste zonen. Deze levens.beschrijving wil aan geheel
Nederland dezen grooten Nederlander idoen kennen. Totnogtoe bestond er
enkel een handschrift van P. Druding, S. J.. Het wordt pier tot een
vlotte, boeiende, rijk-geijlustreerde en ontroerende geschiedenis uitgewerkt.
Voor Zuid-Nederlanders heeft dit leven een bizonder 'belang : Mgr. Hamer
is een hoofdfiguur in de eerste heldenpleiade der Paters Scheutisten.
Herhaald ontmoeten wij op den levensweg van Mgr. Hamer groote Vlamingen :
PP. Verbist, Bermijn, enz. — Rond de figuur van zijnen geloofsheld, heeft
Schrijver de bewogen en bloedige maar eenig-roemrijke geschiedenis
geschetst van de Chineesche Missie op het einde der vorige eeuw.
L. Arts

L. BENDER, Verminken en onvruchtbaar maken. — Brand, Hilversum,
130 blz., f. 1.25.
Dit is de vierde en laatste brochure van Prof. Dr. Bender, in de reeks
<< Waarheid en Leven », over het vijfde gebod. Zij handelt in hoofd zaak
over de l.ichamelijke ongeschondenheid, en bestudeert met gepaste nauwgezetheid het probleem der onvruoh.tbaarmaking of sterili'satie. Al de
moreele problemen die met het lichamelijk zelfbehoud samenhangen worden
principieel behandeld en van onaantastbare zedelijke beginselen streng
logisch afgeleid. Voor sommige bijzonderheden meent S. te moeten afwijken
van de meening van Dr. Van Rooy in zijn boek << Het onvruchtbaar maken
van den mensch » (zie bespreking in Streven, d. j., bl. 92-93), in den
grond van de zaak is nochtans het verschil gering, en levert dit boek
eens te meer het bewijs van de consequentie van de katholieke leer met
betrekking tot deze belangrijke problemen.
F. De Raedemaeker
,

J. A. J. TER HEERDT, Onwijze wjsheden. — Fidelitas, Amsterdam,
96 blz.
Leulk, snedig en raak, maar tevens ook stevig en grondig antwoord op
de meest voorkomende opwerpingen. Vulgarisatie, maar die heelemaal niet
vulgair is.
L. A.

A. W. TER MAAT O. P., De Ooddeltjke Overlevering. (In de serie
t Katholieke Levenswijsheid >>) . — Paul Brand, Hilversum, 1939,
62 biz., f. 0.65.
Blare uiteenzetting van het begrip der Overlevering en verdediging ervan,
als kenbron der goddelijke Openbaring, tegen het protestantsch beginsel,
dat de Bijbel alleen als dusdanig laat gelden.
E. D.

J. LAMMERTSE Lz., Wat de LIervornning bracht. (In de serie << Schijnwe rpers >) . — Het Spectrum, Utrecht, 110 b1z., f. 0.90.
Onderhoudend geschreven b oe.kje dat aantoont tot wat een versplintering
het protestantsch beginsel leidde. Buiten Lutherianisme en Calvinisme, komen
ter sprake : De Apostolischen, Het Leger des Heils, de Pinksterbeweging,
De ernstige Bijbelonderzoekers, De Adventisten, De Baptisten, De Morrnonen.
E. D.
,

Gewijde Geschiedenis. — Nieuw Testament. — Door de Zusters Annonciaden van. Huldenberg, 448 b1z., Fr. 10.
Het heeft er heelemaal den schijn naar dat we voor het godsdienstondericht, al khans in de Lagere School, nu toch eens een mooie reeks
frissche handboeken gaan krijgen. — Na de << Evangelielessen >> en de
< Geschiedenis van de eerste Kerk >> beiden eerder bestemd voor de leer-
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kracht, — hebben de EE. Zusters Annonciaden nu ook een handboek voor
:G+ewijde Ge^schiedenis - Ni,euw Testament > uitgegeven.
Dit handboek ligt heelemaal in de lijn van de hernieuwing door het
Programma van Mechelen ingeluid. Het bijbelverhaal is netjes verteld,
keurig geillustreerd en gevolgd door praktische oefeningen, die het kontakt
met het leven van het kind verzekeren.
Het handboek kost Fr. 10. -- Sommigen zullen — ten onrechte — den
prUis te hoog vinden. Het mooet er toch eens meee uit zijn, dat de handboeken
voor godsdiensto^nderrich^t die mins^t verzorgde, en de inees;t slordige waren.
J. Jageneau

Ida-Friederike COUDENHOVE. Der Kristall. Ein Buch fur Madchen. —
Herder, Freiburg, 307 b1z.
Een heerlijk boek ! Het leven van de vrouw en het meisje ligt er in zijn
mooie verscheidenheid in weerkaatst, als in zoovele facetten van zuiver
kristal 2,.
De heilige, de moeder, de wedu'we, het meisje dat s tudeert of tennist
en turnt leven in dit boek naast elkaar. En wat er ook verteld wordt in
dit boek, ook over de pijnlijke conflikten, waarbij een . meisjesziel allicht
gekneusd wordt, steeds straalt over al de verhalen heen, de blije zon van
de christelijke levensopvatting.
J. Jageneau
,

Wijsbegeerte.
ARISTOTELES — THOMAS VAN AQUINO, Inleiding op de metafysica

M. — J. J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 58 b1z., Fr. 8.
Met dit derde deeltje eindigt Dr. van Benthem, 0. P., de vertaling van
het commenta:ar van St Thomas op de Inleiding tot de metaphysica van
Aristoteles. Het gnat hier vooral over het bespiegelend, theoretisch en
practisch karakter van de eerste philosophie. De vertaler geeft ook bij
wijze van aanhangsel de vertaling van de eerste hoofdstukken van de
Summa contra Gentes waarin de H. Thomas de verhouding van de rede
en het geloof behandelt. De driel deeltjes van deze Inleiding vormen een
mooie aanwinst voor de uitstekende reeks << Wijsgeerige grondbegrippen >>.

F.
Maurice LECAT, La philosophie de Maeterlinck. — Anc. librairie - Castaigne, Brussel, 406 blz., Fr. 28.
Maeterlinck is op de eerste plaats een dichter, en de vele pseudo-philosopische
beschouwingen die hij den — dikwijls onwetenden . — lezer ten beste geeft,
zjjn niets anders dan wazige verdichtsels, waarin wijsgeerige termen den
schijn moeten geven van weten schappelijkheid. M. Lecat ontmaskert in
zijn boek dat oneerlijk spel dat voor een echten wijsge er — of voor elkeen
die ook maar ietwat afweet van de wijsbegeerte — eenvoudigweg onuitstaanbaar is. Men zou het scrupuleuze zoeken naar en rangschikken van al
de philosophische ons^makelijkhe^den van. Maeterlinck, voor een ijdde1 bedrijf
wenschen te aanschouwen. Maar de magie van den dichter werkt zoo
sterk in op de verbeelding van vele lezers en lezeressen zonder philosopische
vorming, dat ze zich werkelijk in contact wanen met een diep-denkenden
geest, en dat het requisitorium van M. Lecat zijn nut kon hebben om
deze misleiden van de hypnose naar het heldere licht der rede te brengen.
Het lboek verdient bijgevolg vooral verspreiding in die middens waar
Maeterlinck voor een denker doorgaat.
F. De Raedemaeker
,

,

Walther KRANZ, Vorsokratisehe Denker. — Weidmannsche Verlagsbuchhandlung,Berlin, 186 bdz., R. M. 4.60.
Het voornaamste werk over de voorsocratische philosofen is dat van
H. Diels, maar het is zeer uitgebreid en niet in ieders bereik. W. Kranz
heeft Diels' standaardwerk benut om een meer overzichtelijke uitgave
te bezorgen van de strict wijsgeerige teksten die ons uit deze periode
overgebleven zijn. In een ko'rte inleiding (14 bladzijden) schetst hij de
ontwikkeling van het wijsgeerig denken in Griekenland vanaf den
oorsprong tot aan Socrates. Volgt de Grieksche tekst der fragmenten
met er naast de Duitsche vertaling. Voor elken schrijver heeft men telkens
enkele biographische bijzonderheden (Nachrichten), waarop een of meer
fragmenten uit zijn werk. W. Kranz bezorgde ons een zeer bruikbaar
instrument dat ons toelaat een voldoende kennis te verwerven van de
eerste wijsgeerige bespiegelingen der Grieken, die de verschillende richtingen
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hebbn bepaald in dewelke de Westersche philosophie zich voortaan zou
ontwikkelen.
F. De Raedemaeker

W. MULLER, Charakter und Moral. - Ernst Reinhardt, MUnchen,
128 blz., gen. R. M. 3.80, geb. R. M. 5.50.
Het nieuwe boek van Prof. Willy Muller neemt een karakteristieke
plaats in in de overvloedige Duitsche litteratuur over het ethisch probleem.
De zedelijkheid is volgens hem een metaphysisch•e oerkracht die zich ult in
het streven naar kultuurgoederen : naar schoonheid, goedheid, waarheid,
gerechtigheid. Deze vier gronclrichtingen vervangen de vier kiassieke hoofd
deugden. Het nastreven van deze <<kulturelletn Hothwerte > voert den
mensch op tot de vier << moralischen Hochwerte >> : de plicht, de eer, de
trouw, het mede-voelen. Tot deze indeelingen komt S. eerder door een
soort inductie van de moreele waarden ; een systernatische afleiding schijnt
te ontbreken. Het verband met het << spiritueel-animistisch schema > van
den mensch, dat men in het eerste deol van het werk vindt, is niet duidelijk.
Tegenover den invloed van het ras op het karakter en op de moraal,
staat Muller sceptisch en cerder afwijzend. De ethische waarden zijn
universeel, aan geen enkel yolk noch ras gebonden : het ras heeft slechts
een zeer beperkten en secundairen invloed. De accidenteele verschillen die
de ethische opvattingen van verschillende volkeren, en van dezelfde volkeren
op verschillende tijdperken, kenmerken, zijn veeleer te wijten aan het
geographisch en sociaal midden waarin de geslachten opwassen (op blz. 89
en vlg.). Het is dus geen rassistisch boek. Anderzijds schijnt S. niet op
de hoGgte van de katholieke .moraalphilosophie. Hij verwart de vier zedelijke
hoofddeugden met de drie goddelijke deugden, en meent dat de christelijke
moraal uitsluitend gericht is op het << Jenseits >>. In het tweede deel vindt
men een duidelijke samenvatting van en een gezonde kritiek op de
verschillende karakterologische indeelingen van Kretschmer, Müller-Freienfels,
N. Hartmann, Spranger, Clausz en GUnther.
F. De Raedemaeker

Wetensehap.
Dr. Ludwig ZEHNDER, Die tiefsten Grundlagen der Physik und Chemie.
- Rascher, Zurich und Leipzig, 120 blz.
Het is heden ten dage wel van algerneene bekendheid, dat er in de moderne
natuurwetensehappen een fundamenteele crisis is uitgebroken : om het
bankroet van wat men de mechan1sche natuurbeschouwing noemt ; vandaar
dat men bij natuurvorschers algemeen de tegenstelling aantreft tusschen de
<< moderne >> physics. en de << kiassieke >>, d. i. vooral die der negentiende eeuw.
Deze crisis en dit bankroet zijn ook buiten de natuurwetens chap van belang,
omdat die mechanisehe natuurbeschouwing een philosophie onderstelde, die
philosophie ni. die aan de oude Grieksche atomisten en Descartes, den c vadei
der moderne philosophie > ongeveer gemeen is. Naar deze plilosophie is alles
wat er in de natuur, (tenminste buiten den mensch) gebeurt, noodzakelijk terug
te brengen tot beweging van in-zich-onverander1ijke deeltjes.
De overtuiging van het bankroet der mechanisehe natuurbeschouwing is,
zeiden we, in natuurwetenschappelijke kringen algemeen ; de schrijver van
dit 'boekje maakt een uitzonderi.ng op dien regel. Vandaar dat men geneigd is,
met groote belangstelling te grijpen naar dit werkje, dat aan de physica en
chemie toch weer de mechanische natuurbeschouwing ten grondslag wil leggen.
En zelfs een tamelijk streng-mechanische nátuurbeschouwing ; zoxIat, behalve
de zwaartekracht - die overigens weinig onmiddellijken invloed heeft op de
stoomtheorie - alleen nog botsingen van volkomen veerkrachtige bolletjes
worden ondersteld, als verklaringsmiddel van al wat in de natuur gebeurt.
Deze bolletj•es zijn dan van twee soorten : waterstofkernen en aetheratomen.
Een tamelijk strikt mechanisme derhalve.
Maar daarom is dit al lonmiddellUk bevreemdend : de << kiassieke physica
beschikte naast deze elementen van uitleg flog over andere : electronen,
electrische en magn'etische velden, een continuetn (dus niet-atcmistischen)
aether. De immer rijker en nauwkeuriger wordende ervaring had inimers in
den loop der jaren de invoering van deze elementen geëischt. En die klassieke
physica was nu, vooral in de moderne stoomtheorie, niet enkel op onver
klaarbare verschijnselen gestuit, maar op contradictie tussehen de gevolgtrekkingen uit die mechanistische onderstellingen en de gegevens eener verfijnde
ervaring. En flu zou een systeem als dat van den schrijver, dat zooveel armer
is aan verklaringsmiddelen, niet enkel het onverkiaarde verklaren, maar de
contradicties doen verdwijnen ?
Ziedaar vat reeds van den aanvang af bevreemdend is. Doch ook at houdt

BOEKBESPREKING

432

men hiermede rekening, dan stelt het boekje toch nog teleur, methodisch en
principie el. Zie : dat was het bewonderenswaardige in de, klassieke physica,
dat zij quantitatief, met zooveel exactheid, experimenteerde, eveneens methematisch, met zooveel exactheid, Naar hypothesen wist te formuleeren en er haar
gevolgtreikkingen uit afleidde, ter vergelijking van deze met de nauwkeurige
ervaringsresultaten. Aan deze conscientieuse werkmethod-e is het dan ook te
danken, dat de moderne wetenschap het mechanisme heeft overwonnen ; waar
een niet- methematische behandeling nog de mogelijkheid van een mechanische
verklaring scheen open te laten, bewees doze methode, dat er in de onderstellingen contradicties schuilden. De kiassieke physica wijst boven zich zelven uit, al
wist zij niet, waar betere grondelagen -te vinden waren. De nieuwe wetenschap
wist ook de middelen aan te geven om de contradicties der klassieke te
overwinnen, maar zij wist die middelen niet philosophisch te fundeeren.
En zie nu hier : van deze conscientieuse methode is er in het werkje, dat we
onderzoeken, ni-ets meer over. Waar het positieve resultaten •der moderne
wetenschap (in electriciteitsleer en stoonitheorie) weer wil vervangen door
streng-mechanistische hypothesen (alsof de Engelsche natuurkunde der negenti.ende eeuw, alsof een Maxwell, een Lord Kelvin, op dit gebied niet reeds
heldhaftige, m,aar vergeefsche, pogingen hadden gedaan), geschiedt dit zelfs
niet eenmaal aldus, dat de nauwkeurige, methematische afleidingsmethode
wordt tuegepast ; het is alsof men een physische verhandelin,g uit den tij!d
van Descartes te lezen krijgt. Waarbij dan toch nog eon globaal inzicht meer
dan Bens duidelbk maakt, dat de hypothese tot valsche resultaten leiden moet.
Daarbtj is de philosophisch-e rechtvaardi-ging dezer << tiefsten Grundlagen
erg mager. Er komt, naast den eisch van (imaginatieve) < Vorstellbarkeit >>,
alleen die van , < grdszte Einfachkeit >> in de fundamenteele hypothesen. Laten
we deze eischen zelf nu niet onderzoeken ; alleen aangeven, wat er al zoo als
eenvoudig >> wordt aangezi-en : afstanden van stoomen in het volstrekte
vacuum en onmiddellijke werking op een afstand, beweging ten opzichte der
absolute ruimte, geldigheid van het traagheidsprincipe voor deze beweging
en wel fonder actieve oorzaak, absolute onderlinge gelijkheid van de stoomen
van beide soorten afzond,erlijk. In onze < Philosophie der anorganische natuur >>
hebben we al deze onderstellingen onderzocht en we vonden ze bij de eerste
beschouwing verre van eenvoudig, bij nadere analyse valsch.
Ons oordeel kan dan ook niet anders dan afwijzend luiden.
P. Hoenen
-

Geschiedenis.

Drs. E. van WESSEM, Een Prince van Orangien. — Het Spectrum,
Utrecht, 212 blz., F!. 1,90.
Op een grof geborstelden internationalen achtergrond schildert Drs. van
Wessem met juiste, soms pijnlijke nauwkeurige trekken, den woeligen
Nederlandschen opstand, met daarboven uit rijzend de ontzag afdwingende
figuur van den genialen leider en den verheven dulder, Willem van Oranje.
Over het gansche tafereel ligt de schaduw van den eigenzinnigen, steeds
weifelenden autocraat, Filips II. Alles wordt van het politiek standpunt
uit helicht en terecht, want van hieruit alleen krijgt men een juist beeld
van den beminden vrijheidsheld. Oranje concentreert al zijn kennen en
kunnen, al zijn doen en denken op het politiek vrijmaken van de Nederlanden;
daarvoor offert hij grootmoedig zijn rijkdom en zijn zorgeloos bestaan,
zelfs zijn populariteit en zijn levee als het moet. Aan dit eene doel is
al de rest, ook. die godsdienst, ondorgeschi,kt. Wanneer hij zijn, slap at iolicisme
in 1566 laat varen voor het Lutheranisme, en in 1573 naar het Calvinisme
overgaat, dan gebeurt dit om politieke redenen.. De echtheid en de diepte
vas dit nieuw godsdienstig leven meet niet gezocht in het Calvinisme,
maar in het zware l-eed dat met de jaren over dezea_ man is gekomen.
De eeriige opwerping die wij moeten maken, is : dit book lijkt niet
katholiek geinspireerd. Het zinnetje : << Charlotte de Bourbon, als kind zeer
tegen haar zin abdis van Jouarre, gevlucht on haar geloof... >> (bl. 164),
hiermee het Calvinistisch geloof bedoelend, zou geen katholiek onderschrijven.
En wanneer de auteur zegt : << Vrijwel allen, die onverbiddelijk bij den
opstand bleven... gingen tot het calvinisme over. Vrijwel allen, die uit
maatschappelijk belang of overtuiging Spaansgezind waren of werden,
bleven in de moederkerk. >> (bl. 204) verdraait hij eenvoudigweg de feiten.
Eer moet men zeggen : Alleen. die Calvinist waren, bleven opstandelingen;
vrijwel allee katholieken na den beeldenstorm, de soms gruwelijke martelingen
van katholieken en de vervolging van allen aard vanwege de Calvinisten,
verkozen ten slotte hun nationale vrijheid op to offeren, liever dan hun
geloof prijs to geven. Gezien zijn politiek standpunt wordt de auteur geen
openlijk verdediger van het Calvinisme, maar toch, nergens troffen wij
eenige wa Y deering aan van het << rechte geloof >>.
M. Dierickx
,
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M. A. WATERSCHOOT, De Vlaamsche Kustvlakte. Bijdrage tot de Geschiedenis van het Vlaamsche Polderland langs Zee en Honte. — N. V.
Vonksteen, Langemark, 1938, 135 blz., met foto's.
De Vlaamsche kustvlakte, het tooneel van een duizendjarigen strijd
tusschen mensch en natuur, was wel een ideaal terrein voor een studio
van, historische Aardrijkskunde. De h. W. heeft voor het eerst de onderneming van een gewestelijke monografie hierover tot een goed einde
gebracht. Nadat hij de geografische grenzen van zijn onderwerp heeft
bepaald, onderzoekt hij, in hun ontwikkeling door de tijden heen, den
geologischen bouw en de hydrografie van het Lage Land. Dan komt de
Mensch aan de beurt : zijn veroveringen op de Zee (dtjken en inpoldering),
en de, afweer tegen de Zee (polders en wateringen) . Schr. legt ons op
eenvoudige en kiare wijze al de getuigenissen voor die in het verleden
werden gegeven over feiten en toestanden uit de Kustvlakte. Het is
bovendien duidelijk dat hij deze naar alle zijden doorloopen en gezien
heeft, en dat hij niet alleen met zorg, maar ook met een ware Heimatliefde
zijn onderzoek heeft gevoerd.
Jammer alleen dat de inhoudstafel, bij gebrek aan register, zoo beknopt
is en dat het terugvinden van de aangehaalde literatuur, voornl. van de
tijdschriftartikels, tengevolge van een gebrekkelijke citaat-methode, voor
oningewijden schier onmogelijk is. Wiee zou denken dat a van der Elst,
Esquisse historique du cours et des embrouchures de l'Escaut, 1879 >> duidt
op een opstel in genoemd jaar verschenen in het tijdschrift < Messager
des Science historiques >> ? De zaak is des te meer te betreuren, dat het
de eenige kritiek is van belang die men Schr. voorleggen kan. Voor het
overige noemen wij zijn expose een model, en zijn wij overtuigd dat
op verdere uitgaven, die zijn werk voorzeker verdient, ook deze kritiek
geen vat meer zal hebben.
Prof. Dr. J. A. Van Houtte

Jan ROMEIN, Machten van deze t" . Overzicht van de voornaamste
problemen van deze tijd. — Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1938,
192 blz.
De h. Roinein is Marxist en maakt er geen geheim, van. Het is dus
begrijpelijk dat zijn uiteenzetting aanvangt met een zeer aanvechtbare
stelling over de krisis van 1929 die uitbrak << als om de waarheid van
Marx' incest fundamenteele stellingen te bewijzen >>. Evenzeer begrijpelijk
dat hij het wereldgebearen door een roodgetinte bril ziet, en zijn waardeoordeelen in lien zin laat beinvloeden. Dit ernstige voorbehoud aangaande
de interpretatie neemt niet weg dat hij ons een uiterst bruikbaar feitenrepertorium heeft verschaft over de jongste geschiedenis. Ten bewijze de
opsomming van de hoofdstukken : de verwarde wereld, het voorspel (t. w.
voor den komenden Wereldoorlog) in Europa en in Oost-Azice, benard
Brittanni b, Frankrijks ondergang en opgang U. w. naar de volmaaktheid
in de demokratie door... het Volksfront), de Paus in de politiek, de SowjetUnie tusschen diktatuur en demokratie, Amerika zet de klok gelijk, de
kleine Mogendheden.
V. H.
,

Dr. Richard SUCHENWIRTH, Deutsche Geschichte. — Georg Dollheimer,
Leipzig, 1938, 624 blz.
'De geschiedenis van Duitschland — of liever van den Duitschen stam —
van het bronzen tijdvak of tot en met den << Anschluss >> wordt hier
verhaald en bezongen. Met opzet voegen wij er dit laatste woord bij.
Blijkbaar immers was het er den schrijver niet om te doen met een
nuchtere objectiviteit het verleden van zijn land en yolk op een zakelijke
en bevattelijke wijze voor te stellen. Het verleden van Duitschland is
voor hem het onvoltooide epos van den strijd der Germanen voor vrijheid
en bestaan. Dat epos moeten de Duitschers van heden voortzetten. In
het licht van het verleden zullen zij duidelijk inzien hoe zij in het heden
en in de toekomst werken en strijden moeten .De uitwerking der geschiedenis
voigens die opvatting geeft aan het book van Suchenwirth cenheid en
temperament. Na een eerste kennismaking met de oude Germanen, hun
heimat en levenswijze, organisatie en vroegste uitzwermen, wordt ons de
verdere geschiedenis aangetoond gegroepeerd om de herhaalde pogingen
tot het stichten van een « Groot Duitschland >>. Verscheidene malen worden
die pogingen met succes bekroond. Een eerste maal bij de stichting van
het Frankische Keizerrijk onder Karel den Groote ; een tweede maal in
de Middeleeuwen, wanneer het Heilige Roomsch-Duitsche Keizerrijk den
scepter zwaait over Centraal-Europa; een derde maal in de vorige eeuw
door toedoen van Bismarck en eindelijk op onze dagen onder de < bezielende
leiding van Hitler. Tusschen die geschiedkundige hoogtepunten in, liggen
echter tijdvakken van diep verval. Niet alleen de vijanden van buiten zijn
,

,
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er voor aansprakelijk; ook binnen de Rijksgrenzen hebben ontbindingsfactoren gewerkt, gals daar zijn het Roomsch Katholicisme, het Marxisme
en het Jodendom. En hier voelen wij maar al te zeer de zwakke plek
aan van het boek. Schrijver vatte het op van een nationaal-socialistisch
standpunt uit. Daardoor kreeg het, zooals wij reeds zegden, eenheid en
leven. Maar daardoor mist het ook den serenen toon en de onpartijdige
voorstelling die wij van een geschiedkundig werk mogen verwachten. Spijtig
is het te moeten vaststellen dat een boek, waarvan de presentatie perfect
mag worden genoemd, vaak ontsierd wordt door onbeschroomde onrecht-vaardigheid en pamflet-uitlatingen. E. D. S.

Dr. Hermann RASCHHOFER, Die tschechoslowakischen Denkschriften
fur die Friedenskonferenz von Paris 1919-1920. (Beitrage zum auslandischen offentlichen Recht and Volkerrecht) . Zweite erganzte Auflage. — Carl Heymanns Verlag, Berlijn, 1938, XXXV-337 blz.
Voor al wie in het Volkenrecht of in de diplomatische geschiedenis belang
stelt is dit werk uiterst welkom. Het bevat de memoranda of diplomatieke
nota's door de Tsjecho-Slovaksche afvaardiging aan de vertegenwoordigers
van de geallieeerde en geassocieerde grootmachten in 1919 te Parijs voorgelegd.
Daarin warden de territoriale aanspraken van de nieuwe Republiek breedvoerig uiteengezet, de nationals problemen die zich binnen hare grenzen.
stellen besproken, de politieke, cultureele en economische zending van den
jongen staat oanschreven en toegelicht. Nu Tsjecho-Slovakije door de laatste
gebeurtenissen in het midden der algemeene belangstelling is komen te
staan, krijgt dit boek een uitzonderlijke waarde. Het geeft ons een dieper
en juister inzicht in de ingewikkelde toestanden die aanleiding gaven tot
het optred'en van Dui!tschland. Naast den. Franschen officieelen teks,t, wordt
ons de Duitsche vertaling gegeven, terwiji ook de verbeteringen, handschriftelijk in den oorspronkelijken tekst aangebracht, met zorg genoteerd
worden. Talrijke kaarten en documentaire bijlagen verhoogen nog de
waarde van het boek.
Prof. Dr. E. De Schaepdryver

A. Heinrich KOBER, Wilson and der Weltkrieg. Ratsel einer Freund-schaft. — Societats-Verlag, Frankfurt a.M., 1938, 280 blz., R.M. 5,40.
De geheimzinnige figuur van den Amerikaanschen staatspresident, en
zijn even geheimzinnige verhouding tot den raadselachtigen << kolonel
House, bieden een dankbaar thema voor literaire en historische behandeling,.
of ook voor beide samen, m. a. w. voor een < vie romancee >>. Tot dit
laatste genre behoort het hier besproken boek. Men kan van gedachte
verschillen over de waarde van dit genre. Een ding is zeker : het << leest >
vlot, en is uitstekende -ontspanningslectuur. Als zoodanig is het boek van
Schr. van allereerste gehalte. Of de hier verstrekte interpretatie van
de Wilsoniaansche psyche - waarvoor Schr. talrijke Gedenkschriften schijnt
benuttigd te hebben — de juiste is, kan men nog niet uitmaken. De
oprechtheid van de Gedenkschriften zelf is overigens te verdacht dan
dat men er stevig kunne op bouwen. Maar zijn boek is dan toch een
proeve van verklaring die op dit oogenblik nog evenveel kans heeft als.
een andere, om de ware to zijn.
V. H.

Frithjof MELZER, Weltgeschichte miterlebt. 7 Tage Oesterreich. D. N. B.
Berichte aus Oesterreich vom 8. bin 15. Mars 1938. — Brunnen,..
Berlijn, 256 blz., met platen.
Een nieuwe aanwinst voor de al zoo uitgebreide Anschluss-literatuur.
Het geldt hier, ten minste principieel, geen persoonlijke uiteenzetting,.
maar alleen de afdruk van nieuwsberichten van het Deutsches Nachrichten-buro, m. a. w. niet een bewerking maar een uitgave van bronnen.
Ongetwijfeld moet deze klok met omzichtigheid worden beluisterd. Haar
negeeren ware evenwel aan een elementaire onpartijdigheid afbreuk maken.
Spijtig dat een index de verwerking van deze honderdtallen losse berichtjes
niet vergemakkelUkt.
J.-A. V. H.

Gdza LUKACS, Im Kampfe fur die Neugestaltung Europas. -- Universitats-Verlag Wegner, Innsbruck, VII-191 blz.
Het hier besproken boek is een Essay over de bizonderste grondproblemen
van het huidige internationaal leven. Het maakt geen saimenhangend
geheel uit, maar beoogt alleen kerngedachten voor te leggen over een
aantal vraagstukken die het jongste verleden beheerscht hebben, en waaraan
wellicht nog een voorname rol is voorbehouden in de naastbtje toekomst..
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T'reffend is zijn beeld van de Brie Europa's : dat van, Meitternich , met zijn
star begrip van evenwicht van de vijf groote mogendheden ; dat van Bismarck
waarin alile mogendheden tegen elkander worden uitgespeeld ten bate
van Duitschland ; en dat van Versailles, waartegen de strijd van het << nieuwe
Europa >> goat, een strijd waarvoor, near Schrijvess me ening, een uitweg
ligt in een toepassing van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren ten
bate van iedereen, overwonnenen zooals overwinnaars van 1918, en in
een oprechte regeling van de minde rhedenkwesties. Schr. is in zijn opvattingen
over het verleden, s+olidair meet de Cen^trale Mogendheden van 1914-18. Met
tnachtnemin:g van: dat s^tandpun't is er uit de lezing van zijn gedachtenrijk
werkje veel te halen ; alwie denkt op de toekomst van ons Oude Cultuurgebied zal er overvloedige stof vinden voor vruchtbare overwegingen.
J.-A. V. H.
,

,

,

,

L. VAN DER ESSEN, De Historische Gebondenheid der Nederlanden,
overdruk uit < Nederlandsche Historiebladen >>, 1-2. — Dee Sikkel,
Antwerpen, 1938, 39 blz., Fr. 7.
De auteur van Alexander Farnese, heeft in dit artikel willen aans'tippen,
hetgeen Noord en Zuid in den loop van hun bestaan .gemeen hadden en daardoor
het onhoud'bare van de klein-Belgische of klein-Hollandsche, opvatting der
geschiedenis te bewijzen.
Voor de Burgondische periode was de cultureele gemeenschap der
Nederlanden een concrete realiteit, terwijl het verweer van Holland, Gelre,
Brabant en Vlaanderen tegen hun wederzijdschen leenheer, wellicht onbewust,
een streven naar elkander in het leven riep.
Aan dezen drang gaven de Burgondiers een formeele uiting. Door
centralisatie en bestrijding van het privilegie wilden zij een solieden staat
vormen, niet uit nationale, doch uit dynastische overweging.
Ofschoon een universeel machthebber, heeft Keizer Karel hun taak
zoowel naar buiten als naar binnen voortgezet en voltooid. Aldus waren
reeds sedert de Burgondische periode stevige kaders aanwezig, waarin
zich een bewust gevoel van politieke samenhoorigheid ontwikkelde, dat
circa 1560 stilaan tot uiting kwam.
Deze over.tuiging van een gemeenschappelijk vaderland in Noord en Zuid
weed natuurlijk bevorderd door het verloop en door de omstandigheden
van den opstand. Deze had als oorzaken het verweer' der particularismen
en geprivilegieerden eener- en het Calvinistisch vemzet tegen h:et katholicisme, alsoo,k hest prgtestantsch e tegen de kerrkvervolging anderzijds.
Vanaf 1566 kwam de Calvinistische factor op den voorgrond. Het was
ten slotte hoofdzakelijk de tegenstelling Katholieken-Calvinisten binnen de
K Generaliteit >>, die het Groot-Nederlandsch ideaal van Oranje in den
grond heeft geboord. Het was nochtans wapengeweld van buiten dat de
uiteindelijke scheiding veroorzaakte.
Het was nogwaals de godsdienstige factor die, naast de enge politiek
van de Hollandsche !staatslieden, de hoofdrol speelde in de vervreemding,
die zich na de politieke scheiding geleidelijk voltrok tusschen Noord en
Zuid. De idee van het gemeenschappelijk vaderland bleef niettemin levendig
tot minstens 1625. Rond 1635 was zij verdwenen uit de gedachten, doch
een Hollandsche of Belgische nationaliteit had zich nog niet gezet.
De barrierepolitiek vervreemdde het Zuiden meer en meer van het
Noorden. De Fransche overheersching liet het Zuiden verfranscht achter,
terwijl het Noorden meer intact bleef. Hier lag de verre oorzaak van
1830. De amalgamataak van Willem. I was door dezen factor en door de
godsdienstverschillen tot mislukking gedoemd.
Zooals blijkt uit dit kort overzicht is dit artikel gegroeid tot een rijpe,
wel overwogen synthese van de Nederlandsche geschiedenis. Het geeft
nieuwe, glasheldere vergezichten op het verleden en is bovendien een uiterst
belangwekkende bijdrage, zij het dan ook onrechtstreeks, tot de kennis
van het nationaal bewustzijn en zijn ontwikkeling.
J. Verhavert
,

,

Margaret YEO, Don Juan van Oostenrijk. Uit het Engelsch door Hedwig
Houben. — Fidelitas, Amsterdam, 337 b1z., Fl. 2.75.
Er is op dit boek een zware verdenking vanwege oppervlakkige lezers
komen rusten, en wel in dezen zin dat de behandelde hoofdpersoon, n.l.
Don Juan, wel eens meer voor 'n personnage met denzelfden naam zonder
dezelfde moreele en vaderlandsche deugden wordt gehouden.
Het felt zelf dat onderhavig boek in « Streven > wordt besproken, zal
wel bij machte .zijn om de lezers van dit tijdschrift er van te overtuigen
dat het hier wel degelijk om den persoon handelt, die in de geschiedenis
bekend staat onder den naam van Don Juan van Oostenrijk.
Met een prachtige kleurenweelde, gesteund op een voorbeeldige feitenkennis, beeldt Margaret Yeo ons den mensch uit in de hoofdfiguur Don
Juan, .terwij l de beelden van den s t e- ,- vwvenden Keizer Karel en dit van
-
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n zoon Philips II niet minder zijn geslaagd. De vio theid van haar
stiji en de gaafheid van haar fantasie hebben voor gevolg gehad dat
dit werk is uitgegroeid tot een prachtig geschiedkundig fresco, dat
ongetwijfeld tot de beste Historische romans dient te worden gerekend,
welke in den loop der jongste jaren op de Nederlandsche boekerrmarkt
zijn, verschenen.
Een boek als Don Juan van Oostenrijk, Landvoogd der Nederlanden
en held van den slag -bij Lepanto, bevelen wij gaarna, den lezer aan en
zelfs den studax dewijl hij hierin "terzelfder tijde een aangename ontspanning
als een leerrijke verpoozing zal vinden.
Hugo van de Perre
•

Opvoedkunde

Dra. Sis HEYSTER, Opvoedingsmoeilijkbeden van iederen dag. — Kosmos,
Amsterdam, 106 blz., geb. f. 1:90.
De ondertitel van dit boekje is << Een boek voor moeders en andere
opvoedsters >>. Een boek dus van een vrouw aan vrouwen over het leven
in het gezin. Prof. Roels zegt in zijn voorrede dat dit werk tot de
zeldzame boeken over • paedagogie behoort, die populair, wetenschappelijk en
niet vervelend zijn. Dit is ook onze mening. ,Schr. dooarlooprt in een stevig
tempo de ontwikkelingsgang van het kind en schetst de voornaamste fazen
op een aanschouwelijke, concrete wijze. En als zij eenmaal het psychologisch
licht heeft laten schijnen over het gedrag van het kind, dan dringen
zich allerlei conclusies van zelf op. Ze hoeft nog maar te wijzen op de
evidentie, die het psychologisch begrijpen geeft, en het paedagogisch gebaar
met opgestoken vinger kan achterwege blijven. Het is een boekje dat
we ten zeerste aanbevelen.
Een enkele opmerking evenwel : Schr. geeft geen paedogogie, maar
psychologische wetenswaardigheden, die toepassingen suggeeren. Bij zo'n
opzet is er geen verdere verantwoording nodig van het feit, dat ze
— hoewel zelf katholiek — niet over godsdienst spreekt. Ze meende
evenwel -dat ze zich wet verantwoorden moest en doet dit dan -door te
zeggen dat ze << strict neutraal >> wil blijven. Bij een dergelijke uiting zou
men kwaad worden. Moet het woord « neutraal >>, dat op zijn hoogst
-ac oppervlakkig » betekent, niet op de eerste plaats door een psychologe
vermeden worden. Ze weet toch dat neutraliteit voor hetgeen ook bij
een kind het diepste is, onmogelijk kon volgehouden worden.
Bij de beschouwing over straf zou ik dit nog willen toevoegen : ook
handelingen, die voor het kind subjectief niet ongeo-orloofd zijn, moeten
soms gestraft worden. De straf leert dan dat er iets ongeoorloofds geschied
is en aldus kan het geweten gevormd worden.
Schr. gebruikt voor de finaliteit in de ontwikkeling herhaaldelijk de
term : biologische beteekenis. Waarom richt men zich in de psychologie
toch nog steeds naar een andere wetenschap, vroeger de physica, nu de
biologie ? Is het niet juister te spreken van psychologische betekenis ?
P. Ellerbeek
,

Peter GOELDEL, Friedrich Frobel als Verkampfer deutscher Leibeserziehung. -- Barth, Leipzig, X-116 blz.
Dit werk is uitgegeven als nr 2 van een serie << Sein and Sollen y, die
fonder leding staat van den psycholoog Hans Volkelt. Het laat zien hoe
Frobel, tot nu toe vooral bekend door zijn kindergarten, al gezonde idees
had over lichamelijke opvoeding. De Schr. vindt bij hem dezelfde opvatting,
die in het huidige Duitsland wordt toegepast, alle overdrijvingen incluis.
Het ideaal om, gezonde mensen te vormen door turnen, gerneenschapsspelen
,en feesten wordt gezien als iets specifiek Duits, alleen te begrijpen
( der undualistischer Tiefe urdeutscher Ganzheitsphilo:sophie >>.
Het boekje maakt zo een naieve indruk; de toon 1s vooral rhetorisch;
.het slagwoord is << das Ganse >>.
Om eens kennis te nemen van de histonische gronden der Duitse
lichamelijke opvoeding, zoals men dat in Duitsland zelf ziet, is deze studie
.zeer geschikt. Een verstandige lezer zal de overdrijvingen zelf gemakkelijk
vinden, en zich niet te sterk ergeren aan de gezwollen stijl.
P. Ellerbeek

Letterkunde.
Dichterschap en werkelijkheldL Gei'llustreerde literatuurgeschiedenis van
Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika. Onder redactie van
W. L. M. E. VAN LEEUWEN ; met medewerking van Dr. H.
W. E. MOLLER, Dr. J. KARSEMEIJER, Dr. W. H. STAVERMAN,
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W. L. M. E. VAN LEEUWEN, Prof. Dr. J. BESSEIJAAR en
Dr. J.-A. GORIS (Marnix Gijsen) . - Den Haan, Utrecht (StandaardBoekhandel, Antwerpen), 1938, 387 blz., Fr. 100.
Dit voortreffelijk uitgegeven en geIllustreerd << overzicht van onze dichten prozakunst >> (Inleiding) is, in de eerste plaats, << voor den beschaafden
leek >> bestemd. Wetenschappelijk verantwoord, wil het nochtans vooreerst
<< populair >> zijn; het wil, naar de opvatting van Verwey, aan de menschen
die leven in de wereld van het begrijpelijke, den toegang openen tot de
wereld van hat Wonder. Voor enkele oogenblikken teiiminste van hun tijdclijk
levensverloop, wil het hen plaatsen in << het gevoel van tijdloosheid dat elk
in zich heeft en waaraan hij het gelukkigst is >.
Een zeer mooi doel, ...als het bereikt wordt ! Want een zoo bedoeld
werk mag geenszins het type << aide-mérnoire >> vertoonen ; in alle opzicht
moet het, een bepaalde iiteratuurgeschiedenis weliswaar, bij de algemeene
cultuurgeschiedenis aansluiten, de kunst voorstellen als den uitbioei van
de cuituur. Minder dan een schoolboek, dient het den lezer de werken
der besproken auteurs in de hand te stoppen ; meer zelfstandig staande,
dient het scherper de, kunstenaars te karakteriseeren : hun physionomie,
orientatie, piaats en functie. Technischwetenschappelijk mag het niet
voorkomen ; het moet bijna creatief zijn; zijn inhoud moet ontstaan uit
de vereeniging van een zeer uitgebreide, volkornen geasimileerde kennis,
met een rijk en evenwichtig complex vain menschelijke hoedanigheden.
De afwerking en de illustratie van dit boek schenken ons, in alle
opzicht, voldoening. Wat den tekst betreft, de verdeeling van den arbeid
onder zes personen - ieder van hen zoo gekozen dat hij, van binnen
uit, het hem toevertrouwde tijdvak han doen opieven - mag, niettegenstaande onvermijdelijke nadeelen, stellig verdedigd worden. Maar dan moet
de criticus ieder auteur afzonderlijk beoordeelen ; daarna pas wordt het
hem mogelij.k, het boek als een •geheel te zien.
Op 50 blz. behandelt Dr. Moller, overzichtelijk en vrij compleet, de geheele
Middeleeuwen. Zijn structuur komt met die van Pater Van Mierlo goed
overeen; naar inhoud en vorm valt zijn overzicht beperkt-vakkundig uit
alles is vervlakt tot schooische wetenswaardigheden. Hinderiijk is, voor
romantische Viamingen, het verkeerde jaartal 1304 : dan zou de Gulden
sporenzege bevochten zijn (blz. 8)
In 80 blz. leidt Dr. }iarsemeijer ons van den aanvang der Renaissance
tot aan het einde van de XVIIIe eeuw. Bepaald zwak is ieder van tie drie
hoofdstukken waarin hij zijn arbeid verdeelt. Zeifs de voornaamste tekorten
willen we niet bespreken ; volgende vragen moeten ons toch van het hart.
Met welk recht wordt, na Marnix, Van der Noot en Van Mander, het
Zuiden zoo volkomen geIgnoreerd ? Zijn De Harduijn, Poirters, Ogler en
De Swaen het vernoemen niet waard ? Beteekent de Contra- Ref ormatie
(bet woord komt niet eens voor !) dan niets voor de Nederlanden ?
Wat blijft er van << strikte wentensehappelijkheid ;> (iiileithng) over, als
de ontginnende arbeid van Sabbe, Foneke, Dambre, Rombauts (ja, ook
we! van Alberdingk Thijm en Van Duinkerken) zelfs niet wordt vernoemd?
Als het Noorden dan maar praegnant hehandeld was Van de anecdotische
geschiedenis der << dii minores >> iijkt de auteur nogal op de hoogte ; geen
enikel, karaikteriseering echter van een der sgrooten>> is gesl.aagd ; rant nooit
breekt, door het literaire jargon, den glimp van persoonlijk smakeri, psychologisch peilen, of zelfs etylistische élégance. Schoolsch-didactisch, huiten
elke chronologie en onderlinge inwerking, staat alles naast elkander
een aide-mémoire met summairen uitleg. . . Laten wij ook eens grabbelen in
de aanvechtbare voorstellingen : de stylistisehe en taalkundige innovatie van
Coornhert's proza blijft onvermeld (blz. 68) ; - de lyriek van Hooft worth
eenvoudig afgemaakt : schoon en zangerig zouden zijn liederen we! zijn,
maar zonder <<d•iepdoorvoelde aandoening>> en <<vaak minder persoonlijk dan
het gerijmel van Cats>> (blz. 82) ; - het zoo bijzondere timbre van Luyken's
poëzie bestaat eenvoudig niet: <<hot (de dichtbundels van L.) zijn emblemata
bundels zooals wij ze leerden kennen in het begin der eeuw. Hot igeheel draagt
een didaktisch karakter en doet ons denken aan Cats>> (blz. 119). We moeten
Cats lager stellen, em te kunnen schrijven dat de auteur ons eveneens aan
Cats doet denken
In twee hoofdstukken (eamen 57 blz.) neemt Dr. W. H. Staverman de
volgende periode, tot aan de Tachtigers, voor zijn rekenng. Ook hij
ontkomt niet aan den kleurloozen stijl van het dictaat ; en zijn spitsvondigheden (b. v. over de Camera, blz. 1133) zijn veeleer die van een
schoolvos dan van een penetreerend opmerker en fijnproever. En de wiliekeur
waarmede hij dichters en schrijvers aangeeft of verzwijgt, ophemelt of
naar beneden haalt, gaat toch wat ver, als we bedenken dat zelfs
Schaepman (Van Meurs natuurlijk niet ! ) nergens vermeld staat, en
dat de werken van Alberdingk Thijm ons << flu niets meer zoucien kunnen
bieden >> (cfr. blz. 189; het laatste is misschien een vergeten : cfr. blz.
171 - 172).
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Wie de andere literair-historische werken van W. L. M. E. van Leeuwen
kent, weet ibij voonbaat wat hij ons, in het haofdstuk De laatste vijftig jaar
(blz. 190 - 283), zal aanbieden : een goed geconstrueerd overzicht namelijk
(altijd hetzelfde) van de voornaamste stroomingen en kunstenaars. In
geen enkel opzicht heeft de auteur zich kunnen beperken, en zijn aesthetisch
indifferentisme sluit hem van de levenskernen of : en -de namen er van kent
hij ; de werkelijkheid under die namen bevroedt hij niet.
Dr. J. A. Goris, (Marnix Gijsen) schreef het beste hoofdstuk van het
geheele werk. Zijn De literatuur in Zuid-Nederland na 1830 (blz. 284 356) staat, hoewel beknopter, ni-et beneden Vermeylen's Van Gezelle tot
heden; en het is wel interessant, bij wijze van steekproef, het oordeel
van beide critici over denzelfden auteur na te gaan. Nertgens deinst
Marnix Gijsen voor een duidelijke uitspraak terug, nergens denkt hij er
aan ;zijn persoonlijke voorkeur te verbergen : we kunnen dan ook, omtrent
veel punten, niet akkoord gaan ; zijn arbeid moeten we echter waardeeren
als het resultaat van bezonnenheid, werkkracht, smaak en talent, temperament
en moed. De moed is nochtans eerder voorgewend dan echt : te zeer
blijft de auteur de slaaf van de bestaande kaders en voorstelling (zoodat,
wie buiten die kaders komt te staan, gemakkelijk wegvalt : Fleerackers
b. v. ; — .zoodat ook, waar het nog levende of recente kunstenaars geldt,
het gemis aan proportie bepaald hinderlijk wordt) ; te zeer maakt hij de
literatuur los van de diepere gronden waaruit ze opbloeit (vandaar een
zeker aestetisch indifferentisme dat elk grondig peilen in den weg staat).
Marnix Gijsen weet, in zijn tijd, goed zijn weg; nergens tracht •hij zijn
tijd, van uit de hoogte, te beheerschen.
Het korte opstel van Prof. Dr. G. Besselaar over de Afrikaansche
literatuur (12 blz.) heeft iets van een pleidooi; doch als samenvatting
van een geheele geschiedenis, als waardebepaling van een geheele cultuur,
lijkt het ons volkomen geslaagd. Wij kennen geen ander opstel waarin,
even bondig, overzichtelijk, aantrekkelijk, rijk gedocumenteerd, deze
materie staat voorgestteld.
Als geheel geeft het boek geen voldoening : de hoofdstukken zijn onderling
niet geproportionneerd; verscheiden medewerkers lijken ons niet op de
hoogte van hun taak. Afgezien daarvan vertoont het een doorloopend
gebrek : de opstellen werden van uit een beperkt aesthetisch standpunt
geschreven, te weinig gedragen door levenser. nst... Tot een soort van mode
wil men thans de literatuur opvoeren : dat noemt men cultureele verheffing !
Wil men waarlijk dat het yolk aan literaire schoonheid meer deelachtig
worde : — stel hun dan die schoonheid voor waar ze iets aan hebben, en
doet het zob dat ze het weten ! Meer humanistische verfijning, breede
cultuur, wijsgeerige en religieuze verdieping, actieve bezonnenheid : dan
pas zal de literaire propaganda evenredig verheffing beteekenen.
Em. Janssen

Joris EECKHOUT, Litteraire profielen VIII, Willem Elsschot, Maurice
Roelants, Gerard Walschap, Karel Van de Woestijne. — StandaardBoekhandel, 1939, 144 blz., Fr. 18.
Onvermoeid zet Eerwaarde ,Neer Eeckhout zijn Litteraire profielen voort.
Deze achtsite bundel is meteen zijn vijftiende criti-sch werk — en, bij een
vluchtigen bilk op de behandelde personen en onderwerpen in het geheele
oeuvre, verstomt ons letterlijk de weergalooze belezenheid van den auteur.
Naar ons oordeel gaat de productie in stijgende lijn : meer dan vroeger
ziet men de belezenheid en het onderwerp beheerscht en bedwongen. Wat
dit boek betreft : omtrent enkele punten kan men anders oordeelen ; maar
eenieder zal het hier voorgestelde profiel van Maurice Roelants interessant
vinden, — nog interessanter de wording en de groei van « Van Nu en
Straks >>, zooals de Hoogleeraar Karel Van de Woestijne, hen opnieuw
doorlevend, hen voorstelde. Wat de auteur over Willem Elsschot en over
Gerard Walscliap beweert, is, alies saamgenomen, waar en ve"a nt'woord ;
het mist echter schakeering. Het talent en de beperktheid van Elsschot,
beide aangetoond, harmonieeren niet samen : het opstel doet verward en
duister aan. In dat over Walsehap klinkt rancune door; tenminste
de delicaatheid 'wordt, naar onzen smaak, wel eons met voeten getreden.
Moge dit boek, evenals al de andere van den even vruchtbaren als
belezen criticus, tot onze literaire orientatie ten goede het zijne ibijdragen.
Em. Janssen

Wladimir WEIDLE, Das Schicksal der modernen Kunst. — Vita Nova
Verlag, Luzern, 1937, 170 blz..
Dit essay is de omzetting in het Duitsch, door den auteur zelf waarschijnlijk,
van het bekende werk Les abeilles, d'Aristee, dat wij in dit tijdschrift
bespraken (Streven III, 622-627). Wij bespraken het breedvoerig en lovend :
geen ander hedendaagsch boek zal, door een modern kunstenaar of criticus,
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met meer nut worden overwogen. Tot bewijs van deze vrij stoute bewering,
schrijven we de ibeknopte samenvatting van het werk over, zooals wij
haar in onze eerste bespreking aangaven (wij vervangen de Fransche
titels door de Duitsche) :
De wereld der verbeelding, zegt W. Weidle, verdwijnt. De positieve
>> kennis, de wetenschappelijke veelzijdigheid, het individualistisch zelfbewustzijn nemen, zonder haar te vervangen, haar plaats in. Daarmede
verdwijnen de onontleedbare intultie en de volkomen overgave, zonder
>> dewelke geen kunstwerk mogelijk is (Die Damlmerung der Phantasiewelt,
>> blz. 7 - 34) . — Niet door doodende ontleding toch creseert de kunstenaar zijn
>> levende menschengestalten ; hij ziet hen en gelooft in hun bestaan (Heros
Mechanik, blz. ' 35 - 59) . — Vroegere geslachten ademden in poezie ; nu
>> zoekt men, theoretisch en practisch, naar de zuivere poi zie die op zichzelf
onbereikbaar is : in de wereld waar de godsdienst verkwijnt, kan de
>> poezie (die hem nochtans nooit vervangen zal) niet leven (Absolute
Dichtung, blz. 61 - 90) . — Met het verkwijnen van den godsdienst is,
sedert het Romantisme, niet alleen de gemeenschappelijke stijl verloren
gegaan ; ook de levenseenheid waarvan de stijl het uitwendiig teeken was.
>> Zonder doel nog en zonder algemeen aanvaarde richting, gaat de kunst
>> onder in een krampachtig tasten naar individualistische oorspronkelijkheid
>> (Die sterbende Kunst, blz. 91 - 127) . — Nieuwe kracht kan zij alleen
>> putten uit de getrouwheid aan de intultie, wars van redeneering en
logica; zij herleeft bij wie, als een kind, opgetogen staat voor het wonderbare dat hij opmerkt ; zij voedt zich aan de rust van het land ; slechts
wanneer zij zich met de Kerk vereenigt zal zij, gestorven, heropstaan
>> (Genesung Oder Auferstehung, blz. 129 - 165).
Het alphabetisch naamregister, achteraan bij het Duitsche werk gevoegd,
is een aanwinst op de Fransche uitgave.
Em. Janssen

Jean PLATTARD, Marot, sa, carriere poetique, son+ oeuvre. — Boivin
et Cie, Parijs, 288 blz., Fr. 20.
Plattard, Professor aan de Sorbonne, heeft zich gespecialiseerd in de
studie van de Fransche letterkunde in de 16e eeuw. Hij schreef achtereenvolgens een bock over Agrippa d'Aubigne, over Rabelais en over Montaigne.
Zijn pas verschenen werk over Clement Marot verraadt dan ook een
zeer nauwkeurige kennis van het sociale en litteraire midden waarin deze
schrijver zijn talent ontplooide. In het eerste deel schetst S. het onrustige
leven van Marot, die als balling stierf in 1544. Het tweede bevat een
litteraire studie over het dichtwerk van Marot. S. wijst terecht op den
invloed eenerzijds der << rhetoriqueurs >>, anderzijds der humanisten op den
hofdichter van Frans I. Deze leeft nog in de litteraire traditie der late
Middeleeuwen, maar hij tracht, zoo goed het gaat, de nieuwe strooming
de Renaissance-kunst zich eigen te maken. Het oordeel van Plattard over
het werk van Marot, en over de sociale en religieuze invloeden die het
onderging count uit door bezadigdheid en waarheidszin ! Een zeer lezenswaardig bock.
P.

Paul DE VREE, Een kringloop. Kron*jk van een gezin. — De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1938, 200 biz., Fr. 30.
Bijna juist geeft de tweede titel van dezen roman zijn inhoud aan
het is de gesehiedenis (niet precies de kroniek).' van een jongen uit een
gezin met Brie kinderen. Persoonlijk verhaalt deze, altijd in den tegenwoordigen tijd, hoe hij, als kind van vier tot acht jaar, tijdens den oorlog
opgroeit ; hoe zijn ouders verhuizen van Antwerpen (het havenkwartier
aan den Zuidkant) naar Wilrijk, en dan weer naar Antwerpen ; hoe zijn
broers en hijzelf, als buiten hun ouders om, man worden, terwijl intusschen
de wederzijdsche liefde tusschen ouders en kinderen een onverbreekbare
band blijkt te zijn. Van deze vervreemding en gehechtheid spreekt ook
het motto van het werk, een slordig aangehaalde tekst van R. M. Rilke
(blz. 5).
De eerste titel « Een kringloop >> moet dan beteekenen : het opgroeien
van een geslacht, tot het volgende geslacht aan de beurt komt. En ziehier
den ideologischen achtergrond : in een familie gaat, van geslacht tot
geslacht, hetzelfde leven door ; ee:nieder rukt aan den band ; het best
bltjft men binnen de eenheid van erfelijkheid en liefde, die zich, in en
door alle verwanten, altijd voort ontwikkelt en gelden laat (zie b. v.
blz. 105 - 110, 190 - 192) : zoo verzoent men zich, op zichzelf vertrouwend,
met het harde leven (zie b. v. blz. 200) .
Naar inhoud en stijl staat deze roman tusschen het brutaal-baldadige
werk van Matthijs en bet verdroomde gebeuren bij Gilliams ; dichter bij
Gilliams dan 'bij Matthijs. De Vree heeft aanleg, werkhracht en ernst;
hij mist cultuur, eenvoud en kracht, smaak en zorg. Ziehier hoe we dit
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voorbehoud bedoelen : 10) De Vree kent de hedendaagsche literatuur, de
hedendaagsche artistieke en moreele stroomingen ; hij mist de grondige
ontwikkeling die, daartegenover, zijn zelfstandigheid en ware verdieping
zou waarborgen. -- 20) Daardoor is hij verliteraird. Uit jeugdherinneringen
en uit actueele stroomingen. is zijn verhaal samengesteld ; beide bestanddeelen harmonieeren niet tot een eenvoudig-diepe 'menschelijkheid. De ideologie
en de poezie van het werk, voor een deel waar en oprecht, zijn, voor een
ander deel, maakwerk. — 3 0 ) De Vree schrijft verfijnd en slordig meteen.
Sors slaagt hij er in heele tafereelen in een paar po.etische zinnen te
vatten. Dikwijls echter is het resultaat duister en de smack bedenkelijk
(een kind van vier jaar ontdekt in zijn broer < het innerlijke andersizijn >,
blz. 17 - 18) ; en de even slordige awls fouti-eve uitdrukkingen en woorden kunnen
we een ,kunstenaar als De Vree niet vergeven (ik Bring mij door een
menigte, blz. 38 - Odipoes (voor Oidipoes) , blz. 123 - wreten (voor vreten),
,blz. 133 - den sukkelaar (onderwerp), biz. 171 - een haast van duizend
paarden, blz. 198 - een homerisch geweld (voor titanisch), blz. 198).
Het zou ons to ver voeren, wilden wij een paar zinnen aanhalen en
verklaren, waarin de auteur lets geheel anders zegt dan `vat hij bedoelt.
Om de slordigheid vooral, -dock ook om de nog wankele persoonlijkheid,
beschouwen wij het werk eerder als een belofte dan als een resultaat. —
Het is geen •boek voor kinderen, het blijft niet ver van het hedendaagsche
freudisme : ernstige bezwaren nochtans van zedelijken aard kan men
er niet tegen aanvoeren.
Em. Janssen

Nele KLATIWAERDINNE en A. RANNAH, De kielne almanak van
Brabant, 2e deel. -- Die Poorte, Oude God-Antwerpen, 1938, 244 blz.
In dit tijdsch_rift (Streven V, blz. 126) bespraken we het eerste deel van
den kleinen Almanak van Brabant, dat in 1937 verscheen. De plotselinge
dood van zijn schrijver Joh. De Maegt, op 23 Maart 1938, bespoedigde
wellicht het uitgeven van den tweeden bundel uit zijn Verloren I Ioekskens.
Pieteitvol hebben Marie van Dessel-Poot en Joris De Maegt, in alles
aan den geest van den overledene getrouw, diens onvoltooide onderneming
tot een goed einde gebracht.
Op dit boekje past dan ook precies onze recensie van het voorgaande.
Een paar zinnen schrijven wij over : << Al schrijvend legt A. Rannah zijn
goed hart bloot; zijn specifiek Vlaamsch (beter : Brabantsch) temperament
ook van klein-realist en luimig moralisator... De Kleine Almanak ontbeert
het hoofdstuk der eeuwen >> ; hij heeft geen hoogten en laagten ; hij
culmineert nergens. Hij is en blijft kleinburgerlijk, mysterieloos ; de speelsche
wijsheid er van voedt geen ziel >>.
Sterk maakt dit tweede boekje den indruk dat de auteur beter soepel
zich aanpassen kan dan creatief arbeiden, — en vooral dat de opzettelijke
laiciseering en verburgerlijking van alles (aan de grens van het religieuze
houdt De Maegt, als bij commando, stil: zie vooral blz. 99 - 103, 134 - 136,
204, 243) de groote schuld draagt van de vervlakking tot een mat
humanitarisme.
Em. Janssen

Ida Frederike GORRES, Die quelle. — Herder, Freiburg i.Br., 307 blz.
Als het van eenig boek waar is dat het een vriend kan worden voor
inijn lezersm dan zeker van dit.
Een vriend dan, vol rijpe levensbezinning en rijke levenservaring, en toch
jong van harte als geen. Hem is het gegeven om, zonder ooit tot leeraar
te vervallen, te leeren, en om, zonder ooit ipredikant te spelen, te begeesteren.
Bestemd voor jonge meisjes, is dit boek samengesteld uit verhalen
en enkele gedichten. Een pareltje naar vorm en inhoud. Zeer smaakvoI
uitgegeven met zijn platen en teekeningen, lino's en buitentekstliederen in
Gotisch schrift, blijkt de keuze der verhalen zelf bovendien verrassend
rijk en juist. Namen trouwens als Ruth Schaumann en Ida Garres staan
zelf wel Borg voor hun dicht en proza, evenals de vele anderen waarvan
een verhaal werd opgenomen.
Bedoeling van << Die Quelle >> wordt door samenstelster zelf aangegeven
<< Jungers Leben heis st Bege.gnung mit dery Welt... Jugend, die das
ganze and voile, das reiche and das echte Leben will, bleibt nicht stehen
beim anblick des Lioblichen und Hellen... Sie halt auch den Fragen stand,
die aus die Schatten dringen...
<< Die Quelle >> erzalt von Ursprungen and Gegensatze. Immer wieder ist
von der Begegnung die Rede :
<< ...das heisst Schicksal : gegentiber sein,
and nichts als das and immer gegenuber. >> (Rilke) >>
Niet een Rleine verdienste van het boek is het dan, dat het in antwoord
op de zoovele levensvragen, die de verhalen, als grepen uit het leven zelf,
,
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te voorschijn roepen, een antwoord geeft, zoo vanzelfspreken kat.holiek
en zoo heilig van zin.
j. Vfta Laer

Jan H. EEKHOUT, Klein tussehenspel. - Ti. M. Holland, Amsterdam,
1938, 135 blz.
Deze bundel van elf korte verhalen heet Klein tussehenspel cmdat de
auteur zijn korte opstellen als verpoozing schreef, tusschen de Spanningen
in van ornvangrijker werk. Toch is het een voortreffelijke verzarneiing
waardoor men, afgezien van de geringe proportie, den schrijver vrij goed
leert kennen. De verscheidenheid van keuze en toon wijst op zijn groote
belezenheid, zijn soepele vaardigheid ; meteen op het min of meer onvaste
van den dilettant die meer de romantisch-vervloeiende schoonheid beoogt
dan de soliede waarheid. De nogal kunstrnatig-naIve zegswijze en de zeer
persoonlijke taal die het gesproken Viaamsch irniteert, duiden do Vlaamsche
afkomst aan van den man die toch niet habitucel met Vlarningen omgaat.
Uit het overvloedig en nogal vrij aanwenden van reiigieuze motieven halen
we den christen op, hoe weinig ook gewoon aan de geloofstucht zooals
wij, Katholieken, haar kennen. . . Klein tussehenspel is een even boot als
rijk bundeitje, het werk van een krachtig schrjverstemperament ; met al
zijn kunstmatigheid vormt het een hevallig geheel, dat een aanheveling
waarlijk verdient.
Em, Janssen

Emile BTJYSSE, Parade in den Herfstnaeht. - Dietsche Tuin, De Amsterdamsche Keurkamer, 33 blz., f. 0.60.
Rob DELSING, Tinuske en het verbod. - Dietsche Tuin, De An terdamsche Keurkamer, 41 blz., f. 0.60.
-

Dit zijn de eerste twee deeltjes van de proza-reeks Dietsehe Ttdn. Elk
deeltje bevat een of meer novellen ; de uitgave is bedoeld al eon uiting
van Dietsche levenskracht en veroverenden groei.
Beide werkjes zijn goed; doch niets mèèr. Het eerste aiemt in de
Dietsche romantiek ; het tweede, zakelijk en schamper, propageert het
Nationaal-Socialisme, waarbij een katholiek politicus (van het laagste
gehalte trouwens) het moet ontgelden. De syrnboliek van hot eerste is
irretel en chaotisch gebleven, de tendenz van het tweede maakt den toon
te bitter; om die redenen noemcTen we, zonder enthousiasme, beide wekjes
goed.
Etm Janssen

Nikolaj LESKOV, uit het Russisch vertaald door Dr. L. Landsman, De
verzegeide engel. - Die Poorte, Oude God-Antwerpen, 1938, 214 blz.
Eigenitjk komt in dit boekje, na het verhaal De verzegelde engel, nog
een << onwaarschijnlijke geschiedenis >> voor : De ongedoopte pope. Het tweede
stuk bevat meer pigment dan het eerste; maar beide zijn zqo vol van
religieuzen ernst, van nenvoud en wijsheid, van liefde tot het yolk, van
realiteit en humor, dat we, verrast, zulk geschenk aanvaarden. Aan
productie van dit gehalte maken de uitgevers ons te weinig gewoon.
Met genoegen nemen we waar dat << Die Poorte >> haar beter verzorgde
inlekling beter aanpast bij het iezend publiek. Toch geschiedt bet nog te
weinig methodisch en compleet. En de taal en stiji laten nog to wetmschen
over (voorbeelden : <<voor wat. . . betreft>>, 33 - <<effemeriteit>>, 33 - <' t Ak.koord>>,
105 - << Er is aan u geen rechten kant te krijgen >>, 164 - iemand tets < aan het
verstand knoopen >>, 183).
Em. Janssen

Aija RACHMANOWA, Geheimen van Tataren en afgoden. Bandversiering
en verluchting : Frans Van Immerseel. - Het Rad, BerchemAntwerpen, 1938, 192 blz..
De 25 schetsen van dezen bundel zijn kortere of langere aanteekeningen
ult het dagboek van het meisje Rachmanowa, toen zij, ergens in den
Oeral, aan het stadsgymnasium studeerde, of, in het land der Tataren,
bij haar grootouders op bezoek was. Chronologisch moeten we Nit hoekje
due vOOr het bekende Liefde, Tscheka en dood plaatsen.
Met recht biedt de uitgever ons een << boek voor kinderen aan. Kinderen
zullen inderdaad, aan deze exotische verhalen vol van geheimzinnigheid,
eenvoud en wonderen, zeer veel hebben. Doch ook groote menschen ; want
de jonge Rochmanowa kan reeds meesterlijk typeeren, peilen. verheffen.
En wie hot work ook ter hand neemt, laat zich boeien.
De verluchtingen van F. Van Immerseel zijn wat hard, meetal echter
suggestief. Do vertaler (L. De Roover, meenen we; zijn naam 31 aat nergens
aangegeven 9 levercle verdienstelijk werk; hier en daar slec-hti hon een
-
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vlekje verwijderd worden ( <...dat de visschen in het water stonden te
slapen >>, blz. 32) . De uitgave zelf bevredigt ons in alle opzicht.
Em. Janssen

S. BARENDS, Viva la muerte ! Strijdvcrzen van Spanje en hier. —
De Amsterdamsche Keurkamer, Amsterdam, 1938, 55 b1z., ing.
f. 0.90, geb. f. 1.40.
George KETTMANN pr., Het orf aan do zee, Gedichten. — De Amsterdamsche Keurkamer, Amsterdam, 1938, 124 blz., ing. f. 1.25,
geb. f. 1.75.
Beide verzenbundels zingen zoowat in dezelfde sfeer : geestdrift voor
nationaal Spanje, fascisme en Dietschland. Men kan ze dan ook best
samen bespreken, ze spreken trouwens over elkaar. Volgens de kaft van
nr 2 is het boekje van Barends het << werk van een Jong dichter even
vurig en vervaarlijk as de slagen, Waarmee Siegfried zijn zwaard smeedde >>,
volgens nr 1 zijn de verzen van Kettman « niet de gevolgen van een
Incidenteel dichterschap of van een kunstmatig opgeschroefde geestdrift 3.
maar wel << de sterke uitingen van een man, die dichter is, altijd, en
die zijn leven moet zeggen, zooals het is, een leven, dat zich diep
bewust is van het yolk, waaruit het is opgekomen, dat weet van den
dank, Bien het aan dat yolk verschuldigd is, en dat, bewust van zijn
groote verantwoordelijkheid, de toekomst zoekt voor ons yolk >. De lezer
zal er meer zeggingskracht dan poezie in ontdekken. Er staan enkele
niet onaardige gedichten in, maar over het algemeen heeft de muze nogal
last om de groote stappen van den propagandist te volgen.
L. Vander Kerken

Armand BONI C. SS. R., Als de ziel psalleert Gedichten op psalmverzen. -- Artes, Gent, 1937, 62 blz., Fr. 10.
Armand BONI C. SS. R., Versteende droome i. Verzen. — De Bron,
Anderlecht, 1938, 54 b1z., Fr. 8.
Als van een pijnlijken plicht kwijten wij ons van deze recensie. Over
den aanleg van Armand Boni kunnen noch mogen we, op grond van deze
uitgaven, een oordeel vellen ; stellig ontwikkelt hij zich niet in de goede
richting :.
10 Technisch is hij weinig gevormd; voor technische vormin,g lijkt hij
ook weinig te voelen. De onbeholpen eerste strophe van Brief (Verst. dr.,
blz . 33) moge volstaan ter illustratie :
Vergeeld tot perkament, hij doolde rond
door werelden van noord tot zuid;
die brief, toen ik hem eenmaal wedervond,
ik zal hem nog eens lezen luid;...
20 Inspiratie en stilte zijn vervangen door woeste grepen in een pseudovisionnaire, lawaaierig-propageerende taalconventie. De aanhef van
Populum tuum Domine humiliaverunt (A.d.z. ps., blz. 27) is toch niets mEer
dan bangle propaganda in preektoon
Wij geloovigen, wij weten de nieuwe goden
van den Olympus, heerschen in zinnengenot.
alle 'wetten verkrachtend, alle geboden
vertrappend en bevuilend met geilenspot (sic).
30 Hoe weinig visueel de als visionnair voorkomende stukken eigenlijk
zijn, moge uit twee verzen blijken :
plots vouwde de wind zijn vleugelslag toe (V. dr., 38)
waar -de booglamp straalt van het sterren^licht (A.d.z.ps., 45)
(cursiveering van ons.)
40 Het voorbeeld bij 20, het verklarend vers Versteende drooxnen (blz. 7),
vooral de Lofzang van den kunstenaar tot O. L. Vrouw (Ad.z.ps., blz.
55 - 58) maken duidelijk hoe weinig de auteur, evenmin intultief als reflexief
is doorgedrongen tot het wezen van de cultuur en kunst in het algemeen,
van de christelijke cultuur en kunst in het bijzonder.
Zulke recensie schrijven is misschien pijnlijker dan haar ondergaan.
.De auteur denke eens even na; hij zal ons begrijpen : dat namelijk deze
werkjes van jeugdige onbezonnenheid moth de kunst, noch de christelijke
verdieping bevorderen. En dat moet toch gezegd !
Em. Janssen

Beatrijs, voor tooneel bewerkt door Dr. Herman VAN OVERBEKE. —
Vermaut, Kortrijk.
In het najaar '38 werd te Knokke-Zoute deze uitnemende Maria-legende
opgevoerd door de Vrienden van den Koninklijken Nederlandschen
Zchouwburg van Gent, onder regie van Dr. Herman Van Overbeke.
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Dat deze vertooningen een onvermeend succes mochten genieten is vooral
te danken aan de meesterlijke regie en de uiterst verzorgde dramatische
bewerking van dezelfde hand. Met deze bewerking heeft Herman Van
Overbeke het oude verhaal omgezet in een zeer aanschouwelijk drama,
sprankelend van leven, beeldende kracht en diep-aangrijpende tragiek,
zonder nochtans — zooals anderen — te tornen aan het hoop bedied, dat
de middeleeuwsche dichter aan de volkslegende schonk, toen hij ze heette
te zijn :
een scone miracle...
die God Bonder twifel toghede
Marien t'eeren
Ook aan de tekst, met zijn woordkunst, met zijn diep-doorvoeld rhythme,
heeft bewerker zich niet vergrepen.
Door het overbrengen op tooneel, volgens de oude wijze, met aanpassing
van Middelnederlandsche kerkelijke en wereldlijke liederen, voert hij ons
terug in die middeleeuwsche wereld van gebed, zang en spel, en verlevendigt
aldus de atmosfeer van de Ridderlijkheid en de Minne, waarin heel het
gedicht drenkt. Hij heeft ons dit spel van menschelijke hartstochten en
goddelijke bramhartigheid zuiver voor oogen gebracht, geheel in die wereld
van overgave aan het kwade, gevolgd door schuldbewustzijn en wroeging
in de daad zelf.
Hierom mogen wij Dr. Van Overbeke onzen welgemeenden dank weten,
dat hij in dit boekje dit meesterstuk aller Maria-mirakelen voor allen
toegankelijk, zeer levendig en aanschouwelijk, heeft gemaakt.
Wij hope n dat, door deze bewerking, de oude legende, die toch ook voor
ons nog een ingrijpende tragiek bezit, den weg naar veler hart vinden zal.
,

A. H.
Kunst.
J. DE KEYZER en Dr. F. J. DE WAELE, Kunstgeschiedenis. — De
Standaard, Antwerpen, 1938, 468 blz., talrijke ill., Fr. 45.
Een nieuwe herzienee uitgave van de in 1934 verschenen Kunstgeschiedenis
van J. De Keyzer. Het boek is bedo eld als een handleiding voor de leerlingen
van Middelbaar- en Normaalscholen en als leesboek voor al degenen die belang
ste:llen in de Kunstgeschiedenis.
Ditmaal echter heeft de opsteller beroeep gedaan op Dr. F. J. De Waele,
hoogleeraar aan de R. K. Universiteit te Nymegen, om het eerste deel, namelijk
de Oudheid, te behandelen. Een beteren medewerker had hij voorzeker niet
kunnen vinden.
De Kunst van het Nijlgebied, van het Tweestroomenland, van het Syrisch
gebi.d, van Klein Azie, van Iran vormen de vijf eerste hoofdstukken. Telkens
worden Land en yolk, Geschiedenis, On.tde.kkingen, Ruinen en m.usea voorop
behandeld ; dan volgt de uiteenzetting over bouwkunst, beeldvormkunst (neologisme voor <<plastiek>>), schilderkunst en toegepaste kunsten. Een duidelijke
indeeling ; ook een klare uiteenzetting. Toch moeten wij dit voorbehoud
maken, dat voor de genoemde gebieden, de gestelde beperkingen den schrijver
tot zulke bondigheid verplichtte, dat wel het algemeen karakter, doch niet de
evolutie van de kunst in die landen tot haar recht komt. Ook betwijfelen wij
dat leerlingen van het Middelbaar- of Normaalonderwijs en zelfs belangstellende lezers in het bezit zijn van de werken naar dewelke verwezen wordt
voor de platen ; want, evenals de uiteenzetting tot een minimum is herleid,
is ook het aantal platen beperkt.
De volgende hoofdstukken : Grieken^land en Rome, doen ons die beknoptheid
des te meer betreuren, daar de schrijver ons hies een prachtige synthesis
biedt, met good aangepaste platen : deze hoofdstukken zijn de beste van het
handboek.
Het tweede deel werd herzien door J. De Keyzer zelf, professor in de Geschiedenis en de Christelijke Archaeologie aan het Klein-Seminarie te Sint Niklaas.
Wij hadden, bij het verschijnen van de eerste uitgave, de gelegenheid ons
gedacht over zijn werk te zeggen. Het zal dan ook volstaan Kier enkele der
voorn-aamste verbeteringen aan ate stippen, die de schrijver aan zijn werk bracht.
De algerneene indeeling onderging weinig veranderingen ; toch werd een
nieuw hoofdstuk, gewijd aan de Voor-Romaansche kunst, ingeschakeld en werd
een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan Classicisme en een ander aan : Romantiek, Realisme, Impressionisme ; dit om het verband tusschen de versehillende
perioden duidelijker aan te geven. Beeldhouwkunst en Schilderkunst, alsook
de Kunst in de Nederlanden worden breedvoeriger behandeld, terwijl de toegepaste kunst en de kunstnijve-rheid een plants hebben veroverd.
Ook de boekenopgave werd vermieerderd en een lijst van de plaatsen en
gebouwen gevoegd bij de reeds bestaande lijsten der afbeeldingen en der
kunstenaars .
,
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Zooals het boek er thans uitziet meenen wij dat het ve'en dienst kan bewijzen en 'wij hopen dan ook dat deze tweede uitgave even viug als de eerste
zal uitgeput zijn.
Ad. Jansen

Frans VAN IMMERSEEL, -- De Olewagen sage. 5 groote houtsneden
32,5 x 44. -- Het Rad, Berchem-Antwerpen, Fr. 150.
In 1935 werd de Olewagen sage uitgegeven door het Davidsfonds. F. Van
Inunerseel maakte daar houtsneden voor. Thans worden die afzonderlijk en
op groot formaat uitgegeven. De houtsnijkunst is altijd volkskunst geweest :
nauw aansluitend bij de drukkunst richtte ze zich tot het yolk. Als kunstvormn
was ze evenwel niet zelfstandig vaor de opkomst van het expre sionisme.
Dank zij deze kunstrichting werd ze vernieuwd en kwam, volgens een tot andere
kunstvakken onherleidbare techniek, tot ongekenden bloei. Niet het minst in
Vlaanderen. Daarmee heeft ze evenwel veel van haar volksch karakter ingeboet.
De verdienste van V. I. ligt hierin dat hij, werkend volgens de nieuwe techniek,
— niet lineair doch naar het principe van de lichtvlakken, — toch gave volkskunst weet te scheppen. Ook het yolk zal hem smaken. Wat moet het een
genot zijn om voor kinderen... kleine en groote, de Olewagen sage te vertellen
op deze prachtig-uitgegeven houtsneden !
E. Vandenbussche

Vincent d'INDY, Introduction A 1'etude de Parsifal de Wagner. Verzameling : << Les chefs-d'oeuvre de la musique expliques >>. -- MMelottee,
Parijs, 1938, 115 blz.
Bij een dergelijk onderwerp niocht men zich, gezien de bevoegdheid van
den schrijver, verwachten aan een meesterlijke studie. Hela,as ! Vincent d'I•dy
kon nauwelijks de inleiding tot een good einde brengen ; de dood kwam zijn
arbeid onderbreken. Het is van de bladzijden, aan Welke hij reeds vasten
grond gegeven had, dat het ons thans gegeven is, inzage te nemen. De studie
is uitgewerkt volgens hetzelfde plan als de andere werken, w ell a reeds in
hoogea ge oemde verzameling het licht zagen. Vooreerst geeft zij een korte
schets van Wagners leven ; daarna de wordingsgeschiedenis van den. u Parsifal >>, vanaf de eerste gedachten en het geleidelijk tot stand komen van de
onderscheiden gedeelten, tot het onthaal dat het meesterwerk in den loop der
verschillende opvoeringen ten deel viel ; het derde gedeelte zou gewijd zijn
aan de ontleding van het libretto.
Vincent d'Indy was slechts met de muzikale uiteenzetting van het eerste
bedrijf klaar gekomen, toen de dood hem verraste. Wat men over de volgende
bedrijven in zijn nagelaten papieren vond, waren slechts losse schetsmatige
nota's. Hoe jammer dat wij het merkwaardigste en uitvoerigste deel van zijn
werk moeten missen. Daarin hadden wij hem tot in zijn minste navorschingen
kunnen volgen ; daarin hadden wij zijn groote bevoegdheid eery t ten voile
naar waarde kunnen schatten. Dit belet ons echter niet, de onafgewerkte
studie, zooals ze is, da•kbaa• te aanvaarden. Menige plants getuigt van zulk.
een diep inzicht in het behandelde onderwerp ; zij bevat zooveel waardevolle
opmerkingen en vingerwi jzingen, dat wij ons ten zeerste over het verschijnen
er van verheugen. Wel meenen we, dat de schrijver zich vaak te fang opgehouden heeft bij kleinigheden en persoonlijke herinneringen ; ook de s tijl is
niet altijd even verzor..gd ; maar in het geheel zouden deze kleine onvclmaaktheden vrijwel onopgemerkt gebleven zijn. Het is zelfs waarschijniijk dat de
meester, bij het herlezen van zijn werk, zelf zekere tekortkomingen zou
hersteld hebben. In ieder geval is de studie, zooals zij one thans geboden
wordt, uitstekend en alien, die belang stellen in den. << Parsifal >>, zouden ze
moeten leeren keenen.
L.
,

Joep NICOLAS : Wg Glazeniers. -- Het Spectrum, Utrecht (Reeks:
Schi.jnwerpers : no 18) , 95 b1z., 36 illustraties, Fr. 20.
Wij kenden Joep Nicolas door zijn terecht hooggeschatte, moderne glasramen.
Wij wisten echter niet dat hij bij zijn titel van glazenier ook lien van
schrijver en historicus voegde. In den adem hebben wij dan ook dit werkje
gelezen, en het heeft ons niet berouwd. Meer belangstelling wekken door beter
begrijpen is het doel dat de kunstenaar beoogt. En zoo krijgen wij ; een
bondig overzicht van de geschiedenis van de glasramen, een uiteenzetting van
de kunstwaarde, een inleiding tot de techniek en een bezoek aan de werkplaats
<< in de buurt van het to beglazen gebouw.
Wie zich een duidelijk beeld wil vormen van het bedrijf en van de kunst
der glazeniers, zal in dit boekje zijn gading vinden.

Ad. Jansen
Louis WACHTERS, Jef Denijn en de Beiaard. Verluchtingen van Frans
van Immerseel. — Davidsfonds, Leuven, 1938, 101 biz.
Na enkele inleidende hoofdstukjes over de beiaardkunst in 't algemeen,
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volgt een biografie van Denyn ; frisch en levendig wordt ze verteld, de geschiedenis van den man die haast toevallig met de klokkenkunst begon en langzaaxn groeide tot den prins der beiardiers. Het boaekje sluit met een beklimming van den Mechelschen toren, een bezoek aan Denyn's << atelier 2'.
De bevatteiijke voorstelling en een aantal luimi ge anecdootjes, maken van
dit boek wat het zijn wou : een inleiding voor de jeugd tot 'n heerlijke en
specifier-v ia.rnsch e kunst,

K. Van Isacker

Heinrich LUTZELER, Fhrer zur Kunst, mit 304 Bildern and 3 farbigen
Tafein. — Herder, Freiburg, XIIII-224 biz., geb. R.M. 7.
De f ,arn die L. door zijn vorige werken <Einfuhrung in die Philosophie der
Kunst >) en c Die christliche Kunst des Abendlandes >> ook in ons land reeds
verworven hee t, wordt door dit nieuwe werk nog bevestigd. Terwijl zin eerste
boe^ken beschou Sin gee. waren van meerreehtstr^eeks pphilosop-i chen en .kultuur-historischen aard, wil << Fi firer zur Kunst >> den weg barren tot het concrete
kunstwerk als zoodanig. Voor de meeste menschen behoort de kunst tot een

vreemd, ver en mysteri^eus domein, dat slechts door enkele begenadigden mag
betreden worden. L. zal ze leeren hoe verkeerd deze opvatting is : hij betoogt
de totale ver avlochtenheid van kunst en schoonheid in de werkelijkheid van
het leven : zij zijn met een ideuel verheven worden boven de realiteit, maar
een heffing van deze realiteit zelf, zij zijn de mensch zeif in het bete van

zijn riiensc hzl ;n.

De vraag die gesteld en opgelost wordt is : wat heb ik aan de kunst en
hoe kom ik ertoe ? Wars van alle aestheticisme en nuttelooze subtiliteiten is
dit boek stralend van waarheid en realiteitszin. Men zal er den diepen zin der
kunst in begrijpen, men zal er den weg tot het genieten van het groote kunstwerk in ortde'kken, en men zal er ook waardeering en interesse voor de meest
zakeli jke maar nietternin belangrijke bizonderhe-den der techniek in leeren.
De Knee, dan .0 keurige photo's van uitvoer-ge onderschriften voorzien
vormen a. ?. ,^.. een bock in het bock, zij stellen den lezer in staat om onafhankelijk van den teket de groote lijnen van het expose te begrijpen en zullen
na lezing den gan_sehen inhoud weer levendig en verrijkt evoceeeren.
In aansluiting met << Puhrer zur Kunst >> zullen eerlang nog twee nieuwe
werken y erNchi jnen <: Die europaiscllen Kunststile >> en Die Einheit der
abendlandische Kunst ». Elk der drie werken zal een afgesloten geheel vormen
en zal op zichzeif kunnen gelezen worden.
L. Vander Kerken

A. H. CORNETTE, Inleiding tot de oude meesters van het l :oninklljk
museum te Antwerpen. — De Sikkel, Antwerpen, 156 blz., 84 ill.,
Fr. 38.
Het zal wel lastig zijn een beteren gids te vinden voor een bezoek aan
het Muzeum van Schoone Kunsten te Antwerpen, dan zijn hoofdconservator
Prof. A. H. Cornette. In dit boek b i.edt hij den bezoeker geen drooge
nomenelatuur aan, maar een ges 'hiedkundig overzicht van de ontwikkeling
onzer Vlaamsche Schilderkunst van de 14e tot de 18e eeuw. Ook aan
de schilderien van vreemde schildersscholen wordt een passende plaats
ingeruimd, maar het Antwerpsch museum is nu eenmaal het museum van
onze Vlaamsche meesters. Onze schilderkunst begint, bijna miraculeus,
met een hoogtepunt : Jan van Eyck, gevolgd door heel de reeks der zgn.
<< primitieven ,>. Daarop volgt een inzinking, een aarzeling, een tasten,
onder den invloed van de Italiaansche schilderkunst. Maar weldra verheft
zich, torenhoog, de school van. Rubens en Van Dyck, waarna een nieuwe
trage inzinking die zal Buren tot aan de heropleving van de huidige
schilderkunst. Prof. Cornette beschrijft met vaste hand het op- en neergaan
van . deze curve, en weet aan elken schilder zijn plaats aan te wijzen
in deze evoiutie. Hij ontleedt min of meer uitvoerig vijf honderd schilderijen
van het museum, en de honderd ilustraties maken het boek ook zees
bruikbaar voor kunststudie thuis. Deze Inleiding kan evenaren met de
beste werken van Bien aard door de groote buitenlandsche musea uitgegeven.
Wij hopen dat ze zal bijdragen om de kennis van onze kunstrijkdommen
en het genot ervan te verspreiden.

M.
Sociologic, FAo=xa1&
Prof. Dr. F. VAN GOETHEM en Dr. W. LFEN, Beginselen van some
wetgeving. — De Standaard, Antwerpen, 1938, 428 blz., Fr. 54.
Slechts twee jaar geleden gaf Prof. Van Goethem voor het eerst zijn
<< Beginselen der Sociale Wetgeving >> uit. Ze zijn reeds verouderd omdat
vooral op dit gebied de wetgever en de uitvoerende macht in de laatste twee
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jaar veel nieuws voortbrac.nten en ook veel van het bestaande wijzigden.
Daarom zal deze tweede uitgave evenzeer aan den professor als aan den
student welkom zijn, want ze is in de eerste plaats voor hen bedoeld;
ofschoon ze ook aan anderen vele diensten kan bewijzen.
Opvatting en indeeling van het werk bleven ongewijzigd, maar deze uitgave
doet zich uiterlijk puiker voor dan de eerste en de inhoud beantwoordt aan
Bien indruk : doordat de nieuwste bepalingen er in verwerkt werden maar
ook doordat ze nog klaarder en methodischer voorgesteld worden dan in 1936.
Ze maken — zooals reeds toen -- niet enkel de voornaamste bepalingen bekend
maar laten bovendien hun geleidelijk tot stand komen, hunne beteekenis
en onderling verband duidelijk uitkomen.
Dr. K. du Bois

Georges HEYMAN, Voor den Middenstand. -- De Sikkel, Antwerpen,
56 blz., Fr. 12.
Doze brochure is bedoeld als en < post scriptum >> bij het werk van den
schrijver a De Middenstand in de Staatshuishoudkunde », dat in het Augustusnummer van Streven werd besproken.
Ze bevat twee voordrachten
lo) Do Middenstand in den strjjd om de kooperatieven, waarin de kodperatieven achtereenvol.gen^s in economisch, 'maatschappelijk en fiscaal opzicht,
alsmede in verband met de beroepsorganisatie worden onderzocht.
2o) De Middenstand voor het vraagstuk van de Electriciteit, waarin wordt
gehandeld over de wettelijke inrichting, de voortbrenging, het transport, de
distributie en de financi-ering van de electriciteitsnijverheid. Schrijver voegt
er tevens enkele beschouwingen aan toe over concentratie en monopolies in
het algemeen.
In beide voordrachten wordt bijzonder op het gevaar gewezen van.
staatsplanisme en van monopolies of << privaatplanism-e >>.
De Middenstand moet wettelijk beschermd worden .tegen de aanslagen
van de grootfinancie... In de vrije economie, met haar altijd verbeterde
reehtskaders, liggen de levensbelangen van den middenstand>>. Aldus schrijver.
Ook in deze brochure moeten we vaststellen dat de oplossing van het
Middenstandsvraagstuk hoofdzakelijk buiten den Middenstand zelf gezocht
wordt.
A. Thomas

Adv. Maurits LAMBREGHTS, Antwerpen—Rotterdam. Een pleidool voor
samenwerking. — Lanno, Tielt 115 blz., Fr. 24.
.De mogelijkheid van een samenwerking tusschen en Antwerpen en Rotterdam
wordt thans fel besproken ; zoowel in Holland als in Belgie- hebben verscheidene
economisten dit vraagstuk reeds grondig bestudeerd. Aan de doelmatigheid van
zulk een samenwerking wordt niet getwijfeld, maar de te gebruiken middelen
schijnen niet zoo voor de hand te liggen. In zijn << pleidooi» biedt advocaat.
Lambreghts ons een volledige uiteenzetting van den toestand ; zijn vergelijkende
beschrijving van beide havens is bijzonder ophelderend. Een oplossing zou
volgens schrijver te vinden zijn in het vormen van een Havenschap tusschen
Antwerpen en Rotterdam ; deze zou de havenbedrijvigheid beheeren op basis
van de organische functieverdeeling van de goederen volgens hun aard en
bestem^ming. De practische uitvoering daarvan zou vergen dat Belgie en
Holland door een tolunie in een economisch complex zouden aangesloten
worden. Voor zulk een tolunie zijn de zakenmiddens reeds gewonnen, zooals
een onlangs gehouden referendum duidelijk liet blijken ; voorloopig liggen
vooral politieke redenen in den weg van deze gewenschte samenwerking.
L. Baudez

August R. VON KRAL, Le Pays de Kamal Atatiirk. — Wilhelm Braum,^uller, Weenen, 1938, 301 blz., R.M. 7,50.
Turkije, ter flood veroordeeld -door de Bondgenooten, reeds grootendeels
under hen verdeeld en door hunne legers bezet, stond op, verdreef den vijand,
brak met het eigen verleden of om zich te moderniseeren en schUntt nu stevig
ingericht -en economisch bloeiend. Het dankt zijne opstanding en nieuwe
inrichting grootendeels aan Kamal Ataturk of -- vbor dat hij, in 1934, zijn
naam veranderde — Mustapha Kemal.
her worden ons de bevrijdingsstrijd, de politieke en sociale hervormingen,
de politieke en de economische inrichting en toestand van het land beschreven.
wij vernemen vele bUzonderheden, maar voelen aan dat de lezer moet
wikken en wegen om niet altijd even geestdriftig te zijn als de schrijver; en
ook dat de toestand waarschijnlijk niet altijd zoo heerlijk is als het ons
voorgehouden wordt.
Het werk verscheen eerst in .het Duitsch ; de ons aangeboden vertaling is
van Dr. A. Robert, Leeraar te Weenen.
K. B.
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Dr Kurt REBER, Das Notrecht des Staates, die schweizerische Verfassungspraxis, Notrecht and Verfassungsrecht, Die Gesetzgebungspolitische Aufgabe. — Polygraphischer Verlag, Zurich, 1938, 111 blz.,
Zw. Fr. 4,50.
« 1'Tood dwingt >> ; soms ook voor de staatsmacht -die tegen den letter in van
wet en zelfs grondwet moet optreden, tot heil van het vaderland. In verband
met dat << Notrecht >> kan nagegaan worden, of in welke maat de Staat in een
bepaald geval zich op dwingenden nood mocht beroepen, of nog van welke
natuur dat a Notrecht >> is. De schrijver doet vooral dat laatste in deze
streng-logische en diepgaande studie, naar aanleiding van de crisis-wetgeving
der Zwitsersche Federatie sedert 1930.
Het vaststellen dat de staatsmacht verplioht werd tegen de bepalingen der
grondwet -te handelen, bracht Zwitsersche staatslieden er toe voorstellen te
doen om aan het noodrecht zelf in de grondwet een plaats in te ruimen.
Dr. Reber eindigt zijne studie met deze te onderzoeken en van de hand te
wijzen om vervolgens maatregelen voor te stellen ten einde, zooals hU het
uitdrukt, negatief het noodrecht te regelen.
Specifiek Zwitsersche toestanden worden hier kritisch onderzocht ; de
voorgebrachte besluiten zijn dan ook van denzelfden aard, ze zijn echter
vingerwijzingen nuttig ook •buiten Zwitserland.
Dr. K. du Bois

Lionel ROBBINS, L'economie planifiee et l'ordre international. — Librairie
De Medicis, Parijs, 1938, 282 blz., Fr. Fr. 33.
Bestr**ding der planmakerij ; bijzonder radikaal, hevig, zeer theoretisch en
zonder voldoende schakeeringen en voeling met de concrete werkelbkheid.
De nadeelen der plan-economie en de voordeelen van de vrijheid door het
Liberalisme geschonken worden naar voren gebracht maar enkel de nadeelen
van het eerste en de voordeelen van het tweede stelsel. Ten slotte wordt
gepleit voor een internationalisme dat de zorg voor 's lands welzijn nagenoeg
geheel verwerpt.
K. B.

Fritz RENKEN, Der Handel der Konigsberger Grossschafferei in Flandern
um 1400 (Abhandlungen zur Handels- and Seegeschichte, uitgegeven
door F. Rorig en W. Vogel, Bd. V). — Hermann B2ihlau, Weimar,
XII-177 blz.
Onder de handelsmachten die gedurende de Middeleeuwen de econonnische
grootheid van onze gewesten bewerkten, was de Duitsche Hansa wel de
voornaamste, en in het kader van den Hansa-handel bekleedde de half-militaire,
half-religeuze orde der Duitsche ridders uit Pruisen een vooraanstaanden rang.
De studie ervan was des te interessanter daar de Duitsche Orde, ook wat haar
politieken en socialen opbouw betreft, wellicht een unicum uitroaakt in de
geschiedenis van h-et christelijke Europa, en dat geheel haar bedrijvigheid
van deze structuur haar kenmerkende eigenschappen ontving. De hoorfdtrek
ervan was de centralisatie. Het :materieel beheer van de Orde was toevertrouwd
aan twee a Grossschaffer >> (groot-intendanten) ; de eene te Marienburg voerde
voornl. bout en graan uit, de andere te Konigsberg verzond, benevens koper,
was, pelsen en vooral amber. De handel nu in deze koopwaar, doorheen geheel
de cultuurgeschiedenis een der meest vooraanstaande sieraden, was ongemeen
druk met het graafschap Vlaanderen, waar het « goud van de Oostzee » werd
bewerkt en verder over geheel de Christenheid verspreid. Het is wel niet de
minst belangwekkende zijde van dit boek dat het voor het eerst toelaat, aan
de hand van de Pruisische bronnen, een duidelijk beeld, ja zelfs een statistisch
overzicht van dat gedeelte van onze Middeleeuwsche economie te schetsen,
dat tot hiertoe op de al te karige gegevens van de Vlaamsche archieven was
aangewezen, en dienvolgens zeer algemeen moest blijven. Hetzelfde geldt
voor de kennis van de terugvracht — vooral lakens en specerijen — van de
Pruisische monniken-ridders-handelaars. Het is het lot van een transitogebied, zooals het onze, dat zijn economische geschiedenis aan de hand van
vreemde bronnen moet worden geschreven. De studie van Dr R., een model van
eaonomisch-historisch onderzoek, is een kostbare aanvulling van een gevoelige
leemte. Zij weze een voorbeeld dat nagevolgd wordt. Niet alleen Schr.'s
vaderland maar ook het onze zien ermede bun historie een merkelbken stap
vooruit zetten.
Prof. Dr. A. J. Van Houtte
,

Alfred THORAN, Velhagen and Klasings Neuer Wirtschaftsatlas. —
Velhagen and Klasing, Bielefeld-Leipzig, 1938, 64 blz., kaarten,
R.M. 3,60.
In onderhavigen atlas zijn verschillende gedeelten te onderscheiden, waarvan
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de •behandeling op een vrij ongelijk peal staat. Waar het over Duitschland
gaat heeft men alle redenen om tevreden te zijn : natuurlijke en bevolkingsvoorwaarden, verbreiding van de voornaamste producten van land- en
mijnbouw, verkeerswegen en standplaatsen van de voornaamste nijverheden,
richtingen en volume van den Duitschen buitenlandschen handel, vergeleken
met dezen van Frankrijk, Groot Brittannie en de V. S. A., worden zeer
uitvoerig behandeld (blz. 1-33) . Wat echter de Europeesche landen buiten
Duitschiand betreft, is de voorsteiling vlakaf onduidelijk : een landbouwen een nijverheidskaart, waarop geen quantitatieve aanduidingen worden
verstrekt, ziedaar geheel de oogst. De andere werelddeelen krijgen ieder slechts
een karton, maar een aantal wereldkaarten van de productie der bizonderste
.goederen, voorziet grootendeels in de leemte ; de betrokken gebieden zijn
imamers uit-gestrekt en gemakkelijk van malkander to onderscheiden. De
gegevens aangaande de Europeesche kleinstaten-mozaiek daarentegen moeten
op een zoo kleine ruimte noodzakelijk ineenloopen. Wij zouden verder kunnen
de kruisvraag stellen van ieder economisch probleem : en het verbruik ?
Maar zoover staan wij nog niet, en de uitgebrachte kritiek belet niet het hier
gepresteerde werk te waardeeren. Want waar is er, in het bereik van ieders
middelen, jets beters ? Wij hoeven dan nog niet erbij te voegen : in eigen land ?
J.-A. V. H.

Louis FRERE, Etude historique des societes anonymes belges, Bd. I.
Z. p. n. d., 1938, 156 b1z., niet in den handel.
Het is bet doel van Schr. het ontstaan en de ontwikkeling van de N. V.,
alsook de politieke en economische factoren die erop invloed uitoefenden te
bestudeeren. Het plan is chronologisch, en de vennootschappen warden
aangehaald voigens den datum van haar oprichting, in het hier besproken
deel vanaf het begin (1819) tot aan de stemming van de wet over de N. V.
(1873). Al is deze wijze van uiteenzetting weinig overzichtelijk — maar daarin
kan een synthetisch besluit verhelpen — wij worden hier begiftigd met een
inlichtingsbron van het beste gehalte voor de geschiedenis, niet alleen van de
finantieele structuur, maar tevens van geheel het economisch leven van one
land gedurende de 19e eeuw.
J. -A. V. H.

Dr. K. PINXTEN, pr., Kuituur en economie in Vlaanderen. — Gudrun,
Brussel, 1939, 32 b1z., Fr. 3.
Een noodkreet en een wekroep. Ze komen van iemand die Limburg door
en door kent : zijn proefschrift : << Het Kempisch Steenkolenbekken >>,
waarvan een bijgewerkte tweede uitgave zoo juist van de pers komt,
bewijst het ons ; daarom is deze brochure van groote beteekenis en trekken
wij de aandacht onzer lezers er op. Ze laat uitkomen dat in Vlaanderen,
maar in de eerste plaats in Limburg, de economie Naar rol niet vervult :
ze strekt or niet tot cultureelen opbloei van It Vlaamsche yolk, zooals It in
vroeger eeuwen geschiedde ; « toen wij economische macht bezaten, waren
wij een rijk kultuurvolk ; thans zijn wij een arm kultuurvolk >>. Waarom ?
E. H. Dr. Pinxten zegt het ons klaar en kernachtig, om ons, en meer
in It bijzonder den Limburger, op zijn plicht te wijzen.
Dr. K. du Bois

TOEGEZONDEN BOEKEN
J. VAN SIGHEM en L. DOBBELEERS, Taaldroppels. -- J. Van In & C•,
Tier, 126 blz..
De leerstellige grondslagen van onze standpunten tegenover hot politieke
regime en de politieke partijen. — Secretariaat van het A. C. W., 20 blz..
Dr. P. D. C., Socialisme en godsdienst. — Persbrochure nr 1, Mannenverbondsuitgave, Roeselare, 32 b1z., Fr. 2,50.

ERRATUM
Door een spijtige vergissing werd in ons vorig nummer, in
het artikel over de Duitsche koloniale politiek, van Mej. De
Caigny, de tekst van b1z. 261 met deze van blz. 267 verwisseld.
Men leze dus na de blz. 260, de blz. 267.
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Culfuur en CatholICISme(l'
door Prof. Dr E. DE BRUYNE

I.
Indien er een feit is waaraan niemand in dit land twijfelen
kan, dan is het wel dat de Nederlandsche beschaving een eigenaardig geheel vormt wanner men ze vergelijkt met de Fransche,
de Angelsaksische, de Duitsche, de Scandinaafsche cultuurvormen : op elk oogenblik van de geschiedenis behoudt het
geheel dat zij uitmaakt zijn eigen kenmerken, het vertoont een
blijvend karakter dat to herleiden valt tot de structuur van
het Nederlandsche yolk, gevestigd in een bepaalde omgeving.
En nochtans, de Nederlandsche beschaving van het einde
der Middeleeuwen verschijnt anders dan in den herolsehen tijd
van de groot-admiraals, van de zeevaarders en ontdekkers, van
de rijksbouwers, kunstenaars, dichters, humanisten. Ongetwijfeld ziet Nederland er anders uit in onzen tijd dan in de
XVIIe eeuw. De veranderlijke omstandigheden, waaraan het
blijvend volkskarakter zich aanpast, vormen een ander bestanddeel van de cultuur.
Tijdsomstandigheden en volkskarakter bepalen de wijze
waarop de groote menschelijke waarden door een gemeenschap
worden aangevoeld : een cultuur kan niet worden gedacht
zonder sociale waardetafel. Wat Siegfried Behn schrijft over
de kunststijlen is ook toepasselijk op de cultuurtypen. Door
alle kunstenaars wordt, althans in de artistieke sfeer, het
aesthetische beschouwd als de hoogste waarde. Doch godsdienstige artisten zien in de schoonheid den verschijningsvorm
van het heilige : zoo doen Michel-Angelo en Bramante. Terwijl
de eerste, echter, de onuitputtelijke vitaliteit meer waardeert
(1) Voordracht gehouden in de Aula der Gemeentelijke Universiteit
to Amsterdam, op 3 December 1938.
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dan het louter nuttige, streeft Bramante eerst utilitaire d.oeleinden na, liever dan vitale. De Hollandsche kunstenaars stellen.
volgens Behn, onmiddellijk het economische, het huiselijke, het
zakelijke, het nuttige onder de waarden van den vorm : in hun
kunst treedt het karakter van het nuchter utilitaire sneer op
het voorplan dan gelijk welk ander kenmerk : door het nuttige
komt bij een Vermeer de religieuze stemming tot ulting en.
bijkomstig het vitale ; bij een Frans Hals gaat het andersom,
de uitbundige levensvreugde verwerft grooter belang dan de
mystieke ingetogenheid.
Volgens de indeeling van de waarden in heilige, aesthetische,
vitale, nuttige komt Siegfried - Behn tot 24 waardetafels, die
zich uitbreiden van de gulden rangschikking van Sint-Thomas
naar de ijzeren classeering van Marx, hier in de volgorde : het
materieel nuttige, het vitale, het religieuze, het schoone daar in de afdalende glorie van den godsdienst, de kunst, den.
levensadel, de geestelijke en stoffelijke middelen. Een i ruchtbare hypothese tot classeering van de beschavingstypen wordt
ons aldus voorgesteld, vooral wanneer wij de vier grondwaarden nader bepalen en ontwikkelen : het aesthetische behoort
evenals het theoretische en het ethische tot wat wij de geestelijke waarden heeten ; het vitale anderzijds dient ingedeeld in
het individueele en het sociale met al hun spontane en geregelde
machtsuitdrukkingen : op die wijze bekomen wij als cultuurgoederen (en wellicht in de rangorde bepaald door het catho
licisme) : godsdienst, zedelijkheid, wetenschap, kunst, politieksociale grootheid, individueele levenskracht, techniek en
economie.
II.
-

Een historische cultuur onderstelt dus Brie wezenlijke
bestanddeelen : een rangorde van de waarden, aangevoeld en
nagestreefd of verworpen door een yolk met een bepaald
karakter, in bepaalde omstandigheden van zijn ontwikkeling.
De onderdeelen van die factoren werken op elkander in, er is
wisselwerking tusschen godsdienst, ethos, wijsbegeerte, staatsinrichting, enz. ; wisseiwerking ook tusschen oudere en jongere
geslachten, tusschen landschap, organisme en bewustzijn. Wordt
een van de wezenselementen grondig gewijzigd, dan verschijnt
de cultuur met nieuwe kunstvormen en artistieke houdingen
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tegenover ruimte en licht, kiank en woord, met verschillende
politieke en maatschappelijke instellingen, met verschillende
gebruiken en vormen van wellevendheid, met verschillende
typeeringen van het wetenschappelijk en metaphysisch denken,
van de zedelijke gevoeligheid en de religieuze vroomheid.
Zelfs waar het godsdienstig leven als hoogste waarde gepre
zen wordt, versehijnen gansch versehillendei beschavingen,
zooals blijkt uit hun artistieke vormen. In een prachtige blad
zijde vergeleek de onlangs overleden Laura Morgenstern de
kolossale godenbeelden van Egypte mit de enorme Buddha's
uit Indië : aan den eenen kant, vaste, strakke Iijnen die het
beeld binden aan bepaalde en onveranderlijke richtingen van.
de ruimte en het onbeweeglijk vastankeren in den grond,
machtig afgezonderd in zijn individual iteit ; anderzijds een
wemeling van draaiende en keerende lichamen, dooreen warrelend en dansend in een geweldig rhythme van golvende en
buigende lijnen. << Formes énergiques et males, a carrure
tendue, figées par une force qui les rive au sol, rayonnant
même dans l'absolue immobilité une énergie magnétique, c'est
la statue égyptienne, qui dans sa découpure de l'espace,
rappelle le bloc dense, compact et lourd. Tournoiement autour
d'un centre invisible et cache dans les profondeurs, tournoiement qui amollit toute resistance et anéantit toute activité,
engloutissant dans son enveloppe ronde membres et torse:
c'est la statue du Bouddha. Une symphonie de courbes, superposées les unes aux autres, qui s'unissent a l'intérieur, sans
communiquer a l'espace aucune vibration : silence et immobilité
complete >>.
Twee kunstvormen ; twee landschappen, de roerlooze woestijn
en het levende woud ; twee volkskarakters, de landman in
stoeren strijd tegen aarde en water, bewust van zijn stabiele
persoonhijkheid, de mensch bedreigd en tevens gevleid door
de heete en ontzenuwende weelde van de natuur, en ondergaande in een vervloeiend zelfbewustzijn, dat zich laat wiegen
en deinen ; twee wereldbeschouwingen, een metaphysica van
het blijvende en een metaphysica van het eeuwig-worden ; twee
opvattingen van de stilte en de ceuwigheid van het goddeiijk
leven, de eene sterk geworteld in het realisme en het individualisme, de andere verzwiridcni in een monisme van bewusteloosheid ...
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III.
onder de vele mogelijke vergelijkingen die zich opdringen
in de kunstgeschiedenis kiezen wij joist de parallel EgypteIndie, omdat de Egyptische vroomheid en de Buddhistische
wijsheid klaar en duidelijk het vraagstuk stellen van de betrekkingen tusschen cultuur en godsdienst.
Men heeft gezegd dat de culturen in laatste instantie bepaald
worden door hun houding tegenover het religieuze en dat
blijkt waar te zijn -- doch men heeft er aan toegevoegd dat
elke cultuur in wezen godsdienstig is en dat stelt een
probleem, wanneer men het Buddhisme geen godsdienst doch
wel een wijsgeerige levensbeschouwing heet.
Gaat de bepaling van de cultuur niet zonder moeilijkheden,
ook de definitie van den godsdienst noopt tot lange en ingewikkelde studie. Tusschen de opvatting van Georg Simmel, die
religieus noemt elk geestdriftig gevoel voor iets dat ons te
boven gaat, en de leer van het christendom, die ons een persoonlijke Godheid doet aanbidden en beminnen, gapen afgronden.
Godsdienst in de ruimste beteekenis van het woord onderstelt
objectief een relatie tusschen den mensch en een Iets, • dat ten
minste impliciet, onduidelijk, potentieel met de absolute kenmerken van de realiteit en het ideaal wordt toegerust. Elke
mensch bevestigt impliciet het volstrekt karakter van iets dat
hem te boven gaat in het zijn en ook in het behooren ; wat
men het goddelijke heet wordt niet door het verstand alleen
doch door het geheele wezen van den mensch, zijn rede, wil,
gevoel, levensdrang inbegrepen aangevoeld als de bron en
de Oorzaak van al wat bestaat in de natuur en in den geest,
en tevens als het Ideaal dat ook op aarde, individueel, sociaal
en menscheiijk dient te heerschen. Wanneer dit gevoel tot het
uiterste toe gezuiverd en doorgedacht wordt, leidt het tot de
bevestiging van een geestelijk oerbeginsel dat immanent ligt
in al wat is, en tot in ons intiemste zelfbewustzijn, ons oneindig
transcendeert, en daarom, omdat Het oneindig onze hoogste
kennis te bovengaat, uiteraard boven alle stipt-natuurlijke vermogens van het kennen, het beheerschen, het genieten is
verheven.
Doch inderdaad is wat impliciet aangevoeld wordt onder
invloed van allerlei driften en hartstochten, verre van expli-

CULTUUR EN CATHOLICISME

453

ciet, onpartijdig en objectief in zijn strenge zuiverheid to
worden erkend. Er is slechts een God, doch er zijn evenveel
afgoden als volkeren, als individuen, als driften in elken
mensch. Er is slechts een godsdienst waar, doch er zijn evenveel religies of concrete belichamingen van het religieuze als
menschenharten kloppen en verbeeldingen fantaseeren. Er is
slechts een wet die absoluut dient geeerbiedigd, een Ideaal dat
absoluut dient aangekleefd als al het andere omvattend en
beheerschend, een Werkelijkheid die absoluut als het principe
van alle realiteit dient gehuldigd, en toch aan tallooze natuurdingen, denkmaaksels en projecties van de individueele en
sociale instincten kennen wij de eigenschapp ' n van het Volstrekte toe ... Voor een menschenaangezicht, zooals de Hermes
van Praxiteles, bestaan er millioenen fetischen en dansmaskers
die, van den eenen pool naar den anderen, onze voorouders en
onze tijdgenooten hebben aangestaard. Hoe heerlij k het beeld
van de vrouw in de serene Grieksche kunst, maar hoeveel wangestalten van de of zichteli jke, kwabbige vruchtbaarheidsbeelden van de voorhistorie tot aan de monsters door het expressionisme gebaard !
Indien de mensch, ook in zijn dierlijkste hartstochten, zich
niet bevrijden kan van den drang naar een ideaal en van den
stempel der volstrektheid, dan begrijpen wij dat er niet alleen
een Deutsch-Religion maar zelfs een Sowjet-godsdienst mogelijk is. Het nationaal-socialisme evenals het bolschevisme is
een geloof.
Voor de Deutsch-Religion geldt de definitie van den nietarier Durkheim : << Dieu, c'est la societe transfigures et pensee
symboliquement >>. De onsterfelijke ziel van de Duitsche natie,
gevormd uit geest en bloed en gevoed door den Duitschen
bodem, verklaart niet alleen de Duitsche werkelijkheid, maar
ook de Duitsche mogelijkheden : vooruitjagend naar volmaakte
ontplooiing is zij de reden van het bestaan, het doel van het
streven, de wet van het handelen, de bron van het recht, een
absoluut verklaringsbeginsel, een absolute maatstaf , het absoluut Ideaal voor al wie tot het Duitsche yolk behoort. << Der
romische Priester, schri jf t Dr Hennemann, docent aan de
B-erlijnsche Hochschule fur Politik, << hat >> einfach nicht den
(1) Grundziige einer deutschen Ethik -- Leipzig, 1938.
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Grundwert << wohl des Deutschen Vaterlandes >>... Man sollte
sich and andere darUber nicht tauschen. Hier gilt es, klar and
ehrlich and sauber zu erkennen and die Grenzlinien zu ziehen,
die uns auf ewig von romischen Sittlichkeit and ihren. Judischen Formalismus scheidet >>.
Wat het Bolschevisme betreft zal het volstaan te verwijzen
naar de bladzijden met hun diepen zin waarin Berdjajew betoogt
hoe het communistisch materialisme zich zelf vernietigt, en
wat de opvatting van de materie en wat de toewijding aan
het ideaal betreft. Doch in de plaats van de middeleeuwsche
kathedralen rijzen in Rusland reusachtige theaters en bestuurli jke gebouwen op ; de stalen pijlers van de draadlooze telegraf ie vervangen de preekstoelen ; de propaganda-films schuiven zich in de plaats van het theologisch prentenboek van de
romaansche en gothieke kerken ; de stilte van de abdijen zieltoogt onder het daverend geronk der machines, de Internationale overschreeuwt het liturgisch gezang en waar eens
monniken peinzend schreden naar de bovenzinnelijke eeuwigheid stappen jonge menschen in 't gelid, zingend, in hun naakten trots, den weg op naar het Aardsch paradijs van de toekomst.
IV
Jonge menschen, bezield met een nieuw menschheidsideaal.
Zooals er geen cultuur mogelijk is zonder impliciete en aangevoelde beschouwingen over het Absolute, zoo kan er ook geen
cultuur gedacht worden zonder een leer betreffende den
mensch, zijn wezen, zijn bestemming, zijn vorming.
Elke cultuur bezit haar humanisme en zooals zij de natuur
omvormt met het oog op waardevolle goederen, zoo herschept
zij ook den mensch tot een nieuwe persoonlijkheid. Zelfs de
menscheneter houdt een humanisme in eere, voor zich zelf .
en voor zijn vijanden. De Egyptische mensch verschilt van den
Buddhist, het liberaal vormingsideaal verwijdert zich van het
vormingsideaal van het socialisme, de levensstijl van den nationaal-socialist is niet de levensstijl van den bolschevik. Doch
tot welke cultuur wij ook mogen behooren, alien zoeken wij
den mensch om te vormen door individueele en vooral sociale
technieken en hem aan te passen aan het beeld van de werkelijkheid dat wij voorhouden als waarheid. De verbinding te
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leggen tusschen den werkelijken mensch en het Absolute, ziedaar de kern niet van het onderwijs doch van de vorming:
alle menschenvorming is in wezen religieus.
Hurnanisme door de vorming van den smaak en van de
gevoelsfijnheid ; humanisme door het redelijk inzicht, de duidelijkheid van gedachte en de raakste formuleering ; humanisme door de positieve wetenschappelijke kennis en techniek
humanisme door de ongehinderde ontplooiIng van de individueele neigingen ; humanisme door den cultus van het lichaam,
van de levenskracht, van den adel van het bloed, in den dienst
gesteld van het yolk, als voorwaarde van elke geestelijke hoogere vlucht ; humanisme door den arbeid en de machine die
comfort en welvaart, broederschap en altruisme stichten, - al
de waarden worden om de beurt door de evolueerende beschavingen als de hoogste geprezen, bemind en aangebeden. En
telken male, bij elke cultuur die naar omhoog stijgt en menschenzieien verrukt, stelt zich de vraag wat er eigenlijk gebeurt met den mensch-als-mensch, zooals reeds de Grieken
zeiden, met den mensch die een menschelijk leven behoort te
leiden en slechts, in zoover hij volledig en harmonisch mensch
is, het geluk en de volmaaktheid van zijn wezen weet te bereiken.
V
Ongetwijfeld vormt het catholicisme den mensch : het legt
hem een geloof en een levenshouding op : het verklaart hem
wat hij is en wat ook de Godheid beteekent. Het grijpt hem
aan in zijn innigste persoonlijkheid - verstand, wil, gevoel en neemt hem op in de onverbreekbare banden van een autoritair en hiërarchisch ingerichte gemeenschap, de Roomsche
Kerk.
Maar als zuiver catholicisme leidt het den mensch niet op
tot natuurwetenschappelijke kennis of tot philologisch-gebaseerd humanisme ; het catholicisme maakt aanspraak op het
geweten niet alleen van de geleerden, doch evenveel van de
ongeletterden ; het verbindt zich niet aan dit of dat systeem
van wijsgeerige verkiaringen en verrechtvaardigingen ; het
schept uiteraard geen staatsvormen, doch neemt vrede met
gelijk welke politieke inrichting die voor de zending van de
Kerk voidoende waarborgen schenkt. Het catholicisme baart
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wel het kanoniek .recht, doch schijnt onder bepaalde voorwaa.rden met verschillende positieve regelingen akkoord te kunnen
gaan. Het catholicisme heeft America niet ontdekt noch het
heliocentrisme uitgevonden ; het boogt op geen mathematische
of natuurkundige uitvindingen en de wereld moet de Kerk
als dusdanig niet dankbaar zijn voor den vooruitgang van de
techniek.
Hier in het Westen heeft het catholicisme zijn uitdrukking
gezocht in allerlei stijien : de kunst van de catacomben verschilt van de byzantijnsche kunst ; de middeleeuwen zien de
opeenvolging van de carolingische, romaansche, gotieke idealen met al hun onderdeelen naar tijd en ruimte; de moderne
tijden kennen de religieuze kunst van de Renaissance en van
het Barokke tijdvak, om niet te gewagen van het Europeesch.
impressionisme en expressionisme en van de uitheemsche vormen van artistieke uiting in Nederlandsch Indic, China,
Congo ... Hoe kan men dan spreken van een katholleke cultuur, wanneer menigvuldige beschavingen mogelijk zijn buiten
en binnen het catholicisme en in elke beschaving, allerlei cultuurf actoren een autonome structuur bezitten, met eigen kenmerken, technieken en wetten ?
Het catholicisme is wel in de wereld, het is niet van de
wereld.
Het is niet van de wereld omdat het uiteraard een godsdienst is, ja, de godsdienst, niet een wijsgeerige wereldbeschou
wing gegrondvest op de rede doch een, geloof geworteld in de
bovenzinnelijke eeuwigheid. Het catholicisme is een wet die
de gedragingen van mensch tegenover de Godheid bepaalt
en den weg wijst voor de zondige ziel naar de onbereikbare
heiligheid Gods, langs het verlossend bloed van het Vleeschgeworden Woord, Christus; naar Christus, langs de werkelijke
deelachtigheid aan zijn voortlevend lichaam, de Roomsche
Kerk ; naar de Kerk langs de sacramenten en de leering van
het gezag dat de Schrift verklaart en de traditie bepaalt.
De Katholieke Kerk is uiteraard bovennatuurlijk in al wat
zij is, in haar oorsprong, haar doeleinde, haar werking. Zij
komt niet van den mensch en moet den mensch niet vormen
tot mensch volgens de natuur, doch tot kind Gods, volgens
de genade. De Kerk is bovennatuurlijk in den inhoud van haar
leer en in den geloof sact waarmede die inhoud opgenomen wordt ;
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zij is bovemiatuurlijk in de ethisehe houdmg van liefde die
R voorschrijft en in de gratie Gods die zij 1angs Christus als
goddelijk geschenk mededeelt. Zij onderstelt wel stellingen van
metaphysisehen aard doch niet de louter rationeele verrechtvaardiging ervan ; zij legt wel een zedelijke houding op tegenover het leven in alzijn uitingen doch haar momal is meer dan
een wijsgeerig systeem.
VI
De Katholieke Kerk is niet van de wereld doch zij is in de
wereld. Zij is in de wereld als de stronkeisteen, wijsheid voor
de eenen, dwaaheid voor de anderen. Zij verklaart bovennatuurlijk te zijn en alleen over de zielen te heersehen, doch zij
velt een oordeel over sociale toestanden en politieke stroomingen, over staatsverordeningen en juridische hervormingen,
over zeden en gebruiken, over lichaamscultuur en rnenschelijke
iiefde, over aesthetische en artistieke vormen. Zeif schept zij
niets behalve dank zij de natuur, maar zij criticeert alles. Zij
spreekt, wanneer niemand wenscht haar te hooren en zwijgt
wanneer velen haar woord verwachten. Zij verklaart alles te
beoordeelen uitsluitend van bovennatuurlijk standpunt uit, doch
zij bemocit zich met al de levensuitingen van de individuën en
de volkeren. En daarom staan zij op tegen haar gezag, die
volkeren en die enkelingen, uit naam van hun vrijheid en van
hun recht, uit naam van hun zending en van hun plicht, uit
naam van de welvaart en van het geluk van het aardsche
menschdom.
Zonder de Kerk, zoo luidt het, hebben belangrijke beschavingen zich ontplooid en met de Kerk zijn groote culturen ten
onder gegaan. De Kerk heeft wel de kennis ontwikkeld, doch
heeft ze als een dienstmeid ondergeschikt aan het dogma
tegenover de moderne wetenschap stond zij wantrouwend of
zelfsvijandig en nagenoeg alle philosophische stelsels heeft zij
veroordeeld ; zij heeft liefde en broederschap gepredikt, doch de
foltering laten voortbestaan en de slaven aangemaand tot onderwerping ; den nood aan vrijheid heeft ze niet begrepen en
heeft ze hospitalen doen oprijzen, dan was het alleen met het
oog op het heil der zielen, voor de gezondheid op zichzelf heeft
ze weinig belangstelling getoond. Zij heeft den vooruitgang
belemmerd op ieder gebied en steeds gericht op het ander
leven heeft** den mensch meer op lijdzaamheid gewezen dan
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op scheppend zelfvertrouwen ; op het practisch gebied van de
sociale hervorming volgde zij veeleer danzij leidde, haar leer
heeft de massa niet aangevuurd tot de scheppende daad die
de aardsche toestanden zou wijzigen : haar religie is opium
voor het yolk. De landen die zich uit haar greep wisten te
bevrijden hebben hun handel en nijverheid doen bloeien in het
bewustzijn van hun macht en waar de menschheid verlangt
naar een gezonder en kloeker ras, keurt de Kerk de technische
maatregelen af die de voortplanting van syphilislijders, epilep
tiekers, idioten en zwakzinnigen willen verhinderen.
Ongetwijfeld moeten deze en andere aantijgingen tegen de
Kerk fijner worden genuanceerd : het blijft echter een onloochenbaar feit dat zij bij den modernen massamensch hebben
ingeslagen en een coalitie tot stand hebben gebracht van ge
eerden en philosofen, kunstenaars en humanisten, nijverheids-.
kapitein en proletariiërs die uit alle hoeken van de wereld thern.
stroomen, uit het liberalisme, het marxisme, het naturalisme,
het bolschevisme, het nationaal-socialisme om de Kerk aan
te vallen, te onderjukken en te vernietigen. << Ecrasons l'in
fame . . . laten wij die Kerk verpletteren die de scheppende
menschh.eid ophoudt in haar zegetocht >.
Wel is waar wijzen de katholieken op andere feiten : er zijn
menschen in deze wereld die de kinderlijke gehechtheid aan
de Kerk en de christelijke deugd verzoend hebben met de heerlijkste prestaties op cultureele gebieden allerhande : economie, techniek, vitaliteit, sociale inrichting, politiek beleid,
kunst, wetenschap, wijsbegeerte. En de feiten bewijzen dat er,
zoowel op het maatschappelijk als op het individueel plan,
geen onoverkomelijke hinderpaal a priori catholicisme en cultuur scheidt.
Doch aiweer gaan andere klachten op en nu van katholieke
'zijde. Men spreekt, ja, van een christelijk humanisme dat den
volledigen mensch op zou leiden tot ware en groote menschelijkheid en menwijst, niet om het verleden te doen herleven
maar em de toekomstmogelijkheden duidelijker te doen uitkomen, op het humanisme van Augustinus en de Vaders, op
het humanisme van de Carolingische meesters en dichters, op
bet humanisme van de Xlle en van de XIIIe eeuw, op het
humanisme van de Contra-reformatie, op het humanisme van
dezen tijd, vooral onder de vier laatste pausen. Maar al die
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vormeiri, zegt men, schenken geen volledige bevrediging : zij
scheppen slechts schijnbare harmonie : onder het wankelend
evenwicht blijft de tragische spanning voortbestaan ; en zij is
wezenlijk voor den katholiek die cultuurmensch wil worden.
De niet-katholiek wordt totaal en radicaal gecultiveerd, al
zij het in de lijn van het neopaganisme, omdat hij volgens zijn
eigen menschelijke vermogens, al zijn menschelijke neigingen
vrij kan ordenen, onder de ééne wet van zijn menschheid : voor
hem blijft de eeuwige waarde van het Grieksch ideaal voortleven : de schoone mensch van de Acropolis in bewuste zeif
beheersching. Voor den christen integendeel beteekent niet
alleen de rigoristische levensvorm van den ascetischen kluizenaar doch ook het alomvattend humanisme begrenzing en
verzaking : het oerbeeld, hoe schitterend ook uitgedost, blijft
de gekruisigde van Calvarië, omgeven van zijn visschers ...
Een psychologisch conflict houdt aan tusschen den geest
van het wetenschappelijk onderzoek en het geloof. En een
gelijkaa.rdig conflict van gevoelens en neigingen doet zich voor
op elk gebied, waarop de activiteiten van den mensch zich ontplooien : vormschepping en katholieke tucht, nationale grootheid en katholieke zedeleer, technische productie van comfort
en katholieke ascese, liefde, vreugde, vrijheid en katholieke
lijdensleer . . . Is het dan waar dat de katholiek eerst dan vol..
komen zjjn catholicisme beleeft wanneer hij de ontplooiIng
van zijn menschelijke aspiraties verzaakt? En is het waar
dat de hoogste vorm van humane cultuur ontoegankelijk is
voor een christen, indien hij den dwang van de Kerk niet van
zich wentelt?
-

VII
Het antwoord op deze vraag die velen onder ons uitdruk-.
kelijk of impliciet stellen, zal voortvloeien uit de voorafgaande
beschouwingen die enkele diepgaande onderscheidingen opdringen, om.. de onderscheiding tusschen natuur en bovennatuur,
tusschen het catholicisme en de katholieken, tusschen indivi
dueele uitieving en éénm
aking in de persoonlijkheid.
De cultuur is uiteraard omvorming van de natuur en van
den mensch dank zij de krachtinspanningen van de geestelijkbepaalde gemeensehap, met het doel objectief-waardevolle goederen te scheppen die de gemeenschap vestigen, ontwikkeien,
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uitdrukken zooals het behoort. De katholieke godsdienst, integendeel, is uiteraard bovennatuurlijk en dienvolgens niet alleen
onafhankelijk van deze of gene natie, van deze of gene beschaving, van dit of dat menschentype doch onafhankelijk van
alle culturen als zoodanig.
De -cultuur is beperkt in tijd en ruimte, de ware godsdienst
overtreft elke bijzondere werkelijkheid. De cultuur ligt gebonden aan de wisselvalligheden van den tijd, het ware catholicisme is eeuwig leven. Het voorwerp en het subject, de oorzaak
en het doel van de cultuur, ze liggen binnen het bereik van
de natuurlijke . vermogens van den mensch ; het doeleinde en
de bron van de Kerk is God in de transcendente majesteit van
zijn inwendig leven, onttrokken aan alle natuurlijke kennis en
macht.
Doch kan de cultuur niet de hoogste waarheid en zuiverheid
van den bovennatuurli jken godsdienst bereiken, ook de Kerk
is het niet die aan geleerden en kunstenaars verstand en goeden smack schenkt, aan de volkeren hun historisch grondgebied en hun karakter verleent, in den mensch de behoeften,
aspiraties en mogelijkheden ontzwachtelt. Voor den katholiek
is de cultuur waarvan hij droomt nioch het uitsluitend product
van do natuurlijke gaven noch het uitslu'itend product van
geloof en genade. Het catholicisme is als een ziel die de stof
ordent, de natuur is als een materie zonder dewelke geen
lichaam vorm kan krijgen. Het catholicisme is een levensvorm
die zich aan alien . opdringt, de natuur schenkt levensinhouden
die eigen zijn aan de structuur van elk yolk op een moment
van zijn ontwikkeling.
Indien het catholicisme uiteraard niet samenvalt met de
tijdelijke cultuur, ware het dus onzinnig een homogene katholieke cultuur na te streven onder voorwendsel van katholieke
universaliteit. Cultuur en catholicisme bewegen zich elk op
een verschillend plan : zelfs waar zij elkander in de concrete
werkelijkheid beinvloeden en een katholiek-geinspireerde beschaving vormen, geeft hun samenvloeien aanleiding tot culturen die op een zelfde grondgebied afwisselen in den tijd of
in een zelfde eeuw van wezen en aspect volgens de plaats
veranderen. Het ware absurd in de XXe eeuw terug te keeren
tot de cuItuur van de middeleeuwen, omdat wij anders geaard
zijn, door andere factoren gevormd worden, anders de natuur
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en het gerzienschapsleven aanvoelen dan onze voorvaders. En
even dwaas is het onze europeesche beschavingsvormen op te
dringen aan volkeren in de tropen die, zelfs wanneer zij het
catholicisme belijden, toch hun historisch en nationaal karakter
behouden in hun wijze van denken, voelen, uitdrukken.
Om dezelfde redenen dienen wij klaar en duidelijk in te zien
dat elke cultuurfactor zijn eigen wezen en wetten bezit, opgedrongen door de natuur en niet door de genade. Dc kunstenaar
schept vormen, de natuurvorscher doet ontdekkingen, de ingenieur bouwt machines, de wijsgeer denkt systemen volgens
autonome methodes en technieken. Aan de zelfstandige wetten
van de physisehe wereld, aan de zelfstandige vormen van het
poëtisch scheppen kan de openbaring van buiten uit niets
veranderen : << Gratia non tollit naturam sed perficit earn
de genade neemt niets weg van de natuurlijke orde, zooals zij
maagdelijk door de handen Gods gekneed werd, doch zij heipt
•rnede aan haar vervolmaking in haar eigen lijn en volgens haar
eigen betrachtingen.
Maar omdat het catholicisme een godsdienst is en het handelen van den mensch beheerscht in zijn opgang naar God,
kan het niet anders dan een oordeel uitspreken over de verhou
ding tuschen de cultuurfactoren en het bereiken van het
eeuwig leven : onder de producten van het denken, het voelen,
het inricliten zal het de eene onverzoenbaar achten met den
waren dienst van God (en met al de overtuigingen en handelingen, voorwaarden en instellingen die de ware religie onder
stelt) , de andere integendeel als het best geschikt aanmoedigen voor de zielen, of stilzwijgend toelaten als niet schadelijk
voor hun zaligheid in bepaalde omstandigheden waarover ze
niet alleen theoretisch doch rekening houdend met al de aspecten van de werkelijkheid, het oordeel zal vellen. Het catholicisme treedt op als een regulatief principe van de cultuur.
Anderzijds is het tegelijk een constitutieve factor, niet de
éénige noch de materieele. Het catholicisme begiftigt den
mensch met een formeele levens- en wereldbeschouwing. Voor
het catholicisme is elke mensch in de natuurlijke orde, persoon;
God is het alomvattend en alles voortbrengend Good, de
door God gewilde betrekking tusschen Hemzelf en den mensch
is een bovennatuurlijke deelachtigheid van den persoon aan
het wezen zeif van het opperste goed. Een cultuur die door het
-
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catholicisme bezield wordt, kan niet anders dan personal istiseh
gericht te zijn en moet ook het hoogste goed als den hoogsten
maatstaf voor alle handelen en scheppen beschou ,wen. Voor
den katholiek moet elke cultuur van Oost tot West, van dezen
tijd of van de toekomst, in elke waardesfeer : kunst, economie,
maatschappij, staat, recht, den mensch als persoon eerbiedigen. << Den mensch als persoon >>, d.i. als een geestelijk
wezen dat dank zij het zelfstandig en ongedwongen verstand
onpartijdig waarheid vat ; dank zij het eigen geweten en het
eigen beslissingsvermogen onbaatzuchtig het goed kan willen;
dank zij het persoonlijk gemoed belangeloos de schoonheid zelf
vermag te genieten.
Voor den katholiek is de cultuur dus een synthese van de
natuur met haar eigen kenmerken en vermogens, met haar
eigen mogelijkheden en autonome technieken, en van de bovennatuur die, steunend op een • onvervreemdbaar personalisme,
.het goddelijk goed als eenigen maatstaf voor elk individueel en
sociaal handelen bepaalt. De cultuur is dus niet uitsluitend op
bovennatuurlijke grondvesten opgebouwd, maar evenmin heeft
zij alleen een uitsluitend aardsche beteekenis. Zij is een weg
en een symbool. Allerlei goederen scheppend, ordenend, genietend is zij het evenbeeld van de ideale Harmonie, waarvan
het oerbeeld ligt in het opperste Goed ; op elk moment is zij
als een benadering van den goddelij ken vrede in de za gheid ;
op elk gebied van de waarheid, de schoonheid, de vitaliteit, de
heerschappij over de stof, de liefde en de vreugde is zij als een
afwisselende en verscheidene afspiegeling van de enkelvoudige
eenheid. De cultuur is het bewegend en menigvuldig beeld van
de eeuwigheid en daarom niet alleen een sluier over het mysterie
geworpen per speculum in aenigmate doch ook een weg
naar de absolute orde, een middel voor de verheerlijking van
het goddelijk Ideaal en voor den bovennatuurlijken opgang
naar God ...
VIII
Waarom dan, in de modern wereld, zooveel misverstand
betreffende cultuur en catholicisme ? Wanneer afgezien wordt
van de moedwillige verblinding en van de zondigheid die (men
zal het wel willen erkennen) niet het droevig voorrecht zi n
van de katholieken alleen, blijft een der groote oorzaken van
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de beschuldigingen tegen de Kerk, de verwarriri.g i: en
begaat tusschen het catholicisme en de katholieken.
Kerk en
katholiek kunnen immers in dubbele beteekenissen wc-rden
gebruikt.
De Kerk kan bepaald worden als de som van hen allen die
volgens den katholieken ritus gedoopt en begraven worden,
zich tot de katholieke geloofsbelijdenis bekennen en mm of
meer overeenkomstig de katholieke leer handelen. De Kerk is
evenwel iets anders en iets meer dan die menigte menschen,
door geestelijke en juridische banden vereenigd. Zij is levensbeginsel en gemeenschapsvorm, zij is de levende Goede Boodschap die verlicht en bezielt, het Verlossende Woord dat de
zielen in de drieledige gemeenschap der Heiligen sanlensmelt,
het lichaam van Christus, die gisteren, vandaag en morgen
heerscht en zegeviert als het hoofd van de hierarchie, als de
grondwet van alle regels, als de bezieler van de Liturgie, als
de uitzender van den Geest der Liefde. En katholiek Mj:n zij
die aan dit bovennatuurlijk leven deelachtig zijn, in de mate
dat zij iets van de Kerk in zich dragen.
Vanzelfsprekend dient de rol van de Kerk verscll ::ale d te
worden beoordeeld naar gelang wij onder de Kerk de authentieke, eene en heilige apostolische gemeenschap verstaan, geheel geboren uit het bovennatuurlijke, geheel door let bovennatuurlijke bezield en ernaar gericht, of de Kerk beschouwen
als de som van de katholieken die wij zijn, mannen en vrouwenx,
leeken en priesters, bisschoppen, kardinalen, pausen, alien
levend in een aardsche atmosfeer, gebukt onder de zonde, mec erfgenamen Christi maar tegelijk kinderen van Adam. De Kerk
is in de wereld, doch zij is niet van de wereld ; de katholieken
helaas zijn al te dikwijls in de Kerk, doch niet van de Kerk.
En daarom geschieden in de Kerk zooveel dingen die niet van
de Kerk zijn ; daarom verwarren wij de meeningen van kathola eken met de leer en de traditie ; daarom vereenzelvige:n vj
het gedrag van de menschen met het leven van God. Wij hebben
Christus gezien op deze aarde, als een melaatsche, mis re e n
en veracht ...
De historische, concrete, waarneembare cultuur, zooa .s zij
zich openbaart, zelfs in den gulden tijd van de middeleeuu 'tin,
is dus niet alleen een synthese van natuurlijke aspiraties en
vermogens en van bovennatuurlijke richtlijnen en leerstelli_ ge :
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er is een derde afineting die tot haar wezen behoort, de zonde,
d.w.z. de practische en effectieve vergoding van het individueel
en sociaal egoisme : amor Sui usque ad contemptum Des.
De eenen beschouwen de cultuur als uiteraard goed, als ware
zij niet bevlekt met de zonde en als werd zij door de zonde niet
aangelokt, de anderen veroordeelen de natuur als uiteraard
slecht en nets dan zondigheid ontwarend, maken zij het leven,
onder voorwendsel van godsdienst, tot een ondragelijken last.
'Thor ons 'is de cultuur het kruispunt van de natuur en van de
openbaring, van de zonde en van de genade, van Satan en
van God.
Wat de niet-katholieken onbewust aan de Roomsche geloovigen verwijten is hun zondigheid, hun dwalen en falen,
en zij vergeten dat de katholieken slechts zondig zijn in de mate
zij afwijken van de katholieke Kerk. Al de beschuldigingen
tegen de barbaarschheid van de vroege middeleeuwen, de zedeloosheid van de Renaissance, de hebzucht van het kapitalisme,
treffen zeker een groote menigte katholieken, doch laten de
zuiverheid van leer en houding der katholieke Kerk als zoodanig onaangetast..
Wanneer de zonde wordt aangeklaagd van de historische
beschavingen die zich opbouwden onder den Jnvloed van de
Kerk, . doch op grond van een natuur die deels gezond, deels
satanisch egolstisch is, dan kioppen wij ootmoedig op onze
Borst voor de katholieken, doch niet voor de Kerk van Christus.
Wanneer wij, op onze beurt, durven te beweren dat ook de
moder. ne cultuur — zij weze liberaal, nationaal-totalitair of
communistisch wortelt in de zondigheid, en dit niet alleen
van haar dragers, doch ook van haar ideologie, dan wrijft men
ons revolutionaire opstandigheid, verraad of reactie en nog
meer aan.
Men houdt staande dat het catholicisme den mensch beperkt,
maar men vergeet dat de volledige bandeloosheid•van het in
dividualisme naar de anarchic van de hartstochten en naar zelf
vernieling leidt. 't Is gelijk welk personalisme onderstelt gezag
en beteugeling. Er tiert geen enkele cultuur zonder rangschikking van de waarden, d.w.z. zonder onderwerping van het eene
goed aan het andere. Geen enkel cultuurwerk kon te eeniger
tijde ontstaan zonder zelftucht en zelfkastijding.
Doch terwijl de druk van de ijzeren vuist der menschelijke
,

,
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beschavingen wel groote dingen vermag in 't leven te roepen,
maar uiteindelijk den mensch zelf in zijn harmonische volledigheid bedreigt, niet alleen in de eeuwigheid maar ook in den
tijd, ordent de Kerk, zij het ook slechts formeel, al de waarden,
ook de nederigste, in de stoffelijke en in de psychologische
orde --- economie en zinnelijk genot op zulke wijze dat de
zoo geschapen harmonie niet enkel een waarborg is voor de
eeuwige zaligheid, maar nog voor de hoogste vlucht van de
cultuur em van het humanisme, voor den socialen en internationalen vrede, voor het stille geluk van enkeling en gezin, voor
de scheppende kracht van het menschdom.
IX
De tijd ontbreekt ons om deze stellingen te ontwikkelen en
nader te bewijzen : nu reeds kunnen wij enkele besluiten
t.rekken.
Het eerste betreft de theoretische orde : de feitelijke culturen
die de geschiedenis zag verschijnen en verdwijnen, heeft een
soort religieuze mystiek geschraagd in de meeste gevallen, oneindig vervvijderd van het katholicisme. Waar het katholicisme
zijn stempel op de beschaving heeft gedrukt, zou het absurd
wezen de concrete cultuur uitsluitend te verklaren door den
invloed van de Kerk : zelfs de cultuur van de zoogenaamde
katholieke landen is slechts ontstaan dank zij het samenvloeien
in de realiteit van de natuur, de zonde en de Kerk. Geen enkele
cultuur heeft haar eigenaardige realiteit te danken aan de

Kerk : voor geen enkele kan de Kerk als mystiek lichaam
Christi aansprakelijk worden gesteld, ofschoon in elke katholiek
geinspireerde beschaving, het goede voor een aanzienlijk, ja,
voor het voornaamste deel aan haar invloed te danken valt.
Evenmin als de katholieke cultuur van de XIIe eeuw, zal een
eventueele katholieke cultuur in de XXe eeuw door louter
bovennatuurlijke aspiraties en krachten gevormd worden. Voor
ons, menschen van dezen tijd, is dus voor alles een taak van
kalme zelfbezinning weggelegd. Wij moeten ons zelf leeren
kennen in ons vermogen van cultuurbouwers.
Wij moeten, met de Grieksche wijsheid, leeren inzien en doorgronden wat wij, West-Europeers van dit land in 1939 begeeren
en kunnen; wij moeten de behoeften en aspiraties leeren aan-
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voelen en verstaan die de diepten van ons en onze medemenschen omwoelen en met onze rede, de positieve, juridische,
sociologische en andere technieken bestudeeren, die noodig
zijn voor de oplossing der problemen gesteld door de economie,
de toepassing van de wetenschap, de macht van de propaganda,
de hygiene, den staat en de maatschappij, het kunst- en vormgevoel...
Ons zeif leeren kennen als levende menschen. Doch zonder
uit het oog te verliezen wat naast de Grieksche wijsheid ons
de christelijke stultitia opdringt. Twee menschen gingers op
naar den tempel om er te bidden ... slechts een van beiden
mocht verrechtvaardigd heengaan : hij kende zichzelf, hij wist
zich een zondig mensch en bevroedde dat geheel zijn handelende
en scheppende activiteit bevlekt was met zeif-zoekend en Godontkennend egoisme : egoisme van de genotzucht en van het
geweld, egolsme van het individueel ik, en van den kastegeest,,
egoisme van de natie en van den Mensch ...
Zelfbewust kan een katholiek niet medearbeiden aan de
cultuur als hij niet gewapend is met de Grieksche en met de
christelijke zelfkennis en de eene leidt men niet of uit de
andere. Cultuurschepping is voor een katholiek geen gave die
hij te ontvangen heeft, doch krachtsinspanning van ziel en
lichaam. Cultuurschepping is geen glasheldere deductie, doch
tastende determinatie. De degelijke inrichting , van staat en.
maatschappij kan men niet afleiden uit de bovennatuur formeel beschouwd : kennis van de natuurlijke werkelijkheid is
daartoe vereischt en studie van de natuurlijke middelen om de
werkelijkheid te omvormen. Die inspanning van de natuur
wordt ons door de bovennatuur opgelegd. Doch daarenboven
vergt zij van ons inzicht in de beteekenis van het doel dat wij
nastreven en als maatstaf aanwenden voor onze rangorde der
waarden : het objectief goed in alles te verheerlijken en den
mensch als persoon te eerbiedigen en te beminnen ... En het
tweede gebod is aan het eerste gelijk.
En hier dwingt de stem van een der pausen uit de vroegste
rniddeleeuwen te luisteren. « Agnosce, christiane, dignitatem
team >>. Leer u zzelf kennen, niet alleen in uw natuur, niet -aileen.
in uw zondigheid, doch ook in uw waardigheid. « Moeder, waarom Leven wij ? >> vroeg een socialistische romanschrijver in
Vlaanderen. Onze Moeder, de Kerk, antwoordt bemoedigend-'
,
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op de vraag, gelijk wij, katholieken, ze begrijpen : << Om volmaakt to zijn. >> Voor gelijk welke gemeenschap is cultuur de
hoogste schepping van de edelste goederen van geest en stof :
vitaliteit, kracht, orde, vreugde, gezondheid, kennis, kunst,
schoonheid, cultuur ... schepping van het hoogst mogelijke
goed, afstraling van het goed dat alles omvat : << Deus, omnis

boni bonum >>.
<< Weest volmaakt, >> zegt de Heer. Wij die in de wereld leven,
in de vrije beroepen, in den handel en de nijverheid, op het
platteland onder de boeren of met de viss eh rs langs de zee,
met de dokkers in de havens of met de zwoegers in de fabrieken,
met de nimmer rustende moeders en vrouwen in het stille huffs
wij weten zeker dat die volmaaktheid haa.r oorsprong vindt
in de persoonlijke ziel, maar ook dat zij uitstralen moet in de
samenleving en in de stoffelijke omgeving die wij handelend en
scheppend omvormen.
Cultuur vindt haar materieelen oorsprong in de krachten en
betrachtingen der natuur, haar wezen in den strijd van den
mensch tegen de wereld, van den geest tegen het vleesch, van
de genade tegen de zonde, en zij ontwaart haar doel in het
openbaren in den tijd van de heerlijkheid Gods, het alomvattend en daarom het opperste en eenige goed.
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Pearl Buck
door Ellen RUSSE

Elke toekenning van den Nobelprijs voor letterkunde baart
critiek. Waarom deze auteur en niet een andere ? Waarom uit
dat land en niet uit dit ? Men weet hoe er voor den Nobelprijs
van 1938 veel moeite gedaan werd om Arthur van Schendel in
aanmerking te doen komen, te meer waar Nederland, wat
de letterkunde betreft, geen Nobelprijswinnaar kent, wel meerderen op wetenschappelijk gebied. Zoo ook bleef ditmaal de
critiek niet uit, toen 't . bekend werd dat Pearl Buck de uitverkorene was. Men vond haar literaire kwaliteiten niet van Bien
aard, dat deze schrijfster een zoo groote uitverkiezing verdiende.
Treffende milieuschilderingen, veel locale kleur en de aantrekkelijkheid van de ongekende exotische sfeer hadden er toe
geleid enkele van haar boeken tot best sellers te maken, maar
men kon haar toch onmogelijk op een gelijke hoogte stellen
met Shaw, Pirandello of Bunin, om maar eenige Nobelprijswinnaars te citeeren uit de laatste jaren. Zoo luidde het oordeel
van velen. Maar zij, die zoo redeneerden, hebben geen acht
geslagen op de ethische motieven, die deze keuze wettigen.
Nauw verwant immers aan de instelling van den Nobelprijs
is het streven naar vrede en verbroedering onder de volkeren
en zoo er iets is, dat den vrede in dezen tijd bedreigt, dan
is 't de rassenkwestie. Hoeveel haat, hoeveel verbittering is er
niet ontstaan doordat een ras zich verheven ' voelde boven
't andere en dat andere ras verguisde, achtervolgde en onderdrukte ! De rassenstrijd, die zich tot voor kort afspeelde in
andere werelddeelen, zooals de verguizing der negers door de
blanken in Amerika en het verzet tegen het indringen van het
gele ras naar het Westen, die strijd heeft zich thans ook verplaatst naar Centraal Europa, waar het arische ras in sommige
landen met verbeten haat het joodsche ras onderdrukt of
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verjaagt. Zoodoende is de rassenpolitiek, die voor vele Euro
peanen een min of meer abstracte theorie was, plotseling een
probleem geworden van brandende actualiteit. En tegenover
dat probleem neemt Pearl Buck het standpunt in van vrede
en verzoening. Leert elkander kennen, gij mannen en vrouwen
van verschillende rassen, leert elkanders denkwijze, geloof,
tradities, manier van leven, kennen; bestudeert elkanders
wetenschappen, kunst en industrie en ge zult meer waardeering
voor elkander gevoelen. Uw afkeer voor het andere ras zal
plaats maken voor een mild begrijpen, soms misschien voor
achting. Zij beoogt geen poging tot verbroedering te propa-.
geeren door een door elkaar mengen van rassen, dochzij pleit
voor een wederzijdsch beter 'begrijpen en spoort de volken aan
om van elkander te leeren en eigen feilen te verbeteren.
In 1932 werd mevrouw Buck uitgenoodigd tijdens een vacantiereis in Amerika om een voordracht te houden voor de negers
te Harlem over rassenverhoudingen en rassenbewustzijn. Zij
verklaarde hoe zij van haar voorouders, die nooit in Virginia
slavenarbeid hadden aanvaard, een ingeworteld gevoel had
meegekregen voor de traditie der gelijkwaardigheid van de
rassen. Aldus beschouwd, is de toekenning van den Nobelprijs
aan Mevrouw Buck op het psychologisch juiste moment ge-.
schied.
Haar levensomstandigheden hebben er toe meegewerkt haar
op bijzondere wijze in de gelegenheid te stellen China en het
Chineesche yolk te leeren kennen, Zij is de dochter van twee
Amerikaansche Presbyteriaansche zendelingen en werd in 1892
geboren te Hillsboro in West Virginia, toen haar ouders voor
een korte vacantie in Amerika vertoefden in het ouderlijk
huis van Pearl's moeder. De voorouders van moeder's zijde
waren uit Holland afkomstig, uitgeweken ter wille van hun
protestantsch geloof. In << Exile >> wordt verhaald over het
echtpaar Stulting - de naam is vermoedelijk gefingeerd - te
Utrecht, die met hun predikant Holland verlieten en naar
Virginia trokken. Vader Stulting was fabrikant van meubelen
en zeer welgesteld, zijn vrouw het type der degelijke hollandsche
huisvrouw. Hun zoon Hermandus huwde nog kort vôór het
gezin Holland verliet met een fransche refugiée en uit dit
huwelijk werd << Cane >> gehoren, de sympathieke prachtige
vrouwenfiguur, de moeder van Pearl Buck, die zij ten voeten
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uit geteekend heeft -- en met hoeveel lief de ! in << Exile >.
Maar het is mij niet zeer duidelik, welke geloofsvervolging en
welk << edict >> in 1842 of '43 Pearl's grootouders van moeders
zijde noopten ons land te ontvluchten.
Van vader's kant waren de voorouders ook naar Amerika
uitgeweken, de Sydenstrickers, vermoedelijk dus Vlamingen en
ook protestant, doch eerder naar de nieuwe wereld gekomen,
dan de grootouders van moeder's zijde. Over die voorouders
vertelt zij niet veel, maar haar ouders << Carie >> en << Andrew »,
de twee Amerikaansche zendelingen zijn in de boeken < Exile
en << The Fighting Angel >> levendig geportretteerd, zij 't dan
ook met een sterk subjectieve belichting hunner zoo uiteenloopende karakters.
Toen Pearl vier maanden oud was, werd zij meegenomen naar
China ; de vacantie der ouders was ten einde en voor 't kleine
kind begon nu het leven in de eenvoudige zendelingenpost -meer dan een bungalow was 't niet -- gelegen op een heuvel
boven de stad Chinkiang aan de Jangtse rivier. In dat kinderleven waren twee vrouwen, die beiden het meisje als om strijd
koesterden en bewaakten, want zij wisten hoe de dood in de
heete drooge zomers op kleine kinderen loerde. Immers drie
kinderen waren in hun eerste levensjaren aan het zendelingengezin ontvallen en aan cholera gestorven. Die twee vrouwenfiguren, die in Pearl's vroegste herinneringen onuitwischbaar
gegrift staan, zijn haar moeder en Wang Amah, de chineesche
nurse. Als in alle landen en onder alle volken is de kindermeid
degene, die de fantasie voedt van het opgroeiend menschje door
verhalen, sprookjes, legenden te vertellen, volgens de landward
en oude tradities waartoe zij behoort. Zoo leerde dan Pearl
van haar chineesche Amah de fantastische, boedhistische verhalen kennen over magie, over wonderlijke degens en speren
en over de goden en godinnen van den boeddhistischen hemel.
Maar veel liever nog luisterde het kind naar de sprookjes over
de natuurgeesten, die leven in wolken en winden, boomen,
rivieren en steenen, zooals het Taoisme ze onder de Oostersche
volken sinds eeuwen en eeuwen verspreid heeft. Deze intieme
omgang met de goede oude vrouw van het vreemde yolk
maakte het meisje van jongsaf aan vertrouwd met het chineesche ras, nooit zou zij op die anders gekleurde menschen neerzien of hen als minderwaardigen beschouwen. Ook leerde zij
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van jongsaf de chineesche spreektaal, maar toen zij begon
te lezen oefende zij zich eerst in het engelsch alphabet, om later
pas de chineesche letterteekens te leeren onderscheiden. Van
haar moeder ontving Pearl het eerste onderwijs en vooral liet
deze heel bijzondere, begaafde vrouw haar dochtertje de
schoonheid proeven van woorden en uitdrukkingen en beelden.
Aan deze leiding in haar vroegste jeugd ontvangen, heeft Pearl
Buck bet ongetwijfeld te danken, dat zij de bloemrijkheid en
poezie der chineesche beeldspraak in zich opnam en ze eenigszins wist toe te passen op haar westersche taal. Want menigmaal zijn haar zinswendingen zeer dichterlijk en totaal verschillend van de beeldspraak, die wij van dichters en schrijvers
uit het Westen kennen.
De moeder leerde haar kind ook hare gedachten op schrift
te formuleeren en deze kinderopstellen werden gezonden naar
de redactie van het weekblad voor de jeugd, dat door de
Shanghai Mercury in de engelsche taal gepubliceerd werd.
Pearl schrijvend onder pseudoniem << Novice >>, zag vele van
die opstellen in druk verschijnen en menigmaal werden haar
bijdragen bekroond in een of ander door dat blad uitgeschreven
competitie. De prijzen werden in geld toegekend, zoodat het
aankomend meisje reeds met trots kon wijzen op haar verdiend
geld. Toen zij vijftien was, ging ze naar een kostschool in
Shanghai en op haar zeventiende jaar naar Amerika, waar zij
haar verdere opleiding ontving op het Randolph-Macon College. Ook bier muntte zij uit door haar schrijftalent en werden
haar korte verhalen een paar maal bekroond. Toen zij terugkeerde naar China, was haar moeder zwaar ziek en verpleegde
Pearl haar. Hierop volgde het huwelijk met den amerikaan Buck;
de moeder kwam inwonen bij het jonge paar, dat zich in
Noord-China vestigde. Zij waren er de eenigste blanken en
Pearl Buck heeft in die jaren 't meest intens contact gehad
met de chineesche bevolking. Na vijf jaar kwamen zij te
Nanking, waar haar man landbouwkunde doceerde aan de
universiteit. In de tien jaar die volgden, maakten zij de revolutie
mee, waaruit het nieuwe China geboren zou worden. Tijdens
die Nanking jaren gaf Pearl Buck, die evenals haar man
Presbyteriaansche zendeling was, les in engelsche letterkunde
aan de universiteit van Nanking, en daarna nog aan de Chung
Yang universiteit. Zoodoende leerde zij de mentaliteit der jonge
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generatie doorgronden. Onderwijl zette zij haar eigen studies
voort en promoveerde gedurende een vacantiereis naar
Amerika op een proef schrif t over de engelsche essayisten en
behaalde de Laura Messenger Prijs voor geschiedenis voor een..
studie, getiteld : << China and the West >>.
't Was op die reis naar Amerika in 1925, dat Pearl Buck
als afwisseling op de lange, eentonige zeevaart, een verhaal
schreef voor het t1jdschrift << The Colophon », welke later zou
uitgroeien tot den roman : << East Wind, West Wind >>. Het
korte verhaal, dat in schetsmatigen vorm het actueele probleem
behandelde van den westerschen invloed op de nieuwe generaties in China, die " gestudeerd hadden aan de hoogescholen van
Amerika en Europa, vond bijval en men vroeg haar om meer
verhalen over China. De meesten zijn later bijeengebracht in
een Tauchnitz editie, onder den titel van het uitvoerigste
verhaal, dat er in is opgenomen, n.l. << The first wife > en in
deze short-stories vinden we vele kiemen en motieven van
haar latere romans. Ook vinden we in die korte verhalen
herinneringen aan eigen ervaringen en wel over de verschrikkingen der revolutie, toen de communistische soldaten in 1927
Nanking binnen vielen, de vreemdelingen vermoordden en hun
huizen plunderden. De heer en mevrouw Buck konden nog juist
aan den dood ontsnappen met hun kinderen. Zij verscholen
zich in een kleine chineesche woning achter hun eigen tuinmuur, waar de inwoners hen een schuilplaats boden, ofschoon
zij hierdoor hun eigen bestaan in gevaar brachten. Den volgen.den ochtend kon het gezin het Amerikaansch oorlogschip bereiken, dat hen naar Japan bracht. Bij de terugkomst na een
jaar, was hun huis te Nanking uitgeplunderd en in brand
gestoken; hierbij was het manuscript van Pearl Buck's eersten,
oorspronkelijken roman verloren gegaan.
Toen gaf zij gevolg aan het verzoek van eenige vrienden om
het verhaal << A Chinese Woman speaks >> om te werken en
kwam het manuscript gereed voor << East Wind, West Wind >.
Doch haar literary agent kon er nergens een of tgever vOor
vinden. Na veel omzwervingen belandde het ten slotte bij 'de
firma van Richard Walsh in New York.
Het boek trok oogenblikkelijk de aandacht en toen nog geen
jaar daarna << The Good Earth >> verscheen, was Pearl Buck's
naam voor goed gevestigd als een romanschrijfster van betee-
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kenis. Bij de biografische aanteekeningen dient nog Le worden
vermeld, dat de schrijfster zich in 1929 van den heer Buck
liet scheiden en in het huwelijk getreden is met mehard J.
Walsh. Deze is thans de directeur van het Maandblad Asia,
waarin Pearl Buck de redactie heeft van de rubriek Oostersche
literatuur. Over haar kinderen en hun lot is weinig bekend;
wel meent men te weten, dat een van haar kinderen idioot is.
Wellicht dus heeftzij de figuur van het idiote meisje in de
Wang triologie uit droeve, eigen ervaring kunnen schetsen,
maar positieve gegevens over haar eigen kinderen ontbreken,
aithans voor zoover we die hebben kunnen nagaan..
Ten slotte is er nog een voorval van groot gewicht in Pearl
Buck's leven, n.l. haar breuk met de Presbyteriaansche zending. In het najaar van 1932 sprak zij te New York voor een
groote schare Presbyteriaansche vrouwen en die voordracht
verscheen daarna in druk als een pamfiet. Het onderwerp
luidde : Is there a case for Foreign Missions ? Zij werd hierover
hevig aangevallen en het resultaat was, dat zij haar ontslag als
zendelinge nam. Dit is geenszins verwonderlijk. Dat de schrijfster als kind en jongmeisje het star-dogmatische van de Presby
teriaansche leer veroordeelde, ja eigenlijk verafschuwde, spreekt
meer dan duidelijk uit de wijze waarop zij haar vader, (de
Andrew in Exile) teekent. Hij is zoozeer verstard in de letter
van het evangelie, dat hij onmenschelijk hard en wreed wordt,
zoodra er maar jets in het leven is, dat de uitoefening van
zijn ambt dreigt te verstoren. Hoe leerde zij als kind die
woorden haten : << the Work >>, << the task >>, waarmede hij zijn
roeping bedoelde om het woord Gods te prediken onder de
chineezen. Alles moest hiervoor worden opgeofferd ; het weir-age
geld dat er was, moest opgespaard worden voor de uitgave
zijner chineesche vertaling van den bijbel. Zij zag hoe haar
moeder gebrek iced met de kinderen, terwille van die uitgave,
zij wist hoe telkens en telkens opnieuw de moeder in gevaarvolle
omstandigheden achter werd gelaten met de kleine kinderen,
omdat c Andrew >> naar verre streken wegtrok om nieuwe
gebieden voor 't geloof te winnen, geheel onafhankelijk wer
kend, omdat zijn fanatiek geloof hem telkens in conflict bracht
met het officieel bestier der zending. Daartegenover is Cane >>
de vrouw, die minder let op de letter van het geloof, geen acht
slaat op het streng dogmatische, maar humaan is bovenal,
-

-
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zieken, geneest, behoeftigen steunt, in een woord de werken
van barmhartigheid in toepassing brengt. En al heeft Pearl
Buck daarna << The fighting Angel >> geschreven, orn haar vader
als 't ware te rehabiliteeren en zijn groote wilskracht, onuitputtelijke energie en brandend geloof te prijzen, zij is er niet in
geslaagd haar lezers de tafereelen te doen vergeten uit << Exile >>,
waarin Andrew zwijgend, haast vijandig, terugkeert bij het
doodsbed van zijn kind, omdat zijn missiereis, zijn taak, zijn
werk . hierdoor verstoord of vertraagd werd. Een dergelijke
toespitsing van contrasten tusschen het geloof der moeder en
van den vader, kan niet anders dan tendentieus genoemd
worden.
In de kern van haar wezen is Pearl Buck geen geloovige, die
vurig verlangt anderen deelachtig te maken aan dat eigen
geluk, die schat met anderen te mogen deelen. Veeleer is zij
de overtuiging toegedaan, dat ook in- geloofskwesties elk yolk,
elk ras zijn eigen religie belijden moet. Heel duidelijk zet zij
die meening uiteen in << A House Divided >>, wanner Yuan
Wang, behoorend tot de jongste generatie uit dezen f amilieroman, in Amerika in aanraking komt met zeer geloovige
protestanten, een oude vader en moeder, echter met een geheel
vrijdenkende dochter. De oude moeder zou de chineesche student
Yuan zoo gaarne tot haar christendom bekeeren, ook de grijze
leeraar tracht, zij 't dan op minder agressieve wijze, den jongen
Oosterling de beteekenis van het christelijk geloof uit te leggen.
Maar Mary, het moderne jonge meisje, treedt heftig tusschen
beiden om deze bekeeringsactie te verijdelen. Openlijk zegt Mary
't tegen Yuan : << Ik ben bang, dat Vader je winnen wil voor het
christelijk geloof. Hoe aanmatigend om te denken, dat jij volwa.ardiger zoudt kunnen worden, door middel van een godsdienat ! Hoe durft iemand je jets op te dringen, dat aan je
wezen vreemd is. Jij behoort tot je eigen ras en tot je eigen
tijd. ,
Die woorden van Mary Wilson vertolken de innigste overtuiging van Pearl Buck ; hoe kon zij dan nog langer een Presbyteriaansche zendelinge blijven ? Zij voelt een andere roeping in
zich, waaraan zij al haar krachten geven zal, zij voelt zich de
apostel voor << equality of race >> : rasbewustzijn, rassenzelf standi.gheid en rassengelijkwaardigheid.
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Indien wij na deze besehouwingen over het leven en de
persoon van Pearl Buck haar romans bestudeeren, dan zien
we hoe in dit literaire cuvre, dat gedurende een tijdsverloop
van slechts tien jaar tot stand kwam, een gestadige evolutie
valt waar te nemen. Het eerste boek : << East Wind, West
Wind >>, is de vrucht van haar omgang met chineesche gezinnen
in de eerste jaren van haar huwelijk in Noord China. Als
getrouwde vrouw genoot zij toen veel meer vrijheid om door
te dringen in de problemen der gehuwde chineesche vrouwen
van den modernen tijd, want nu konden die vrouwen tot haar
spreken als vrouw tot vrouw, als moeder tot moeder. Het bock
is vol, charme, bloemrijk van AT en treft door de bekoring
van de exotische sfeer. Men leze den aanvang:
<< Laat rnij u dit alles vertellen, Mijn Zuster. 1k zou niet aldus
kunnen spreken tot eene van mijn eigen yolk, want zij zou niets
kunnen begrijpen van de verre landen, waar mijn echtgenoot
twaalf jaar lang heeft gewoond. Evenmin zou ik vrij uit kunnen
spreken tegen een dier vreemde vrouwen, die mijn yolk niet
kennen, en niet de ievenswijze, die wij hebben geleid sinds de
tijden van het oude keizerrijk. Maar gij ? Gij hebt al uw jaren
te midden van ons geleefd. Hoewel gij tot gene landen behoort,
waar mijn echtgenoot zijn Westersche boeken bestudeerde, zult
gij niettemin begrijpen. 1k spreek de waarheid. 1k heb u Mijn
Zuster genoemd. 1k zal u alles vertellen. >>
Zoo begint deze biecht van een jonggehuwde chineesche
vrouw, wier echtgenoot in het Westen gestudeerd heeft en
teruggekeerd is om het meisje te trouwen, dat bijna sinds haar
geboorte door zijn ouders voor hem bestemd is. Maar hij heeft
den westerschen invloed ondergaan en wil zijn vrouw's liefde
winnen, inplaats van de slaafsche onderworpenheid te aanvaarden van vroegere vrouwengeslachten. Doch de bruid be **pt
zijn koelheid niet, zij is nu toch zijn echtgenoote en zij beeldt
zichzelf in, dat hij haar niet mooi vindt. En zij klaagt haar
nood aan de westersche zuster:
* Wanneer ik iets tracht te bedenken om zijn belangstelling
op te wekken, is mijn geest plotseling zoo dor als rijstvelden
na den oogst. Wanneer ik alleen aan mijn borduurwerk zit,
denk ik aan vele teere, mooie dingen, die ik tegen hem zou
kunnen zeggen. Dan zou ik hem willen vertellen, hoezeer ik
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hem Iiefheb. 0, niet in de onbeschaamde woorden van het
roofgierige Westen. Maar in verholen woorden als deze:
>> Mtn meester, hebt gij vandaag opgemerkt, hoe de dageraad
begon ? Het was, alsof de trage aarde opsprong om de zon
tegemoet te gaan. Duisternis. Daarna een machtige vloed van
licht als het plotseling opklinken van muziek ! Mijn dierbare
meester, ik ben uw trage, wachtende aarde.
Of dit, wanneer hij des avonds zeilt op het Lotusmeer :
Zoo het doffe, bleeke water nooit zou voelen, hoe de maan
het lokt ? Zoo de golf nooit weer door haar licht tot leven
zou worden gewekt ? Ach, mijn meester, waak over u zelf, en
keer ongedeerd tot mij terug, opdat ik zonder u niet als dat
doffe,
e, bleeke water word ! >>
Wanner hij dan echter binnentreedt in zijn uitheen .sche
kleeding, kan ik dit alles niet uitspreken. >> (1)
Zoo klaagt zij voort, de woorden gebruikend, die generaties
van vrouwen voor haar gebezigd hebben, de onderworpen gebaren makend van degene, die zich de minderwaardige voelt,
omdat zij vrouw is. En pas nadat de man haar bewust heeft.
gemaakt van haar eigenwaarde, toont hij haar zijn liefde en
neemt haar werkelijk als zijn vrouw tot zich.
In dezen roman heeft Pearl Buck het conflict tusschen oude
en nieuwe generaties uitgewerkt, het verzet der ouders tegen
al diem westerschen import, de haast onoverkomelijke moeilijkheden, die een westersch meisje ondervindt, wanneer zij met
een chines trouwt en pogen moet, zich in die mentaliteit te
verplaatsen, vooral ook hoe zij de eerbied voor schoonvader en
schoonmoeder als een soort van cultus dient te onderhouden.
't Is een zeer poetisch geschreven boek, vol kleur, vol van
merkwaardige schilderingen van chineesche gebruiken, maar
't is te zeer een << pour besoin de la cause >> in elkaar gezette
intrige, om heelemaal waarachtig aan te doen.
Hoe veel rijper en ook wat de ontwikkeling van het bewustzijn der moderne chineezen betreft, hoe veel vollediger is het
onmiddellijk daarop volgend werk van deze schrijfster : de
Wang trilogie ! Eerst in << The Good Earth >> het doordringen
in de levenswijze, denkwijze, tradities en geloof van een arm
(1) Vertaling volgens de Nederlandsche uitgave, verschenen bt
Literto, Amsterdam.
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boerengezin.. Zij leven volgens de strenge opvatting der Confuciaansche leer; de man, beer en meester, de vrouw de ondergeschikte, de onderworpene, hard zwoegend met de mannen om
den grond te bebouwen, meewerkend tot aan het laatste uur
voordat zjj de vrucht van haar schoot ter wereld brengt.
En veil 't ongeluk, dat 't kind een meisje is, « a Slave >>, dan
vragen haar oogen den man als 't ware om vergeving, dat
.zij hem geen zoon baarde. En dan de ingewikkelde ceremonieen
bij trouw en rouw, die zorgvuldig moeten worden nagekomen,
het onderdanig dienen der schoonouders --- o wee, als er alleen
:nog maar een tyrannieke schoonmoeder over is, wier grillen
terstond moeten worden ingewilligd ! -- en de bange zorgen
als regen te lang uitblijft en de rijstoogst dreigt te mislukken.
Pearl Buck heeft dat primitieve leven der menschen, wier
bestaan geworteld is in de aarde, in sobere lijnen geteekend
en de rampen van hongersnood en overstroomingen in hun
voile realisme weergegeven. Prachtig is het karakter van de
hoofdpersoon Wang Lung met zijn alles overheerschende liefde
voor de aarde, die ondanks plagen en rampen, door haar groote
vruchtbaarheid de << goede >> is. Hij weet dan ook niets beters
te doen, dan meer en meer land te vergaren, al zijn moeizaam
verkregen verdiensten zet hij om in nieuw land.
Hoe anders is het volgende geslacht, de generatie van
Wang Lung's zonen ! Zij nemen geen genoegen meer met
gebrekkige woningen van leem en het afmattend bestaan van
een Boer, zij willen in de stad leven ; van daaruit zal de oudste
zoon Wang de pachters of en toe bezoeken, maar de tweede
Wang wordt handelsman, Wang the Merchant en de derde
zoon krijgsman, Wang the Tiger noemt men hem. Er is nu een
woord, dat alom begint te weerklinken : revolutie. Roovers en
plunderaars maken land en steden onveilig, krijgslieden veroveren gansche streken en het is gedaan met de keizerlijke dynastie, de nieuwe republiek, die in 1911 werd uitgeroepen, is
vol verwarring en wanbestier, waar avonturiers hun voordeel
Knee behalen. In de steden dringt de moderne techniek, die de
jongemannen in het Westen leerden, meer en meer door, fabricken, industrie, moderne vervoermiddelen, westersche kleeding
brengen een omwenteling te weeg, die bliksemsnel plaats grijpt.
Het zeldzaam verschijnsel heeft zich voorgedaan, dat China,
.m ddeleei wsch gebleven tot aan 1911, opeens in twintig jaar
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een sprong maakte vanuit de middeleeuwen tot aan de rieuwste
uitvindingen en ontdekkingen op elk gebied. << Het is zooals
Pearl Buck noteert in haar inleiding voor het boek van den
engelsch schrijvenden chinees Lin Yutang << My Country and
my People >> — het is alsof deze moderne chineezen opeens in.
figuurlijken zin overgewipt zijn van de periode der onbegaan.bare landwegen naar het tijdperk der vliegmachines. Die sprong
is te groot geweest. De geest heeft er geen gelijken tred mee
kunnen houden en heeft zijn evenwicht verloren.
Deze plotselinge overgangen vinden we in <<Sons>> beschreven.
Als tegenstelling met het vele dramatische en vaak avontuurlijk gebeuren der drie zonen van Wang Lung, bezigt Pearl.
Buck voor dit boek een haast Oud-Testamentischen schrajftrant
met opzettelijke tekstherhalingen, die een eentonig rhythme
veroorzaken. Het boek wordt er soms wanhopig langdradig
door. De altijd terugkeerende aanhef der volzinnen : `< Now
Wang the Tiger thought >>, << But Wang the Tiger :vent his
way >>, << So Wang the Tiger did as he had promised >>, enz.,
enz., en in denzelfden stijl worden ook de handelingen van
Wang the Merchant en van Wang the Landlord verhaald. Van.
den lezer wordt hierdoor wel wat al te veel gevergd.
Veel geslaagder en veel natuurlijker is het derde deel van
de trilogie over het geslacht Wang. Nu de eerste schokken der
plotselinge vernieuwing en verandering in levenswijze en opvatting voorbij zijn, begint de ontwrichte geest van den jongen
chinees (en van het chineesche meisje) zich te herstellen. De
Westersche cultuur overrompelt hen niet meer. Zij leeren de
gedachten in hun geest te ordenen en niet meer in 't Wilde
alles te aanvaarden en toe te passen. Een bijzonder goed
volgehouden karakteranalyse vinden we hier in de figuur van
Yuan, de jongste zoon van Wang the Tiger, die evenals zoo
vele zijner tijdgenooten naar Amerika gaat om te studeeren.
Als hij terugkeert naar China blijkt de groote winst van zijn
buitenlandsche studiejaren te zijn, dat hij China werkelijk ziet,
zooals 't is, met het goede en het kwade, en vooral ziet hij
de dwaasheid van een yolk dat zich te snel heeft willen
aanpassen aan Westersche import. Het verblijf in Amerika
heeft Yuan bewust gemaakt van zijn eigen ras. Hiertoe heeft
de intieme omgang met menschen uit het Westen veel
bijgedragen en zeker niet in 't minst zijn vriendschap voor
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het blanke meisje, Mary Wilson, dezelfde die zich geroepen
voelde, hem terug te houden van het christendom. Want toen
die vriendschap voor Mary op 't punt stond uit te groelen tot
een gevoel van liefde, besefte hij plotseling als een schokkende
openbaring bij de eerste keer, toen haar lippen de zjnen beroerde, dat rassen zich niet moeten vermengen. Ras hoort bij
ras. Zoo kon hij zich bijtijds losmaken van den fascineerenden
invloed van het Amerikaansche meisje. En toen hij thuiskomend
het nieuwe type chineesche meisje ontdekte in de ernstige,
bewuste Mei-lin, toen wist hij, dat hij aileen maar gelukkig zou
kunnen worden met een vrouw van zijn eigen ras.
Maar nog meer had Yuan geleerd, behalve de boekeaikennis,
die hem een doctorstitel bezorgde aan die verre, vreemde uni
versiteit. Ilij had leeren begrijpen, dat het land de groote
rijkdom van China is, maar dat die prachtige, vruchtbare grond
bebouwd, ontgonnen, gekoesterd, geholpen, behoed moet worden
volgens de nieuwe methoden, die hij in het Westen Ileerde.
En inplaats van het land te verkwanzelen, zooals de generatie
van zijn vader, Wang the Tiger deed, keert Yuan op ieuw terug
naar de goede aarde van zijn grootvader Wang Lung, vol fier
bewustzijn van zijn stam, vol begrip en vol wijsheid met aan
zijn "de Mei-lin, de jonge doctores, om de nooden der arme
bevolking te lenigen en saam te werken aan den ophouw van
het nieuwe China. Zoo eindigt de Wang trilogie wederom op
het land, dochzij sluit niet af ais een volmaakte cirkeL want
dit nieuwe beginpunt van een leven op het land ligt hooger
dan het beginpunt van Yuan's grootvader ; de cirkels zullen
zich niet sluiten maar zich in spiraallijn omhoog heffen.
Het levensrhythme, dat te snel werd opgevoerd, nadat het
duizenden jaren in een tempo was doorgegaan, wordt nu weer
volgens normalere normen geregeld. In << A House Divided >>
laat Pearl Buck de jonge terugkeerende chineezen zeggen:
<< De mannen van het Westen zijn ons de baas in vindingrjkheid,
in de energie hunner lichamen en in hun voortvarendheid om
hun doel te bereiken. Maarwij ? Wij munten uit in geduid, in
begrijpen en in lijdzaam verdragen.>>
Of, zooals Lin Yutang zegt in << My Country and my People >>:
<< De chineezen hebben drieduizend jaar gehad om thee te
drinken en over de rand van hun theekopjes heen te medteeren
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over het leven. Hun beschaving is een product van hun rustige
levenshouding. >
.Na een forte, stormachtige beroering is de waterspiegel van
hun levensvisie weer tot rust gekomen, maar intusschen heeft
die levensvisie zich verdiept.
Dit wat de groote lijn der evolutie betreft in Pearl Buck's
Wang trilogie. Om te kunnen waardeeren hoezeer de schrijfster
er in geslaagd is de chineesche gebruiken, tradities, mentaliteit
en de verschillen tusschen het classisistisch Confucianisme en
het romantisch Taolsme te schetsen en te verwerken in de
.romans, doet men goed het reeds eerder aangehaald boek van
Lin Yutang te lezen. Dan zal men bemerken, hoe vele bijzonderhedenin het verhaal, geen toevallige fantasieen zijn van
een romanciere, maar wel degelijk steunen op de godsdienstige
leer en tradities van het yolk.
.Om een enkel voorbeeld te citeeren : Als in het eerste hoofdstuk van -c Sons >, Wang Lung eindeloos lang ligt te sterven,
troosten zijn zonen hem met de schoonheden van zijn doodskist
op te noemen, hem die kist te toonen en de kwaliteit van
het hout te prijzen. Wang Lung komt dan tot rust en is er
verheugd om. ' Ons lijkt dit een zonderlinge manier van troosten.
Maar 't wordt begrijpelijk, wanneer men weet, dat Confucius
(die zijn leer verkondigde in de zesde eeuw voor Christus) ,
nauwkeurig alle plechtigheden der begrafenissen bepaald had
en ook de dikte en houtsoort der doodkisten volgens rang en
stand. De stervende Wang was dus gerustgesteld omdat hij
wist, dat ztjn zonen alles deden volgens de leer van den
grooten Meester.
Na de Wang trilogie schreef Pearl Buck nog een boek over
het chineesche boerenleven, met meer hartstochtelijker lief desmotieven, die eerder naar den westerschen driehoekroman overhellen. 't het boek < Mother >>. En hiermede is tot nu toe
de reeks over chineesche gezinnen afgesloten. Wat daarna
kwam is vol autobiografie.
Ten eerste de beide reeds meermalen genoemde boeken
<< Exile >> en < The Fighting. Angel >> met de portretteering
van haar wader en moeder als Andrew en Carie en eigen
jeugdherinneringen. Doch ook deze beide boeken spelen zich
of in China, al zijn dan de hoofdpersonen westerlingen. Maar
nu als laatste werk heeft zij iets gansch anders geboden, n.l.
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een zuiver westersche roman, die geheel in Amerika en in
Parijs speelt. Men kan 't als een soort proeve beschouwen.
Wel wordt er beweerd, dat ook deze roman autobiografische
.gegevens bevat, doch dan moeten deze enkel gezocht worden
in het innerlijk leven der heldin en in de uitwerking van het
probleem : kan een kunstenares tegelijk moeder en huisvrouw
.zijn ? Er is een uitlating in een van Pearl Buck's autobiografische notities, die deze veronderstelling wettigt. Zij verklaart
n.l. niet te kunnen leven zonder te schrijven, en toch het
schrijven te voelen als een hoogst pijnlijk proces. << En voor
de omgeving ben ik dan een onmaatschappelijk en onuitstaanbaar wezen. >> De heldin in << This Proud Heart >> is geen
schrijfster, maar een beeldhouwster. Deze kunstenaresse meent
.alles te kunnen, zij is ervan overtuigd, dat zij een voortreffelijke
huisvrouw, lief devolle, zorgzame moeder en tegelijk een geniale,
succesvolle beeldhouwster zal zijn. Maar Susan Gaylord moet
het uitdagende van haar levensopvatting pas veel later leeren
inzien. Smart en beproevingen worden haar niet bespaard en
ondanks liefde en toewijding is zij in het leven een eenzame.
Is Pearl Buck dit misschien zelf ook ?
Als roman staat dit westersch verhaal verre beneden de
Chineesche scheppingen, zij heeft 't trouwens zelf gezegd : << Ik
schrijf 't heist over menschen, omdat menschen mij belang
inboezemen, en ik schrijf altijd over chineesche menschen,
omdat ik hen 't beste ken.
Daarom keert zij tenslotte toch opnieuw terug naar de
portretteering van Chineesche menschen. Want terwijl we dit
overzicht harer werken schreven, publiceerde Pearl Buck weer
!een roman : << The Patriot >>, en hiervan is 't gegeven wel zeer
actueel en zijn de gebeurtenissen in het Verre Oosten bijgewerkt tot aan het jaar 1938. Zij behandelt n.l. het conflict
tusschen China en Japan. Iwan Wu, een jonge Chinees, neemt
,deel aan de revolutie van 1926 en wordt uit zijn land verbannen.
Hij vindt een onderkomen in Japan, zooals ook Pearl Buck als
bu'itenlandsdhe haar toevIucht zodht in Ihet ellandenrijk aan de
overzijde der Chineesche Zee. Gebruikmakend dus van eigen
ervaringen en eigen beoordeeling van het andere Oostersche
vo'1`k, verhaalt zij ihet leven van een Chinees in Japan. Iwan
Wu wordt er zeer vriendschappelijk opgenomen in het gezin
van de Muraki's. De oude heer Muraki, een vriend van Iwan's
,
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vader, bestiert een groote firma van in en export, vooral van
kunstvoorwerpen als jade, ivoor, porcelein en geborduurde
zijden stoffen. In dat handelshuis krijgt Iwan een betrekking
en wordt er niet alleen bevriend met de zonen van Muraki,
maar krijgt de dochter Tama lief. De jonge lieden moeten veel
tegenstand overwinnen, want 't huwelijk tusschen en Chinees^
en een Japansche wordt met weinig enthousiasme der familieleden begroet. Doch zij houden vol en het huwelijk wordt
zeer gelukkig. Maar toch voelen beiden in de oogenblikken,,
waarin zij in elkanders intiemste wezen schouwen, dat zij tot
verschillende rassen behooren en dan hinderers hen wederzijds
die eigenschappen van het ander ras. Toch had dit huwelijk
ongestoord gelukkig kunnen blijven, indien de oorlog niet ware
u'itgebraken, een ±aorlo►g, die sanvankelijk als grensscherrmiu`tse-ling werd opgevat. Zoodra Iwan echter bemerkt, dat men hem
in Japan met argwaan beschouwt, gehoorzaamt hij aan een
innerlijken drang : hij wil naar zijn vaderland terug om te
vechten voor zijn eigen yolk. her heeft de schrijfster uitmuntend den tweestrijd geteekend tusschen Iwan's liefde voor
zijn vrouw en kinderen en zijn plichtsgevoel tegenover zijn
eigen ras en land. Hij last dus Tama met z'n twee zoontjes in
Japan achter en keert terug naar China, waar hij zich na die
tien jaren van afwezigheid, haast als een vreemdeling voelt.
En dan krijgen we het tragisch relaas over dien oorlog in het
Verre Oosten, beschreven door iemand, die den strijd van
nabij meemaakt. Stad na stad valt in handen der Japanners,
en toch weten de meesten van die weinig ontwikkelde menschen niet eens waarvoor, nauwelijk tegen wie ze vechten..
't Is een kansspel der leiders tegenover elkaar. Wat zal er van
China overblijven ? Missehien een land, dat zich van de zee en
van de kust terugtrekt en zijn nieuwe toekomst zoekt in diet-.
binnenland, het gelaat gewend naar het Westen.
Met deze mogelijke oplossing, die nieuwe horizonten opent,.
eindigt Pearl Buck dezen jongsten roman, waarin zij eens te
meer een pleidooi hield voor het zuiver houden van een ras.en de tragische conflicten teekende van alien, die een gemengd
huwelijk aangingen, om daarna hun wederzijdsche landen en
rassen met elkander te zien strijden. Wel heeft het verblijf
van Iwan in Japan zijn oogen geopend voor de goede zijdenvan het Japansche yolk en heeft hij zijn naburen leeren waar-.
,

-
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deeren. Tegelijkertijd met het ontwaken van zijn rasbewustzijn,
ontwikkelt zich bij Iwan het gevoel voor rassengelijkwa.ardigheid. En hierdoor wordt ook dit boek uiteindelijk wederom een
kreet om den vrede tuns hen alle valiken en alle rassen te bewaren of te herstellen. Zoo blijft Pearl Buck steeds haar zelfde
idealen nastreven en al moge het eene boek litterair beter geslaagd zijn dan het andere, 't is terwille van de verheven vredesidealen, die zij propageert, dat men haar met 't voiste recht
den Nobelprijs heeft toegekend.
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De Haven van Antwerpen in 1938
door dhr L. DELWAIDE,
Schepen van Handel en Scheepvaart.

<< Streven >> vroeg mij een artikel over de economische ontwikkeling van het havenverkeer tijdens het verloopen jaar.
Hier volgen enkele bondige besdhouwingen die, onvermijidelifk,
menig aspekt van dit veelzijdig probleem onbelicht moeten laten.
Na een jaar van sterke opleving, die in hoofdzaak wel niet
aan normale economische omstandigheden kan toegesdhreven
worden, bracht het jaar 1938 een nieuwe scherpe crisis in den
wereldhandel, die vanzelfsprekend de havens trof, dit in verhouding tot de evolutie van de conjunctuur in de gebieden die
tot het hinterland van elke haven behooren en tot de specifieke
rol die deze haven tegenover deze gebieden vervult. Daarmede
wordt in regel al te weinig rekening gehouden, als men de
ontwikkeling van het verkeer te Antwerpen met die van landere
havens wil vergelijken.
Antwerpen is in hoofdzaak een nationale haven. De grondstoffen bestemd voor de voeding van onze dichte bevolking
en voor de behoeften van de nationale industrie, alsmede de
produkten van deze laatste vormen het basis-verkeer van de
haven. Ter staving : in 1938 waren in het verkeer ter zee
67,4 %van de geloste goederen voor Beigië bestemd, terwijl
52,6 % van de geladen goederen uit Belgiie herkomstig waren.
Hieruit volgt, dat de ontwikkeling van de haventraf iek voor
een overwegei d deel afh'ankelijk is, van de bedrijvigheid van
de nationale industrie en van den agemeenen conjunctuurstand
van de Belgische economie.
Er dient gezegd dat 1938 wel een zeer ongunstig jaar was
voor den buitenlandschen handel van Belgic. Waar de wereldhandel van het verloopen jaar, wat goudwaarde betreft, tegen-
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over 1937 met 13,2 % bij den invoer en met 13,5 % bij den
uitvoer verminderde, boekte de buitenlandsche handel van
Belgiie een achteruitgang van respectievelijk 16,94 % en
14,86 % . Deze achteruitgang is merkelijk aanzienlij ker dan
die van andere Europeesche industrielanden, zooals uit volgende
cijfers blijkt
Verschil tegenover 1937
(in goudwaarde)

Invoer

Uitvoer

Groot-Bz ittanie

11 ;%
10 %
Duitschland
+ 11 %
5%
Frankrijk
22 ,%
-- 8 fc
Neder+Iand
8%
10 Jo
Zwitserland
11 %
+2'%
Deze cijfers op zichzelve verklaren reeds ten deele het grootere trafiekverlies van Antwerpen, bij vergelijking met andere
West-Europeesche havens.
Percentueel verschilt de inzinking van de nationale goederentraf iek ter zee over de haven vrij sterk van die vastgesteld
voor den Belgischen buitenlandschen handel in het algemeen.
Dat is to verklaren door het feit dat de buitenlandsche handel
ook en ruim deel goederen bevat die niet via de havens vervoerd
worden. De uitschakeling van den handel met de nabuurstaten
van Belgie", als Duitschland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland, waarvoor het zeeverkeer slechts voor een gering deel in
aanmerking komt, laat alleszins een vergelijking op logische
basis toe.
Buitenlandsche handel van België
Nationale zeetra(Hoeveelheden in 1.000 ton)
fiek van de haven
UITVOER
INVOER
(Hoeveelheden in r.000 ton)
Totale Met uitzondering Totale Met uitzonderingjWOER UITVOER
handel van nabuurstaten
handel van nabuurstaten
,

1937
1938

38.986 12.536 25.010
31.555 10.690 22.007

9.207
7.072

9.317
7.999

7.563
6.160

1.846 —3.003 —2.135 —1.318 —1.403
Verlies 7.431
19,1% 14,7% 12,0% 23,2% 14,1% 18,5%
of
Deze tabel laat vooral uitschijnen dat de voor zeetransport
in aanmerking komende uitvoerhandel van Belgic in veel ster-
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kere mate getroffen
f en werd, dan uit de cijfers voor den algemeenen exporthandel blijkt (23,lyo tegenover 12%).
Dit verklaart ook den grooteren achteruitgang in den export
via Antwerpen, in vergelijking tot de vermindering vastgesteld
in den totalen Belgischen transporthandel.
Deze opmerking leek mij bier noodzakelijk omdat de achteruitgang van de haven wel eens aan factoren geweten wordt,
die slechts in bijkomende orde het trafiekverlies veroorzaakt
hebben.Deze factoren zijn zoo talrijk als verscheiden. Waar het
past worden de bizonderste aangehaald.
* * .*
Verkeer ter zee.
Aangekomen zeeschepen.

1937
1938
Verlies tegenover 1937

Aantal
12.386
11.762
—624
5,3%

Netto Moorsom
Tonnemaat
25.121.471
24.144.705
976.766
4%

Goederen.
Verhouding Totaal
Verhouding
verkeer
tot tot.
Afvoer
tot tot.
Aanvoer
ton
trafiek
ton
trafiek
ton
Jaar
28.367.858
14.093.578 49,68%
1937 14.274.280 50,32%
23.578.949
11.706.279 49,65%
1938 11.872.670 50,35.%
Verhes
—4.852.408
—2.387.299
tegen- —2.401.610
16,9%
over 1937 16,8%
Vooreerst dent vastgesteld dat het scheepvaartverkeer tegenover 1937 geen belangrijk verlies boekte. Het aantal binnengekomen zeeschepen overtrof trouwens nog met 180 eenheden
het cijfer van 1929 -- het jaar met den gunstigsten conjunctuurstand in de na-oorlogsche periode alhoewel de tonnemaat
lichtelijk achteruit ging (180.398 N.M.T.) . Tegenover 1937
beloopt het verlies respectievelijk 5,3 % en 4 % . Een juister
beeld van de economische ontwikkeling van de haven vindt
men echter weerspiegeld in de goederentrafiek, waarvan de
teruggang tegenover 1929: 9,1 %, tegenover 1937: 17 %
bedraagt.
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Het is echter wel een verheugend feit vast te stellen dat,
idiettegenstaande de veelvuldige hindernissen die de normale
ontwikkeling van den handel en het verkeer in den weg worden
gelegd, de nagenoeg volkomen evenwichtige balans van aan- en
afvoer, die ongetwijfeld een belangrijk voordeel van de haven
uitmaakt, ook in 1938 behouden bleef (50,35 ,% tegenover
49,65 %). De percentages over de laatste tien jaren bedragen
resp. 50,11 % en 49,89 % . Geen enkele andere West-Europeesche haven kan zich op een dergelijk evenwicht beroemen.
Het feit dat retourvracht steeds rijkelijk voorhanden is, verhoogt natuurlijk in ruime mate de aantrekkingskracht van de
haven en spoort de reederijen Haan, regelmatige scheepvaartdiensten in te leggen. Het !aanta'1 van deze scheepvaa ' ' ensten die om wo te zeggen el+ke haven van de wereld bedienen,
bedraagt te Antwerpen ruim 240. Ook op dit stuk, heeft Antwerpen een merkelijken voorsprong op concurreerende havens.
Hierbij komt nog, dat de retourvracht in hoofdzaak afgewerkte produkten en andere waardevolle stukgoederen omvat,
die een gewaardeerde vracht uitmaken.
Voor het belang van een haven zijn niet enkel het scheepvaartverkeer en de hoeveelheid van de verscheepte goederen,
maar is in zeer ruime mate de aard van deze goederen doorslaggevend. Het spreekt vanzelf dat de verscheping van massagoederen niet de inkomsten oplevert, die men kan verwachten
van de behandeling van waardevolle nijverheidsprodukten en
andere stukgoederen. Als stukgoedhaven bekleedt Antwerpen
een vooraanstaande plaats onder de groote West-Europeesche
havens. Stukgoederen vereischen in regel veel handenarbeid
en gespecialiseerde behandeling. Het antal havenait iders die
om hun vakkundigen arbeid bekend zijn, bedraagt dan ook circa
19.000.

Waar Belgic aan Antwerpen een wereldhaven van allereersten rang bezit, is het wel betreurenswaardig dat het aandeel
van onze rationale koopvaardijvloot in de wereldtonnage zoo
onbeduidend is. De gezamenlijke tonnemaat der Belgische koopvaardijschepen bedraagt slechts iets meer dan 365.000 bruto
ton. Hierdoor wordt het feit verklaard dat de vreemde koopvaardijvlag zulk een voorname plaats in het Antwerpsche
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havenverkeer bekleeidt, zooals trouwens onderstaande tabel het
duidelijk aangeeft :

Scheepsverkeer volgens de vlag.
Aandeel Verschil
Aantal
in tot. tegenover
Vlag
Jaar schepen N.M.T.. tonnage 1937
1. Duitsche
1937 2.445 6.717.922
1938

2.128

6.119.048 25,3,%

2. Engelsche

1937

3.323

6.057.369

1938

3.131

5.734.818 23,7,%

3. Fransche

1937

704 .2.093.713

4. Noorsche

1938
1937
1938

740
842
910

2.125.853
1.638.212
1.835.188

1937

1.675

1.639.447

1938

1.709

1.784.836

1937

586

1.155.445

1938

553

1.154.696

5. Nederlandsche
6. Belgische

-- 9,8,%
--- 5,6%

8,8%

+ 1,5%

7,6%

+ 12,0,9of,

7,4%

+ 8,9,%a

%
4,8%

—,--

Goederenverkeer volgens de vlag.
Aandeel in Verschil
tot. verkeer tegenover
Jaar Aan- & Afvoer 1938
1937
Vlag
1. Engelsche
5.922.478 T.
1937
2. Duitsche
3. Belgische
4. Fransche
5. Noorsche

6. Nederlandsche

1938

4.690.442 T.

1937

5.662.843 T.

1938
1937
1938
1937
1938
1937
1938

4.327.298 T.
2.776.808 T.
2.336.435 T.
2.206.358 T.
2.015.988 T.
1.849.046 T.
1.932.755 T.

1937

1.596.204 T.

1938

1.470.780 T.

19,89%

20,8 %

18,35%

23,5 %

9,90%

—15.86%

8,54%

— 0,86%

8,19%

+ 4,49%

6,23%

— 7,95%

De Duitsche en Engelsche vlaggen bekleeden dus de eerste
pla+atsen en nemen, wat scheepstonnemaat betreft ongeveer de
^h lft, wat vervoerde goederen betreft lets meer dan 38 ;% van
het totale verkeer in aanspraak (1938) . De Belgische vlag die
wat sdh'eepstonn'age betreft, eerst op de 6e pls,'ats konnt (4,8 %
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van totaal) , bekleedt echter met 9,9 % de 3e plaats wat de
vervoerde goederen betreft en heeft dus Naar positie tegenover
de vreemde vlag lichtelijk kunnen verbeteren (1937: 9,78 %;
1938: 9,90 ,%) .
Ziehier nu een overzicht betreffende de ontwikkeling van het
goederenverkeer ter zee tegenover 1937.
Bij aanvoer.
Totaal
Transito
Import
ton
ton
ton
Jaar
14.274.280
4.956.886
9.317.394
1937
11.872.670
3.874.129
7.998.541
1938
1.082.757

Verlies

1.318.853

Jaar
1937
1938

Bij afvoer.
Transito
Export
ton
ton
6.530.207
7.563.371
5.546.596
6.159.683

2.401.610
— 16,8 %
Totaal
ton
14.093.578
11.706.279

2.387.299
— 16,9 %
De teruggang in het zeeverkeer is ongeveer gelijk bij aanen afvoer (16,8 % tegenover 16,9 %) . Op welke richting en in
welke mate het goederenverkeer een wijz'iging heeft ondergaan,
toont U volgende tabel.
Goederenverkeer ter zee volgens herkomst en be stemming.
Aanvoer.
V e r 1 i e s in totaal
1938
1937
in % verlies
in ton
ton
ton
V. d.
aanvoer
39,9
16,8
959.606
5.699.820 4.740.214
Europa
18,2
43,2
5.673.854 4.637.362 1.036.492
Amerika
5,1
9,5
122.567
1.275.915 1.153.348
Afrika
10,5
18,5
253.613
1.365.693 1.112.080
Azie
0,9
9,2
22.078
220.111
242.189
Oceanic
0,3
7.254
9.555
16.809
Diverse
1.403.688

Verlies

Oncl. soheepwoorr.)

983.611

14.274.28011.872.670 2.401.610
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Europa
Amerika
Afrika
Azle
Oceanus
Diverse
(m ci. sc heepp

Afvoer.
V e r 1 i e s in totaal
1938
1937
in ton in % verlies
ton
ton
V. d.
afvoer
8,6 21,3
508.613
5.920.021 5.411.408
707.237 24,3 29,6
2.904.702 2.197.465
7,0
167.187 12,7
1.320.192 1.153.005
647.446 39,8 27,1
977.679
1.625.125
0,8
18.689 15,6
97.211
115.900
338.127 15,3 14,1
2.207.638 1.869.511
rr.)

14.093.578 11,706.279 2.387.299
Hieruit blijkt dus dat de verschepingen van en naar Amerikaansche, Europeesche en Aziatische gebieden het sterkst zijn
teruggeloopen. Het zou ons to ver leiden de evolutie van de
trafiek van en naar de diverse verkeersgebieden in bizonderheden to onderzoeken. Ik beperk mij dan ook noodzakelijk tot een
beknopte opsomming van de belangrijkste wijzigingen die Lich
in het overzeesch verkeer hebben voorgedaan tegenover 1937
1. tmet Europeesche landen.
(verschil in 1000 T.)
(verschil in 1000 T.)
Afvoer naar
Landen
Aanvoer van
— 49
Noorwegen
--- 526
60
Zweden
+ 412
+ 12
Roemenie
-- 243
107
Vereenigd Koninkr.
-- 191
+ 13
Polen-Dantzig
165
— 79
Finland
64
+42
Turkije
62
+ 54
Joego-Slavie
-- 51
+ 187
Frankrijk
— 19
-- 92
Italië
-- 28
--- 62
Portugal
-- 33
— 103
Ierland
4
-- 47
Griekenland
+ 6
-- 51
Denemarken
-- 20
50
Duitschland
-- 13
In verband met het belangrijke verschil in den aanvoer uit
Noorwegen en Zweden dient opgemerkt dat voor 1937 de import
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van ertsen herkomstig uit Zweden en verscheept via Narvik
(Noorwegen) op rekening van Noorwegen werden geboekt, dan
wat trouwens logisch is
wanneer voor 1938 deze ertsen
in de Zweedsche aanvoertrafiek zijn vervat.
2. met landen van Amerika.
(verschil in 1000 'I'.)
(verschil in 1000 T.)
Afvoer naar
Landen
Aanvoer van
-- 245
+ 429
Vereen. Staten
11
Canada
175
15
Cuba
+ 64
49
Mexico
-- 20
+ 10
Curacao
+ 20
293
Argentinie
—1397
91
Brazilie
+ 55
+ 15
Venezuela
+ 34
Peru
39
Van alle landen is wel het verkeer met Argentinië het sterkst
getroffen, vooral bij den aanvoer. Waar Argentinië bij het inkomend goederenverkeer sedert jaren op de eerste plaats stond,
werd het nu door de Vereenigde Staten voorbij gestreefd. Deze
achteruitgang houdt onmiddellijk verband met de sterke verminderi.ng in den aanvoer van granen (in 1937: 4.019.112 ton,
in 1938 slechts 3.117.247 ton of een vermindering van 901.865
ton) waarvan 392.000 ton wat Belgischen import en 510.000 ton
wat transitoverkeer betreft) . Hierbij moet echter de aandacht
gevestigd op het feit dat de graanaanvoer tijdens 1937 buitengemeen groot was en dat groote stocks werden opgeslagen, wat
in zekere mate den minderen aanvoer in 1938 verklaart.
3. met landen van Afrika.
(verschil in 1000 T.)
(verschil in 1000 T.)
Afvoer naar
Landen
Aanvoer van
+ 7
Belg. Congo
45
+ 2
Egypte
50
Zuid Afr. Unie -- 25
76
Z. W. Afrika —5
+ 30
Spaansch Marokko -- 15
+ 17
1
Rhodesia
+ 13
14
Tunis
+ 8
45
Fransch Marokko
+ 7
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4. met landen van Azi, .
(verschil in 1000 T.)

(verschil in 1000 T.)
Aanvoer van
A f voer naar
Landen
281
Britsch India
- 63
+ 3
Iran
-- 39
+ 26
Ned. Oost Indiee
18
+ 9
-- 15
Irak
•
250
Japan
--- 12
China
-- 276
8
+ 4
Fransch Acht. Indic
+ 52
--- 24
Palestina
+ 12
Siam + Ceylon -- 2
+ 20
+ 2
Britsche Maleische -- 28
be2ittingen
Deze gegevens bewijzen dat het Chineesch-Japansche conflict
in aanzienlij ke nmlate op de uitgaande trafiek van de haven
ingewerkt heeft.
Het aanzienlijke verlies geboekt bij den afvoer onder << diverse >> (338.000) sla'at uitsl uitend op sc'heepsvoorraad en houdt
verband met den achteruitgang in het scheepsverkeer.
-

Wat is nu de verkeersontwikkeling, tegenover 1937, naar de
goederensoorten ?
Verkeersbalans 1937/1938 naar de goederensoorten.
V erlies tegenover 1937.
Geloste goederen.
Waren
Totaal
Import
Transito
1000 ton % 1000 ton % 1000 ton /o
—1.319 14,1 —1.083 21,8 —2.402 16,8
Totaal verkeer
waarvan :
556 12,3
138 8,5
--- 418 16,7
Stukgoederen
945 28,7 —1.846 18,9
901 13,9
Massagoederen
902 22,4
510 35,0
392 15,1
Granen
16 1,6
2,3
24
+
3,9
8
Meststoffen
129 1,6
80 4,2
49 0,8
Hout
447 15,0
194 16,9
253 13,8
Ertsen
51 0,4
+
13
0,8
0,6
64
Minerale Olien
33 8,4
32 16,9
1
Oliehoudende zaden
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Geladen goederen.
Waren
Export
Transito
1000 ton % 1000 ton %
—1.404 18,5
984 15,0

Totaal
1000 ton %
—2.388 16,9

Totaal verkeer
waarvan :
1.617 28,9 -- 656 19,1 —2.272 25,2
Stukgoederen
+ 213 10,7
116 2,3
329 10,6
Massagoederen
IJzer en halffabrikaten
—1.284 44,9
in ijzer en staal
301 16,4 —1.585 33,7
Scheik. meststoffen en
80 10,1
26 5,2 -- 54 18,4
Kalizouten
221 21,3
124 18,4
97 26,8
Kalk en Cement
24
274 10,9
+ 250 30,4
Kolen
Hieruit volgt dat, wat de massagoederen betreft, het verlies
hoofdzakelijk to wijten is aan den minderen invoer van granen,
ertsen en kolen (resp. 15,1% , 13,8% en 39%) . Quantitatief
is het verlies in de graantrafiek het aanzienlijkst (392.000 ton),
dan volgen ertsen (250.000 ton) en kolen (150.000 ton) . De
mindere invoer van ertsen houdt vanzelfsprekend verband met
de malaise in de nationale metaalindustrie, die ook minder behoefte had aan buitenlandsche kolen.
In den jongsten tijd werden door bijna alle landen maatregelen getroffen ter bescherming van hun nationale economie,
maatregelen die den vrijen handel in aanzienlijke mate beknot
hebben. Ook Belgic meende zich verplicht zijn nationale markten en industries to beschermen. Deze politiek heeft vanzelfsprekend een nadeeligen invloed uitgeoefend op het verkeer van
de havens. De teruggang wat graaninvoer betreft moet dan
ook in ruime mate toegeschreven worden aan de beschermingsmaatregelen die ten voordeele van onzen landbouw getroffen
werden en ' waarbij het percentage van de verplichte menging
van inlandsche tarwe door de maalderijen tot 35 % werd
opgevoerd.
Volgende tabel toont trouwens op duidelijke wijze de inwerking aan van deze politiek op den overzeeschen aanvoer van
granen bestemd voor nationaal verbruik :
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Graven gelost uit zeeschepen.
Jaar
1931

Import
3.004.621 T.

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

2.610.694 T.
2.500.931 To
2.503.387 T.
2.363.300 T.
2.703.098 T.
2.595.088 T.
2.202.346 T.

Transito

Totaal

1.333.275 T.
1.380.162 T.
950.879 T.
902.642 T.
905.149 T.
800.333 T.
1.424.024 T.
914.901 T.

4.337.896 T.
3.990.856 T.
3.451.810 T.
3.406.029 T.
3.268.449 T.
3.503.431 T.
4.019.112 T.
3.117.247 T.

Het jaarlijksch gemiddelde aan graaninvoer over de laatste
zeven jaren bedraagt dus 2.611.588 ton, dan wanner in 1938
slechts 2.202.346 ton uitheemsch graan voor nationaal verbruik
ge5mporteer 1d werd, of een vermindering van meer dan 400.000
ton.
Voor de in transito geloste goederen wordt quantitatief het
grootste verlies bij de granen vastgesteld (510.000 ton) . Het
feit ter zijde gelaten dat een beperking van import op zich
zelve reeds een vermindering in den aanvoer van graan in
transito kan medebrengen, hebben toch andere factoren ongunstig op deze trafiek ingewerkt. In verband met den sterk
gespannen toestand tijdens de 2e heift van 1938 werden b.v.
in Duitschland, bij gebrek aan voldoende opslagplaatsen, een
groot aantal binnenschepen als graanmagazijnen gebezigd.
Hieruit vloeide voort dat er op een zeker tijdstip te Antwerpen
een te kort was aan Rijnschepen.
Rotterdam, dat over een machtige Rijnvloot beschikt en het
voordeel van een korter trajekt naar de Rijnhavens bezit, werd
ongetwijfeld door deze bizondere omstandigheden begunstigd.
Bij den export valt dadelijk de sterke teruggang van ijzer en
staal op (1.284.000 T. of 44, 9 ' %) , teruggang die parallel loopt
met de sterke vermindering in de nationale productie. Het
maandelijksch gemiddelde aan productie van ruw staal, dat in
1936 259.000 ton en in 1937 315.000 ton bedroeg, liep in 1938
terug op 185.000 ton of een vermindering van 41 % tegenover
1937, dat wel is waar een uitzonderlijk gunstig jaar was. ' Een
verder bewijs hoe sterk de Belgische staalproduktie achteruitgegaan is, toont U volgend overz'icht :
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Verschil in productie (1938 tegenover 1937).
Wereldproductie
--- 24,5.%
Belgie :
— 42%
Frankrijk :
-- 22%
Groot- Brittannie :
-- 20%
Italia :
+ 11%
Duitschland :
+ 17 %
(Oostenrijk inci. )
Doch niet alleen in de ijzzer- en staa^lnijverheid, ook in andere
takken van onze nationale industrie was de toestand ongunstig,
zooals blijkt uit volgende gegevens betreffende het indexcijfer
der industrieele bedr'i jvigheid (basis 1923-1925 100) in 1929
vergeleken met de cijfers van 1938:

1929

1938

Ijzer en staal
158,5
Andere metalen 164,3
Textiel
135,5
Voeding
108,6
Tabak
111,2
Lucifers
118,

95,1
291,4
93,6
108,4
90,6
75,9

Glas

136,1

54,7

Papier
138,5
137,
118,1
Steenkolen
126,5
Verder stippen wij als belam grij'ke wijziging in het export
aan : verlies van 18,4 % in de trafiek van kalk en cement, tegenover een vermeerdering van 30,4% in den kolenuitvoer.
Bij het transito-verkeer in uitgaande r'ichting stellen we een
vermindering vast van 16,4 % , wat ijzer- en staalfabrikaten,
van 18,4% wat scheikundige meststoffen, en van 10,9% wat
kolen betreft.
Het zou ons te ver leiden in bijzonderheden te treden, wat
de binnenscheepvaarttrafiek en de spoortrafiek betreft. De
aclhteru'itgang in deze trafieken loopt vanzelfspr trend parallel
met de vermindering in de zeetrafiek.

Verkeer der binnenschepen.
Ingekomen
Vertrokken
Aantal Tonnage m3
Aantal Tonnage m3
1937
1938

49.547
44.388

17.068.872
14.658.914

47.924
42.746

16.541.224
14.240.271
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Natkonaal goederenverkeer.

Geladen
ton
5.270.303
4.614.915

Gelost
ton
2.323.322
1.845.327

1937
1938

Internationaal goederenverkeer.

Gelost
Transito
Invoer
ton
ton
1.416.319
1.229.352

1937
1938

4.207.987
3.359.815

Geladen
Transito
Uitvoer
ton
ton
1.124.950
1.321.804

3.939.257
3.089.890

Verkeer der beladen wagons en trafiek der goederen
gelost uit zeeschip op wagon en omgekeerd.

1937
1938

Beladen wagons
Aangekomen Vertrokken
367.330
574.893
301.920
506.800

Goederen
Geladen
Gelost
3.778.521 T.
7.314.644 T.
2.967.559 To
6.446.976 T.

1k zou aan de tz a!ditie te kort koxnen, moest 1k niet even
een woord zeggen over de activiteit van onze haven vergeleken
bij die van concurreerende West-Europeesche havens.
Zeer zeker heeft het verkeer zich in onze haven ongunstiger
ontwikkeld. Het is echter een vergissing het bij vergelijking
grootere verlies uitsluitend en eenzijdig te willen toeschrijven
aan een sterkeren achteruitgang in << Konkurrenzf ahigkeit
tengevolge van de toepassing der recente sociale wetten. Zeer
zeker is die toepassing niet zonder invloed gebleven, waar in
concurreerende havens geene gelijkwaardige wettelijke voorschriften zijn opgelegd, maar de inwerking van de in verhouding tot de algemeene economische malaise veel sterkere inzinking van den Belgischen buitenlandschen handel en de belangri'J ke inkrimping van de bedrijvigheid van de nationale industarie kunnen niet buiten beschouwing blijven.
Wegens den onzekeren politieken toestand is vooralsnog
niet onmiddellijk een opleving te verwachten. Toch is er sedert
de jongste maanden een lichte verbetering ingetreden wat de
bedrijvigheid van de nationale industrie betreft, hetgeen vobr
-

-
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de eerstkomende maanden een lichte stijging in de haventrafiek laat verhopen.
Juist in perioden van laag-conjunctuur is de concurrentie
het scherpst. Zelfs oogenschijnlijk weinig belangrijke factoren
kunnen aanleiding geven tot verlegging van een trafiek. Het
is dan ook steeds de politiek van het Gemeentebestuur geweest
in de ruimste mate aan de eischen van den handel te gemoet
to komen.
Dat sommige kwesties nog geen oplossing kregen, kan
slechts aan gebrek aan voldoende financieele middelen toegeschreven worden. Het bouwen van een nieuwe groote zeesluis,
de verplaatsing van petroleuminstellingen naar het Noorden,
de verdere electrificeering van de 'hijsschwerktuigen, uitbreiding
van het vlottend materieel, dringen zich op.
Het privaat initiatief is ook niet ten achter gebleven. Onlangs
werden o.a. n1ieuwe, modern inger'iohte f ruitaf ►dayken opgericht.
Verder werd reeds met den opbouw van nieuwe graansilo's
aanvang genomen. Doch niet alleen in zake uitbreiding van
de instellingen en aanpasshing van de uitrusting dient men
waakzaam te blijven. De tarieven, met welken tak van het
havenbedri jf ze ook verband houden, de << customs of the port >>,
enz. maken een belangrijken factor uit in den concurrentiestrijd.
Zekere exploitatie-voorwaarden ldienen ongetwijfeld aan de
huidige omstandigheden aangepast.
Ik ben overtuigd dat indien aile betrokken partijen den toe-stand met de grootste inschikkelijkheid willen onderzoeken,
ongetwijfeld een bevredigende oplossing zal gevonden worden,
waarbij niet slechts de << Konkurrenzfahigkeit >> van de haven,
maar ook het belang van alle gemnteresseerde bedrijven gebaat
kan zijn.

498

WIJSGEERIGE KRONIEK

WIJSGEERIGE KRONIEK.

Het bewuste en het niet·bewuste
door F. DE RAEDEMAEKER S.J..

Hans DRIESCH, Alltagsriitsel des Beelenlebens. Deutsche Verlags-AnstaIt, Stuttgart, 208 blz., RM. 6.
Roland DALBIEZ, La methode psychanalitique et la
doctrine freudienne. - Desclee De Brouwer et Cie,
Parijs, I, 658 bIz., Fr. 60, II, 528 bIz., Fr. 50.
C. G. Jung, Die Beziehungen zwischen dem lch. und
dem Unbeuiussten. - Rascher, Ziirich, gecart.
Zw. Fr. 6.
De psychologische literatuur breidt zich met den dag uit.
En alhoewel de experiIrienteele psychologie steeds duidelijker
op den voorgrond treedt, toch blijven de groote problemen
over het handeIen, het wezen en de bestemming der menscheIijke ziel de aandacht van de voornaamste psychologen opeischen. De drie werken die we hierboven aanhalen schijnen
ons kenschetsend voor de hedendaagsche zielkundige vorsching
en bijgevolg een korte kennismaking waard.
I

Hans Driesch, achtereenvolgens professor te Heidelberg,
Kiel en Leipzig, heeft zich vermaardheid verworven in de
wetenschappelijke en philosophische kringen door zijn philosophie van de Ievende natuur, waaraan hij den naam gaf van.
vitalisme.
Van huis uit was Driesch bioloog. Toen de jonge geleerde
bij het einde van de 1ge eeuw zijn intree maakte in de wetenschappelijke kringen, gold het daar als van zelf sprekend
dat een bioloog mecanicist moest wezen. Hij moest namelijk
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uitgaan van het standpunt, dat er tusschen de niet levende stof
en de levende organismen geen wezenlijk verschil bestaat. Wel
heeft de levende materie, de colloldale stof, een veel ingewikkelder bouw, maar dat beteekent enkel een verschil in den
graad der ontwikkeling van de stof. De algemeene wetten
die de louter materieele phenomenen beheerschen en verklaren,
gelden ook uitsluitend op het gebied van het levende. Het
leven is een chemische en physische toestand van de stof, en
niets meer,
Als louter methodologisch standpunt heeft het mecanisistisch vooroordeel groote diensten bewezen aan het wetenschappelijk onderzoek. Het heeft de geleerden er toe gebracht synthetisch sommige scheikundige stoffen voort te brengen welke
vroeger alleen in levende wezens aangetroffen werden.
Driesch kon zich echter met deze werkhypothese niet tevreden stellen. Hij wilde Naar geldigheid onderzoeken. Dit onderzoek wenschte hij op streng wetenschappelijk biologisch terrein te houden, maar in feite dreef hem zijn philosophisch
aangelegde geest buiten en boven het strict wetenschappelijke
tot in het gebied van het wijsgeerig inzicht t.o.v. het probleem
van het leven. De titel van zijn beroemd boek : P h i 1 o s o p h i e
d e s 0 r g a n i s c h e n (1909) wijst voldoende op dit overstappen van het wetenschappelijke naar het philosophische.
De stelling nu door Driesch gehuldigd als besluit van zijn
zijn proefnemingen met het zeeegelei
moeizaam onderzoek
zijn wereldberoemd was revolutionnair genoeg opdat er
een felle beroering zou ontstaan in de kringen der biologen
waar het mecanicisme als een dogma werd verkondigd. De
Heidelbergsche professor verklaarde dat zijn onderzoek hem
tot een nieuw inzicht had gebracht. Tusschen het biologische
en het niet-levende had hij een essentieel verschil geconstateerd, waardoor het onmogelijk bleek dat alleen scheikundige
en physische wetten het leven zouden verklaren. Er moest
bij gevolg met een anderen factor rekening gehouden worden,
met iets oorspronkelijks en nieuws, waaraan Driesch den
aristotelischen naam gaf van Entelechie. Aan zijn systeem
gaf hij den naam van vitalisme, daar het entelechiale levensbeginsel er de kern van is.
Het is onnoodig hier uit te weiden over den strijd die zich
rond het vitalistisch probleem losketende, noch over den toe-
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nemenden bijval van de inzichten van Driesch. Het bovenvermelde volstaat om de ontwikkeling van zijn gedachte te
begrijpen, ontwikkeling waarvan zijn jongste bock : A 11 t a g s r it t s e l des Seel e n l e b ens een merkwaardige etappe is.
Immers iemand die, op vaste wetenschappelijke gronden,
aanvaardt dat de wereld niet << unitair >> is, niet door een beginsel kan verklaard, iemand die een essentieele breuk erkent
tusschen het stoffelijk heelal en de biosfeer, zal door de interne
logica der dingen en van het denken, vanzelf verder gaan en
zich afvragen : het gebied van het levende nu, gebied dat
zich uitstrekt van de eerste levende cel tot het hoogste menschelijk genie, is dat unitair, of moeten we ook weer daarin
wezenlijk verschillende gebieden afbakenen ? Het zal hem ten
minste niet a priori onmogelijk schijnen dat er b.v. tusschen
het onbewuste leven van de planten en het bewuste leven
van dieren en menschen weer een sprong bestaat in de natuur.
De louter biologische wetten, de << entelechie >>, zou dan niet
volstaan om het bewustzijn te verklaren, een nieuw element
zou in de biologische, entelechiale phenomenen inwerken en
het bewustzijn teweegbrengen, juist zooals de entelechie het
leven bracht in de chemische en physische phenomenen van
de stof. Er zouden dus drie wezensgraden zijn : het stoffelijke, het biologische, het bewuste.
Driesch heeft in zijn A 11 t a g s r a t s e 1 dat probleem
onderzocht. Na twee interessante hoofdstukken over de waarneming en het geheugen die we hier terzijde laten behandelt hij de verhouding tusschen het zuiver biologische
en het bewuste leven in het uitgebreide hoofdstuk : << Das Ich
and die Seele >> (blz. 110-208) .
Een bemerking moge onze bespreking voorafgaan. Volgens
de in Duitschland vrij algemeen gangbare terminologie beteekent << Seele >> niet het zelfde als het Vlaamsche << ziel >.
Ziel is voor ons zoowel het levensbeginsel van den mensch
als van het dier ; zelf s zullen we eerder het woord << ziel
voorbehouden voor het menschelijk levensbeginsel. De mensch,
zoo zeggen wij immers, << bestaat uit lichaam en ziel >>. Minder
graag hooren we spreken over de ziel van het dier, dat toch
ook een levensbeginsel heeft. De Duitsche moderne philosophen
daarentegen noemen doorgaans << Seele >> het louter bezielend,
levengevend element, het rein biologische, de entelechie ;
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waarbij men soms ook het dierlijk leven betrekt. Het bewuste
leven daarentegen, en vooral het menschelijk bewuste leven
noemen ze bij voorkeur < Geist >>. < Geist > is ongeveer hetzelfde als hetgeen Driesch in het boven aangehaald hoofdstuk
Ich >> noemt. Tegen deze terminologie : Leib - Seele - Geist
(of Ich) is heel wat in te brengen, maar het gezegde kan
volstaan om de probleemstelling van Driesch te begrijpen. (1)
Bestaat er, zoo vraagt Driesch, tusschen het louter levende
of bezielde, en al wat bewust is of een << Ik >> heeft, een essentieel onderscheid ja dan neen ? Is de << geest >> een immanente
glans van de << ziel >>, of is hij een nieuw element dat weliswaar met de ziel in betrekking staat, maar er wezenlijk van
verschilt ?
Deze zoo belangrijke vraag beantwoordt hij niet absoluut
bevestigend en we zullen later zien hoe hij zichzelf den
pas heeft afgesneden tot een dusdanig antwoord. Het is nochtans duidelijk dat hij de hypothese van de dualiteit ziel-ik
voor de ware houdt ; geheel de voorzichtig en omzichtig doorgevoerde argumentatie wijst er op dat hij het ik voor een
substantieel wezen >> houdt, en niet voor een louter gewij
zigde toestand van de levende substantie.
Het argument dat Driesch het sterkst doet overhellen is
tenslotte het bestaan van het zedelijk bewustzijn. Het ik, zegt
hij, is door zijn waardeoordeelen als een rechter voor al onze
handelingen. Het moet ja of neen zeggen voor elk geval, en
bij gevolg kan het den stroom van het louter biologische en
onbewuste leiden, versnellen of stremmen. << Dat dit rechtersambt van het ik, het weze nu vrij of niet, er ons toe brengt
de zelfstandigheid van het ik voor waarschijnlijk to houden,
eerder dan het tegendeel, zal wel niemand bestrijden. >> (blz.
131) . Soms staat het ik zelfs regelrecht tegenover de strevingen die uit het biologische opwellen. Het bewust ik, de
geest, bindt niet zelden een hevigen strijd aan tegen « het
andere >> in den mensch, tegen de onbewuste << ziel >>. Deze strijd
maakt zelfs de zelfopvoeding eerst mogelijk. Het ik zegt:
(1) Er weze nochtans op gewezen dat voor Kla,ges b.v. het << ik >> weer
jets anders is dan << ziel >> en << geest >>. Driesch wil overigens niet hooren
van den zgn. strijd tusschen ziel en geest, die het karakteristieke uitmaakt
van Klages' psychologise.
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<< het

moet >>, en de << ziel >> moet gehoorzamen. Maar hoe is
het mogelijk vraagt Driesch zich terecht af, dat uit hetgeen
noch plicht noch waarde kent, het biologische, datgene voortkomt dat Bien plicht ' en die waarde oplegt ? Hoe kan, in
extreme gevallen, het ik den vrijwilligen hongerdood opleggen
aan het levend organisme, indien het niet zijn eigen zelf standigheid bezit ?
Driesch aanvaardt dus, als de meest waarschijnlijke hypothese, de drieledigheid van het heelal : Leib, Entelechie, Egowesen of : de stoffelijke wereld, de entelechiale of biologische
wereld, de wereld der bewuste << ikken >>. Zoodoende meent
hij weer aan to sluiten bij de Aristotelische zielkunde, die een
onderscheid maakt tusschen << psyche >> en << nous, >> (ziel en
geest) , zooals hij vroeger, door de theorie der entelechie, aansluiting zocht bij de natuurphilosophie van den Stagyriet.
Zeer terecht dus kenschetst Driesch zichzelf, in dit nieuwe
boek, als <Vitalist zweiten Grades >> (blz. 200) .
Welke zijn nu de kenmerken, de mogelijke bepalingen van
het waarschijnlijk zelfstandige ik ?
Het voornaamste kenmerk is zijn tweeledigheid : het heeft
een onbewusten en een bewusten inhoud.•
Het bewuste bevat << al de vormen van het beleven, vanaf
de dofste tot de helderste, dus de vormen van het onduidelijk
voelen, van het heldere logische begrijpen, van het willen,
het phantaseeren enz.. >> (blz. 115) . Veel omvangrijker echter
dan het wisselend bewustzijn is het niet bewuste ik met zijn
verschillende lagen en ingewikkelde structuur. Tusschen het
bewuste en het niet-bewuste bestaat er een aanhoudende wisselwerking. Wat nuttig is voor mijn handeling duikt uit het
onderbewuste op ; wat nutteloos is of wordt blijft of verdwijnt
er in. (1)
Het ik staat, langs zijn onderbewuste zMe, in betrekking
met de << ziel >>, dat nu synoniem wordt met het entelechiale
of het onbewuste., ' Het biologische in ons -- onze laagste
(1) We zullen voortaan de volgende terminologie gebruiken : Het
n1etbewuste : allee wat niet onder het actueele bewustzjjn valt. In het
niet bewuste onderschelden we : het, onderbewuste : wat bewust was of
kan worden, b.v. herinneringen, en het onbowuste : hetgeen niet tot het
bewustzijn kaxi komen, b.v. de bloedsomloop, het wezen zelf van de ziel
die alleen gekend wordt in haar handelingen.
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levensvermogens die overeenkomen met die der plant -- is
totaal onbewust. Maar het klopt om zoo te zeggen aan de
poort van het onderbewuste ik en kan zoo onrechtstreeks
tot het bewustzijn komen. Zoo kan een louter physiologische
of zenuwprikkel me verleiden tot een onzedelijke daad, maar
het bewuste ik kan de verleiding terugdrijven zoodat zij den
drempel van het bewuste ik niet bereikt en de onzedelijke
handeling niet volgt.
Vele bijzonderheden van Driesch's psychologische studie
werden natuurlijk weggelaten. Alleen wilden we den nadruk
leggen op de ontwikeling van de gedachte van dezen interessanten denker, er op wijzen hoe hij er toe gekomen is na
een eerste wezenlijk verschil tusschen het niet-levende en
het levende er nog een tweede te aanvaarden, op het gebied
van het levende, tusschen de << ziel >> en het << ik >>, tusschen
het onbewuste en het ik dat tevens een onderbewuste en een
bewuste zijde heeft.
Driesch komt dus dichter te staan bij het thomisme.
S. Thomas ook onderscheidt het levende, dat hij als het-zichzelf -bewegende karakteriseert, van het niet-levende, en in het
eerste erkent hij ook essentieele verschillen, wezensgraden.
Maar zijn blik peilt veel dieper dan die van Driesch in het
gebied van het levende, waarin hij niet alleen het bewuste
van het biologische, maar in het bewuste het zinnelijk- van
het intellectueel-bewuste onderscheidt. Een tweede verschil
bestaat hierin dat het thomisme de essentieele wezensverschillen tusschen stof, plant, dier en mensch absoluut bevestigt, terwijl Driesch het verschil Seele-Ich alleen waarschi jnlijk acht.
Dat hij tot geen zekerheid komt is te wijten aan zijn antimetaphysisch vooroordeel. Het criticisme van Kant zit hem
dwars. Hij huldigt een soort waarschi jnli jkheidsmetaphysica.
Ongelukkig is deze het gevolg van een gemis aan een echte
zijnsleer. Driesch spreekt van de << ziel >>, het << ik >> als van
entiteiten, van substanties ; maar deze twee substanties vormen toch maar een persoon. Hij heeft klaarbli jkeli jk geen
metaphysisch inzicht in deze begrippen (cfr. blz. 169) . Het
onmisbaar onderscheid van Aristoteles tusschen stof en vorm
in het eene substantieele wezen schijnt in zijn diepe beteekenis niet tot den schrijver te zijn doorgedrongen. De << psyche >>

504

WIJSGEERIGE KRONIEK.

en de << nous >> in de peripatetische leer hebben een heel andere
beteekenis dan de << Seele >> en het << Ich >> van Driesch, zooals.
overigens zijn entelechie wezenlijk verschilt van de entelechie
van Aristoteles. Aan deze wankele metaphysica is het te wijten.
dat Driesch geen intellectueele zekerheid heeft over het reeelonderscheid tusschen het organische en het bewuste.
Maar de analyse van Driesch is daarbij nog onvolledig. Het.
ik is voor hem aanwezig overal waar er bewustzijn is. En,
daardoor staat hij weer ver van S. Thomas, die niet alleen
met Driesch, en meer overtuigd, een << vitalist in den tweedene
graad >> is, maar ook een << vitalist in den derden graad >, daarhij een essentieel verschil vindt tusschen het dierlijk bewust-zijn en het menschelijk << 1k >>. Het eerste overschrijdt den.
drempel niet van het zinnelijk kennen, de mensch daaren-tegen verheft zich tot de kennis van het algemeene en tot..
het zedelijkheidsbewustzijn. Daardoor komt hem alleen dequalificatie van << persoon >> toe, d.i. volgens de klassieke defi-nitie : een individueele substantie van een redelijke natuur.
Driesch is niet tot het inzicht gekomen van dit laatsteonderscheid in de natuur het voornaamste ! << Het begrip
<< geest >>, zegt hij, wordt door ons eng samengekoppeld met.
het begrip << met orde beseffen >>, waarbij het bewuste beg

wel van Kant lean bedoeld worden.
pen van een zeekwal ofwel
(blz. 196).
Een anti-intellectualistisch vooroordeel belet hem het derde,
wezenlijk verschil in te zien. Zegden we reeds niet dat hij
het bestaan van het << ik >> voor waarschijnlijk houdt, niet op
grond van het denken, maar van het zedelijk willen in de
orde van het bewuste ? Het is echter juist uit het verschii.
tusschen kennen en denken dat we kunnen besluiten tot deovertreffende waarde van de menschelijke ziel welke aan haar
denkvermogen haar onmiddellijke betrekking dankt met het.
absolute. Driesch die met zooveel schranderheid doorgedrongen is eerst in het geheim van het biologische (theorie der
entelechie) , nu in het geheim , van het bewuste (theorie van,
het ik) , beschikt ongelukkig niet over een voldoende psycho
logic van het denken. Zonder deze echter is het onmogelijk
tot een metaphysisch onderscheid te besluiten tusschen het
dierlijk bewustzijn en de menschelijke persoonlijkheid. Driesch.
schijnt overigens zelf dit tekort min of meer aan te voelen. << Nu_
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doet zich onmiddellijk de vraag voor, schrijft hij, of dan in
deze opvatting van de dingen, elk individueel gevormd organisme de Nous (het ik) moet bezitten of alleen enkele en
dewelke. De aristotelische leer die den Nous alleen den mensch
toeschrijft zal men heden bezwaarlijk bijtreden. Maar hoever
naar beneden reikt dan de Nous ? Tot aan de infusorien of
zelfs de bacterien ? En indien hij maar tot een bepaalde grens
naar beneden toe reikt, waarom dan, en waarom juist tot aan
deze grens ? >> (blz. 122) . Op deze vraag blijft de schrijver
zichzelf het antwoord schuldig. Onder den verwarrenden invloed van Kant behoort hij nog steeds tot deze moderne geesten
die zonder eenige klaarblijkelijke reden << de aristotelische leer
bezwaarlijk bijtreden >>. Anders ware het antwoord op zijn
vraag eenvoudig genoeg : het menschelijk ik reikt zoover als
de kennis van het abstracte, het algemeene, m.a.w. zoover als
het denken. Het dierlijke ik reikt tot aan de laagste vormen
van het concrete, zinnelijke kennen. Deze laagste vorm schijnt
het elementair tastgevoel te zijn dat men bij de minst gedifferencieerde diersoorten aantreft.
Driesch is ongetwijf eld een ernstig en eerlijk denker. Hij heeft
doelbewust een eigen stelling aangenomen in de moderne
wetenschappelijke wereld, en zijn persoonlijk onderzoek heeft
hem steeds dichter gebracht tot de eeuwenoude maar steeds
jonge stellingen van het aristotelisme en het thomisme. Zijn
A 11 t a g s r a t s e 1 zijn een stap meer in de nieuwe richting.
De weg is niet zoo lang meer tot een zuiver natuurbeeld, dat
een vernieuwd aspect zou kunnen beteekenen van de << philosophia perennis >>. We vreezen echter dat het kantiaansch bagage hetwelk Driesch steeds meesleept zijn gang zal vertragen.
Er zijn nochtans teekenen aanwezig die laten verhopen dat hij
tenslotte tot het inzicht zal komen dat men over de natuur
niet kan redeneeren, noch haar philosophisch kan begrijpen,
anders dan van een realistisch standpunt uit.
II
Driesch, handelend over het << ik >>, onderscheidde reeds een
bewuste en een onbewuste zijde in het levensbeginsel van de
bewuste wezens. Hij trachtte zelfs in het zoo juist besproken
boek een soort inventaris op te maken, een structuurbeeld te
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schetsen van het onbewuste (blz. 178-79) , maar tenslotte beschouwt hij toch heel het zieleleven van het standpunt van het
bewustzijn : dit laatste immers stelt dier en mensch tegenover
de louter entelechiaal levende wezens. In Bien zin blijft Driesch
een kiassiek psycholoog.
De klassieke psychologie immers heeft steeds weinig . aandacht geschonken aan de niet-bewuste phenomenen. Zij bestudeerde bijna uitsluitend het bewustzijn van den volwassen
mensch : de waarneming, de verbeelding, het geheugen, de
driften, de gevoelens, het verstand, den wil. De studie van het
niet-bewuste was eigenlijk het voorwerp van de metaphysica,
welke, uit bewuste phenomenen, tot vermogens en tot «vormen»
besloot. Deze verschijnen niet rechtstreeks in het bewustzijn,
maar alleen door hun handelingen.
Sommige moderne psychologen namen echter bij voorkeur
de psychologische phenomenen onder de loupe die buiten het
normale bewustzijn vallen van den wakenden volwassen mensch.
Twee wegen vooral leidden tot deze << diepte-psychologie >> : de
psychopathologie die toelaat langs de storingen van het bewustzijn door te dringen in het niet bewuste, en de droomen die
als een tweede Ariadne-draad zijn om wegwijs te worden in
den doolhof van het niet-bewuste zieleleven.
De psychopathologische- en de droomstudiën werden nochtans een langen tijd beschouwd als aanhangsels van de klassieke
psychologie. Zelfs Pierre Janet aanzag het onderbewustzijn en
voornamelijk de droomen nog als een soort afbraak van de
bewuste phenomenen. De droom werd gedacht als een getemperde bewuste ervaring, een soort nabeeld van deze laatste.
De psycho-nevrosen van alien aard beteekenden vooral het
uiteenvallen van het normale bewustzijn, een anarchisch optreden van diverse functies buiten het verband dat in het normale
bewustzijn hun evenwicht verzekert.
De Weensche psychiater Sigismond Freud bracht echter een
soort copernikiaansche omwenteling in de psychologie teweeg.
Hij vestigde heel zijn aandacht op het niet-bewuste hetwelk
hem zulk een geweldige rol scheen te spelen in het menschelijk
leven dat het bewustzijn nu eerder een aanhangsel, een soort
weerschijn bleek te zijn van het niet-bewuste dynamisme.
De denkbeelden van Freud werden hartstochtelijk verdedigd
door de eenen, aangevallen door de anderen, en dat zoowel van
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wijsgeerige als van wetenschappelijke, zoowel van geloovige als
van niet-geloovige zijde. De controverse omhulde weldra het
freudisme >> in zulk een dichte nevel dat men zich van lieverlede met andere meer doorzichtelijke problemen ging bezighouden.
Roland Dalbiez heeft getracht klaarheid te brengen in het
Freudiaansch probleem. Hij heeft er twee omvangrijke boeken
aan gewijd, met samen ongeveer 1300 bladzijden. In het eerste
deel ontwikkelt hij systematisch de denkbeelden van Freud, in
het tweede onderwerpt hij aan de critiek elk onderdeel van
deze synthese.
Dalbiez is een katholiek geneesheer, tevens << docteur es
lettres, agrege de philosophie >>, zoodat hij bij machte is Freud
en als psychiater en als psycholoog te begrijpen en zoo noodig
te weerleggen.
De titel van zijn merkwaardige studie geeft haar strekking
weer : La methode psychanalitiq u e et la
doctrine freudienne. De schrijver trekt een
duidelijke scheidingslijn tusschen de psychanalitische methode
van Freud eenerzijds en zijn psychologisch-wijsgeerige beschouwingen anderzijds. Als psychanalist verdedigt Dalbiez de methode, als wijsgeer corrigeert hij ten deele en verwerpt hij voor
de rest de psychologie en de philosophie van Freud.
De lezer zal van ons niet verwachten dat we deze 1300 bladzijden << samenvatten >>. Alleen willen we het essentieele in de
methode en in de philosophie van Freud naar voren halen, aan
de hand van het standaardwerk van Roland Dalbiez.
De methode van Freud is een zuiver medisch procede om
sommige zielsstoringen niet alle te genezen. Dit procede
is nieuw en wijkt of van de methoden die in de klassieke psychiatrie bekend waren.
Veronderstel een mensch die lijdt aan een dwangneurose :
het is hem onmogelijk langs de veldstraat te gaan. Hij weet
wel dat het onzinnig is aan deze dwanggedachte toe te geven :
hij zou wel willen langs de veldstraat gaan, maar hij kan niet.
Dat vindt hij echt dwaas, en iedereen vindt het even dwaas als
hijzelf. Des te meer daar de zieke voor al het overige een
volkomen normaal gedrag vertoont.
De oude materialistische psychiaters die zich met een dergelijk geval bezighouden zullen zeggen : er scheelt wat aan de
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hersenen van Bien man : zij zijn op een bepaald punt verzwakt.
Elke ziekte bestaat immers in een materieel letsel. We zullen
bij gevolg zijn zenuwstelsel opmonteren met versterkende media
camenten : misschien zal dan het letsel in zijn zenuwstelsel
genezen worden.
Vertoonen nu de aangeprezen geneesmiddelen niet de gewenschte kracht, dan zoekt men een uitweg langs de hypnose
in een slaaptoestand gebracht wordt den zieke sterk gesuggereerd dat hij langs de veldstraat kan gaan, dat hij dat doers
moet.
Gelukt ook dat niet zooals het meestal gebeurt -- dan
wordt hij aan de zorgen van zijn omgeving overgelaten. In het
gunstigste geval vindt hij een of ander medelijdend familielid
of een vriend die op het karakter, op het moreel van den zieke
tracht in te werken. Hij gaat met hem mee, en tracht hem te
overtuigen met hem langs de veldstraat te gaan. En na tien,
twintig geduldig herhaalde pogingen gelukt het den zieke,
wien het angstzweet uitbreekt, zijn vriend te volgen ; maar van
een blijvende genezing is er geen spraak. Het geval blijkt
hopeloos.
Freud kwam tot de uiterst eenvoudige maar geniale gedachte : waarom durft de zieke niet te gaan langs de veldstraat
terwijl hij zonder de minste aarzeling langs de kroonstraat en
welke andere straat ook stapt ? Daarin bestaat juist het onzinnige van de dwangpsychose, zou een klassiek psychiater antwoorden. Voorzeker, zegt Freud, dat is dwaas voor een gezond
mensch, maar ligt er geen verborgen causale betrekking tusschen het woord << veld >> en deze bepaalde ziekte ? In dat woord
moet er een << zin >> liggen die totaal ontsnapt aan een normaal
mensch, die ook onbewust is voor den zieke, maar die bestaat.
Kan men Bien zin ontdekken, hem bewust maken, dan kan men
wellicht den zieke genezen.
De schrik voor de veldstraat konit hieruit voort, beweert
Freud, dat er vroeger in het leven van den zieke een gebeurtenis
zich heeft voorgedaan die met jets als veld te maken heeft, en
die het zieleleven van den zieke diep heeft geschokt. Er bestond
dus in de kinderjaren een verband tusschen << veld » en een
hevige aandoening die het bewustzijn heeft teruggedrongen.
B.v.: in een veld werd het kind aangerand of mishandeld. Het
heeft onmiddellijk de afschuwelijke scene in het onderbewuste
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teruggedrongen. Het verband : veld aanranding schaamte
en schrik is << vergeten >>. Maar het werkt door in het onderbewuste, en wanneer het zenuwstelsel niet heelemaal gezond
is zal er later een dwangpsychose uitbreken die den zieke belet
langs de veldstraat te gaan. Het verbod door het bewuste
opgelegd nog aan de gebeurtenis te denken (de censuur) wekt
de kracht van het onderbewuste op in den vorm van een psychose met neurotischen inslag. Het onderbewuste compenseert
zich in de veld-dwangpsychose. De therapeutische methode zal
nu hierin bestaan dat men tracht het verband : veld-aanranding-schaamte en schrik terug te vinden, het bewust te maken,
en zoo de rust bij den zieke terug te brengen.
Het aangewezen middel daartoe is het onderzoek van de droomen. De spanning in het onderbewuste die de psychose bij den
zieke heeft veroorzaakt, zal zich ook laten gelden in zijn droombeelden. Oak deze hebben een «zin» . In ons hypothetisch geval
zou men weldra kunnen bemerken dat de droomen beelden
oproepen die den psychanalist op het spoor brengen van het
onbewust geworden verleden. Onder de meest verschillende
vormen zullen de thema's : aanranding, veld, terugkeeren in
de droomen : deze zijn immers «thematisch» en verbonden niet
met het bewuste heden maar met het onbewuste verleden. Ontdekt nu de geneesheer het niet bewuste verband, en kan hij
den zieke dat verband doen inzien, dan vogt de ontspanning
van het onderbewuste, en meteen de genezing.
Dalbiez verklaart dat deze methode in vele gevallen, die
hij in zijn eigen practijk tegenkwam, met succes werd toegepast, en hij geeft daarvan enkele voorbeelden. Elk dezer voorbeelden zal niet alle lezers overtuigen. Men moet er echter
rekening mee houden dat de psychanalistische methode van
zeer omslachtigen aard en langen duur is, zoodat men ze in
een boek slechts onder zeer beknopten vorm kan weergeven.
Niets last ons echter toe het getuigenis van Dalbiez in twijfel
te trekken, en a priori is er zeker geen reden aanwezig om
een dergelijke methode voor ondoelmatig te houden. Alleen moet
er voor gewaarschuwd worden dat de psychanalyse alleen aan
gewetensvolle geneesheeren mag aanbevolen, en dat de psychanalitische literatuur ook het werk van Dalbiez aan
vakmenschen moet voorbehouden worden.
Freud heeft echter zijn methode verbonden met psycholo-
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gische beschouwingen die aan een strenge kritiek dienen
onderworpen te worden. Voorzeker we kunnen met Dalbiez
instemmen wanner hij zegt dat Freud's psychologische theorie
in feite het materialisme verwerpt daar zij gebaseerd is op de
eigen causaliteit van het psychische, en dat de Weensche
psychiater juist heeft gezien waar hij het onbewuste niet alleen
beschouwt als een soort vaag bewustzijn, maar er positieve
tegengestelde krachten in vindt die de oorzaak zijn voornamelijk van vele droomen en psychosen. Maar de klemtoon moet
gelegd op het feit dat Freud de psychologie heeft herleid tot
een pansexualistisch instinct. Ook dat wordt overigens volmondig door Dalbiez toegegeven. Niettegenstaande de vele correcties en tegenspraken die men in het omvangrijke oeuvre van
Freud ontdekt, ontkomt de lezer aan den indruk niet dat de
menschelijke << libido >>, of het oerinstinct, de sexueele aandrift
is die van de geboorte of heel het psychologisch leven van den
mensch bepaalt, en dat het censureerend en terugdringend
bewustzijn de spelbreker is die de psychose oproept. Dat psychologisch beeld is hetgeen de doorsnee-mensch van het
freudisme onthouden heeft, en het is juist wat het minst verantwoord wordt en wat het snelst verouderen zal indien het
niet reeds definitief verouderd is.
op deze psychologie heeft Freud verder een heele wereldbeschouwing willen bouwen, waarin de wetenschap en vooral
de kunst, de moraal en den godsdienst betrokken worden.
Deze levensbeschouwing is louter sensualistisch, zooals we dat
mogen verwachten van iemand die zijn intellectueele vorming
genoot in de positivistische athmosfeer van de tachtiger jaren.
Vooral de moraal en de godsdienst moeten het ontgelden : de
godsdienst wordt herleid tot een collectief delirium waarin de
strijd van de ijverzuchtige zoons tegen den vader van de
primitieve horde doorspeelt. Dalbiez weerlegt zonder moeite
deze philosophische phantazieen die geen andere beteekenis
hebben dan dat ze getuigenis afleggen van een grove materialistische instelling bij Freud.
Het freudisme is misschien wel het meest sprekend voorbeeld van de onverantwoorde verabsoluteering van een inzicht dat juist blijkt te zijn op een zeer bepaald gebied. De
typologen en andere nieuwere psychologen hebben ons aan
dergelijke verabsoluteeringen gewoon gemaakt, maar bij Freud
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kunnen wij ze om zoo te zeggen betasten. De merkwaardige
studie van Dalbiez heeft als doel en als resultaat den kern
van waarheid te redden die in het freudisme schuilt. << De
methodologie, zegt hij, is het essentieel gedeelte van het werk
van Freud. De ware verdienste van den Weenschen meester
bestaat hierin, dat hij een nieuw procede heeft geschapen om
het onderbewuste te peilen >> (II. blz. 440) . Maar Dalbiez verwerpt beslist al de philosophische uitwassen en pretenties van
de psychanalyse. << De psychanalytische vorsching verklaart
niet wat er philosophisch is in de wijsbegeerte, noch wat er
artistiek is in de kunst, noch wat er moreel is in de moraal,
noch wat er religieus is in den godsdienst. Het eigene van de
spiritueele waarden ontsnapt aan het vorschingsinstrument dat
het genie van Freud heeft geschapen >> (II. blz. 511) .
III
De theorieen van Freud werden overigens niet door al zijn
leerlingen in hun geheel aanvaard. De psychanalyse vertakte
zich bijna onmiddellijk in verschillende scholen. Alfred Adler
ontwierp de Individualpsychologie die zeer los staat van de
eigenlijke psychanalyse. De << School van Zurich >> daarentegen
vertoont een enger verband met de ideologie van den schrijver
van de Traumdeutung. Zij wordt geleid door C(arl) G (ustav )
Jung die onlangs een tweede uitgave in het licht zond van zijn
karakteristiek bock : Die Beziehungen zwischen
dem Ich and dem Unbewussten.
Jung meent dat hij Freud heeft voorbijgestreef d en dat hij
in het onderbewustzijn nieuwe wetten heeft ontdekt, nieuwe
complexen, waarvan de kennis den sleutel geeft van de zelfbeheersching en van de genezing. Het pansexualisme van Freud
is hem te eng. Psychiater en psychanalist even als Freud, tracht
hij dieper te peilen, en meent, langs den weg van de psychosen
en de droomen, in het onderbewuste het collectief onderbewuste
te hebben ontdekt. De freudiaansche complexen zijn, volgens
Jung, relatief oppervlakkig. Ze moeten ons dieper leiden, tot
onpersoonlijke collectieve aandriften die tot uiting komen in
de psychose en in den droom. Evenals bij Freud staat hier het
onderbewuste tegenover het bewuste : het eerste is niet meer,
zooals in de klassieke psychologie, het verzwakte beeld van
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het tweede. In den mensch leven twee positieve krachten die
steeds in spanning verkeeren, en het totaal gedrag is niets
anders dan de uiting van deze spanning. Maar bij Jung krijgt
het onderbewuste een cosmische tint : het bevat immers de
oerinstincten van het menschdom in zijn geheel, en juist in dat
collectivisme bestaat het echte onderbewuste.
Alleen door differenciatie, door het ontsnappen op een bepaald punt aan de collectieve neiging, verschijnt het << ik >>, dat
zijn zelfstandigheid affirmeert tegenover het collectief-onderbewustzijn (1) , en dat nu voor het ontzaglijk probleem staat
van zijn betrekkingen met den psychischen bodem waaruit het
zichzelf heeft losgerukt.
Als collectief onderbewust beschouwt Jung al de essentieele
aandriften en grondvormen van het denken en van het voelen
(dat zouden we kunnen noemen : de metaphysische gelijkheid
van den vorm in alle menschen) ; alles waarover de menschen
overeengekomen zijn dat het algemeen is (dat is het sociaalcollectieve, eigen aan de menschen voor zoover ze in gemeenschap leven) ; alles tenslotte wat algemeen begrepen, gezegd
en gedaan wordt (hetgeen neerkomt op het vorige) . (blz. 85)
Het collectieve, zoo besluit Jung, is zoo omvangrijk dat het
persoonlijke er om zoo te zeggen in verdwijnt : << es ist soviel
dass das Individuelle dahinter ganz verschwindet >> (blz. 59) .
Waaruit blijkt dat het klassieke probleem van het algemeene
en het individueele voor Jung een probleem gebleven is. Hij
weet niet te onderscheiden wat eigen is aan de natuur van een
wezen, en bijgevolg gemeen is aan al de individuën die aan die
natuur deelachtig zijn, en anderzijds wat eigen is aan de concrete persoon. Het individueele verdwijnt niet achter het
universeele : het geeft bestaan en werkelijkheid aan al het
universeele.
Louter psychologisch beschouwd kan het echter wel zin
hebben dat er in ons << universeele >> neigingen bestaan, nl. neigingen die wij met alle andere menschen gemeen hebben:
zedelijke, religieuze, aesthetische neigingen, welke wortelen in
onze natuur, en welke voorzeker onbewust bestaan (b.v. bij
het kind) alvorens ze handelend in het bewustzijn optreden.
Deze neigingen hebben elk natuurlijk een bepaald object, zoodat
(i) Die Verdrangun{g der Kollektivpsychie war einfach seine Notwendigkeit der Personlichkeitsentwicklung (blz. 50) .
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we met Jung kunnen zeggen : dat << de vorm der wereld waarin
de mensch geboren wordt in hem reeds als een virtueel beeld
ingeboren is. En zoo zijn hem ouders, vrouw, kinderen, geboorte
en dood als virtueele beelden, als psychische aanleg geboren.
Deze aprioristische kategorieen zijn natuurlijk van nature
collectief >> (blz. 120) .
De klassieke psychologie beweert terecht dat deze functiesin-aanleg alleen geactueerd worden door feitelijke, bewuste
ervaring. Deze ervaring kan daarna weer in het onderbewuste
neerzinken, en er, met wat Jung de virtueele beelden noemt,
een mogelijkheid tot stand brengen voor nieuwe ervaringen,
of voor droomen, of voor psychische stoornissen. Maar zonder
de ervaring hebben deze functies geen enkelen positieven
inhoud ; zij kunnen dus door zichzelf geen enkel beeld oproepen,
noch in het bewustzijn noch in het onderbewustzijn.
Jung daarentegen beweert dat de functies-in-aanleg niet
alleen een eigen dynamiek bezitten, maar ook een eigen f iguratie die, onafhankelijk van elke voorafgaande bewuste ervaring, zich in de droomen openbart. Het collectief onderbewuste,
met zijn cosmischen inhoud, verwekt droombeelden waarin de
slapende zich voelt meegesleept in de ruimte, waarin hij zich
groot, machtig voelt, en als vermaagschapt met de cosmische
elementen. Van een vrouw die droomt dat ze de korenvelden
ziet wiegen onder den krachtigen adem van den wind, zegt
Jung dat, uit de oergronden van haar wezen de gedachte aan
het goddelijke zich in haar droom heeft geopenbaard, daar
voor alle volkeren, ook de primitiefste, het woord << wind
synoniem is met het woord << geest >, en de adem Gods het
eeuwig wezen symboliseert.
We moeten bekennen dat we in heel het boek geen enkel
voorbeeld vonden dat van nature krachtiger is om te bewijzen,
niet het bestaan van onbewuste functies, maar dat deze zgn.
collectieve complexen zich autodynamisch, zonder den omweg
van het bewustzijn, zouden voordoen in den slaap of in de
psychose, onder den vorm van bepaalde beelden.
Jung echter neemt nu eenmaal de beeldenvormende of symboliseerende kracht aan van de virtueele beelden. En we
moeten ons op dat standpunt plaatsen om zijn verdere beschouwingen te begrijpen.
Tusschen het onderbewuste en het bewuste, zoo gaat Jung
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verder, bestaan er noodzakelijkerwijze betrekkingen. En meestal.
gebeurt het dat het bewuste ik zich min of meer vereenzelvigt
met die wereld van het onbewuste die zich spontaan in hem
openbaart. Het ik meent dat die collectieve wereld van hem is
En daardoor ontstaat ofwel een overmoed, een waan van
1 godsgelijkenis >>, een << psychische inflatie >>, volgens de expressieve uitdrukking van Jung. De mensch denkt dan dat hij alles
weet en alles kan, daar hij zich voorstelt dat al de geheimen
van het collectief onderbewustzijn en al zijn krachten in zijn..
bereik liggen, van hem zijn. Ofwel gebeurt het dat de mensch
waarvan het bewuste ik de verantwoordelijkheid voor het.
collectief bewustzijn op zich neemt, terugschrikt voor de onmetelijkheid van deze openbaring, dat hij in een hopeloos minderwaardigheidscomplex wordt verwikkeld. Deze twee houdingen.
zijn de positieve en negatieve pool van een verkeerde instelling
van het bewuste ik tegenover het collectief onbewuste. Deze
verkeerde instelling bestaat in beide gevallen hierin, dat het,
bewuste ik heel het onderbewuste voor zijn rekening neemt,
het als het zijne beschouwt. Deze gebrekkige aanpassing zal_
men steeds herkennen aan een onevenwichtig gedrag, dat we
bij de meeste menschen kunnen gadeslaan in hun gewoon, zgn...
normaal leven, dat bij anderen tot de ergste psychologische.
conf licten leidt.
Immers het onderbewuste bedreigt ons psychisch leven.
zoolang het bewuste ik er zich niet bij aanpast zooals het hoort.
Evenals wij uiterlijk in een wereld leven, waar op elk oogen-,
blik een werelddeel kan inzinken, de polen verschuiven en een
epidemie uitbreken, zoo leven wij ook innerlijk in een wereld_
waar op elk oogenblik iets dergelijks zich kan voordoen, alleen
maar onder den vorm van een idee weliswaar, maar niet minder
gevaarlijk noch minder plotseling. Niet aangepast zijn aan deze..
innerlijke wereld is een verzuim dat niet minder noodlottige
gevolgen met zich meesleept dan onwetendheid on onbekwaamheid in de uiterlijke wereld. >> (blz. 147)
Hoe moet de mensch zich dan instellen tegenover het onbewuste ? Jung antwoordt : door de Selbstentwicklung, door de
Individuation. De mensch moet een soort middelpunt vinden.
tusschen het bewuste ik en het collectief onderbewuste, dat.
hij vooraf erkend zal hebben als volkomen gescheiden van het.
bewuste ik. Het Selbst, d.i. de bevrijde persoonlijkheid, ver-
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zoent de tegenstelling. Het is een middelpunt, het doel van
het leven, het te bereiken resultaat. << Het draait rond het ik
ongeveer als de aarde rond de zon. >> Jung zit niet verlegen
met het vinden van synoniemen en metaphoren. Maar zoekt
men verder naar de natuur en het wezen van dat geheimzinnige
<<zichzelf» dat noch het bewuste ik is noch het onderbewuste, en
waarvan heel het menschelij k levenslot afhangt, dan vindt men
niets dan wage aanduidingen : het Selbst is << Etwas irrationales, etwas undefinierbar Seiendes >> (blz. 206) ; het is << een
transcendent postulaat dat wel psychologisch kan gerechtvaardigd worden, maar zich niet wetenschappelijk bewijzen laat ,o
(blz. 207) .
We kunnen aan den indruk niet ontkomen dat geheel deze
theorie van Jung een jammerlijk gebrek vertoont aan voldoende
streng wetenschappelijke inductie en aan duidelijk verantwoorde synthese. Vele speciale psychologische ontledingen treffen
door verrassende analogieen, maar een zekerheid-gevende wetenschap over het onderbewuste ontbreekt.
Niet alleen als philosoof, ook als katholiek mogen we niet
zonder voorbehoud het boek van Jung aanprijzen. De schrijver
blijkt behept te zijn met een anti-katholiek complex, dat zijn
wetenschappelijk betoog niet zelden door compensatorische
beelden en vizioenen komt storen. De boutade dat de mensch
even weinig afweet van de onbegrijpelijke godheid als << de mier
van den inhoud van het brittisch muzeum >> (blz. 199) , en de
hatelijkheden tegen de katholieke kerk : << die schwarze Mutter >> ! ! (blz. 201) verhoogen geenszins de betrouwbaarheid
van de psychologische beschouwingen van den schrijver. Een
streng wetenschappelijke methode had hem behoed tegen de
bekoring zich buiten zijn eigenlijke psychologische bewijsvoering te wagen, en zich onledig te houden met philosophische
en religieuze problemen die buiten zijn bereik blijken te liggen.
De ware verdienste van Jung zal geweest zijn het onderbewuste breeder te hebben opgevat dan zijn meester Freud, en
in zijn droomontledingen sommige elementen te hebben naar
voren gebracht die voor een latere synthese kunnen dienstig
zijn. Wij meenen echter dat een adaequaat inzicht in het onderbewuste niet kan verstrekt worden door een psycholoog in den
engen zin van het woord, nog minder door een psychanalist
en nog minder door een psychiater. Het onderbewuste is een
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menschelijk feit waarin alleen inzicht kan verkregen worden
door iemand die inzicht heeft in heel den mensch, en die de
zekere en beproef de gegevens van de psychanalyse in het
methaphysisch beeld van de menschelijke ziel kan inschakelen.
De psychanalyse heeft in een helder licht geplaatst wat we
sinds lang beseften : dat het onderbewuste een groote rol speelt
in ons leven ; maar zij ziet die andere waarheid over het hoofd
dat het bewustzijn alleen den mensch tot mensch stempelt. Het
probleem van den overgeerf den aanleg terzij de gelaten, is de
mensch zichzelf, als persoonlijkheid, door zijn bewuste activiteit. Deze wordt geleid door ideeele normen die de rede ontdekt
in de natuur der dingen, en die de wil nastreeft. En het mag
nu zijn dat de inhoud van het onderbewuste veel omvangrijker
is op elk bepaald oogenblik -- het is immers de echo van het
heele verleden —, dat onderbewuste is nochtans maar menschelijk omdat het de vrij gestelde daden bevat onder vorm van herinnering en gewoonte. Er moet geen strijd zijn tusschen het
bewuste en het onderbewuste, want dit laatste is tenslotte
de neerslag en de onmisbare voedingsbodem van het eerste.
Wordt het onbewuste beroerd door onvrijwillige stoornissen
dan is er plaats voor een zedelijke en in de uiterste, abnormale
gevallen voor een psychanalytische therapie, maar deze gevallen zijn niet de regel noch noodzakelijk. Het onderbewuste
verkeert niet essentieel in een spanning die het bewustzijn
voortdurend zou bedreigen. Het bewuste en het onderbewuste
vormen samen en ondeelbaar de eene verantwoordelijke menschelijke persoonlijkheid. Daarom kunnen we verklaren dat
we verantwoordelijk zijn ook voor ons onderbewustzijn, en dat
de deugdzame mensch deugdzaam is ook in zijn droom. Deze
opvatting sluit het feit van de bekoring niet uit, mits we
maar goed onderscheiden tusschen bekoring en toestemming.
Deze kan niet bestaan buiten , een persoonlijke bewuste beslissing, zonder schuld. Zij sluit evenmin de uitzonderlijke gevallen
uit waarin - de mensch handelt onder den invloed van een
dwangpsychose, maar zij verklaart dat deze gevallen een uitzondering zijn, en dat deze juist kunnen overgelaten worden
aan een voorzichtige psychanalytische behandeling. En zoo
wordt de psychanalyse teruggebracht tot hetgeen ze in werkelijkheid is : een therapeutische methode voor bepaalde
geestesstoornissen.
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Rubens en Servaes
door E. VANDENBUSSCHE S.J.

LEVENSWEELDE EN OFFERWEELDE.
Hoe weir g wezenlijk zelf ook, het Coeval brengt soxns een
zeer wezenlijk verband aan het licht. Een titel als Rubens en
Permeke zou niemand verwonderen : die twee namen klinken
in akkoord en voor velen is Permeke, althans wat Vlaanderens
natuur betreft, de luide echo van den bazuinstoot : Rubens.
Dat men echter de namen Rubens en Servaes gaat koppelen,
daar kan slechts een toeva►ilige aanleiding toe bestaan. ^Gelijktijdig kreeg ik nu twee boeken over voornoemde schilders in
harden : een van Verschaove over Rubens, vermoedelijk in
verband met het 300ste ierdenkingsjaar van zijn afsterven
uitgegeven ; een over Servaes van de hand van E. De Bruyne,
lh-et tweede werk van den wijsgeer over den schilder (1) . En
blijkens deze boeken bestaat tussehen de twee kunstenaars een
werkelijk verband : een tegenstelling in het meest wezenlijke
van beider kunst.
De twee werken verschilien nogal wat van aard. Verschaeve's
boek is een verzameling van Brie slinds geruimen tijd ggeschreven
opste!llen en twee totnogtoe onuitgegeven lezingen, in de laatste
jaren resp. to Aken en to Hamburg gehouden. Het werkje
van De Bruyne is een om- en bijgewerkte samenvatting van zijn
in de reeks Eigen Schoon uitgegeven Servaes (1930) ; een
samenvatting die op een veel ruimere verspreiding werd bere(1) Cyriel VERSCHAEVE, Rubens, Vlaanderens Spectrum. — Zee meeuw, Brugge, 1938, 160 blz., met 1 kleur- en 16 buitentekstplaten.
Edgar DE BRUYNE, Albert Servaes en de Vlaamsche Vroomheid. —
Albumuitgave van <<Die Poorte>>, Dude God Antwerpen, 1939, 32 blz.
met 12 buitentekstplaten.
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kend en die daarom verschijnt onder de voiks`boeken van << Die
Poorte >>. iierin moat zijn werk weer verschillen van dat van
Verschaeve, die getuigt igen1ijk nooit lets met ijn werk
be1doeld te hebben.
Hoe dan ook, beide auteurs geven een gewild karakteristiek
beeld van hun schilder : Rubens, Vlaanderens spectrum ; Servaes, de Vlaamsche vroomheid. Het Vlaamsche yolk is ontegenzeggelijk diep godsdienstig en vroom ; is Vlaanderen nu door
Rubens' kunstprisma gevallen, dan straalt ook mede door in
zijn werken de religieuze ziel, de droom van Servaes. Indien
ergens, zoo moeten beide kunstenaars elkaar hier ontmoeten.
I.
Het is zelden een onverdeeld gent Verschaeve te lezen. Overrompeld door de kunstweelde die hij bewondert of zelfverloren
die zich bij hem nooit tot het aesthetische
in de ontroering
beperkt slaagt hij er gewoonlijk niet in weer vat te krijgen
op zijn ziel door organischen gedachtenopbouw en evenmin
vermag hij Naar diepe onrust aesthetisch te beheerschen. Hij
blijft te aarzelend om aesthetisch to voldoen en te ongebonden
om den denker te bevredigen. Zijn werk is slechts een getuigenis zonder eenige bedoeling. Doch het valt nog te bezien
of thans iemand in ons midden een.menschelijk-rijker getuigenis
aflegt dan Verschaeve.
Ook zijn getuigenis over Ruibens blijft zonder weerga. In
hem ziet Ehij < ifiet alomvattende genie > om ►dat lhij het leven
d zonder meer, eenvoudig, maar
omvat : « ... lhij heeft geleefd
tuft .aile macht van zijn kra htnatuur ; hij_ heeft geloo f d zonder
meer, eenvoudig, eveneens uit al'le macht van zijn kraohtliefde
en in voor staatsie en vertoon, een onder de eenvoudigen, die
God ien, omdat Sze eenvou'dig zijn van geest en hart. Een krachtige zang nit deze dubbele zekerheid is heel zijn kustleven
geweest >> (p. 72) .
Verschaeve's book bellidht dit motief veelzijdig in Rubens
werken en niemand zal ontkennen dat het hem tael-aat er ongemeen diep in door te dringen. Wi+l men 'hem daarbij onbevangen
en in voile oprechtheid volggen, dan onbhu' it zijn stev ig werkelijkheidsbesef de levensweelde en het geniaal kunstenaarsohap
van den Antwerpsdhen meester.
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Dit belet evenwel niet dat men zich achteraf de vraag stelt :
is deze Rubens dan wel Vlaanderens spectrum ? Komt alles
van ons bij Rubens tot zijne waarde ? Het is bekend dat velen
maar bezwaarlijk zijn werk lkonden beschouwen als de uitbeelding van onze levensvo'lheid. Rubens was oppervlakkig en
theatraal, heiad.ensch en innelijk. En waar bleef bij hem het
schoonste van ons wezen, waar vond men de uitdrukking van
onze zielsinn&&gheid, van onzen geestelij ►ken rijkdom, van onze
mystieke diepten ?
Verschaeve's grondinzicht overwint gem'akkelij+k al deze opwerpingen en doet deze bezwaren vanzelf in het niet verztinken,
A-- buiten een enkel : het bezwaar tegen het religieus karakter
van Rubens' kunat biedt weerstand. En toch verwaahten wij
voor Rubens niets zoozeer als joist een verantwoording van
.zijn zoo dikwijls voorgewende religieuze mystiek.
Volgens Versohaeve volt aan die mystiek niet te twijfelen.
Rubens toch laat zidh in paradijselijke naieviteit, krachtbewust,
'levensazker dock in even hooge mate geloofszeker meevoeren
door !het Leven ; kan het dan anders of hij moet in den omgestoorden opbloei van dit leven en edit geloof, in Gods nabijheid komen te staan ? Moet zijn eigen vaart niet voortrukken
tot in tie hoogten van de mystiek ? Zoo zijn dan de Kruisoprichting, de Geeseling te Antwerpen, Christus bzj de vier
boetvaardigen te Munchen en « zooveel (andere) godsdienstige
stukken >> onmiskenbare << mystileke hoogten >> (p. 86-90) .
Nu zal zich Rubens wel zoo in het bruisende leven hebben
gew^ Yrpen als in een stroom, die vanzelf uitmondt in den
oceaan : God. Het leven is voor hem een triomftocht ; het
wapen van het leven is het leven zelf, aiwie het trouw hanteert
is zegezeker en gaat, sterfk door zijn geloof, dwars door het
natuurlijke leven en erover heen reoht naar de verovering van
de bovennatuur. Zoo doen Rubens' menschen en daarom wemelt
.zijn week van << helden », die voortijien met onverwoestJbare
levensvaart. Maar het is merkwaardig dat deze helden, hoe
heidensch ook en dat zijn ze dikwijls door en door —
nooit het Christendom negeeren, ze weten er eenvoudig niet
van en nooit zouden zij er aan vooi bijgaan indien zij het op
hun weg ontmoetten. Zij zijn on+chr'isteelijk, niet antidhristelijk.
Het is genoeg dat zij Christus ontmoeten en zij zijn christen;
het is zoo normaal voor hen ! 0, Hij vervreemdt hen geenszins
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van het leven dat ze leiden, en dat Hij aan het kruis hangt,
hindert hen niet ; integendeeil, met dezen nieuwen levensstandaard rukken zij vooruit, vooruit thans door leven en dood

ten leven, onoverwinbaar.
Maar woi +den Rubens << Qi'elden > door hun Christendom omgeschapen tot << heillgen >, d.w.z. tot reel'igieuze getuigen ? Beteekent hun ontnioeting met Christus een Godsontmoeting,
waardoor zij in de sfeer van de mystiek gerukt worden ? Eery
verdere le}vensverovering :is ze zeker, maar een Godsontmoeting ? En tech kan van mystiek geen spraak zijn, zoolang er
geen ware Godsontmoeting 1s, en zoolang die niet vitaal en
positief in het verscihiet stoat, an er zelfs geen spraak zijn
van eigenlijk gc dsdienstig leven.
Inden Rubens' werk In dit opziclht problematisch hlijft, zou
het niet zijn omdat zijn Christenhelden twee dingen schijnen
to missen, die wezenlijk behooren tot de bekentenis van elk
re•igieus getuige, zondigheid n.1. en creatuurwaarde?
Deze twee factoren zijn inderdaad op zijn minst ten zeerste
schuilgegaan in zijn werk dat godsdienstige onderwerpen behandelt. Wie het beschouw!de met Verschaeve zal, ook nog
wanneer Ihij bij Christus met de vier boetvaardigen aankomt,
de vraag stellen : waar is dan eigenlijk de zonde ? Voorzeker
•zijn deze vier gestuit in hue vaart, geslagen midden op hue
weg, en toah zijn ze niet gekwetst in hun diepste wezen, laat
staan totaal verwoest. Christus bevindt zich in +hun midden
imet opbeurende levenswoorden, maar Hij richt hen niet op
uit de vernietiging, en schept hen niet opnieuw ten Leven.
Weer tillers zij het kruis op — het levengevende , maar
en zij dat deze levensboom moet
nu evenmin als tevoren beseffen
geplant worden (in de pijnlijke kwetsuur van hun zondi+gheid,
die nooit 4heelemaal zal toegaan. Dragen Rubens' menschen

rdeze kwetsuur in zieh of zijn ze er tenvolle van hersteld ? Hoe
dan ook, ze rukken vooruit altijd 'even triomf antelijk. Dat kan
de held die niets dan he'ldd is, wiens oneindngheidsdrang tenslotte niets anders is dan drang in het oneindige. Maar dat
^kan de held niet die zich sohepsel weet. Noch zijn drang naar
Gdd, noel zijn Godsontmoeting zijn onvermengd triomfantelijk. Want hoe geloofszeker en vertrouwensvol de mensch ook
streven mag naar God, toch zal hij nooit, zeker van zijn lieil,
den hemel bestormen -- hij, die wandelt per speculum in aenig-
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mate, in afschaduwing en geheimenis, en daai in juist de beproeving van ijn geloof draagt. Alleen reeds wegens zijn
zondigheid doch evenzeer wegens zijn creatuurrlij^kheid zal hij
het niet doen. Wel is het waar dat God op deze wereld de
afschaduwing en het inysterie van 'Zichze^lf nergens rijker en
dieper 'kan neerleggen dan in de levensvolheid van zijn schepp^inng, the liaar hoogtepunt bereikt in den mensch. Deze levensvdiheird van het sc hepsel is dus uit zichzelf niet Godsvijandig.
Maar niet zoodra wordt dit geheimenis eenigszins verbroken
in Godson moeting, of de levensvollheid blijkt, ten overstaan
van God, levensn etigheld te zijn. En dan ontstaat die afgronde^lijke ontvankelijkheid van het schepsel, dat v+olstroomt met
een leven van hoogere Horde.
Oak Rubens' helden moeten deze inversie belijden op straffe
van niet innerlijk religieus te zijn. En daarom dringt zich meer
concreet de vraag op of zijn helden in Christus' aanwezigheid
ontvankelijkheid voor een nieuw en ander leven erlangen ; of
zijn marte^laren in 't bijzonder, het natuurlijke Leven totaal willen
afleggen voor het bovennatuurlijke, of ze bereid gevonden
worden om den dood in te gaan zonder meer. Kunnen zij uiteindelijk ook het gezonde natuurlijke leven afleggen om getransformeerd een nieuw leven te beginnen ? Of willen zij niet
eerder van het leven dat ze hebben niets prijsgeven en het
steeds machtiger voortzetten?
In Verschaeve's boek wordt geen bevredigend antwoord gegeven op deze vragen. Dit wil niet zeggen dat de mystieke
inslag van Rubens' kunst, die hij voor onbetwijf elbaar houdt,
niet kan verantwoord worden. Doch waar men, zooals Verschaeve, dat wil doen uit Rubens' werk als zoodanig, zonder
hem in zijn historisch perspectief te plaatsen, heeft men maar
weinig kans tot slagen. Want het komt er tenslotte op aan uit
te maken of zonde en creatuurlijkheid er aanwezig zijn. Ze
liggen in geen geval onmiskenbaar op den voorgrond. Ziet men
dit werk in de levensatmosfeer van de Contrareformatie en de
Barok, dan begrijpt men best waarom. Terwijl de Renaissance
de natuur in haar profanen glans verheerlijkt had, kwam het
Protestantisme haar religieus totaal ontwaarden en in de Contrareformatie beteekent de Barok een stoutmoedige poging orn
diezelfde natuur weer religieus te valoriseeren. Zonder twijfel
heeft Rubens haar verchristelijkt, d.w.z. omgeven met christen-
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dom en in een religieuze atmosfeer geplaatst; of hij er echter
in geslaagd is haar religieuze waarde te doen uitstralen, blijft,
wegens de twijfelachtige aanwezigheid van bovengenoemde factoren, vooralsnog onzeker. Alleen een nadere studie van den
levensgeest van de Barak kan deze onzekerheid opheffen.
en. (2 )
II
Waar << Rubens van geen tweestrij d wist; alle vormen (toch)
dienen God en alle natuur het geloof » (Verschaeve, p. 132-133) ,
daar is Servaes' werk vol van dit besef. Het getuigt daarbij nog
zeer nadrukkrelijk van 's menschen radicaal onvermogen ten
overstaan van God, zoodat juist datgene wat bij Rubens, hoogstens zeer verholen aanwezig is, hier onbewimpeld uitgesproken wordt. Rubens weze religieus van inspiratie of niet, hij
blijf t onaanvechtbaar geniaal omdat hij levensecht is ; Servaes
dalarentegen staat of valt met de echtheid of onechtheid van
zijn religieuze en mystieke visie. Want << wat dezen mensch
vooral treft in den mensch is niet het uitbundig gejubel van
het jonge, blinde leven, maar de innerlijke tegenstrijdigheid van
de gevallen natuur. Wat is de mensch anders dan het leveed
contrast van het dierlijke en het geestelijke, van het individu
en het eelal, van het vergankelij1k bestaan en den hood ,aan
eeuwigheid, van het schepsel en het goddelijke, van de genade
en de zonde ? >> (De Bruyne, p. 11) .
Als religieus kunstenaar beweegt zich Servaes in Belk g'eval
precies in tegenovergestelde rechting van Rubens. Het goat er
bij hem niet om zoove mogelijk van het natuurlijk-waardevolle'
te doordringen met het bovenaardscihe, maar om er juist zooveel
van te behouden als strict onmisbaar is voor de belijdenis van het
Godsbeleven door het schepsel. Daarmee wordt de natuur niet
eenvoudig of gewezen ; ze is niet anathema. Wel voelt Servaes
en doet ons voelen dat ze uit haar nietigheid slechts opgeheven
kan worden en aan zichzelf slechts ontstijgen kan ten prijze
van schrijnende wee &i, dock hoe subliem offergraag
ergraag staat bij
hem de heele schepping tegenover haar Schepper en Redder!
Zijn natuur is even offerlustig als die van Rubens levenslustig
(2) Een goede inleiding tot deze studie is het bock van A. Stubbs:
Naturalistisch of Mystiek ? 1933.
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is, en even nalef als deze het leven God laat veroveren, laat
hij God het leven van het schepsel louteren en transformeeren.
Rubens is de schilder van het leven en de levensweelde, Servaes
die van het offer en de offerweelde.
Wellicht legt Prof. De Bruyne wat te veel den nadruk op het
tragisch karakter van Servaes' kunst. Want al is de tweestrijd
er nooit volledig opgeheven, hij is toch overwonnen in Bien
zin, dat de offerende figuren tenslotte nooit te niet gaan in
hun offer. Servaes' sterk vereenvoudigde gestalten zijn geen
asceten, ze hebben niets ingeboet bij die loutering, maar stralen
in de hoogst mogelijke ontvankelijkheid door hun offer heen.
Dat is offerweelde. In het positieve reiken naar het meest
intense leven stemt Servaes met Rubens overeen ; hij doet het
evenwel in tegenovergestelde richting en met een geheel andere
techniek. Voor het eerste is verantwoordelijk onze tijdgeest, die
zeer in tegenstelling is met die van de 17e eeuw ; voor het tweede
de nieuwe kunstrichting en de andere gevoelstonaliteit, waarmee een kunstenaar thans tegenover de werkelijkheid staat.
De vergelijking : Rubens-Servaes zal niet onvruchtbaar zijn
om beide kunstenaars beter te leeren begrijpen.
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Dr. Juli*ane Gabriels
De Beeldhouwkunst in de XVIle eeuw
door Ad. JANSEN

In of wachting dat de «Gesch^iedenis van de Vlaarsche Kunst»
onder leiding van Prof. Leurs vdlledig verst^henen is, willen
wij hier even sti►lstaa n bij de bijdraige van Dr. Gabriels over
de Beeldhouwkunst in de XVIIe eeuw. Laat ons al dadelijk op.
merken dat hier een duidelijk overzicht wordt gegeven van de
ontwikkeling van den Barokstijl. Door haar work over Arius
QuOlien had Dr. Gabriels de a►andadht op Ach getrokkken ;
haar werk was als de grondsiag voor verdere studie. Dat een
synthesis van haar hand ons welkom is, behoeft dan ook
geen betoog.
Het zal echter niemmand ontgaan dat een volle►dige geschiedenis van de Beeidhouwkunst yin de XVIIe eeuw nog niet kan
opgemnalaskt worden bij gebre►k aan monoggrapihieen, die de
noo&ige fgegevens, door archiefstuikklen gestaaf d, moeten verstrekken. Wij bezitten welis►walar enkele zulike werken en willen
hier terloops wijzen op de onlangs verschenen studie over
Lucas Faydherbe van de hand van Broeder Libertus, door
De Sikkel keurig uitgegeven. Zulke studien, die tevens de
arohi'efstukken overdrukken, ijn van het hoogste belang, omdat
zij met zekerheid weaken aan een bepaalden kunstenaar toekennen en tevens vaste data aangeven, die als zooveele mijlpalen
Aden nog of be leggen weg bepalen. In de boekerij van het
Hooger Kunstinstituut to Gent, berust een monographie van
Dr. Leyssens over den beeldhouwer Hans Van Mildert. Mogen
wij missc^hlien hopen dat ook dit werk spoedig zal Verschijnen ?
(1) Geschiedenlis van de Vlaaxnsche Kunst, onder leiding van Prof.
Dr. Ir. Stars. Leurs. All. 15, 16, 17. — Uitgeverij De Sikkel, Antwerpen.
16 fr. per aflevering.
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Maar hoevele andere kunstenaars, die nochtans de aandacht
overwaard zijn, wacihten nog steeds op een studie ? Hoe vele
werken kunnen nog niet met zekerheki toegekend worden aan
een bepaalden kunstenaar ? Daarenboven worden al te dikwijis
verkeerde toeschrijvingen en data in artikels en bijdragen
zonder eenig nader onderzoek overgenomen uit bestaande
werken. Geduldig arahilefwerk, gepaar¼i met een ernstige ontleding van de werken, kan +alleen helpen tdt het opbouwen van
een vo'lledige gesehiedenis. Een tijdig opgemaakte synthesis
is nochtans noodzakelijk en moet ons dan een overzicht geven
van wat reeds bereikt werd en tevens de 1eemten aantoonen,
die nog aan te vullen zijn.
Dr. Gabriels verkoos de hoofdindeeling : Vroeg-, Hoog- en
Laat Barok, nom dan Naar studie verder uit be werken naar
de 'toonsangevende famillilen en beeldihouwers.
<< De centrale figuur van den Barak in Vlaanderen is niemand
minder dan Rubens zelf, , die heel ode nieuwe kunstinrichting
en al Naar uitingen : bouw- en beeldhouwkunst, schilder- en
graveerkunsat, onder zijn dictatoriale macdht bedwingt. >> Zijn
medewerkers vormen dan ook Teen eerste ploeg (1610-1640) .
Velen onder hen zijn woowel beeldhouwer lals architect.
Wat hen kenschetst is << dat ij nog gebonden sdhijnen aan
het Academisme. Gr►ootsdh, monumentaal is hun vizie, wat
'droog hun techniek, die nog de Rubeniaanscohe sappigheid
mist >>.
Over de kunstenaars zeif, die tot deze groep behooren,
vinden wij bier spijtig genoeg, zeer weinig gegevens ; voor
een enkele hunner wordt ihet jaar van overlijiden aangegeven
en dan nog met een vraagteeken. De beperkte plaatsruimte
zal wel oorzaak zijn van deze uiterste beknoptheid.
Van het << tweede geslacht >> worden enkele leidende kunstenw;ars uitvoeriger behandeld. Zoo : de Duquesnoy's : Jeroom I
en II, Frans en eindelijk Artus Quellien de Oudere, de leider
van deze tweede ploeg barokbeeldhouwers ; die onder de << Quellienstiffi >> (1640-1670) worden gerangsohikt. Het is << de meest
specifieke Vlaamsche richting in ode evoluti-e van de Barokke
beeldhouwkunst >>. Aan Ludovicus Wiliemsen, Luc Faydherbe,
Rombout Pauwels, Rombout Verhulst wordt eveneens met
enkele woorden herinnerd. Hoeven wij te zeggen dat dit gedeelte
het beste van deze bijdrage its ?
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Eindelijk de Laat-Barok : << waarbij de sierlijkheid het haalt
van de kracht, waarbij in het tweegevecht ruimte-massa de
ma ssa, haar geslotenheid moet inboeten en allengs haar kontoeren z'iet openbreken en zich verrder verdeelen >>. Thans is het
sdhoonheidsideaai geworden : << slankfheid en lenigheid der
vormen en graciele prroporties .
De waarde van deze bijdrage ligt voornamelijk in het
nauwkeurig opteekenen van de kenmerken van de drie barokperioden. Spijtig dat Dr. Gabriels ethter ook minder zekere
en zelfs onnauwkeurige toeschrijvingen overneemt, dit waarschijnlijk bij gebrek aan bepaalde gegevens. We willen er hier
enkele aanstippen. Bij den naam van Hans Van Mildert wordt
een altaar aangegeven in de Jezuleten kerk te Antwerpen, naar
teekening van Rubens. Dat deze laatste de teekening maakte
is algemeen bekend, dat Van Mildert dikwijls werkte naar
teekeningen van den grooten meester is eveneens bewezer_,
ma'ar dat is nog geen bewijs dat Hans Van Mildert dit altaar
uitvoerde. En waarom de Scheldegod (Sc^heldepoort te Antwerpen) aan Erasmus Quellien I toesehrijven, zij het dan ook
met een vraagteeken ? Vroeger voniden wij het beeld op naam
van Hans Van Mildert, a'lhoewel P. Genard in 1885 reeds dc
rekening overdrukte, waardoor wij vernemen dat : << Huybrecht
an den Eynde, beeltsnyder, de somme van seven hondert
ponden Artois, ter saken van het maiken ende snyden de figure
Schlakius, liggende buyten naden Schelde, boven denyeuw poorte
van Mayersgat... >> heeft ontvangen.
Voor Peeter Verbruggen den Ouden worden de jaart-a:llen
1608-1687 opgegeven ; opzoek•gen, die wij dedenover dezen
beelidhouwer, laten ions toe de geboortedatum vast te stellen
op 1615. En waarop steunt Mevr. Gabriels om te beweren dat
deze beeldhouwer zijn kunst leerde te Rome van Duquesnoy ?
Is hij wel ooit te Rome geweest ?
Nag een laatste terechtwijzing : het hoogaltaar van St. Andrieskerk te Antwerpen wordt hier toegeschreven aan Hendrik
Verbruggen. Dit gebeurde waarschijnlijk als gevolg van het
artikel van Jos. Casier, die tevens 1655 als geboortedatum
voor dezen beeldhouwer aangeeft. Daar nu het altaar ontr
worpen en begonnen werd in 1665 — het werd slechts in
1729 voltooid door Willem Ignatius Kerrickx — was Hendrik
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Verbruggen slechhts 10 jaar gaud. Weliswaar vinden wij in de
registers van de St. Bernardus abdij, die Casier raadpleegde
en dewelke wij eveneens to Bornthem gingen dosorbiaderien :
' designatore yet scuiptore Henrico Verbrugghen >>. Doch dat
hier een vergissing begaan ward bewijst vooreerst de ouderdom
van Hendrik Verbruggen en ook de volgende uittreiksels uit
het register : << ...Domino Henrico Verbrugio seniore >>; en verder : << ...et opus artificis manus Domini Henrici Verbruggen
Patric, filius enzm ejusdem nominils, major Brat arahitectus
quam statuarius : hujus inventionis est Altare omnino magnificum Reverendorum Patrum Augustinianorum Antverpie>>. Het
is dus duidelijk, dat de schrijver << Vader >> Verbruggen, d.i.
Peeter, bedoelt.
Deze enkele terecihtwijzingen willlen de waarde van deze
bijdrage niet verminderen. Wij meenen dat wie een goad en
vlot gesahreven overzicht van de XVII eeuwsehe beeldhouwkunst zoekt, !bier zal vinden wat hij verlangt.
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Op zoek Haar Bondgenooten I
door Prof. Dr. J. A. VAN HOUTTE.

De tijd die ver1oopen is sedert de a!anheohtig van Bohemen
en Maravie door het Duitsche Rijk is evenmin als deze aanhedliting zelf bevox der'lijk geweest voor de toe^komst van de
samenleving der vo'lkeren in het Oude Europa. Het eerste
gevolg van de Duitsche rnachtsthad van 16 Maart j.1. is geweest dat een geest van diep wantrouwen over de Europeesche
politick is komen zweven, waarvan we'lliaht mensc!helijkerwijze
geen opklaring meer te verwachten is zonder een nieuwe afrekening, die voorzeker nog sneer dan deze van 1914-1918 in
een ontzettend bloedbad zou ontaarden. Iedere mogendheid in
Europa is zidh dit wel bewust. Maar iedere mogendh6i+d ac ht
zieh aak te staan op dit punt waar een adhteruitwijken nJiet
meer uit te voeren is zonder de heiligste belangen van haar
politick to kort to doen. Hierin 'ligt de tra;giek van het hedendaagsche gebeuren, dat ons Oude Werelddeel te kiln is ggeworden om aan de uitbundige ievenskracht van de groote natien
de ontwikkeling te verzekeren waarop zij achten recht te hthben zonder dat onmirddel'lijk geheel het moeizaam. opgebouwde
Europeesdhe evenwiclht dreigt te bezwijken. Motht dan nog een
buitenstaanide maaht in staat zijn om den Gordiaanschen knoop
los te maken zonder dat hij met het zwaard moete doorgehakt
worden. Zuiks kon de beteekenis geweest zijn van de vredeboodschap van President Roosevelt. De gabjectivit6it gebiedt
ons echter aan te m,erken dat jifist haar bron haar a'lle kansen
ontnam om haar doel te bereiken. De Amerikaansche regering
en het Amerikaansche yolk, die zich sedert geruimen tijd aan
onndub`belzinnige uitingen van iafkeer en vijandsehap tegen
Duitschland en Itali; overleverden, waren toch zeker wel de
laatste onder de instanties die door de As-mogendheden als
,
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schei►dsrechters of bemiddde'laars konrden in aananerking komen.
Ook Z. H. de Paus schijnt pogingen te hthben aangewend oin
ode spanning te laten afne+men. Zijn tussche komst had de
groot verdienste van niet in het minst theatraal to zijn, zooals
het Amerik►aansche 'initiatief. . Daarom juist is het onmogelijk
te oordeelen over de gevolgen die zij bewerkte. Een ding is
ec+hter zeker : zij 1ieef t tenminste, zooals de pseudo-bemiddeling van Roosevelt, den toestand niet verergerd, maar werd
en dat is voor ons, Katiholiekcn, een weldoende gevoel door
alle mogendheden die werden aangesproken, met erbied en
sympathie in ontvangst genomen.
•

Afgezien van deze aanzetting tot bedaring, heeft de pol+itiek der +groote Europeesche mogendbeden in de jongste weken
!het kenmerk gedragen an een ikoortssachtig zoeken naar bondgenooten. Zoohaast de aanhedhting van Bohemen en Moravie
een voltrokken felt was 'gewottden, naam Groot-Brittannie de
leiding van deze •ieuwe coalitiepo!litiek die, door haar g+erichtzijn tegen Ide 1hegemonie van een bepaalden staat en zelfs van
den bepaal+den man, zoo sterk herinnert aan de geschiedenis
van den strijd tegen het Napoleontisohe Frankrijk. Van meet
af aan ver+l►i^ep ieohter ditmaal de Bi itsche houding tegenover
Duitsdhland in eng accoord met deze van Frankrijk, waarme^de
het w►eiiswaar door geen geschreven verbintenissen is vereemg(l buiten het geval van een rechtstreekscihen aanval van
DuitscJhland op Frankrijk, maar waaraan een enge gemeenschap van belangen haar laat aanleunen. Zonder Frankrijk's
hulp is het relatief kle'ine en weinig bevolkte Groot-Brittannie
niet te verdedigen; zonder den steun van Engeland kan Frankrijk green stand houden tegen de veel volkrijker soldatenvolkeren van Midden-Europa. Van het oogenblik af dat er voor
Groot-Brittannie opnieuw geva'ar begon te dreigen unit MiddenEuropa, is de Entente Cordiale, waarover vele Franschen voor
een tiental jaren wanhoopten, heropgiesta;a,n. Geen twijfel of zij
zal de Europeesche plitiek blijven beheerschen totadat dit ;ge-

vaar is geweken.
Een veel 'ingewikkelder vr+aagstuk was voor Groot-Brittannie
de vraag naar andere bondgenooten. Gezien Italie nu eenmaal
niet in aanmeeking kon komen, bleef alleen het Oosten van
het continent over. De Duitschers hebben aan de pogingen van
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Engeland om aldaar een reeks steunpunten op te richten, den
naam van omsingeling gegeven. Ongetwijfeld is deze, geografisch gezien, volkoinen gewettigd. Het komt ons echter voor
alsof er daarmee hoegenaamd geen nieuwigheid is gemoeid. Het
is steeds de leidende gedachte geweest van de machti:gste vender
ode Westersche mogendheden, vroeger Frankrijk, thans Engeland, bondgenooten te vinden in Chet Oosten, Van^af het verbond van Frans I met den Grooten Turk (1526) tot aan het
net van bonidgenootsohappen, door Frankrijk gesloten onmiddel'lijk na den wereldoorlog. En ditmaal was er, in de Britsche
opvatting, des te meer reden toe, dat Duitschiand door zijn
regelm^atigen vooruitgang naar het Oosten toe, een solidariteit
van belangen schiep tusschen die Oostelijke naburen van het
Rijk, en de regeering -van Londen. Ten alien prijze wil Engeland het Duitsehe Rijk afhouden van de Midde'1landsche Zee
en van de naburige wateren. Vandaar zijn hardnekkig strewn
om a11e verdere vorderingen van de Duitsche macht in de richting van Polen te verhinderen. Want moest deze staat een
rdeuw Bo!hemen worden, dan zouden de voorposten van het
Duitsche Rijk aan de Oekraine li!ggen, en het ware niet de
eerste maal dat dit landschap een roil ou spelen in de Duitsche
expansiedraomen. Veertien dagen na de aanhhethting van
Bohlemen, op 31 Maart j.1., gaf Londen dan ook zijn waarborg
aan Warschau. Thans zijn de beweegredenen van deze eenzijdige
belofte van steun duidelijker geworden : enkele dagen tevoren
had het Rijk zijn rvoorste'llen betreffende regeling van de kwestie van Danzig en van het corridor aan Polen overgemaakt.
Polen shad afwijzend geantwoord op het plan an een exterritoriale autostrade aan te leggen door zijn Pommersche gebieden
de les van Tsjeohoslowakije had vruchten gedra+gen en
van een terugkeer van Danzig tot Duitschland, en Wilde thans
blijkbaar een verzekering bekomen tegen de gevolgen van de
Duitsohe ontstemming diennaangaande. Niets was beter tie bebegrijpen. Het was echter, o.i. een sle4 hte dienst then de heer
Beck aan de Europeesehe rust bewees, met deze garantie te
laten omzetten in een wederkeerig pact van onderlingen bijstand. Zulks was inuners een overboddige keuze van standpunt,
die a'lleen de spanning kon erger maken. Iedereen wist dat bij
een anval van Duitsehiand op Pklen, dit land 'door de Britsche
Weermacht zou werden bijgestaan, en het was onnoodig het
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op de daken uit te schreeuwen, wat door het Duitsche Rijk a'ls
een provocatie moest worden opgenomen. Het is niet zonder
eenige voldoening dat wij naar ions eigen land en naar de Nederlantlen zien, waarvan de integriteit door de mogendheden is
gewaarborgd, zonder tegenprestatie, omidat zij een onm'isbaar
element van evenwicht uitm aken. Ook Polen is dat, en daarom
ware het wellicht be►hendiger geweest den storm to laten over
het land heenwaaien. Terwijl thans de Duitscdh-Poolsche betrekkingen bepaald allerslec!htst zijn geworden, en de herhaalde
erge incidenten in het gebied van Danzig een bestendig gevaar
u-itmaken voor den Europeeschen vrede.
De houding van de meeste onder de landen die aldus door
Engeland werden gesoiliciteerd, was dan ook veel omzichtiger.
Bijzonder merkwaardig was deze van Roemenie", wellicht het
land dat tengevolge van zijn rijkdom aan grondstoffen, van
zijn ligging aan de Donau, van de aanwezigheid van een
sterk en aangesloten Duitsche minderheid, een van de meest
bedreigde posten scheen in het woelige Midden-Europa. De
sluiting van een economisch accoord, op 23 Maart, daags
na de aanhhechting van Memel bij het Duitsche Rijk, +kwam aan
de Engelsche diplomatie voor als een bedenkelij'k voorteeken.
Weijiswaar zijn de cllausu'les van deze overeenkomst tamelijk
vaag en, vooral in het Oosten, voor alle interpretaties vatbaar!
Maar de sluiting ervan was todh ontegensprekelijk een succes
voor Berlijn. Londen haastte Jic i dan ook om een duidelijken
blijk to geven van zijn << belangstel-ling >> voor dit gedeelte van
de Donau-gebleden. Op 13 April weed inderdaad, maar zonder
wederkeerigheid, een Fransch-Engelsohe waarborg aan Roemenie verstrekt, terzelfdertijde als aan Griekenland. Het geval
van dit gland was per overigens nog een heel ander dan het Roemeensche. Door den weinig luisterrijken aanval op zijn protect©raat Albani +e, had Italic, en daarmede de as Rome-Berlijn, voet
gevat op den Balkan. Het gevaar was dus voor Griekenliand,
volgens de Engelsche opvatting, gelegen in een eventueele
poging van Italië om zijn macht verder over Grieksch gebied
uit te breiden. Hierbij nu heeft Engeland een uitzonderlijk
intieresse. Inderrdaad, zonder eenige dipiomatische verplichting,
is .het in Griekenland peen vast gevestigd gebruik de Britsche
sohepen van de Middellandsche Zeevloot in de Gri-eksche havens
te -:pproviandeeren, wat natuurlijk in een eventueelen oorlog
,
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een onschatbaar voordeel kan zijn. Nu kan men zich +g makkelift voorstelien Wat daarvan zou geworden moest b.v. het eiland
Korfoe in Italiaansch bezit overgaan. Britsche voorzorgmaatrogelen zouden wellicht een sympathieken weerklank hebben
gevonden In de Grieksche gemoederen : te Athene heersc^ht
klaarblijkelijk, om redenen van . egime-verwantschap, een vrij
warme bewondering voor Dultsch1and, dat overigens voor de
Grieksche industrie de voorniamste afnemer is. Da'arentegen
koestert men er een diep wantrouwen tegenover Italle", waaraan men de somberste plannen toesdhrijft in verban'd met de
beheersching van de vo'lkeren om hleen de Oude Wereldzee, , en
wien men het niet ten go6de 'houdt dat het gebieden met Grie±ksche bevolking, den archipel van Rahodos, bezet houdt. Dan
Loch waren de Grieken zoo verstandig niet toe te geven aan Wat
wellicht hun eerste indruk was, en lieten zij niets van hun
onbh►agen blijken naar aanleiding van de Italiaansche expansie. Ook hi-er void de Bx tsch-Fransdhe ver+kllaring van terr+itoriale garantie geen weerkiank.
Tenslotte was er nog Joegoslavie. Dit land was amper
minder dan Griekenland getroffen door de bezetting van
Alban^ie, in ze^kere opzichten was het dat zelfs meer. Door zijn
positie aan een Mnnenzee, beteekende de bezetting Van Valona,
weiniig sneer dan 100 )km. van Otranto afgelegen, dat de
Adriatische Zee in geval van nood +gebl kkeerd zou wor'den
door de Ita'liaansc he vloot, Waardoor dan het beste deel van
de Joegoslavische vrijhheid van han'delen verloren zou gaan.
Niettemin werden de gebeurtenissen van Goeden Vrijdag te
Beligrado zeer rustig en kalm opgenomen. Zoo rusting zelfs dat
de vraag werd gestelld, en inderdaad wel niet heelema ►a'l on1gegrond lijkt, of Joegaslavie soms ook niet in de rij van de
dynamiscrhe >> mogendhdden was opgenomen geworden. Ontegensprekelijk houden sommige imiddens te Belgadro begeerige oogen gericht op Saloniki, en streven zooals weleer de
Donau-monarchic, naar een uitweg op die Ege sch ►e 'Zee, die
s1 chts 100 km. van de zurdergrens afgelegen is. Het is bekend
hoe ook Boetigarije denzelfden dim koestert, zoodat Griekenland in deee hypothetisthe combinatie het gel^ag zou te betalen
hebben. Wat er ook van zij, Joegoslavie" heft zelfs niet de meest
onbeduidende garantie-belof to 'aangenomen, uit vrees van daarmede den sc}hijn te hebben de as-mogendheden te wantrouwen,
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of te verdenken. Het heeft er allen schijn van dat Beigrado,
7Jcd7ang het zelf niet wordt aangevallen, zijn hoop stelt op een
poiitieok van welwillende neutraliteit voor de Centrale Mogend.heden. Hoewel vermoedelijk minder << weiwillend >>, is de houding van de andere twee leden van de Balkan-Entente, Griekenland en Roemenli , tot hiertoe evenzeer neutraal gebleken, terwijl Boellgarije schijn bar mocilijk van het gevoig van de as
kan worden iossgemaakt. Alles samen genomen beef t dus de
Britsche verkenning naar bondgenooten in den Balkan weinig
bijval geoogst. Eenigszins antlers 1s het verloopen met Turkije.
De Turksche staat be!kleedt in dit gebied der Oostelijke
Midddeil'andsche Zee een sleutelpositie tengevolge van het bezit
der zeeengten, Bosphorus en Dardanellen, welke den toegang
tot de Zwarte Zee be!heersdhen. Daarom was zijn medewerking
voor Groot-Brittannle" een kapitale kwestie, daar deze steun
lederen aanslag ter zee op Roemenie" sahier onmogelijk maakte.
Omgekeerd was het voor de Centrale Mogendheden, afgezien
van hypothetisdhe aanvalspiannen, een kwestie van diplomatisch prestige, te verhinderen dat Turkije openlijk het vijandelijk
kamp ging vervoegen. Te then einde zond het Duitsche Rijk
zijn besten diplomaat, den heer von Papen, ter plaatse, en
ging het vterder kwistig om met handelskredieten, waarvan er
op eenmaal 100 millioen Reichsmark aan Ankara werden toegestaan. Niets van dit al'les moeht evenwwel baten, en Turkije
sloot zidh bij het Fransth-Engelsdhe blok aan. Daarvoor pleitten immers eveneens verschillende redenen. Voorzeker had
Turkije even weinig belang als de Westersche mogendheden bij
de vestiging van een nieuw^e groote moigendheid aan de Donaumonding en daarmede aan de Zwarte Zee, met het gevolg dat
diet status-quo van Turksah-Russisch evenwicht binnen deze
wateren werd verbroken. Maar daarvoor moest het geenszins
zijn neutraliteit opgeven. In werkelijkheid schijnt het wel dat
de « officieele >> intrede van Italie in de Balkanpolitiek tengevolge van de zuivere en eenvoudige inlijving van Albania,
de gezagvoerders van Ankara sterk ongunstig heeft beinvloed,
met het vooruitzicht van verdere ondernemingen in deze gebi€den in een nabij verschiet te brengen. Voor Turkije is Italia
immers geen voorwerp van overmatige sympathien, daar de
Dodekanesos, weliswaar Grieksch van bevolking, een onmiddellijke bedreiging kan uitmaken tegen de Turksche kust. Ten-
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Slotte heeft ook Groot-Brittannie aan Turkije cen prijs betaald,
juister gesproken, beloof d, weliswaar net op z' jn debt miaar ...
op dat van Frankrijk, of van het Fransch!e invloedsgebied
Syrie. Ondanks ode geringe uitgestroktheid en bevolking van
den zgn. Sandsjak van Alexandrette, heeft Ankara den terugkeer ervan tot het Turksche Rijk tot een levenskwestie van zijn
diplomatisch beleid verheven. Het Engelsch-Turksche accoord
van 12 Mel j.1. Was dan ook sledhts voorloopig ; er moesten
nog een aantal modaliteiten werden geregeld. Men versta daaronder vooral de sluiting van een accoord met Frankrijk, waardoor de kwestie van Alexandrette zou geregeM worden. Eerst
daarna zou Turkije bereid worden gevonden om ziahi o konie
in het <<front der demokratiën » to 14aten inlijven.
Een uiterst del1kaat vratagstuk was tenslotte nog voor
Groot-Brittannie het betrokken van Rusland bij het bondgenootsdhap. Het experiment 'van de Triple Entente van voor
den wereldoorlog Beet nu eenma+al den sterken indruk gelaten
dat een Fransch-Enmge1sah verbond tegen de Centrale Mogendheden tot leen driehok moet worden uitgebrei'd, waarvan een
der hoeken te Mo-gkjou zou liggen. Daartegenover ston'd het
diepe wantrouwen dat ihet me^rendeel der Wester'lingen tegen
de bols jew stische machthebbers koestert. In Engeland kwamen
nog andere aspecten de zaak ingewikkelder maken. Een niet
onaardig gedeelte van de georgaaniseerde mnadhten die op het
openbaar Leven invloed ultaefenen Trade Unions, lilga voor
Aden Volkerenbond e.a. propageerden het denkbeeld dat de
anti-Duitsche coalitie veel van haar gewioht wu verliezen
indien de Russische kolos daarvan geen deel uitmaakte. Deze
reeks van o m stand ghe den gaf aaneiding tot een zeer eigenaardig comediespelletje, dat op het oogenblik dat wij schrijven,
nog steeds voortduurt. Wij zijn overtuig ►d dat de verantwoordetlijke Britec^he staatsli den in geenen deele een ailiantie met de
Sowjets wensdhen, notch ooit, buiten wellicht een kort oogenblik
van paniekstemming, gewenscht hebben. Is het niet het open'lijk doel van het huidige Rusland van een oorlog gebruik `tie
maken om de were'ldrevolutie uit te lokken, wat ongetwijfeld
zou bevorderd worden door een coalitie-verhouding ermede?
Zonder verder rekening te houden met den diepen afkeer Bien
de ernstige bondgenooten, of eventueele sympathiseerenden,
tegenover de Sowjets koesteren. Niettemin waren de heer
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Chamberlain en lord Halifax verplic!ht, onder den drang van
de openbare meening, tenmiinste van het gedeelte ervan dat
werke^lijk openbaar is, met het Kremlin te onderhandelen. Oak
daar overigens h'ad men weinig behoefte om de Westersche
landen steun toe te zeggen, en in dat verband is het opmerkenswaardig hoe correct in de jongste zes of acht maanden
de betrekkingen tussoohen Berlijn en Moskou zijn geworden.
Tenzij ... de prijs ervoor betaald werd. Dan misschien zou een
Russiseh-Engelsche alliantie de reeds bestaande, maar eer
onbepaalde Russsisc'h-Fransche komen ontdubbelen. Het kwam
er alleen op aan den prijs zoo hoog te stellen, dat het betalen
ervan het risico van oorlog zou vergelden. Wij kennen hem
thans. De Saw jets vragen niet minder dan een garantie van al
hun e`ilgen grenzen in ruil voor een waarborg voor den statusquo in Oost-Europa, een garantie b.v. van hun grenzen tegenover Japan, in ruil voor een belofte Fran►krijk en Engeland,
Ellen en Roemenie te !helpen, een belofte waarvoor iaatstgenoemde staten geen groot enthoesiasme koesteren, want gelheel hun 1gescli iedenis bewijst dat wanner de Russen als
vrienden bij 'hen komen, hun vr ►iendsc+hap zoo vuri'g is dat
zij niet meer weg te krijgen zijn, nog veel minder dan als tegenstrevers in een oorlog. Zal Engeland den prijs betalen ? Het is
nog onbekend. Maar een ding lij►kt wel heel waarschijnlijk : dat
de koop niet dan met tegenzin zal gesloten worden. Er zijn
zul'ke oogenblikken wa a rin de drukking van een openbare meen'ing op 's lands bestuur iets anders meebrengt dan voordeelen ... En een ander ding is zeker : dat een versterking van
de banden tusschen Engeland en Rusland automatisch deze
tusschen Louden en de conservatiev staten van het OostEuropeesch gebied zullen verzwakken, en dus de diplomatische
situatie van de Centrale Mogendheden verbeteren.
Overigens zou de intrede van de Sowj;ets in de Groote Coalitie wellicht een verder, onaangenaam gevolg kunnen hebben :
een duidelijker keuze van standpunt vanwege Japan. Sedert
eenigen tijd vertoont het anti-komintern-pact niet meer de
homogenelteit welke het in den beginne bezat, omdat de verhoudingen in de wereldpoli•iek sedertdien diep zijn gewijzigd
geworden. Ongetwijfeld is de Duitseh-Italiaansche solidariteit
er een zeer sterke, en het formeele ailiantie-verdrag van 22 Mei
lijkt ons alleen een paar vanzelf vaststaande dingen op papier
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te hebben geboekt, met wellicht een paar wederzijdsche waarborgen tegen het in-den-steek4aten op het 1 atste oogenblik,
genre 1914-1915. Wanneer echter Duitschland en Japan in
November 1936 het oorspronkelijke anti-komintern-verdrag af.
sloten, waar klaarblijkelijk ook militaire clausules waren over
eengekomen, was er een gemeensohappelijke « Public Enemy
no 1.v: de Sowjetunie. Welnu, wij herhalen het, de Dujtsch-bdlsjewistische tegenstelling sohijnt in den jongsten tijd heel
wat getemperd te zijn, en 'bet is eer waarschijnlijk dat, moest
Rusland in peen Europeesch conflict zijn neutraliteit han'dhaven,
Japan het ierin zou navolgen, met de niet onverstandige be-rekening onn van de algemeene verzwakking van de Europee-sohe grootm'achten g^ebruik te yin aiken, om nog een paar winst.
gevende operaties te verwezenlijken in het kader van zijn plan.
van Aziatische hegemonie. Integendeel, moest de Sowjetunie
aan de zijde van Engeland en Frankrijk tusschenkomen op de
Europeesche krijgstooneelen, dan zou Japan naar alle waarsehijniijkheid zijn wapens tegen Rusland keeren, tegelij'kertijd
als tegen de Europeesche koloniale rijken in het Verre Oosten,
die inderdaad in geval van algemeenen oorlog moeilijk te ver-dedigen zijn. Want, dat lijkt ons joist het gevolg te zullen zijn
van de Russische tussc`henkomst, dat tie Europeesche oorlog
waarop iedereen zich voorbereidt, en dien de Voorzienheid.
moge afwenden, een nieuwe wereldoorlog zou worden, in een
nog veel valkomener beteekenis dan voor vijf en twintig jaren.
Toen immers is er practisch gesproken, afgezien van koloniale
bezettings- en ;guerillatochten, maar een tooneel der vijandelijkheden geweest. In de hypothese die wij beschreven zouden
de 'krijgsverrichtingen niet meer tot een continent zijn beperkt.
En men durft amper denken op het uitzicht dat ditmaal niet
meer Europa alleen, maar geheel de wereld na of loop van slit
titanisch gebeuren zou vertoonen.

,
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t rodsdlenst.
H. V. MORTON, In de voetstappen van den Meester. — Leopold, 'a Gravenhagen, 1938, 358 biz., f. 3,75.
Wie Mortons' Paulusboek 1as, en nu dit Christusbaek te zien kri jgt, zal
glimlachen en spontaan zijn hand uitsteken, als bij de ontmoeting van een
Ieuken, knappen en vromen vriend. a Vertel nog wat over die oude dingen >>.
En gewillig, totaal pretentieloos, begint de fellow : maar 't is al splinternieuw. U hebt op de voetstappen van Paulus Jeruzalem bezocht : u keert er
weer op de voetstappen van Christus, en u ziet Jeruzalem weer geheel anders.
Mortons' genre is onbeschrijfelijk : hij alleen kan zijn genre bepalen. Wij
meenden een typische bladzijde aan te halen, maar stonden voor een onmogelijke keus : elke bladzijde is typiek. Hij is tegelijk essayist, toerist, folklorist,
historicus, orientalist ; hij is schilder, miniaturist en geweldig landschapschilder, en caricaturist ; dichter, beurtelings lyrisch, episch, dramatisch,
idyllisch. Bovenal en aldoor is hij geloovig en vroom christelijk pelgrim. Wat
daar wemelt in een enkel alinea ! Hij is altijd luchtig, soms kluchtig, steeds
eerbiedig, plots ontroerend : het tafereel van den bulgaarschen boer bij het
H. Graf b. v. is aangrijpend-mooi. Al wat deze geleerde achter zijn oogen
ziet, maakt hem zoo buitengewoon opmerkzaam voor alles wat hij hier voor
zijn oogen ziet wemelen. Geen detail ontgaat hem, en dadelijk legt hij het vast
in een woord, een adjectief, een beeld, een suggestie.
Het geheim van dit boeiend genre is o. 1. de discretie van dezen rasechten
Angelsakser. Hij weet enorm veel en hij weet het zeer secuur : maar u verneemt het alles, als bij toeval. Geweldige kultuur-historische perspectieven
worden opengeworpen, achteloos als het ware en passant. Zijn volgehouden
en ingehouden schalkschheid dekt diepe en zeer fijne emotie : u zoudt denken :
een liefhebber, en telkens opnieuw wordt u verrast door een zeer diepe liefde.
Schrijver is: Protestant : ho igst zelden — een paar keeren — kan men het
merken aan een woord dat, in de vertaling althans, niet <<katholiek>> klinkt.
Maar geheel het werk is gedragen niet enkel door echt-christelijk geloof in den
Godmensch, maar door een innige en zuivere vroomheid.
In de feestelijke rij der moderne Christusboeken neemt M. een eigen plaats
in, Kzijn» plaats. Wat hij ziet hebben velen voor hem gezien en beschreven;
maar zooals hij het ziet, zag het, voor hem, niemand. Het is, na zooveel
exploraties, de ontdekking van Jezus' land en yolk. M. volgt geen chronologische, noch topographische, noch welke orde dan ook : u hebt den indruk,
hij kuiert en praat er zoo maar op los. En toch gaat alles naar een doel;
geen oogenblik ver!1aa hij de voetstappen van den Meester.
Wij hebben den Engelschen tekst niet gezien ; maar wij gissen, op grond
van deze vertaling, dat alleen een taal- en stijlvirtuoos het proza van Morton,
met al zijn schakeeringen kan weergeven. Het werk van Barky Wolf is
meesterwerk.
L. Arts

H. HELMER, C. SS. R., Er is nog veel te doen. -- Malmberg, 's Hertogenbosch, Tweede Druk, 1938, 280 b1z., f. 1,50.
Alle priesters en opvoeders moesten dit boek lezen : ze vinden er een schat
van nuttige aanmerkingen, die hen doen nadenken, al zijn ze het miss chien
niet altijd eens met den Eerw. Schrijver. Deze drukt vooral op meer sarnenwerking tusschen ouders, meesters en priesters ; op kindschap Gods en
gemeenschap der heiligen; op karaktervorming, wilsoefening en zelfbeheersching; op de opvoedkundige waarde van onze geloofswaarheden; op een juiste
opvatting van schuld en zonde ; op de kennis van Christus ; op den waren zin
van het gebed, dat niet louter een formulen-prevelen zijn mag; op de gepaste
wijze van Mis-hooren ; op kinderretraites ; op het afkeurenswaardige in het
inrichten van <<schoolbiecht>> en Algemeene Communion enz. enz. Zeker mag
men den godsdienst niet al te negatief voorstellen als een aaneenschakeling
van verboden dingen, noch al het natuurlijke als uit den booze. Hoofdstuk XI
en XII zijn bijna uitsluitend aangepast aan nederlandsche toestanden.
Minimiseert de Schrijver niet te zeer de eventueele zware verantwoordelijkheid bij kinderen? De zware subjectieve schuld wordt toch niet onmogelijk
gemaakt door vrees of tegenzin, maar slechts door onvoldoend besef van de
zwaarwichtigheid der overtreding (wat in kinderen kan voorkomen) en aldus
door een onvolkomen toestemming.
,
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Zekere uitdrukkingen en redeneeringen zijn ietwat geheimzinrig, zoodat wtj
wat moeite hebben om er een juisten zin in te vinden (b.v. blz. 145 <<Vader of
moeder... kan een kind nooit verplich'ten to ^biechten» ; op ^b1z. 30 vlg. zou duideljjker moeten uitkomen welke aanhalingen men geenszins aannemen kan).
Wat ens echter niet aangenaaan aandoet Is de schier onafgebroken afkeurende
toon, alsof er niet veel goeds was in onze katholieke jeugdopvoeding. cEr is
nog veel te doen» voorzeker, maar sommige verwijten behooren niet zbd
tragisch en zoo ex cathedra voorgesteld, noch min of meer veralgemeend to
worden. Laten wij het den ijverigen priester en apostel der jeugd niet al to
zeer ton kwade duiden, dat zijn vurige overtuiging en liefde hem oratorio modo
deed schrijven. Elke wijze lezer zal er uit nemen wat in zijn handelwijze
dient verbeterd.
J. Salsmans

P. CONSTANTINUS, O. M. Cap., In God. Meditatie voor de rijpere_ jeugd,
voor elken dag. -- Brepols, Turnhout, 1936, 102 -blz., Fr. 20.
Niet minder dan 439 beschouwingen, volgens het Tijdeigen en het Feesteigen
der Kerk, met eenige overwegingen daartusschen over praktische punten voor
plichtbewuste christeli jke studenten. Daarbi j seen keur van geb.eden, en
Mis-, Biecht- en Cornmunieoefeningen. Overvloed van stof, zeer afwisselend,
tot dichtstukken toe, volgens de korte toespraken, welke de Eerw. Schrijver
'S morgens jaren lang hield voor zijn jongens. God zij dank, tegenwoordig
vraagt onze godvruchtige jeugd dikwlils naar een meditatieboek, tot verdieping van haar geestelijk leven : het is uitstekend apostolaat aan Bien
wensch tegemoet to komen. Maar niet zoozeer punten ter overweging, dan wel
geesteltjke lezing wordt hier geboden, en nog lijkt ze niet altijd aangepast
de mentalitelt onzer Vlaamsche jongens ;dens
de zouden trouwens in verwarring komen door den Hollandschen tekst der gebeden en door de Kvereenvoudigde spelling> . Het doet ons Teed dit boekje niet beter to kunnen aanbevelen.
J. Sals^mans

J. RALMOND, Celui qui Est. -- Desclee-De Brouwer, Parijs, 1939, 288
blz., Fr. 14.
Dit helder lichtend boekje over God — het derde deeltje van een systematische
godsdienstkursus — zal menig theologant en... menig professor, verzoenen met
het lastige en abstraote tractaat van de theodicee, Streng-systexnatisoh,
klassiek-thomistisch, hoogvulgariseerend, en tevens verheven-practisch zonder
moeite, zalvend zonder een zweem van gevoelerigheid, verheffend uit de
hoogte, bevattelljk en levendig zonden omhaal. Zeer warm aanbevoien.
L. Arts

Ons GeestelUk leven. De volmaaktheidsplicht van den priester. -- P.
Brand, Hilversum, 1939, 112 blz., Fr. 28.
Verslagen van de eerste reeks ascetische studiedagen voor priesters to
Stein (1938) . Het onderwerp werd streng beperkt : de volmaaktheidsplicht van
den priester, maar dan ook grondig, streng-wetenschappelijk, en alzijdig
behandeld. In hoever is de priester verplicht naar volmaaktheid to streven, uit
hoofde van zijn wijding, van zijn verhouding tot God, van zijn zending als
zielzorger, van zijn positie in de Kerk?
L. Arts

E. A. V. VERMAAS, Do Bellamy-beweging. -- P. Brand, Hilversum, 1939,
64 blz., Fr. 0.65.
Bellamy is een amerikaansch journalist, die bezorgd was om het jaar 2000
en stierf in 1898. Dee gegevvens verklaren reeds gedeelteli jk ztJn denkbeelden
en droombeelden ; verklaren ook het aktueele heropleven van zijn succes in
Nederland. Rustig, sober en klaar wordt zijn systeem van het christelijk
standpunt uit beoordeeld ; door een moralist en een ekonomist.
L. Arts

B. H. VANDENBERGHE, Chrysostomus, de grote redenaar. -- Standaardboekhandel, Antwerpen, 114 blz., Fr. 13.
eChrysotomus herleeft» inderdaad. Na een levensbeschrijving en een bloem-losing, krijgen we bier een boeiende, viotte stevige en levendige karakterstudie over den redenaar. Een kultuurbeeld van het oude Antiochie- evokeert
het kader waarin Chrysostomus geleefd en gewerkt heeft. Hier krugen we
niet zoozeer het beeld van den heilige, als van den mensch : den redenaar,
den moralist, den zedeprediker, den pleitbezorger der armen ; een heerlUk toonbeeld van den rnodernen grootstadszielzorger.
L. Arts
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Dr. W. LAMPEN, St. Gertrudis de Grote, P. Brand, Hilversum, 140 b1z.,
gen. Fr. $2 ; geb. Fr. 48.
Keurige, vrome, sombere en stevige ievensbeschrijving van een der meest
geniale, en begenadigde vrouwen uit de kerkgeschiedenis.
L. A.

WVsbegeerte.
Theologlsche Summa van den H. Thomas van Aquino, V, Over het Heelalbestuur (P. 1. Q. 103-119) . — Geloofsverdedigntg, Antwerpen, 1939,
368 blz., Fr. 35.
Dikwijls reeds hebben we de aandach,t van onze lezers gevestigd op de
groote onderneming der EE. PP. Dominicanen die met noeste volharding
wordt doorgevoerd, ni. de nederlandsche vertaling van de Summa.
In dit deel handelt de H. Thomas eerst over het heelalbestuur, of de
betrekking van het wereldgebeuren met God. Vervolgens over de manier waarop
een sch-epsel op het andere kan inwerken en wel eerst in de wereld der
engelen, dan in de natuur, en ten slotte bij de menschen. Voonzeker, veal
van daze quaestiones dragen den stempei van den tijd waarin ze werden
geschreven. De menschelijke geest was anders georienteerd dan nu, en
wetenschappelijk was hij niet zoo diep doorgedrongen in do natuurgeheimen.
Dikwijls echter zal men verrast worden door het diepe inzicht van den Aquiner
in problemen die nu actueel zijn of weer geworden zijn, b. v. in de quaesti.es
over het noodlot (116), en In het prachtig artikel : aKan de eene mensch
den anderen onderwUzen ? >> (117, I), waarvan ik enkel beet antwoord ad 3
aanhaal : zDe leeraar veroorzaakt niet het licht der rode in den leerling,
noch onmiddellijk de kenbeelden, maar door zijn doctrien beinvloedt hlj zijn
leerling, zoodat deze zelf door de kracht van zun verstand de gedachten vormt,
welker teekernen de leeraar uiterljjk voorhoudt )). In het door one gecursiveerde
liggen merkwaardige anticipaties van onze moderne opvattingen over actief
en aanschouwelijk onderwijs.
De vertaling is verzorgd en tracht de soberheld van het oorspronkelbke
to benaderen.
F. de Raedemacker

Handboek van Internationale moraal. — 'Standaardiboekhanndel, Antwerpen,
1939, 184 b1z., Fr. 15.
Dit handboek werd uitgegeven door den a Internationalen Studiekring voor
,Sociale Vraagstukken >, die onder de leiding staat van Z. E. Kardinaal Van
Roey, en veertig katholieke sociologen uit veertien landen groepeert. In 1936
verscheen een tweed-e druk van een Soclaal Handbook door dezelfde groepeering
in het licht gezonden. Het nieuwe handboek bevat vijf hoofdstukken van zeer
ongelUke lengte : 1. De menschelUke ,gemeenschap (gezin, staat, statengemeenschap) ; 2. De internationale ongeorganiseerde •emeenschap (rechten en
plichten van den Staat, colonisatie, een lange studie over vrede on oorlog) ;
3. De door overeenkomst tot stand gekomen organisatie der Internationale
maatschappo ; 4. De internationale gemeensahap volgens de eischen van
natuurrecht en christelijke orde (nationalism-e en internati-onalisme, Voikenbond) ; 5. Het individu+eel,e geweten en de Internationale moraal.
Over de belangrijkste en meest actueele problemen bezitten we dus in dit
boek een beknopte geautoriseerde katholieke verhandeling. De samenstellers
a&in zich wel bewust dat ziJ niet ex cathedra spreken, en dat sommige
meeningen kunnen betwifeld of aangevuld worden, maar ze hebben ook,
midden de huidige internationale en nationalle spanndngen het hoofd weten
koel to houden, zoodat er op geen enkele bladzijde eenige partijdigheid zelfs
kan vermoed worden. Dit handboek is een serene btjdrage tot een bluvende
internationale moraal. Het biedt teen uitstekende leiding aan voor ons oordeel
over de huidige Internationale bedrijvigheid.
F. De Raedemacker

L. BR UNSCHVICG, La raison et la religion. — Alcan, Parijs, 1939,
268 blz., Fr. 30.
Leon Brunschwiog is een denker die het consequente cartesiaanech rationalisme doortrekt en verrij.kt met de hedendaagsehe wetenschappelijke verworvenheden. Het hoogste wat de mensch bereiken kan, volgens hem, is het
onbaatzuchtig denken waarin hij zijn geesteli k ik ontdekt.
In het eerste deel van ztjn nieuw book : La raison et la religion, schetst hij
een contrast tusschen dat geestelijk ik dat, zelfgenoegzaam, zijn einddoel in
each zelf vindt, en het avitale ik>>. Met dit laatste bedoelt hij den mensoh
overgeleverd aan het eigenbelang en aan de sociale gewoonten. Ult dit vitale
ik ontstaat de vrees, de wereld der demonen en der goden, het imaginaire en
het zgn. transcendente, hetwelk niets anders is dan eon droombeeld.. Dat alles
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moet men verzaken wail men opst&jgen tot het geestelijk ik, waarin de immanente
God zich openbaart : acI1 est la verite eternelle en qui une &me pensante
acquiert le sentiment et 1'experience intime de 1'eterni,te de la pensee.,.
(blz. 74).

Na aldus den godsdienst to hebben her'ledd tot een loutere functie van
het denken, beproeft B. zijn stelling aanneembaar te maken door een soort
bewijsvoering ex absurdo. Onder den titel cLes disgraces de 1'eclectlsmex
doorlloopt hIj heel de geschiedenis van de wijsbegeerte, welke hij indeelt in een
platonische, een augustijnsche en een leibnitziaansche periode. En telkens
toont hij hoe de groote denkers vanaf Xenophanes tot aan Bergson, geaarzeld
hebben tusschen het louter idealistisch rationalisme en een ingebeelde
metaphysiea, tusschen het psychologische, als loutere denkfunctie gedachte ik,
en de substantieele ziel, tuaschhen het denken en het gelooven.
In dit tweede gedeelte vindt de lezer zeer schrandere analysen van de
meeste philosophische systemen, en van de moeili jkheden waarop ze stieten
wanneer ze het relatieve met het absolute, het immanente met het transcendente wilden verzoenen. Zoo b.v. bij Kant de overgang van het «refine Vernunfts

tot het moreel geloof. In de meeste gevall.en moeten we met B. instemmen
een ware synthese tusschen de versehillende princiepen die het bestaan van
den mensch bepalen, vindt men zelden, zelfs bij de grootste wijsgeeren : het
patente falen van Descartes is daarvoor een schitterend bewijs. Waar is het
ook dat haa. ^t alle wijsgeeren 'aanhoudend het <<eclectisme>> in den zin van B.

hebben beoefend. Maar dat •bewijst niet dat er geen synthese mogeiijk is
tusschen het tijdelijke en het eeuwige, tusschen natuur, mensch en God. De
bewijsvoering van B. zou alleen dan kunnen voldoen, wanneer hij alle groote
wijsgeerige systemen in zUn onderzoek had betrokken. Er is echter een enorme
leemte in zijn work : de thomistische theorie over de verhouding rede-geloof
wordt totaal over het hoofd gezien. Waarom een heel hoofdstuk aan de
4augustijnsche periode>> gewijd, en geen regel aan de thomistische ? Is het
misschien omdat St. Thomas zijn voile aandacht heeft geschonken aan het
probleem dat B. hier behandelt onder den titel van ((La Raison et la Religions?
De tijd• schijnt nochtans voorbij te zijn, waarin men, bij het behandelen van
dergelijke problemen, de thomistische synthese links kon laten liggen. Deze
gewilde leemte in de bewijsvoering van B. ontneemt hear alle kracht. Ik zeg
gewilde leemte, daar B. schrijvers citeert die hem ten minste enkele aanduidingen konden verschaffen over de positie van St Thomas, b. v. Brehier : La
philosophie au moyen-age.
F. De Raedemaeker

LADISLAS WITWICKI, La foi des eclaires. -- Alcan, Plarijs, 1939,
236 b1z., Fr. 40..
In dit boek heeft de schrijver den uitslag meegedeeld van een onderzoek
dat hij insteide over het geloof bij ontwikkelde katholieken. De Kproefpersonens
n oesten antwoorden op een aantal vragen van een Bests. Deze bestond in een
verhaal dat lijkt op het verhaal van den zondenval en de Verlossing, maar
totaal profaan aandoet. De vragen komen hier op neer : <<vindt u in dit verhaal
sets dat uw werkelijkheidszin of (en) uw zedelijk gevoelen stoort?s. De meeste
proefpersonen moeten bekennen dat het verhaal ten zeerste onwaarschijnlijk
is, zoo niet totaal onrnogelijk, en dat het het zedelijk bewustzijn, voornamelijlI
den zin voor gerechtigheid door vele bijzonderheden kwetst. In zijn boek past
Witwicki deze uitkomst toe op het geloof in de katholieke dogma's van
zondenval en Verlossing, en besluit o.a. dat overtuigde intellectueele geloovigen
een <<gedwongen overtui:gings hebben, ni. eene waaraan ze vast houden door
affectieve redenen, alhoewel ze min of meer aanvoealen dat het dogma
ongelooflijk en onredelijk is. Maar ze willen over deze tegenstrijdigheden
niet nadenken, juist omdat hun overtuiging «gedwongens is.
Wij zullen den schrijver niet verwijten wat hij zegt te vreezen, nl. dat hij
te kwader trouw zou zijn en de bedoeling zou hebben de geloovigen te verontrusten in hun zekerheid. Maar noch zijn logische en epistemologische beginselen
— uiteengezet in de <<concepts preliminaires,^, — noch zijn methode van onderzoek,
noch zijn conclusies kunnen ons bevredigen. Nergens vinden we een juist
inzicht in de tbovennatuuriijke kenniss. De schrjjver schijnt alleen het
rationedl begrip, -en de contradictie te kennen. Een waarheid die niet tegenstrijdig is, maar tech het verstand overtreft, en die men aanvaardt uit
redenen die het verstand voldoen, zulke waarheid ruimt hij geen plaats in
zijn synthese. Witwicki heeft ook een enge rationalistische opvatting over de
ethiek. Volgens zijn beginselen zou men onzedeli jk moeten noem-.en dat een
vader de schulden betaalt voor zUn zoon, of dat een kind wil bo-eten voor zijn
ouders. Het offer van Christus past voorzeker niet in het raam van een
rationalistische moraal, maar of al wat daar buiten ligt immoreel zou ztjn,
is weer een heed andere vraag.
De ergste foot van het onderzoek ligt echter hierin, dat de zin van het
profaan verhaal heelemaal afwijkt van den zin van het dogma, zooals dit door

541

BOEKBESPREKING

het geloof wordt voorgehouden. De conclusies van den schrijver kunnen we
dan ook niet aanvaarden.
F. De Raedemaeker

Geschiedenis.
G. Ward PRICE, Ik ken dew Dictators. Uit het Engelsch overgezet
door V. van der Dussen. -- Fidelitas, Amsterdam, 320 blz., Fl. 2,75.
Indien er een buitenlander aan zijn werk over den Duitschen en Italiaanschen
Dictator een titel mocht geven als : < Ik ken deze Dictators >>, dan is het
heel zeker de schrijver G. Ward Price. Zijn contact met deze staatshoofden
dateert Immers noch van recenten datum noch uit het tijdstip van hun
hoogste macht. Zoodoende is schrijver in staat geweest een overvloed
van details en karaktertrekken te leeren kennen, die voor het groot publiek
steeds verborgen blijven. Steunend op de aldus verzamelde gegevens,
heeft Ward Price zich aan het schrijven gezet van een boek dat geroepen
is een groeten weerklank to hebben -en dit ook bij het Nederlandsche
publiek heeft gekend, zooals de tweede druk van dit werk het bewijst.
Nu zou hiertegen kunnen worden aangevoerd dat het beschrUven van
deze personaliteiten een uiterst dankbaar thema is, zooals -door de tallooze
al of niet nauwkeurige en partijdige boeken wordt aangertoond. Maar juist
het feit dat a Ik ken deze Dictators >> zulk een succes is te gemoet getreden
op een overgesatureerde markt op dit gebied, spreekt voor zich zelf doch
meteen ook voor de waarde van het werk.
Dc gemeenzame karaktertrekken ter zelfder tijde als deze, welke hen
zoo diepgaand onderscheiden, worden met zulke raakheid en scherpte opgeteekend, dat velen dit boek zullen willen lezen en herlezen, ite meer dewijl zij
soms jaren naar zulk een karakterstudie en ^dito vergeli^jking hebben uitgekeken.
En thans, nu de wereld door deze beide menschen weer in uiterste
spanning werd gebracht, nu elke hunner gesten bij machte is de oorlogslont
opnieuw aan het buskruid te leggen, zoo zal het den naar positieve
gegc.vens zoekenden lezer, uiterst leerzaam vallen dit werk ter hand
to r em►en.
Ward Price heeft in dit boek eens te meer getuigenis afgelegd van
zijn journalistieke hoedanigheden, die geenszins mogen worden vergeleken
met de artikelenschrijvelarij waaraan men ons al te zeer heeft gewoon
gemaakt. Voor Ward Price is de journalistiek inderdaad een roeping
die ook de grilletjes van het lezend publiek moet durven trotseeren. En
uitgaande van dit standpunt heeft de schrijver ons zijn moedig werk
tern 1ezing aangeboden.
Wij, persoonlijk, betreuren het echter dat hij of en toe schijnt te
hebben toegegeven aan de sensatiezucht van talrijke lezers. Vandaar
waarschijnlijk zjj.n overvlbed van kl^einer bijzonderheden o.m. met betrekking
tot de uitverkoren spijzen der beide Dictators.
Ook zijn zijne beschouwingen om het godsdienstig conflict in Duitschland
te onbeduidend om er een duidelijk beeld van te hebben.
Di L vooibhehoud kan or ons evenwel niet van weerhouden onze oprechte
meening uit te drukken dat deze beide portretteekeningen waarschijnlijk
een graag gebezigde informatiebron zullen uitmaken voor den geschiedschrijver van het na-oorlogsche Europa.
Hugo van de Perre

Jef LAST, Do Spaansche Tragedie. — Contact, Amsterdam, 198 blz.,
ing. Fr. 29.
Deze a Spaansche Tragedie>> is samengesteld uit, en ook wel eenigszins een
bloemlezing van artikels van Jef Last in allerhande pers, maar voornamelijk
in het Nederlandsche Sociaal Democratisch dagblad r. Het Volk verschenen.
De inleiding tot zijn boek tel t 28 blz. en Last, de ox-communist en de
ex-Nederlander, schetst er ons, eenigszins op zijn manier natuurlijk, de verhoudingen in zooals zij in rood Spanje ztJn geweest. Ale dusdanirg weegt deze
inleiding op zichzelve dan ook ruimsehoots op tegen enkele hoofdstukken
van het eigenlijke boek.
Gelet op de kentering in Last's .geestesgesteldheid, zooals zij in het bloedende
Spanje tot ontbolstering is gekomen, had dit boek naast of in plaats van den
naam -cDe Spaansche Pragedie», even zoo goed den naam kunnen dragen
van tDe Tragedie van Jef Last)).
Ten bate van de zaak van het proletarlaat in het algemeen en van de
IIIe Internationale in het btJzonder, is de Nederlander Jef Last naar de
loopgraven van Spanje vertrokken. Zijn Nederlandsche nationaliteit heeft hij
or, omwille van dit feit, verloren en ter plaatse ook zijn gehechtheid aan de
oommunistisehe ideologie. Moskou heeft er, naar zijn opvatting, tot eigen
voordeel versed gepleegd. Rest hem nog zljn proleetarieche gezindheid. Waar,
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been deze hem zal richten valet in dit boek niet duldelijk op te maken. Al
verweert hIj zich bij voorbaat tegen de mogelijke beschuldiging van Trotzkistische gezindiheid.
Wellicht zal de <<Tragedie Jef Last>> nog volop voortduren wanneer de
gSpaansche Tragedie>> al lang zal ztjn uitgestreden.
Hugo van de Perre

C. BRANDI, Charles-Quint, 1500-1558. -- Payot, Parijs, 1939, 660 blz.
Fr. Fr. 64.
wij moeten tot voor korten tijd een heel eind terugblikken en wet tot in
de jaren 80, widen wij een bevredag:ende blographie ontdekken over 1eizer
Karel, den man in wiens Rijk de zon nooit onderging, en die in zooveel
opzichten den stempel van zijn Nederlanderschap, is blUven behouden en
heeft afgedrukt op de gebeurtenissen van de Groote Politiek van zijn tijd. In
1937 verscheen echter de leviensbeschrijving van den keizer van de hand
van prof. Brandi (Gottingen), den besten kenner wellicht van den man en van
zijn tijd. Het is de Fransche vertalling, van. Guy de Bud6, die wij hier
bespreken. Schr. heeft gemeend dat de persoonlijke inslag dien Keizer Karel
op de gebeurtenissen drukte het hem niet mogelijk maakte zijn figuur van
het verhaal van deze gebeurtenissen of te scheiden. Vandaar dat wij hier
vooral een behandeling krijgen van de rol door Keizer Karel in de 16e-eeuwsche
ontwikkelimg gespeeld, en niet zoozeer een karakterstudie van den vorst.
Velen zullen 1het betreuren. Want al is het onderwerp, zooals het werd opgevat,
schitterend behandeld, dan was er toch voorzeker middel om het andere
standpunt daarm ede te combineeren, terwijl nu de lezer zelf, door eigen
studie van de gebeurtenissen en van de houding van den keizer ertegenover,
zijn figuur van groot staatsman, Bien alleen de kans weigerde te dienen,
moet traahten opnieuw samen te stellen.
Prof. Dr. J. A. Van Houtte
,

Leo PICARD, De nieuwe europeesche situatie en de beide Nederlanden,
Vlaanderen en Oostenrjjk. — De Sikkel, Antwerpen, 1938, 112 blz.,
Fr. 16.
In dit werk, met zijn eenigszins misleidende hoofding, heeft de gunstig
gekende auteur alles samengebracht wat hij als oor- en ooggetuige, als
historicus met scherpen blik en kritischen geest van het Oostenrijksch drama
had opgevangen. Dit verscheen desitijds in den vorrn van informatorische
brieven in EcHet Vadeirfiand>>. Geschreven onder den indruk van het oogenblik,
zijn deze artikels interessant door hun zakelijkheid en door hun o:precht
streven near objectiviteit.
Van het hoogste belang evenwel is het eerste hoofdstuk, dat zijn titel geeft
aan het gansche werk. Hij heeft willen aantoonen dat de nieuwe Europeesche
situatie een grooten invloed uitoefent op de positie van de beide Nederlanden
en had daarbij ale duel : aversterking der zelfstandigheidspolitiek door samenwerking tusschen Nederland en Belgie, met het zeer ;essentieele felt der
cultuurgemeenschap tusschen het overgroote deel van de bevolking der
beide landen.>> (blz. 4).
De vereeniging van Oostenrijk met Duitschland heeft gemaakt dat het
Midden-Europeesch plan opnieuw zin heeft -gekregen. Duitschland immers, is
veel machtiger geworden. Hongarije is van hem economisch onafhankelijk en
Ts jech-o-Slowakije zal het worden, indien het zich ten minste, dank zij de
wijsheid der Praaagsehe politici en Hitler's trouw aan het eigen ideaal van
den eerbied voor alle volksche wenen, kan handhaven te midden van het
machtig Duitsche Blok.
Tegen een Midden-Europa, gegrond op samenwerking met Duit+schlland ale
primus inter pares, kan niemand eenig argument aanvoenen. Iedereen zal
zooniet moeten meewerken aan, dan toch weiwillend toezien bij zijn ontstaan
am den vrede in Europa te redden. Duitschland moet krijgen waarop het
recht heeft ; doch omdat het overmoedig zou kunnen worden, moet leder
land zijn paraatheid verzorgen.
Nu bestaat er een e.euwenoude traditie van Nederlandsche internationale
politiek, gesteund op een vaste volksovertuiging, waarvan het Vlaamsche
element in Belgi^e de sterkste drager is. Zonder Vlaamsche beweging geen
kracht dier traditie in Belgie's buitenlandsche politiek, een veel bedreigder
positie van Nederland zelf, minder veiligheid voor Nederland en Belgic
samen, meer oorlogsdreiging voor heel Europa.
De taak -der beide Nederlanden tegenover de nieuwe machtsverhoudingen
is eenvoudig het versterken van deze traditie van zelfstandigheidspolitiek en
het verm&jden van ondermbnende ideologische campagnes. Zij moeten alleys
doen om, in overeenstemming met Chamberlain's poadtiek, de vreedzame
oplossing van alle hangende vraagstukken als kolonies en Dui,tsche minderheden te bevorderen. Beide kunnen ii eel in dit opzicht. Zij kunnen trouwens
het bewije leveren dat volksche eenheid en verbondenheid niet steeds tot
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verplaatsing der staatsgrenzen moet Leiden. Men zal voor het leger het mogelijke
doen, het Nederlandsche volkswezen in Belgie bevestigen en het gevoel der
volksgemeenschap in Nederland verruimen. flit is het beste middel om den
algemeenen vrede in beider belang te dienen.
wij hebben dit hoofdstuk niet alleen ten titel van inlichting samengevat,
doch vooral em aan te toonen dat het, ofschoon beknopt, het lezen ten
zeerste waard is. Het is jammer, dat de heer L. Picard geen jaar gewacht
heeft om dit te schrijven. Inderdaad hebben zich nieuwe feiten voorgedaan, die
aan zijn voorstelling nog meer kracht en beteekenis) en bijgevolg ook nog
meer interesee verileenen.
J. V.

L. J. M. FEBER, Het uur van. Azle. — De Nederlandsche Boekharadel,
Antwerpen, 1939, 221 blz.
Is dat uur geslagen ? Ja, zegt one de schrijver heel beslist, ja, indien er
geen wonder ,ge.whiedt. Ja, — ofschoon de definitieve ondergang niet onvermijdelijk voor een naaste toekomet is —. Waarom ? Ten slotte omdat Europa
Haan den godsdienst den rug gedraaid heeft ; aan den godsdienst en aan
zijn cultuur op Bien godsdienst opgebouwd of tenminste door hem gelouterd;
aan den godsdienst in zijne coloniale politiek, heel bijzonder in Azie ; aan
den godsdienst eindelijk door tegen de moraal te zondigen die de godsdienst
leert. Daarom en omdat Europa, in zoover men het voorzien kan, zich niet
tijdig zal hervatten.
Feber's oordeel over ons werelddeel is dus zeer streng. Te streng ? In het
begin van de lezing voelt men zich geniegd het te meenen. Maar als men
het boek doorgelezen heeft, durft men hem niet meer beslist ongelijk geven,
is men zelfs er als het ware toe gedwongen te besluiten dat ongetwijfeld door
het blanke rain veel en zwaar gezondigd werd, terwijl de -onbetwistbare
voordeelen die Azie aan Europa dankt, geensz-ins onbaatzuchtig er aan
geschonken werden.
Dat streng oordeel is op feiten geschraagd ; op een zeer zakelijke en
methodische historische uiteenzetting van hetge-en tot het tegenwoordig
conflict in het Verre Oosten aanleiding gaf, ook van de meer •erwijderde
oorzaken uit het verder verleden. Daardoor is deze studie tevens een zeer
leerrijke geschiedkundige inleiding Welke one' niet weinig helpt de tegenwoordige
strevingen der landen uit het Verre Oosten, en in het bijzonder van Japan,
met kennis van zaken te beoordeelen, een geschakeerd oordeel er over te
vellen. Haar voornaamsrte verdienste ligt evenwel, ons inziens, hierin, dat ze
in diep-christelijken zin een oordeel velt over hetgeen in het Verre Oosten
gebeurde en nu gebeurt; een oordeel dat tot inkeer dwingt, tot een pijnlijk
maar weldoende gewetensonderzoek.
K. du Bois

Letterkunde.
Albert VAN HOOGENBEMT, De Stifle man. -- De Nederlandsche Bockhandel, Antwerpen, 1939, 302 blz., Fr. 35.
Versoheiden hedendaagsche romans werden in den eersten persoon geschreven ; bij ons deden het o.m. Roelants, Gilliams, Putman. Ook Van Hoogenbemt
schrUft in den eersten persoon : naar den inhoud staat De stifle man heel
dicht bij wader en 1k, van Putman ; naar den stijl heeft het boek veel van
GiNQdams, naar het opzet en den geest ook veel van Roelants.
Nog verder .gaat de hedendaagsche roman-techniek : meer dan eens verkiaren
verscheiden getuigen, ieder op zijn wijze, een gestalte of een verloop. Elias, van
Gilliams, bestaat uit een dubbel gedenkschrift, evenzoo Alles komt terecht, van
Roelants ; de kroon spant echter Van Schendel die, in De wereld een dansfeest,
negentien getuigen mat optreden. Naar zulke modellen arbeidde Van Hoogenbemt. Op een viervoudige wijze bellicht de gefingeerde schrijver Gerrit de
gestalte van zijn vader : met persoonlijke herinneringen in het eerste
hoofdstuk, met brieven van zijn moeder in het tweede, door het getuigenis
van zijn oom in het derde, met eigen herinneringen weer in het vierde. Alles
brengt hij samen rond een korte refs, heen en weer, uit Iieperen over
Mechelen naar Zutendaal in Limburg : tweemaal vernacht hij in het ouderlijk
huffs waar moeder nog woont, enkele dagen brengt hij te Zutendaal door, op
het eigendom van -de familie ; — herinneringen, brieven, gesprekken, niet hest
mint het bewustzijn van erfelijke gelijkheid, vertoonen hem dan, geleide.lijk
volkomener, zijn vader in ,liens ware, doch steeds meer mysterieuze gedaante.
Hoe was die vader ? Hij hield veel van sterren, ken dus moeilijk leven
(cfr. blz. 109). Wars van alle kleinheid, wilde hij, volstrekt helcdhaftig in zijn
handel en wandel, als musicus groote kunst voortbrengen (cfr. blz. 50, 287-288).
Ann Bien droom zich voedend, liet hij zich door de werkelijkheid ontgoochelen;
htJ word een hunkerend avonturier, een hartstochtelijk geweldenaar, soms een
gepijnigde wreedaard : met werkdlijkheid en droom streed hij als Jacob met

BOEKBESPREKING

544

den engel. Kart voor .zijn dood slechts besefte hij, gelukkig, de nooit wankele
liefde van zijn vrouw ; — maar zijn noon, terwijl hij dit boek schrijft, voelt zich
vechtend met hetzelfde mysterve.
Een dubbel bezwaar brengen wij tegen dit werk aan. Dit vooreerst : van
het genre zelf — de roman in den eersten persoon — wordt misbruik gemaakt.
Deze heeft reden van beataan : vanzelf leert hij peilen in diepten van persoonlijkheid en leven ; — als document humain» plaatst hij zidh echter min of
meer buiten de eigenlijke kunst, de creeerende fantasie. Zin voor proportie
doet hij verdwijnen, meteen zin voor heldhaftigheid : de schrijvende persoon
waant zich het centrum van het heelal ; aan zijn meest onbeduidende ontgoochelingen klui'ft htj als aan nooit afgeknaagde beenen. Gemakkelijk verdwijnt
ook de pudeur : het hoort toch NJ de ,confidentie zichzelf of anderen moreel
uit te kleeden ! En de ontledende zelfbespiegeling vervangt dat alles niet :
zij poseert lichtelijk en paait zich met machtwoorden ; daarbij peiilt niet de
beste uitpluizer het diepst en vruchtbaarst het leven ; eerder de eenvoudige,
daadkrachtige held die, door alle schemering heen, alles in het licht ziet en zet.
Dan dit bezwaar nog : 4e zeer vernuftige compositie doet verwarrend aan,
de auteur ltjkt.:met zijn vader te sollen. Ook voor den stijl is het boek niet
heelemaal geslaagd : Gilliaams en Roelants werden ite slaafs nagevolgd. En
tenslotte, wanneer zullen onze romanciers hun taal toch verzorgen ; gallicismen
en fouten vermijden als deze : <<eenmaal dat het.... komt>>, 9 -- <s.tudiekamer*
(voor studeerkamer), 35 — <telkens ik...>>, 17, 267 — <<gelukken>> (voor slagen),
70, 284 — econbegrijpbaar>> (voor onbegrijpelijk), 285 — enz.?
Deze eersteling getuigt van een meer dan gewoon talent, van ernst en
werkkracht ; volkomen geslaagd en van blijvende waarde kunnen wij hem
niet noemen. Voor gevormde lezers.
Em. Janssen

Cyriel VERSCHAEVE, Schoonheid en Christendom, I Beschouwingesn,
II -He' 'gengestalte, III Kanselreden. — Zeemeeuw, Brugge, 1938,
89, 151, 60 biz., Fr. 18, 20, 12.
-

Pnecies past de titel op deze drie bundeltjes. Van 66n grondgedaohte gaat
allen uit : voor Verschaeve is het christendom sdhoon gelijk de bloem .schoon is:
al dat glj doet is blomme 'zijn >> (Gezelle, cfr. I, 67).
Duidelijk geeft het eerste opatel Het mysterie (I, 7-21) die 66ne grondgedachte
aan. Wij menschen, die staaan op het kruispunt van de onstoffelijke met
de stoffelijke wereld, — voor wie het eigen leven grenzeloos is en peilloos
diep, — die het heelall overstelpt zien van Gods barm!hartigheid : wij moeten
het myeterie aandurven met een deernoedig geloovenden geese en can berustend
werkzam.e hoop ; zoo treden wij gel.eidelijk in het geheel bevredigend genot der
eindelooze li-efde.
Duidelijk vinden we die eene grondgedachte oak, in de drie kanseireden
De kruisboobt (III, 7-42) uitgewerkt. Iedeir :mensch is een kruis : een samenstel
van hoofd en hart, droom en daad, zaligend verlangen en smartelijke ervaring.
— Ieder mensch worde een kruis : een drager van Gods juk. — Voor eeuwig
blijve de verloste menseh een kruis : als hij iter glorie heeft opgevoerd het
zwaarste lijden en het innigst beminnen.
Zonder moei'te begrijpen we, in het light van die eene grondgedachte,
De poezie der psalmen en De sehoonheid van het Evangelie (I, 23-89) : in de
psalmen zingt Israel de vereeniging met den Beminde van Wien het ,gescheiden
leeft (cfr. 61-64) ; in het Evangelise treedt de Bruidegom ons itegemoet
(cfr.. 89). In dit licht volgen we de heilige minnaars : den denker Thomas van
Aquino die met moeite zijn helderheid kon prijsgeven om zich be laten meevoeren
door den poetischen (liefde-straom (cfr. II, 43) ; — den dichter Johannes a Cruce
die zich ite midden van den nacht plaatste, verzwinden wild.e in Gods mysterie
(,cfr. 80-81) ; — den zanger Franciscus van Assisi die in het avontuur van
de liefde ralles te verni euwen wilt ; — den ziener Augustinus, den hanger
van een blijvend lied, omdat hij de eeuwigheid peilde (efr. 149-1,50).
Bever dan door deze -beknopte samenvatting van het voornaamste, konden wij
den rijkdom van de bundeltjes niet laten venmoeden... Kent Verschaeve de
profane schoonheid dan niet, zal men vragen. iDaarop geven zijn rijke
belezenheid en veelvuldige bewondering, in ieder opstel merkbaar, afdoend
antwoord ; en het reeht om de diepste schoonheid telkens met het r^ligieuze
te verbinden, zal geen ernstig aestheet hem betwisten.
Eerlijkheidshalve moeten wtj er bijvoegen, dat de begrippen wat los en vaag
blijven, de Stijl nogal grootsprakerig en rhetorisch aandoet; dat het mysterie en
de schoonheid bij Verschave, te veel aan een wervelwind en zeestorm doen
denken, te weinig aan een warm koesterencde, innig voedende stilte. Verschaeve
is en bljjft cZeemeeuwe>> : dat heeft ook zijn nadeel. Wie echter, om zu.bke
redenen, ' deze werken zou voorbigaan, ging misschi,en het allerbeste voorbi,
dat onze auteurs, in dezen tijd, hem kunnen aanbieden.
Em. Janssen
,
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Anne DE VRIE'S, Hilde. — Callenbach, Nijkerk, Standaard-boekhandel,
Antwerpen, 1939, 287 blz., f. 2,90.
Voor den auteur van Bartje was de tweede roman een waagstuk ; met Hilde
Levert Anne de Vries het bewijs dat zijn eersteling meer beteekende dan een
toevallig slagen en een vernuftAg opgedreven succes. Hij verhaalt hier van
Hilde Moes die, na een bewogen verkeering met den boerenzoon Wubbe
Bidding, eindelijk trouwt met den strooper Mans Lubbers en met hem
gelukkig wordt. .
Met zijn voorganger heeft de nieuwe Drentsche boerenroman niets gemeens,
en toch gelijkt hij er zeer goed op. Evenals het kind Bartje, is net huwbare
meis je Hilde van binnen uit gezien : een fiere jonge vrouw ; een veellvuldige
begaafdheid idie haar boven •haar streekgenooten stelt ; een eenvoudig hart
dat in vrome goedheid zijn geluk vindt ! Evenals Bartj'e's groei, grijpt Hilde's
vrouw-worden plaats in de breede en toch teere pae.zie van -de Drentsch-e
heide, zoodat zelfs de schrijnendste schamelheid met schoonheid omgeven staat.
Evenals het eerste verhaal, behelst het tweede veel beproeving en strijd, the
eindigen in een weemoedig geluk onder zuiveren •emel.
En dubbel ondersoh-eid merken wij op :
Bartje is jonger, spontaner, meer gulpend en springlevend ; in Hilde
komt meer bezonnenheid door, die de milde tegemoetkoming en het begrijpend
bewonderen toch in niets heeft gastremd. Bartje is meer sprankelend ; Hilde
meer moeiza:am doorwrocht. Bartje heeft flonkeringen en schaduwen naast
:elkaar, Hilde een meer egalen glans ; maar beide s1tralen van poezie.
Hilde is gecomponeerd, terwijl Bartje een reeks bl eef van breede tafereelen.
All-es gaat shier om het huwellijk : hoe het op de meest verbazende wijze tot
stand kom;t ; hoe het dan, na fatale beproeving, beide echtelingen heelemaal
gelukki.g maakt. Na een eerste hoofdstuk dat, als symbolisch, het geheele
verloop voorafbeeldt, word" het opzet, zelf een vondst, totaal evenwichtig
uitgewerkt : met een folkloristischen insilag die van een nogal aanzienlij•e
voorstudie getuigt; met een benijdenswaardig artistiek zelfbezit, dat -even
zuiver de natuurnte+mmingen laaat aanvoelen als scherp de gestalten omlijnt en
flitsend de conflicten doet plaats grijpen.
Hilde zal het sucoes van Bartje wel niet kennen : zoo iets gebeurt maar
ens. Daarbij doet het jeugdig-spontane van Bartje bij de menigte wellicht
sympathieker aan dan het evenwichtig-rustige van Hilde. Persoonlijk weten
wij echter niet, welk boek van de twee wij zouden verkiezen.
De roman is gezond en goed. Om het onderwerp zelf, blijve hij volwassenen
voorbehouden. Zuidnederlandsche -lezers diener ook voor oogen te houden,
dat de religiieuze toestanden specifiek protestantsch zijn.
Em. Janssen
,

Andre DEMEDTS, Voorbijgang. — Die Poorte, Oude God-Antwerpen, 1939
203 blz.
Met recht draagt dit boek zijn titel : zes van ztJn elf korte novellen verhalen
den <<voorbijgang>> van een zwerver ; op 66n uitzondering na, gaan de hoofdpersonages van de vijf andere, zwervers naar de ziel, als onrustigen voorbij.
Voorbijgang sluit dus aan bij Het leven drjft en bij Afrekening ; duidelijk
werpt het thema, eenvormig in de verscheidenheid van de verha1en, een licht
op de psychologie van den auteur.
Welk licht ? de naam <<zwervers>> is, voor -de personages van Demedts, niet
heelemaal jurist ; het zijn half-zwervers, evenzeer gehecht aan land en yolk,
aan dorp en b-oerderij, als weinig geschikt voor het besloten leven in kl.einen
kring. De avonturen vormen hun ongeluk ; de drang naar andere horizonnen
jaagt hen toch de baan op. Droomers van een bovenmatige mildheid, staan zij
noehtans machteloos tegenover hun niet begrijpende medemensdhen... Zoo iets
moet ook in den auteur aanwezig zijn : een letterkundige die boer was, en die
zich beklemd voel.de in den kring waarmede hij zich een wilt.
Het tweeslachtige verkleint Demedts' productive. Een volkssehrijver als
Vermeulen, is hij niet ; evenmin een landelijk auteur als Streuvels, of een
folikloristisch verteller als Timmerman en Claes : daarvoor heeft hij te veel
aan de moderne problemen geproefd, waartoe hij toch weer de cultuur niet
bezit. Halverwege staat hij tusschen het landelijke en het cultureele ; op het
stramien van landelijke vertellingen weeft hij motieven uit boeken : een halfzwerver dus tusschen erfelijke levensetuwing en livreske verruiming !
Bewijzen ? Ook R. Verbeeck heeft bemerkt hoe de figuren uit Demedts'
werk, voor hemzelf niet het minst, vreemden blUven ; het geheimzinnig-breede
leven geeft er echter de verklaring niet van (cfr. blz. 6), want omheen deze
gestalten hangt slechts doffe mist. — Laat ons echter, uit taal en atijl,
het tastbare bewijs halen van een onvoldragen cultuur. Op en bewuste en
fiere cultureele verfijning wijzen toch de talrijke belgicismen en slordige
wendingen niet (<< dat het algauw met mij zal opgeschept zijn >>, 46 — << zij
hadden schoon te praten >>, 135 — << hij begreep niet wel genoeg geweest te
..^ijn voor lien hoogen post >>, 99 — <<in de pers werden de voetstappen ver-
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haald...a>, 100) . ! Nog minder de viii grove rhetorica, die scboonheid en penetratie
zou moeten vervangen (« ik ben moe van mezelf aan stukken to snijden A, 15 —
wanneer men eons heeft liefgthad, is er jets kapot in ons >>, 124) !
Zonder veel moeite kunnen we dezen bundel waardeeren (Die Poorte heeft
met de uitgave goed werk verricht) ; nog meer den auteur. Met een lichte.
variance schrlven we edhter het oordeel over dat we verleden jaar over hems;
streken (Streven, V, 695) : De oprechte en •edele mensch en geloovige lijkt
ons, in Demedts, door den voortvarenden literator (met een wat haastig
samengeraapt bagage van moderne literatuur), bedreigd en gedeeitelijk verr
lam,d» ; en we besluiten nog -eens met den raad die van henmzelf komt :..
<< eenvoud en eerltJkheid ».
Em. Janssen

Prof. Dr. Frans DAELS, Uit Vlaanderens kultuurstrijd. — De S2kke& .
Antwerpen, 1939, 155 blz.
Meer dan twee jaar geleden, bespraken we, in dit tijdschrift (Streven IV,.
104), de thans u tverkochte brochure Vlaanderen in 1936 ; met genoegen treffen
we, in dit nieuwe book, drie voordrachten aan van de vier die aldaar waren
gebundeld.
Met deaelfde bedoeling als toen de brochure, wordt nu het boek ui tgegev6n :
een verzameling van 11 toespraken, die dateeren van 1935 tot 1939. Naast.
Pater Call-ewaert, vinden we ook Lodewijk Dosfel en Dr. Eugeen Van Oye,
gehuldigd : hoe nauw voelt de spreker zich, naar de ziel, verwant met deze:
onbaatzuc:itige idealisten die, !terwijl ze voor hun yolk vervolging leden,
zedefUk steeds hooger uitgroeiden boven hun zoo kleine belagers ! — Ook de.
oudstrijder ;komt &an het woord : in en toespraak tot V. O. S.'sen (1936) en in
de bekende toespraak namens het Bedevaartcomit6 (1937) . Nooit vergeet Prof.
Daels den wereldoorlog ; deze toch heeft van hem den ntets ontzienden, harden_
strijder getnaakt voor zijn yolk in noad, en tegenover de toen gevallen
wapenbroeders kent hij zijn schuld : met hand en tand sal hij het duur
bevochten recht verdedigen, tot het triomfeert ! — Maar het 1iefst lezen we
de laatste vier redevoeringen : over de Vlaamache Academi6n en over het.
universitaire onderwis in Vlaanderen. Zij behelzen het aotueel-constructieve
gedeelte van Daels' nationaal- en volksch programm-a : door een even doelmatdge aanpassing van de universiteit bij de Vlaamsche noodwendigheden als bid:
de eischen der wetenschap, door zelfstandige Vlaamsche Academi6n, door fiere
werkkracht en bezonnen-veroverend idealisme verheffen de Vlaamsche intellectueelen hun yolk tot een hooge, breede, weelderig levende eigen cultuur.
De verzorgde voornaamheid van ieder van deze voordrachten, het onverbid-delijke idealisme van den spreker, semen met zijn verleden -en bijzondere
ervaring, het verpletterende materiaal van feiten en bijzonderheden : alles
,

maakt van dit boek het meest verscheiden, het meest bezielende document van

Vlaanderens actueelen cultuurstrUd. De nogal schampere toon van Prof. Daels.
•moge sommigen minder bevallen ; laten wij !toch, ten overstaan van zijn feiten

en beschouwingen, naar waarheid handelen, voigens recht en geweten !
Em. Janssen

A. DEN DOOLAARD, Door het land der leemen torens. Met illustraties
van Gerard Huysser en leica-opnamen van den schrijver. — Het.
Spectrum, Utrecht, St°andaard-boekhandel, Antwerpen, 1939, 125
b1z., Fr. 22.

,

Zoek in dit boek j.e niets dan reisindrukken nit Marokko, reisindrukken dap_
zooms alleen Den Doolaard or thans schrijft. Over Noordelijk Afrika bezitten.
we uitstekende reportages : die van Van der Hallen, Kuyle, Den Doolaard.
Noean Van der Hallen den meest droomerige van de drie : zijn breed wiegend
proza wordt sons incantatie van het bedwelmende woesti jnland. Noem Kuyle
den scherpsten opmerker, den cineast met het •obery-concrete proza. Den
Doolaard is dan de meest ontstuimige : hals over kop duikt hij onder in dat
nieuw-vreemde 1-even van menschen en natuur ; onmiddellbk ondergaat hij het.
aan levenden lijve, zijn opste+llen brengen dat physisch beleven op ens over.
Een rieisbeschrijving is, voor Van der Hallen, het nazingen van een ziclx
verzadigend hunkeren naar verten ; voor Kuyle, eon verbazende rijkdom van
scherp omlUnde en schel gekleurde beelden ; — voor Den Doolaard is zij een
brok epiek, omdat de reiziger zich als -een held in het onbekende heeft gestort.
filet zuiver als eon held ; ook wat als eon waaghals. Als een sympathieke
en gulle waaghals dan toch weer, die ons, zonder gevaar, in de sfeer brengt
van zjJn op ontdekking beluste waaghalzerij.
Beter kunnen we dit werkje, meenen we, noch karakteriseeren, noch aanbe-velen,
Em. Janssen.
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Hendrik CONSCIENCE, De Loteling, Blinde Rosa, Rlkke-tikke-tak. Naar
de eerste uitgaven, met houtsneden van Nelly Degouy. — De Sikkel,
Antwerpen, 1939, 133, 52, 93 b1z., Fr. 18, 12, 18 (de drie bboeken
-sa.m en afgeleverd in een does : Fr. 48) .
<De bedoeling van dezen herdruk is>, lezen wij in het prospectus, «Conscience
opnleuw to doen lezen ook door den ontwikkelden volwassene.> WU hebben
het met deze landelike vertellingen beproefd : het valt heelemaal mee.
In 1849 had Conscience drie maanden te Schilde doorgehracht en verkenningstochten ondernomen in den omtrek. Uit Antwerpen geviucht, evenzeer voor
politieke belagers als voor cholera, herleefde hij door het contact met de
Kempen en haar bewoners : als bloemen sprongen de dorpsverhalen open, het
meest frissche en peetisebe gedeelte van zijn arbeid.
De drie welke ens hirer worden aangeboden, blijven bekoorlijk. De romantischgevoelerige overdrijving zou thans hinderen, ware ztj niet onverbreekbaar
verbonden met de idyllische poezie en de idealiseerende bewondering : het
onvervreemdbare aroom van deze novellen. Aileen over de gebrekkige taal
stappen we moeilijk heen ; we vragen ons af, of het de moeite niet zou
loonen. de voornaamste werken van Conscience delikaat te verbeteren. Alles
zou dienen bewaard te worden, behalve de grove fouten.
Doch ook aan deze uitgave wenschen wi, bij intellectueelen en bij eenvoudigen, het gunstig onthaal toe dat zij stellig verddent.
Em. Janssen

Maurice BARING, Blanche Clifford's leven. Oorsp'ronkelijke titel : Cat's
Cradle. Nederlandsche bewerking van J. JANSSEN. Met een voorwaord van D. DE PAUW O. P. — Pax, 's Grnvenhagee Vlaamsche
Boekencentrale, Antwerpen, 374 b1z., Fr. 35.
Maurice BARING, Daphne Adeane. Nederlandsche bewerking van J. P.
Antonissen. — Pax, 's Gravenhage, Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen, 366 b1z., Fr. 35.
Met een zeer groot genoemen namen we daze twee boeken ter hand : Maurice
Baring wordt due, ook voor het Nedertandsch lezende publiek, toegankelijk
gesteld. Doze Engelseche aristocraat, evenzeer belezen als bereisd, diplomaat
en humanist, die de personages van zijn romans van land tot land voert, van
hoofdstad tot 'hoofdstad ; die hen in -de meest beschaafde kringen laat
evolueeren (verbazend helderziend plaatst hij dan verheffing en verlelding
naast elkander) ; deze artist en wijze, de penetreerende idealist in een kring
van realiteit, lIJkt one een van de KEuropeesche romanschrijvers» Wiens invloed
bU one het meestt saneerend ken inwerken.
Twee taken vooral kunnen we van hem leeren : cuituur en oprechtheid.
Order cultuur verstaan we een uitgebreide kennis die, verre van in pralerige
veelweterij to ontaarden, een onvervreemdbaar deel is geworden van den
verfijnden en meer edelen mensch. Meer begijpend staat hij tegenover de
meest raadselachtige phenomenen ; en dat begrijppen is can zeer delicaat, een
totaal onbaatzuchtig inleven er van, — tot hij, zonder geeweld, hun diepste
wezen heeft blootgelegd. Bij zultke cultuur past dan de opreehtheid : in zelfvergeten aanvaardt de auteur elke werkelijkheid, elk mysterie waar zUn gedachten,
haar peilend, op uitkosnen, — tot eindelljk het ge`hezm levend wordt in
voedenden glans.
Van niets blijft Baring dus verder verwijderd dan van een abstracts thesis;
bijna altijd nochtans komt hij tot een totaalindruk, dieper, rijker, inniger
overtuigend dan een oaratorisch of didectiach opzet. Steeds leert het eleven zeif
nog het meest ! Het bijzonder domein van den auteur is de persoonlijkheid :
Naar inwendige, altij-d ver!bazende vrijheid, verbonden met haar uitwendige
straling, affiniteit en lotgevallen. Vereenigd maken beide bestanddeelen een
lotsbesternming uit, die, ook na den flood, nog kan voortduren.
Respectievelok stellen beide hier besproken romans de lotabeste+mming voor
van Blanche Clifford, — en shot •doorwerken, na haar dood, van Daphne
Adeane's persoonliJkheid. Tegen haar wil in, ziet Blanche Clifford altijd opnieuw
menschen op haar verliefd worden, zonder zelf in de liefde let geluk te
smaken. Van Protestante wordt zU Katholiek ; langzaam leeft zij haar geloof
dieper in ; zij sterft in de dankbare aanvaarding van haar levenslange anvoldaanheid. — Wanneer het bock Daphne Adeane aanvangt, is de vrouw van
dien naam al een jaar dood. Nu drukt haar posthume invloed, niet het minst
haar geloof, zoo intens op Fanny Weston en op Francis Green, — terwijl de
posthume invloed van een andere katholi eke vrouw, Hyacinth Wake, op
Fanny's gemaal, Michael Choice, heeft ingewerkt -- : dat man en vrouw,
hoewel zij elkander nooit beminden en de oorlog hen voorgoed scheen to
hebben gescheiden, in de zelfverloochenende aanvaarding van elkander, een
nieuw en laat geluk zien opengaan.
Deze twee boeken zjjn voor voiwassenen ; dan nog verger zij, bij den lezer,
een zekere verstandeltjke en artis+tieke ontwikkeling, can moreele open`heid
,
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en oprechtheid. Even moeten wij het betreuren, dat de vertalers niet heel-emaal
op de hoogte waren van hun task (de gewijzigd-e titel laat het reeds vermoeden).
De vloeiende natuurlijkheid yen de veelzijdd:ge schittering van het Engelsch
proza, hebben zij, tegelijk te a+ngstvallig (woordelike omzetting) en te breed
(citaten niet overgedrukt), in hun overladen en eenvormtgen stijl niet getroffen.
Slordige schrijfwijze, woordkeuze en ui-tdrukkingen als : <<de abet Fromentin^ ►
(l'abbe, Bl. Cl. 64 +en elders) — aBlanche besloot zoo aardig .mogelijk tegen
Blanche te zijn>> (Bl. Cl. 198) -- <<abrubt>> (D. A. 10) — <<een tweed co.stuum>
(D. A. 18) stemmen ons weemeedig ; — evenals volgende zin, een voorbeeld uit
vele : <... en zij had oagenblikken, dat zij een gevoel had, alsof zij nooit
gesaheiden waren geweest...>> (Bl. Cl. 216). Hoe jammer dus dat die twee
fijnzinnige werken met betrekkelik weinig metier en kunstzin werden
vertaald
Em. Janssen

Reirnond PHILIPS, Urine Ferenc. Een oratorium uit Hongar je. -- Davidsfonds, Leuven, 1939, 136 blz., Fr. 15.
Een diepgaande psychologische studie zal men in dit boekje niet vinden,
en bet zail ook de bedoeling van den schrijver niet geweest zijn -die erin te
leggen. — Het verhaal heeft als achtergrond het wedervaren van een
Hongaarsche familie die, haer oude vaderland getrouw, o.mwtlle van de
Roem:enen zich gedwongen zi{et near Belgiie uit te wijken. Daarin kamt ale
hoofdpersonage de sympathieke jonge Ferenc ; nabel en recht voor •de vuist,
maar fijngevoelig idealist voert hij, ver van zijn vaderland, maar gesteund
door zijn mees+ters en slin medebmllingen, z'n innerlijken -en uiterlijken strijd.
Voor de geheeile Hongaarsehe kolonie is het een ever, wanneer Ferenc hun na
vele jaren zijn priesterzegen geven mag. Gezonde strekking, flinke taal, vlot
en boeiend : een bo-ekje dat we graag aanbevel en.
J. Libbrecht
,

Istvan REGOCZI, Als Vlaanderen terugroept '.... — Davidefon^ds', Leuven,
1939, 156 blz., Fr. 15.
Dit bbaekje vertelt de reis van een. Hongaar die als jongen in Vlaanderen
vertoeft heeft en nu gals Vlaanderen terugroepb de lange reis BudapestPoperinge te voet onderneemt. Met belangstellende bewondering lezen we zijn
wedervaren en moed. Het geheel schint nogal romantisch gedacht en geschreven, wat, in de d^iallogen tenminste, vrtj onaangenaam aandoet. Overigens b1oft
het van het begin 'tot het einde boetend. Oak de taal is niet kwaad, maar...
«samenhoeleeren>> (blz. 75) bestaat niet, en een <<hartelijk gesprek>> dat
azielig>> is (blz. 73), dat kan niet.
Aanbevolen, maar vObr alles leze men het voorwoord.
J. Li.b.brech,t

Jozef SIMONS, Nederrduitsche verteuingen, tweede reeks. — J. Van
Mierlo-Proost, Turnhout, 1939, 225 blz., Fr. 18.
Over de eerste reeks van deze verhalen werd veel goeds gez:egd, de tweede
reeks vesdient evenveel lof. Een novelle <De kleine Koning>>, van J. H. Zehrs,
beslaat de he+lft van het boek, de rest vormt een verzameling van korte
verhalen van denzelfden auteur e. a. Teere fantasie en knappe observatie
kenmerken het werk van J. H. Fehrs, spontane humor dat van de anderen.
Keurig verteld, keu+rig vertaald. Uitermt geschikt veer volkabibli,otheken.
J. T.

Frans HUGAERTS, Declamatorium voor jonge arbeiders. Tweede, herziene
druk. — Algemeen secretariaat van de, Katholieke Arbeidersjeugd,
Brusslel, 1939, 268 blz., Fr. 12.
In allee opzichten is daze tweede uitgave een vooruitgang op de eers'te
een rijker keuze van bruikbaarder en toch verdienstelijker stukken, voor den
tekst zorgvuldiger verantwoord ; een overziehteli jke indeeling ; een allernuttigate btjlage die heet : iPractisehe wenken over +beschaafde uitspraak en
diotie> ! Niet vergeefs heeft de ervaning veel geleerd.
Aesth^etisch beschouwd, kan het werk nog beter worden. Te duidelijk heeft
de same.nstell^er slechts gearbeid met toevallig voorhandetn liggende bloemlezingen en boeken, of met enkele andere die hi niet ken voorbigaan ; te
aanzienlijk is nog het getal der minderwaardige stukken (vooral in IV, V, VII),
en te gering het aandeel van de spe'elsohe fantasie ; te uitsluitend is de bundel
ook lyrisoh (of propageerend rhetarisch) samengesteld, bijna zonder epische
of dramatische bestanddeelen.
Aan dat alles zal het noodzakeltke compromis tusschen den aestheet en
den propagandist wel echuld hebben. Intusschen voldoet het Declamatorium,
zooals het is, uitstekend aan een ware behoefte. Geef aan Hugaerts nog enkele
jaren van ervaring, lectuur, verfij•ing : geleidelijk bereikt hij het allerbeste.

Em. Janssen
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Dr. C. GODELAINE, Het Vlaamsche Volkstooneel. — Davidsfonds, Leuveil, 1939, 105 blz., Fr. 20.
De tij d was gekomen, meende Dr. Godelaine, om de geschiedenis van het
Vlaamsche Volkstooneel yob jectief te schrijven>> (blz. 5). WUj zijn het met hem
Bens ; en wij betreuren het he'elemaal niet, dat die *yob jectiviteit» bij hem het
enthousiasme geenszins uitsloot, noch zelfs hier en daar een vrij duidelijke
beginselverklaring.
De voorgestelde geschiedenis gaat van 1917 tot 1937 ; met recht wordt de
groep Bruggen als de uitlooper, eenigszins als de voortzetting, beschouwd
van het verdwenen Vlaamsche Volkstooneel. Eere wen eere toekomt : even
delicaat als geestdriftig weet de auteur zoowel Dr. De Gruyter als J. de
Meester op het voetstuk te plaatsen, zoowel Wies Moens als Jan Boon,
zoowel Staf Bruggen en Renaat Verheyen als Anton Van de Velde en Paul
De Mont ; — terwijl het concomiteerende pogen en bereiken van P. Thuysbaert,
M. van Vlaanderen en H. Van Overbeke niet in mins+te geignoreterd blijven.
Evenmin de invloed op het algeheele tooneerl, in Vlaanderen en in den vreemde !
Een brok benielende epiek, geen andere naam past bij de .geschiedenis van
het Vlaamsche Volkstooneel. Bezielend zooals het moest, heeft Dr. Godelaine
haar verteld ; niet minder bezielend, afgezien van het zeer waardeerbare
zakelbk-voorgestelde, heeft Jan Boon haar ingeleid.
Em. Janssen
,

Jacques VAN EIJK, Lied van het land. -- Pax, 's Gravenhage, Vlaamsche
Boekcentrale, Antwerpen, 198 blz., Fr. 26.
Eigenlijk bevat dit boek een roman van 140 blz. en een novelle van 50 blz.
De novelle heet Een lath... een traan.
Een woord karakteriseert dit debuut : het is een belofte. Een vrij merkwaardige belofte, zoo men wil ; niets meer echter. De auteur fingeert het verhaal
van peen Noordhollandschen boerenzoon, die in de sttad een vrouw en een
tehuis he-eft .gevonden ; bij wijze van contrast stelt hij zich de psychologie ;en
het levensverloop van zijn ouders nog good voor. Er is contact met het
ariderwerp, er is zelfs stemming ; doch daarnaast ook veel geileuter. De
auteur trof zijn eigen toon nog niet ; waar hij fantastisch wilde schrijven of
bedenkingen maakte, werd zijn smaak erg onneker en zijn gedachten erger
darn banaal.
Ziehier, ter illustratie, een paar stijlbloempjes : «een pracht van een waakhond, ,mool als een vrouwenlichaam» (blz. 25) — <Als treurwilgtakken zwegen

de boerinnen, gebogen over kolenboer Jan>> (blz. 171). — Op blz. 33 vinden
we, in zes regels tekst, vUfmaal Kmoet(en) worden> . — Wie veel houdt van
pseudo-diepzinnigheid, leze op blz. 64 wat de auteur vertelt over zijn eigen

geboorte en zijn ik, — of op blz. 89 wat Fhb weet over Isaacs en Jeremias, — of
op 1z. 162-163 de eerstie kennismaking van Pierre Poet met de hemeibewoners.
Daaruit schrijven we e n zinnetje over : « op zulke momemten moet je hem
niet au serieux nemen > (blz. 163) .
Daarmee zijn wU gewaarschuwd. Neen, m66r, dan een belofte kunnen we het
boek niet noemen.
Em. Janssen

Ines WIDMANN,Tragedie van yolk en vrouw. Geautoriseerde vertaling
van <Die Schwabenmargret>>, door Jacques VAN EIJK. — Pax,
'C Gravenhage, Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen, 249 blz., Fr. 29.
Dit boek is tegelUk een nationale romam en een familieroman. De lotgevaillen
van een pear huisgezinnen in het Rozendal zijn er vervlochten met de
geschiedenis van het Duitsche volk in Karin_thit , tijdens en na den wereldoorlog.
Al valt het verhaal nogal schermati-sch uit, teigelijk nogal chaotisch : hot vermag
nochtans, gedragen door een sterke nationale romantiek, ons waarlijk te boeien

en te begeesteren. Wij zouden zelfs van een katholieke inspiratie gewagen,
indien een paar keeren de katiholieke zedenleer niet zoo on,besuisd overboord

gegooid werd. Op blz. 136 b. v. zegt een Sloweensch priester aan een Sloweensche vrouw die -pas drie zonen in den oorlog verloor, volgende even harde als
dwaze woorden : aMaar toch, heb je verkeerd gedaan, omdat je een Duitscher
naar hot altaar gevol.gd bent en toegelaten hebt, dat hij zijn invloed op de
kinderen lief gelden. Misschien is het daarom dat God je zonen tot zich riep.
Want ondoorgrondolijk zijn zijn wegena>.
De vertaler had zijn arbeid beter moeten verzorgen. De eigennamen schrijft
hij nogal willekeurig, en volgend slordig zinnetje last one de reden vinden
waiarom de vertaling mat aandoet : tWant zelfs de blaasinetrumenten waren
tot zwijgen gekomen toes hij gekomen was>> (blz. 59) . Daarbij is het getaal der

eehfouten wat groat.

Em. Janssen
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Werner KORTWIC, Friezennood. Geautoriseerde vertaling van J.
TRUYTS. — De Game, Lier, 68 blz.
Werner Kortwich schreef, in een kraohtige taal waarcohijnliJk, een sabere,.
stoere epische novelle ; J. Truyts verta+a lde hear in een zwaar en onzuiver
Nederlandsch. Het is due jammer dat zulk een heerlUk werk niet beter tat
ztjn .recht komt ; jamm.er vinden wij oak den tekst van Wiens Moens op de
manchette van het oek je : a... de trefzekerheid hwinnert, het is niets te veal
gezegd, aan can Homeros, aan een Dante...» Kan men eordater alle proportie
overboard gooien ? Voor volwassen lezers.
Em. Janssen

Piet SCHEPENS, Knut Hamsun. - ^Inter> , St Amandsberg, 1938, 41 blz.
Met een verbazende w+erkkracht heeft Piet Schepens zich de Zweedsche, de
Plnsche, de Nooreche ltberatuur edgen gemaakt ; yen, te oordeelen near het
steeds groei.end getail van zlJn werken, denkt htJ voorloopig niet aan rusten.
Het beknopte overzicht van het Leven en werken van den grooten Noor is,
zooals het ons hier wordt aangeboden, hat bezen overwaard. Dank ztj de rijke
informatie vooral ; want wiJ hadden dit vlot geschreven en zorgvuldig verantwoorde relaas wel graag met can peibende etudie aangevuld gezien. Of tibedoelt
de au-teur dit werkje slechts als can aanloop ?
Em. Janssen

Adriaan POIRTERS, S. J., Den Spleghel van Philagie. Heruitgaaf van den
III Druk, Antwerpen, 1674, van inleiding en aanteekeningen voorzien
door Prof. J. SALSMANS S. J., werkend lid der Kon. Vlaram.^s.che
Academic. — Salmans-fonds, Nr. 4, De Vlaamsehe Drukkerij, Leuven,.
1937, 287 biz., Fr. 25.
Het is can verheugend feit dat, dank zij het onvermoedd ijveren van Prof.
Rombauts en van Pater Salsmans, de aandacht weer getrokken wordt op den
aseetisehen vo1ksschrijv+er van de XVIIe eeuw, op den Roomschen Cats, Pater
Poirters. Want aan onze tijdgenooten kan de oude guit nog heel wat vroemhei^din-!levenslust leeren ; veor de priesters en voordrachtgev+ers net hij een aanzien
lijk arsenaal van aneodoten en pibtige zegswizen " open ; wre cenig belang stelt
In onze cultuurgeschiedenis, mag dit even levendige ale suggesttev9e document
van den tijd en geest der Contra-Reformatie in geen geval voorbtjgaan.
Na K Het Masker >> (reeds heruitgegeven) en a Het Duifken >>, is << Den
Spieghel >> Chet verdienstelijksste van Poirters' werken. Minder hekelend dan
c Het Masker >>, minder mediteerend dan << Het Duifken >>, bevat het meer
ascetische wenken. In vers en proza, met voorbeelden en emblemata, am de
beurt teer-bewogen en leuk-spottend, leert de schrijver aan de Gad-minnend.e
ziel hoe zij, van den morgen -tot den avond, haar ag dient door te brengen
en al hear piliehten ite vervullen. Als geheel minder gedragen dan cHet Masker>>
en «Het Duifken, bevat cDe Spiegheb> misschien de mooiste fragmenten. Zoo
de bekende definitive-amet-antwikkeling van het kruisken : seen recht bout jen
-en een dweirs hout jen (blz. 142-143) ; zoo ook het verhaal van Quidam (blz.
-

190-193) .

Pater Salamans heeft zich, voor de inleiding yen aanrteekeningen, biJ het strikt
noodzakelijke bepaald. Zijn jarenlange vertrouwdheid met het onderwerp is
de onvervangbare garantie van zijn arbeid ; persoonlijk hadden wij echter
graag het critisch apparaat meer uitge ►breid gezien.
Em. Janssen

Ludwig TUGEL, Peerdemuziek. Vertaling : J. 13ARENDS. — De Amstersche Keurkameer, Amsterdam, 1938, 412 bl., ing. fl. 2,90; geb. fl. 3,50.
Eon vrij phantastisch verhaal van 13efde en droom met als dieperen ondergrand de verheerlijking van de blijvende he^lden-mentaliteit van den Duitschen
frontsoldaat na den oorlog.
Het valt niet 1te ontkennen, dat het boek met zin voor humor geschreven is.
Dat is zjjn -eig►enitjke verdienste samen met de droometemming, die als spheer
van heel -bet verhaal goad gelukt is.
Men meene nlet dat het aheldhaftiges de lezing er van ongenietbaar zou
waken. flit heldhaftige is in zijn symbolische figuur, de hoofdfiguur nog wel
van het -boek, die echter nooit zelf ten tooneele verschijnt, juist zoo onwerkealijk
geblleven dot men het glimlachend aanvaardt -ter wille van de rest.
Wie enkele uurtjes to verdroosnen heeft en daarom de phantasie eens
luchtigjes den scepter wil in handen geven over den nuchteren werkelijkheidszin, ken die hier best nook bren ge.n .
Goon voorbehoud.
Jos. Van Laer
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L. RAEYMAEKERS, pr., Toms Vuurproef. VerluchtAngen door J. Cuyvers,
pr.. --- Davidsfonds, 1939, 96 blz., Fr. 11.
Tour., zoon van een verongeilukten zeeman, droomt in een enge studiezaal
van de wijde wereld. Aan dien droom voldoet Kapitein Luck, zijn oom, die
hem uitnoodigt tot •een zeerels. Een slangenbezweerder, ontplofbare etoffen,
S. O. S.-berichten en... al wat de kkleine deteetteve meemaakt mag men zoo
maar niet in een adean vertellen.
De 'auteur scohrijfit goed en vertelt spannend. Zonder veel psychologie, bezorgde
hij ons noehtans een moos-en .avonturenroman voor jongens.
W. T.

Hans FALLADA, Der Eiserne Gustay. — Rawohlt Verlag, Berlijn., 738
b1z., ing. Rm. 6.50 ; ,gob. Rm. 7.50.
Dit lUvige boek van sneer dan 700 blz., verhaalt het leven van een Berlinschen huurkoetsier voor, onder en na den wereldoorlog.
De hoofdpersoon draagt zijn naam mee uit zijn wachtmeesiterstijd heel het
leven door. Geslagen in zijn kinderen, in zijn geld en goed, in zijn ideaall van
Duitschen staat, worstelt de man zich ongebroken door alles heen. Van ijzer,
1dat blUkt ho werkelijk ate zijn. Ontegensprekelijk is ho groot door de oerkracht
van zijn wezen, rneessterlijk geteekend door den schrijver.. Die oerkracht heeft
.echter te veel van de specifiek Pruistische Feldwebeldeugden, dan dat de
figuur een held wordt zonder meer.
C Roman und Dokument >> noemt de Duitsche aankondiging het bock.
Een roman is Chet voorzeker, en van formaat, naar omvang evengoed als
naar gehallte. Hans Faillada was waarachtig niet aan zljn eersteling toe om
nog ate moeten leeren hoe een zeer breedvoerig gebeuren moot gebouwd worden
tot ,eenheid.

' Dokuanent >> is het daarenboven ook, omdat weergaloos sterk en zuiver
rond de hoofdfiguur van den koetsier een heel tidvak tot levende, worstelende
werkelijiheid wordt opgeroepen.
Ndet to verwonderen dan dat de Duitsche aankondiging or het epos in
wenscht te zien van a de onverwoestbare levenskracht van gansch een yolk. »
Het menschelijke van die levenskracht ligt intusschen veel roerender uitgedrukt in de vale andere f&guren van het boek dan wel in den -ceisernen Gustav>>
self, ail heeft die dan ontegensprekelUk het monopool van den klinkenden naam.
Jos. Van Layer

Hans FALLADA, Geschichten aus der Murkelel. — Rowohlt Verlag,
Benlijn, 188 b1z., 4.80 Rm.
Naast zijn groote romans, die even zooveel brokatukken van schrijnende
levenswerkelijkheid zijn, houdt Fallada er van zich op tijd en stond te verpoozen
in de sfeer van droom en sprookje.
Doze a Geschichten >> zijn kinderverhalen, volgens het woord van den schrtjver
:zelf uit het gebru^ik gegroeid, .omdat hij ze eerst mondelings vertelde aan zijn
eigen kinderen.
Samen met de zeer kleurige teekeningen — misschien een ietsje gewild
geestig bier en daar ! — is ide speelsche phantasie van het verhaal telkens
zoo levendig dat het heele book evengoed genoten zal worden door groote
ale klelne lezems.

Jos. Van Laer

Gerard KNUVELDER, Inleiding tot de NederFandse letterkunde. Eerste
decl A, Geschiedenis tot 1770. -- ,Malmberg, 's Hertogenbosch, 1938,
89 blz., fl. 0.90.
'Gerard KNUVELDER, Wekling tot de Nederlandse ietterkunde. Eerste
deal B, Bloemlezing. -- Malmberg, 's Hertogenbosch, 1938, 332 blz.,
fl. 2.90 en 3.40.
In het i Voorwoord >> van zijn Eerste deel A, stelt de aurteu: ions de beginaelen voor, naar dewelke hij, voor de middelbare scholen, zijn 'boe.ken
nomponeerde. Zi.ehier de voornaamste :
De literaituurgeschi-edenis en de bloemlezing die men gebruikt, moeten

a gesproten 3, zijn a uit eenzelfde geest en opvatting >>.
Hoofdzaak is : de teksten ; een beperkt getal teksten, doch waarmede het
voor den leeraar mogelijk wordt bij de leerlingen « hest beeld van belangrUke
letterkundige producten voor den geest (te) roepen . Daze teksten moeten
vormend inwerken (ni-et vooreerst vluchtig prikkelend, verbl4ndend of bekorend) ;
sommige moeten zich leenen tot een gezamenitjke taalkundige en stylistische
behandeling ; alle dienen bruikbaar materiaal te zijn, wanneer de leeraar, ook
theoretisch en volgens een bepaaUd systeem, zijn leerlingen tot Chet dichterlijke
kunstwerk wil in.leiden.
Hulpmniddel is : de li'teratuurgeschiedenis. Met hoar belhulp zal men uit
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bepaalde kunstwer^ken, de cultuurhistorische stroomingen opmaken. Door Naar
verbindt men (wat &nderdaad onafscheidelijk is) de « aestthetische genieting
met de a geestelijke verdieping in de cultureele, religieuze, sociale, politieke
problemen >>.
...Niet zonder bewonder.ing laizen we dit << voorwoord >>. Knuveider meent het.
dus erns+tig met de literaire vorming in one midd•lbaar onderwijs. Over alles
heeft hij nagedacht en tegenover elk probleem een hooding aangen n en : de
houding van een leeraar die ijn verantwoordelijkhei-d dragen wil. Niet zonder
bewondering namen we kenni.s van zijn « Geschiedenis » en van zijn a Bl^oemlezing) : •etrouw aan zichzelf en aan de zich opgelegde .tucht, biedt hij onsa
een schematisch overzicht van de literaire stroomingen ; .griipt hij, met krachtige hand, naar de allerbeste onder de teksten, -die hij nauwgezet inleidt. Zoover
wij het konden nagaan, is alles wetenschappelijk verantwoord.
Na het versahijnen van het tweede deel pas, willen wij het geheele werk
beoordeelen. Doch nu reeds moeten wij, bij de leeraren in de liiteratuuwr, deze.
handleiding warm aanbevelen. Zij .bespaart hun betrekkelijk weinig pers 00nlij,ke
inspanning en studie ; zij atamuleert hen eerder, want zij plaatst c< in het
middelpunt der be(langstelling... wat primair deze belangstelling verdient >>.
•Beter dan wie ook, beseft Knuvelder zelf dat zijn werk nog niet volmaakt
is ; het blijft er echter niet ver vandaan. Ons lijkt de ideoloogische inslag iets
te aanzienlijk, en het ver doorgevoerd schematisme even verstarrend ; daarbij
toont de samensteller zich, tegenover bepaalde auteurs (Vermeylen, Dirk
Coster) lets te afhan.kelUk ; tenslotte heeft hij (alleen in de b!loemlezing) zijn
standpunt te zeer bij de Nederlandsche letterkunde beperkt (wij geven drie
,

voorbeelden van die beperking, alle drie uit de Vondel-keuze : Oranje May-lied

(blz. 249-250) houdt toch verbalnd met het aloude Lentefeest en het plan•en
van den Meihboom ! -- Lyckklacht aan het Vrouwekoor (blz. 257-259) blijft,
zonder den parallel-tekst uit Vergilius' Aenels (II, 730-804), gedeeltelijk.
onverstaanbaar ; — de Vergiliaansche constructie van den Gysbrecht (blz.
260-294) kont niet tot hear recht).
Daze en soortgelij^ke bemerkingen raken de kern van het werk niet. Ala
klasboek eel het bij ons wet niet gebrui kt worden ; het dunkt one echter dat,
ook in hat Zuiden, geen ernstig leeraar in de letterkunde het ontberen mag.
Em. Janssen
,

Prof. Dr. J. VAN MIERLO, Geestelijke epiek der Middeleeuwen. =— Bibliotheek der N'ederlandse Letteren, Standaard-boekhandel, Brussel, 1939,
296 blz., geb. Fr. 40.
Om verschillende redenen verheugde one de Bibliotheek der NederlandseLetteren ; te meer daar zoowel de Koninkltjke Vlaamsche Academie te Gent
ails de Maatschappj der Nederlandsche Letterkunde te Leiden bong staan voor
de degelijke uitvoerdng, tot In de onderdeel^en, van deze grootscheiepsche
onderneming.
De literatuur in !en door de teksten : hoe graag zien wie deze opvatting -de eenig gezonde — shier practisch gehuldigd ! Zoo voelt men meteen de
tradltie weer aan, waartoe de zuivere li.teratuurgeschiedenis .onbekwaam is
ons •te leiden. Zoo vormt men smack en bezinning ; want wie alleen de
moderi a productie kent, bezit noch de noodige sereniteit, noch voldoende
soepelheid en perspectief... Om deze en andere redenen beschouwen we de
Bibliotheek der Nederlandse Letteren ale eene van de all^erverdienstellijkste
cultureele ondernemingen.
Het aerate deel (van de 100), aan s the right man » toevertrouwd, zal missdhien een van de meest reveleerende blijven. Van onze Middeleeuwsche
geestelijke epiek was ons, behalve Beatrijs, Van den Levene Ons Reran en
enkele Maria-exempelen, weinig bekend. Sommige titels kenden we ook :
De legende van S. Servaas, Lutgart, Sinte Franciscus' leven, Theophilus, Van
Sente Brandane ; mass' wie, behalve de specialisten, pluisde ooit in die teketen ?
En wie kende den tegenhanger van de mooie Fransch^e legende : De ridder
met het bariseel ? wie kende De straf van den tweedrachtzaaier ? of Van
Sinte Geertruud's Minne ?
Er bestond wel gevaar voor, dat de vele studien van Pater Van Mierlo,
verspreid in de jalaxgangen van Verslagen en Mededeelingen van de KoninklUke
Vlaamsche Academie, daar min of meer bedolven zouden blijven. Nu liet hij,
ook in een officieele bloemliezing, Willem van Affligem b. v. en Marttjn van
Torhout tot hun recht komen, — in afwachting dat zij, in de uitgebreide
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, de pleats innemen die hun
toekomt.
WetenschappelUk verantwoord, is de tekst nochtans, dank zij de eenigszins:
gemodern^iseerde spelling en de overvl^oedige voetnoten, ook voor niet ingewtjden
toegankel&. De Inleiding, die one daadwerkelijk in het Middelleeuwsche
gelloofeleven abinnenleidts, daarna in de Mid.deleeuwsche versteohniek, ken
alleen, met zooveel gezag, kennis en zekerheid, door Pater Van Mierlo
geschreven worden.
Em. Janssen
,
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Jan V. EEKHOUT en A. J. D. van OOSTEN, Moderne Nederlandsehe
Religieuze Lyriek. — De Tijdstroom, Lochem, 364 blz., geb. f. 2.90.
Het was zonder twijfel een allergelukkigst idee, em ult het verspreide werk
der modern Nederlandsehe diehters, een keuze van religieuze poezie samen te
stellen. Ondanks de zeer bizondere moeilijkheden die onvermi delijk met een
dergelijke onderneming gepaard gaan, mag men zeggen, dat de samenstellers
in hun werk geslaagd zijn. Hun keuze geschiedde ob jectilef en met veel
auesithetisch oordeel. Ook de indeeling in protestantsche, katholieke, onafhankelijke en marxiastische dichters, lag voor de hand.
Bij sommige stukken kan men natuurlijk wel eens -de bedenking maken, dat
een gedicht met een religieus object nog net noodzakelijk een religLeus gedicht
is, ook as is het misschien zeer poetisch, evenmin als een reflecteerend zoeken
rond het religieuze, ook all wordt het in een waardevol gedicht gevat, zonder
meer identiek is met religieuze poezie. Maar religieuze pooezie is nu eenmaal
een zeer delicaat Lets. Trouwens, het misschien -eenigszins te wijd (of under
andere aspecten te nauw) opvatten van religieuze poezie, geeft aan deze rijke
bloemiezing ook als do document humain >> haar waarde.
Het feit dat de samensteilers het betreuren, dat zee zich tot de Noord-Nederlandsche dichters beperkten, neemt ongelukkig niet weg dat deze onredelijke
beperking hetreurensws;ardig blijft. Wij zien dan ook met verlangen uit naar
een tweede deel, dat reeds min of .meer be+loofd wordt.
L. Vander Kerken

Sociologie, Politiek, Economie.
Victor LEEMANS, Inleiding tot de Sociologie. Handboek van de K.V.H.U.
Stanaaard-boekhandel, Antwerpen, 1938, 152 blz., Fr. 28.
Wat wil de Sociollogie ?... Het sociaal .leven kennen. Dit antwoord zou wat
al te vaag klinken. Wat willen deze of gene sociologische stelsels ? Hierop
antw000rdt Schr. : <Er bestaat geen eenvormig begrip van de Sociologie. Wij
komen dus tot de vraag : Wat wil deze Sociologie ?... Volgens V. L. nu heeft
de soci,ologie veer taak : de sociale instellingen en vereenigingen, de sociale
toestanden -en bewegingen, de verhouding van de onderseheidene sociaile
factoren eenerzijds en van de sociale met de niet-sociale factoren anderzijds,
de invloedsfeer van het sociale te beschrijven, te classif^ieeren en te verklaren
(9).. De bijzonders•e tank van de Sociologie bestaat dan in het opz.oeken en
toepassen der begrippen en rnethoden van doze concrete sociale vormen en
structuren.
Eerst krijgen wij in een beknopte opsomming, de bijzonderste sociologische
scholen, een inleiding op de versahillende wijzen, hoe men de sociologische
taak opnam en wat men or b^erelkte. Terwijl men de 'his^torische wording van
de Sociologie nagaat, vooral in Frankrijk, Engelland, Duitachland en Amerika,
kan men zich tevens inleven in de hedendaaagsche kenmerkende richtingen. In
het tweede doel krijgen wij eerst een nadere omschrij,ving van voorwerp en
methode der Sociologie. Daarna komen eenige meer representatieve groepen
aan de beurt : algemeene, ni. gemeenschap, maatschappij, organisatie en rnassa,
en bijzondere, yolk, staat en familie. Hier ware het ook de plaats geweest
om uit te wij-den over de begrippen native en ras. De beknoptheid van dergelijk
handboek sluit able methodische diskussies en pol-emische bestrijdi,ng uit. Ook
dreigt alum het gevaar van een onpersoonlijk, wat al te materni eel opsommen en
uiterlijk classificeeren zonder persoonlijke stellingname of diepgaanide crisis.
Daar deze reeks echter uitsluitend <inleidingen» bezorgen wil, is dit euvel hier
zoo erg niet, hoofdzaak is een breeders kijk op de versoheidenheid der
richtingen en een flinke keuze : de verregaande belezenheid van V. L. stood
hier borg voor het welslagen van ciergelijk opzet.
Prof. Dr. V. van Buick
,

Prof. Dr. H. do VRIES de HEE^KELINGEN, Die Joodsche Hoogm-oed.
Uit het Fransch door Maria van Wess-em. — De Amsterdamsche
Keurkamer, Amsterdam, 169 blz., gen. Fl. 2,25, geb. Fl. 2,90.
Schrijver geeft tot motto van zijn boek deze woorden van Samuel
Roth : cZijn wU een bescheiden yolk ? Het schijnt mij moeilijk — zelfs voor
>> een Jood, die blind is voor alles wat het rassenvraagstuk betreft — om to
,blijven volhouden, dat wij een bescheiden yolk zUn.>>
Hiermede is dan meteen de sfeer van het boek weergegeven, zooals die in
elk der bladzijden tot uiting komt.
Daar de schrijver in zijn inleiding zegt, dat een waardeering, gebaseerd op
persoonlUke overwegingen, niet de waarde heeft van een gevolgtrekking,
gebaseerd op een Joodsche documentatie, en waar hij bi gevolg uitsluitend naar
Joodsche schrijvers verwijst, zoo zal het zelfs den meest neutralen lezer uiterst
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moeilijk vallen niet onder den indruk te komen van deze opeenstapeling van
argumenten om den Joodschen hoogmoed to bewijzen.
Hierbij dient natuurlijk aangestipt dat de Joden volstrekt niet de eenige
natie zijn, met een soort hoogmoed bezield. Ook andere volkeren kennen zulk
phenomeen. Maar toch zou het o.i. onmogelijk zijn een gelijkaardige bloemlezing
samen to stellen over een of ander yolk waarin op zulke schrijnende wijze de
ingeboren hoogmoed in voile daglicht wordt gesteld.
De hee.le waarde van dit boek hangt natuurlijk of van de eerlijkheid waarmee
de schrijver de -citaten, naar hun materieelen inhoud en hun beteekenis heeft
weergegeven. Zoolang het tegendeel niet definitief werd bewezen, z&jn wU
er evenwel toe verplicht geloof to hechten aan de woorden van den schrijver.
Een andere vraag is natuurlijk of het menschdom met studies, ale onderhavige
is gediend on of het wenschelijk is hen onder het oog te brengen van het groot
lezend publiek. Uiterst kiesche vraag voorwaar, en waarop het met een schijn
van even afdoende argumenten mogelijk is twee totaal-tegenovergestelde
antwoorden to geven.
Aangesteiden die verantwoordelijk zijn voor de inwijking in ons land van
elders uitgedreven Joden, kunnen boeken als deze in elk geval heel wat
gegevens verschaffen aangaande dit kritische vraagstuk.
Hugo van de Perre

Karl HAUSHOFER, Gre nzen in Hirer geographischen mid politischen
Bedeutung, 2e uitg. — Kurt Vowinckel, Heidelberg, 279 bb1z., Rm. 12,50
(---25 %)•
De studio der politieke aardrijkskunde of geopolitiek, heeft in Duitsehland
on vooral in het Derde Rjjk een uiterst gunstig terrein gevonden, daar zi als
het ware geschapen is om de bespiegelingen van een yolk dat zijn grenzen to
eng voellt, to voeden. Van deze wetensehap is generaal b. d. Haushofer een
der meet vooraanstaande beoefenaars. Het hier besproken book verscheen
voor hot eerst in 1927. Het onderwerp ervan is de -grens, als: biologisch, d. i.
evolueerend element in het Leven der staten en voikeren. In een glanzend
betoog zet Schr. een theorie van de grenzen ulteen, waarin hij het onderscheid
laat aanvoelen tusschen de kunstmatige en de natuurlijke grenzen. Kunstma tige
grenzen zijn doze, weike door den mensch werden gesteld ; natuurlljke, zulke
die door :geografische factoren werden teweeggebracht, zooals de zee, waterloopen, reli-+f, vegetatie-typen, menschenrassen en dgl. meer. Ongetwijfeld is
doze cnatuurlijkheld >> in overwegende mate eon sub jectief gevoelen. Hot +blijft
eehter waar dat de opvattingen van de verschillende volkeren dienaangaande
van het grootste gewicht zin voor bet verloop van hun betrekkingen met hun
na► aren. Dit ^ naAkt tevens de ongemeen actueele waarde uit van het t^egenwoordige book. Weliswaar verschilt de nationale kijk van den Schrijver wel
eens van den onze ; de beginselen echter kebben eon veel absoluter waarde
en wij kunnen ze, met onze ei.gen opvattingen, soms anders toepassen. Maar
het is naar doze beginselen dat de voikeren zich hun idealen cLebensraum»
voorstelllen. Daar nu de pogingen om deze voorstelling to verwezenlijken de
geschiedenis uitmaken, zal iedereen die in de komende gebeurtenissen belang
Melt, dit -book met vrucht lezen.
Prof. Dr. J. A. Van Houtte
-

Dr. K. PINXTEN, Het kempisch Steenkolenbekken, eon economische studie. — S tandaard-boekhan'del, Antwerpen, 1939, 412 b] z., Fr. 35;
ook te bekomen door starting op de postch.-rrekening van den Schrijver,
Genk, 307649.
wij bespraken de eerste uitgave van dit werk in cStrevew> van Juni 1938
('blz. 582-583) . In enkel-e maanden tijd geraakte ze uitverkocht. Een zeidzaaam
lets voor een doctoraall proefschrift. Een feit dat ter eere strekt en aan den
schrijver en aan het Viaamsch lezend publiek. Aan -dit laatste, or dat Dr.
Pinxten het nu eons geen gemakkelijke ontspanningsiectuur aangeboden
heeft, zooals wij het in onze bes-preking zegden. De Vlaming ontziet zich
niet de onvermijdelike moeite, vereischt om zich -een degelbke tennis to
verschaffen over de ontwikkeling van eon bUzonder interessant gewest
ult ons Vlaanderen ! Blzonder interessant em de prangende problemen die
zich daar teilen, niet enkel op economisch, maar ook op culturedi en op
godsdiens^tig gebied. Ter eere ook aan den schrijver, die de vereischte moeite
tot het onvermijdelijkie minimum herleidde, door zijne kiare uiteenzetting van
den economisch►en toestand, in zekeren zin grondslag van de overige problemen die zich in onze Kempen stellen.
Deze tweede uitgave u stemt sujbstancieel met de eerste overeen > naar Dr.
Pinxten in zijn inleidend woord zegt. Ons dunkens minder dan die zin het
doet veronderstellen : ht vulde zijne economische uiteenzetting aan met de
aatste gegevens, voorell van statistisohen aard, intusschen beschikbaar geworden ; verving de vreemdklinkende vaktermen door Nederlandsehe, liehtte
,
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een en antler nader toe, oak door een q kaart van den ondergrond >, zeer
nuttig voor wie nooit in een mijn daalde ; voegde er eindelijk enkele rake
princtpieele opmerkingen bij, zooals wij het vierder opmerken. De aanvullingen
van louter economisohen aard zijn evenwel b. lange net de belangrijkste.
Andere kwamen er bij, van dien aard dat, terwUl de ondertitel voor de
eerste uitgave .gehee i paste — om in de economie te doctoreeren moet men
zich lmmers tot de eoonomie beperken —, hij one niet meer volledig inlicht
over de strekking en den inhoud dozer uitgave.
BU het Voorwoord van Prof. Dr G. EYSKENS, voegde zich .nu een Inleiding
door Mgr P. J. BROFCKX, den socialen apostel van Limburg. Deze greep
tijdtg in, bij den aanvang van Limburgs economisch^e ontwikkeiing. Grootendeels dank aan dat 1ngrijpen en aan den noesten arbeid zijer ,medewerkers,
mocht hU ens lichtzijden laten zien in de leerrijke besohrijvin.g van den godsdienstigen toestand in Liinburg, Bien hij one in die Inleiding kernach tig
schetat. Een toestand die evenwel tot zorgwekkend nadenken dwingt en tot
onverzadigden anbeid Indien wij het katholieke Limburg katholiek wil(len
,

behouden.
De schrijver ging op enkele economisch-sociale vraagstukken dieper in,
in 't bijzonder op dat der nationale steenkolenpolitiek. Dit onderdeel
on^twikkelde hij tot een principieele studie over het heden zeer actueel vraagstuk der geleide economie, zooals het zich in een concreet geval voordoet,
nl. bij het ingrijpen van het a Nationaal Stteenkolenambt >>.
Btj Sze van aanhangsell, achter de eigenlbke a economisohe studle >>, gaf
hij, in de eerste uitgave, enkele « slotbeschouwingen >> ten beste over den
ac weerslag op de socials, cultureele en moreel-godsdienstige waarden van het
Volk n, 13 bladzbden. Da.r wilt de schrijver ons meer over te zeggen, besloten
wl;j, en... wij vroegen hem het be doen. En nu krljgen wij 41 bladzijden, vol
van vele leerrijke bijzonderheden, ook van pijnlijke : over de eigenaars onzer
Limbuiigsch^e mijnen en over de cultureele voorwaarden waarin de Limburgshe arbeiders leven, in de mijn zelf en, vo-or velen, daarbij op de < cite's >>.
Hier worden nu talrijke problemen schril belicht, die den Vlamin.g tot werken
dwingen.
Besluiten wij dan : betrekkelijk weinig geheel nieuwe bladzijden en toch
zoo veel nieuwe zaken, dat zelfs wie de eenste uitgave las, nog deze ter
hand moet nemen.
K. du Bois

Dr. L. R. W. SOUTENDIJK, Methoden tot het vaststellen van den omvang
der besparingen, met een toepassing betreffende Nederland. — De
Erven F. Bohn, 1938, 189 biz., f. 2.50.
Het sparen is, ook van economisch standpunt uit beschouwd, een zeer
belangsijk verschijnsel en het betrekkelijkgreeter of kleiner bedrag aan
gespaard vermogen, oefent een aanzi.eniijken terugslag uit op het economisch
wel en wee, op :het verloop der conjunctuur. Een invloed Bien men evenwel
nog niet voldoende kent en vooral kan meten om reden van de karige en
onzekere gegevens omtrent het bedrag van het bespaarde.
Het kan op het eerste zicht .betrekkelijk gemakkelijk schijnen, vast te stellen
hoeveel, bijvoorbeeld In den loop van een jaar, gespaard werd. En zelfs zekere
economisten hebben daarover schattingen ten beste gegeven. Zijn ze niet vat
te voortvarend :geweest ? Het bier aangeboden work helpt ons op die vraag
to antwoorden.
Wat is ( sparen » ? De schrijver gaat op die vraag niet nader in, omdat het
voor hem voAlstaat zich bij een aanneembare bepaling to houden : « het niet
consumeeren van beschikbaar gekornen koopkracht gedurend-e de inkomstperiode waarin die a^oopkracht ter beschikking komt >>, d. w. z., waarin ze
zou gibes-teed zijn indien ze voor verbruik moest dienen, periode die hij, om praktische redenen, op 1 jaar vas.tstelt.
Hoe nu hot bedrag van dat sparen nagaan ? Een eerste moeilijkheid rijst
op doordat Chet gespaarde meestal verschillende stadia doorloopt, vooraleer
zln definitieve investeering bereikt te hebben : van den spaarder gaat het
naar een bank, spaarkas, enz., die het aan den investeerder aanbiedt, -door
inschrijving op aandeelen, obligaties, enz., terwUl deze dan tot de uiteindelijke
invescteering In kapitaalgoederen overgaat. Zoo geschiedt gewoonlijk, maar
toch met telkens : de spaarder kan zelf obligaties of aandeeflen koopen, of
rechtstreeks het gcspaarde in zljn ei•en onderneming investeeren. Hicruit.
volgt dat, om het werkelij k bedrag van het gespaarde na te gaan, << een
voorkeur voor het vaststellen van den omvang der besparingen in het Berate
stadium moet worden aangenom en, af+gezien van de statistische mogelij.kheden D.
Ongelukkig zijn die mogelijkheden bijzonder gering wanneer het dit eerste
stadium geldt. Zoo leveren b.v. de onderzoekingen door < gezinzbudgetten >>
voor het hier beoogde doel nagenoeg geen bruikbare gegevens.
Ook de volgende stadia kunnen zeer moeilijk voldoende nauwkeurig nage,
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gaan worden. De reeds aangewende pogingen worden her uiteengezet en
kritis^ch onderzocht.
Op dit theoretisth deed volgt het Q onderzoek naar den omvang der besparingen in Nederland, van 1925 tot en met 1936 » (;blz. 86-168) . Een diepgaand
en zeer leerrijk onderzoek, dat v^ele nteressante gegevens naar voren brengt.
Nochtans komt S. tot het eindbeslult : « het ontbreken van vergelijkbare
cijfers in de afgel000pen jaren... maakt het onmogelijk een tendens over de
laatste 12 jaren te construeeren >>. Hij verwacht echter dat later wel voldoende
gegevens lbesehikbaar zullen zijn, wel niet om het absoluut bedrag van het
gespaarde te kunnen vastateill^en, dan toch om een tendens aan to kunnen
geven. Zoo'n besluit verwondert wellicht wile dit werk niet of slechts vluc hitig
gelezen heeft. Fetielij,k is het een bewijs van wetenschappelij^ke nauwgezetheld die elke voorbarige vaststelling wil vermijden.
K. du Bois
,

Dr. Hans ACHINGER, Sozialpolitik and Fiirsorge, eine Abgrenzungsversuch, begrUndet aus iden Ursachen der Notstande. -- Carl Heyman.,
Bei lijn, 1939, 203 blz., Rm. 7.
,

De realisaties op het gebied der sociale politiek zijn aan aanhoudende veranderdngen onderhevig, << die Wandlungen in diesem Bereich sind schneller,
grundlicher and weniger vorherzusehen als auf a111en anderen Gebieten der
politisch gesellsdhaftliohen Gestaltung >> zeigt de schrijver terecht -- en zone
oprnerking geldt ongetwijfeld ook voor ons land ! Daarom ziet hij weinig nut
in It onderzoeken der << Tatbestanden and Inten,tionjen >> en dringt hij verder
door naar de lelden►de beginselen, die tot richtsnoer der sooiale politiek moeten
dienen en wel meer bijzonder naar een scherp bepalen der afgrenzing -die hij
in den ondertitel aanduidt. Zijn onderzoek laat uitkomen 'hoezeer sociale
toestanden oorzaak zijn van << nood >>, terwijl het ook nieuw licht aanbrengt
omtrent de juiste opvatting van den << Notstand >> in zijn verschillende schakeeringen ; het zet eindelijk, onrechtstreeks maar toch krachtig, tot beslist
sociaal ingrijpen aan. Een book van algem
meen belang, even leerrijk voor ons
als voor den Duitscher.
K. du Bois

Kunst.
R. LEMAIRF, La Restauration des Monuments Anciens. --- De Sikkel,
Antwerpen, 1939, 240 blz.
Het heretellen en Gnderhouden van historische monumenten is van aktuee5I
belang. Scherper en dringender dan 'aoit te voren, werd het probleem gesteld
na den wereldoorlog. Talrijke gebouwen werden deerlijk beschadl^gd, andere
geheeel verwoest. Te Antwerpen werd onlangs nog de aandacht gevestigd op
de huizen der Gildenkamerstraat en nu vergt de restauratie van het Rubenshuis alder belangstellang. Tegenstrijdige meeningen werden en worden nog
voorapgezet en verdedigd in dagblad- en tijdschriftartikels, doeh zeer zelden
wc rdt een ak•oord berei'kt. Dat Kan. Lem.aire het gedacht opvatte den kur ;us,
Bien hij sedert 30 jaar aan de Hoogeschool to Leuven geeft, te herwerken en
uit te geven, -zal dan wel niemand verwonderen.
Een theoretisch en historisch deel — oudere opvattingen, hedendaagsche
theorie?n, eigen meening -- wordt door een technisch en praktiscth deel gevolgd.
Hier worden achtereenvolgens onderzocht Welke hoedanigheden vereischt worden van den bouwmees'ter ; de volorbereiding en eindelijk de uitvoering van
het werk.
Kan.. Lemaire is zich er van bewust dat niet alien die belang stellen in
het onderwwerp, al zijn stellingen zuillen aanvaarden ; hij vraagt slechts zijn
lezers de uitee•zetting objectief to onderzoeken. Wij meenen dat velen zullen
genoodzaakt zijn, na lezing van dit baek, hun apvattingen te herzien.
Een a;lfabetisohe lust van de aangehaalde gebouwen, een •beknopte bibliografie en een lijst van de 88 afheeldingen vergemakkelijken de opzoekingen.
Wij twijfelen er niet aan of dit book zal spoedig een tweede uitgave kennen,
misschien ditmaal wel een Vlaamsche ?
Ad. Jansen
,

Aardrijkskunde, Reizen.
Gids voor Belgic : Geologie, Geschiedenis, Kunst, Wandelingen, met medewerking van Jef De Combe, H. Elen, Prof. Dr. Ir. Stan Leurs, E. De
Ridder, Dr. R. Van Roosbroeck, G. Schmook, L. M. Thierry, Dr. Eug.
Verstraete. — De Sikkel, Antwerpen, 1938, 283 blz., gen. Fr. 28.
let was wel to verwachten dat een tweede uitgave van dozen gids niet lang
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uitblijven zou. Zooals in de vorige wordt de geologie door L. M. Thierry
behandeld, de geschiedenis door Dr. Van Roosbroeck, de kunstgeschiedenis
door Prof. Leurs en G. Schmook, en het watertoerisme door H. Elen. De
wandelingen werden echter aan het driemanschap E. De Ridder, Eug. Verstraete en J. De Combe toevertrouwd. Bovendien bevat de Gids allerlei inlichtingen over het gebruik der jeugdherbergen, alsmede een kaart, die de vermelde
plaatsnamen localiseert.
Reeds vroeger hebben we in dit tijdschrift op de degelijkheid en de verdiensten van dezen gids gewezen, en mneenen ons derhalve tot het uitdrukken van
een pacer wenschen te m;ogen bepalen.
In de eerste plaats hadden we wel graag het eerste gedeelte uitdrukkelijk
in het teeken der geografie zien geplaatst. Deze ontwikkelt zich inderdaad
meer en meer als een landschapswetenschlap, en i:nteresseert dderhalve den toerist
zoo rechtstreeks mogelijk. We aarzelen dan ook niet de aardrijkskunde als de
wetenschap van den toerist te •betitelen, terwijl de geologie ons slechts als
een hulpwetenschap voorkomt, z000als trouwens de plantenkunde, waarover in
den gids niets wordt gezegd.
In de tweede plaats, zouden we het wel interessant vinden indien de plaatsna►menkaart van den gids door de schematische verzamelkaart, die door het
Militair Cartografisch Instituut wordt gepubliceerd, zou kunnen worden vervangen of aangevuld. Op die manier zou de toerist de gewenschte en op uitstap
zoo nuttige cartografische kaarten zonder moeite kunnen uitkiezen.
Prof. Dr. L. G. Polspoel

Dr. W. G. N. VAN DER SLEEN, Zuid-Afrika. — Het Nederlandsch Boekhuis, Tilburg, 272 blz., ing. Fr. 49, geb. Fr. 66.
Gegroei-d uit een omreis door het onderhavige land en uit een reeks voordrachten over ditzelfde onderwerp, kan dit boek van Dr. Van der Sleen over
4c Zuid-Afrika » slechts onze algeheele goedkeuring wegdragen.
Alhoewel hier niet van een strong wetenschappelijk werk kan worden gewaagd — hetgeen ook geenszins door den schrijver werd beoogd — toch biedt
het heel wat studie-materiaal voor den lezer die gaarne in kennis wil komen
met het leven, den strijd en het land van onze broeders uit Zuid-Afrika.
Dat de uitgave van zulk een boek voor Noord- en Zuid-Nederland mogelijk
is, aanzien wij als een verheugend bewijs van het herwordend gemeenschapsbesef tusschen de leden van eenzelfden stam.
Hugo Van de Perre

Commandant
• Attilio GATTI, Tam-tams in den nachtL Uit het Engelsch
in het Nederlandsch vertaald door V. Van den Berghe. — De Sikkel,
Antwerpen, 218 blz., 31 ill., gen. Fr. 55, geb. Fr. 70.
L. Verelst, heeft in het December-nummer 1937 van dit tijdschrift reeds de
gelegenheid gehad de Franschtalige uitgave van dit werk van Comm. Attilio
Gatti te bespreken. Wij hoeven er derhalve niet breedvoerig op terug te komen.
Enkel willen wij het besluit der bespreking van E. P. Verelst even herhalen,
hetwelk erop drukte dat het lezen van dit boek een leerrijk genot is.
Dat << de Sikkel >> thans de uitgave van dit werk heeft aangedurfd in de
Nederlandsche taal en dan nog in zoo'n weelderig kleed gestoken, levert een
ontegensprekelijk bewijs van de cultureele hergeboorte van ons yolk.
Hugo Van de Perre

Jozef BOON C. SS. R., De eerste missievlucht naar Kongo. Reisverhaal
door den vliegenier-missionaris L. Bradfer C. SS. R. — Esschen,
College van het Eucharistisch Hart, 1938, 272 blz., Fr. 25.
Alle moderne verkeersmiddelen moeten ten dienste gesteld worden van het
missiewerk, om meer en spoediger zielen te redden. In dit opzicht heeft
P. Bradfer in Congo baanbrekend werk geleverd. Dit rijk geillustreerd boek
leert ons met welke moeilijkheden de missionarissen in verafgelegen streken
te kampen hebben : uitputtende tochten langs onbegane wegen, over breede
stroomen en rivieren, over eindelooze vlakten, langs smalle paadjes over
bergen en door valleien.
Een vliegtuig is het gepaste modern hulpmiddel om deze moeilijkheden te
pverwinnen. Het bouwt bruggen over afgronden, stroomen en rivieren ; met
een reuzensprong vliegt het over uitputtende afstanden ; de missionarissen gevoelen zich niet meer vereenzaamd in onbereikbare streken... Het grootste
deel van het boek wordt gewijd aan de missievlucht naar Congo. Allerlei
avonturen, gevaren en onverwachte moeilijkheden maken dat het onder de
boeiendste reisverhalen mag gerekend worden.
L. Verelst

L. BRONTMAN, Op den top van de wereld. — De Nederlamdsche Boekhandel, Antwerpen, 336 blz.

558

EOEKBESPREKING

In dit book vindt men het verhaal van de overwintering van de vier Russische poolonderzoekers die ongeveer 200 dagen doorbrachten op een drljvende
ijsschots aan de Noordpool. Bij het lezen van dit verslag hoe deze vier helden
per vliegtuig naar de Pool werden gebracht (een escader van vier vliegtuigen
kwam er bij to pas), hoe ze verder alleen maanden lang hun wetenschappelik onderzoek voortzetten, hoe ze ten slotte door ijsbrekers uit een
benarden toestand werden bevrijd — kan men aan een gevoelen van be
wondering niet ontkomen. Misschien treft hier en daar wel een ietwat propagandistische toon, maar dat ontsiert nauwelijks het objectieve der overige
uiteenzetting. Het zou ook een zeer spannend boek zijn zonder sommige herhalingen waar de wetenschappelijke bedrijvigheid beschreven wordt.

S.

Sjoerd BROERSMA, Oost-Europa dient zich aan, menschen en landschappen: in Utauen, Letland en Egtland,. — De Tij dst room, Lochem, 1939,
205 blz., gen. f. 3.90 ; gob. f. 4.40.
« De drie Baltische landen zijn tot dusver voor de . meeste Nederlanders
4 Terra incognita » gebleven... Dit boek nu wil bodra gen tot een beter begrip
van het leven en streven in (die) republi^eken... De stof daartoe werd verik verblijf in het Baltischee land >>. Aldus de
zameld tijdens eon journalisUe
schrijver in zijn Inleiding.
Slaagde hU in zijn opzet ? Ztjne beschrijvingen van landschappen en lieden
— korte schetsen, viii los van elkaar — zijn niet onaardig, maar hij blijft
aan de oppervlakte, vooral waar 't gaat om de a lieden 2o : om de sociale,
culture+ele en pñitieke toestanden en... wrijvingen. Nochtans viel daarover
blUkbaar veel to zeggen. Druk een il,iu•traties zijn puik.
K. du Bois

Dr. C. H. HILLEKAMPS, Das romantische Sudamerlka. Ecuador, Paraguay, Boliven, Peru. — Rudolf Schneider, Reichena/SA, 1939,
blz. 98, Rm. 2.
Het ®c romantisehe a>, d. w. z. het ininst modern-beschaafde, techn.isch
geevolueerde deel. Daarover krij.gen wij, in dit werk uit de reeks << Voliker
and Staaten > een geenszins o romantische >> maar wel zeer degeloke schets,
wellke ons inlicht over het geschiedkundig worden, de geschiedkundige ontwi:kkeling — -een rumoerige, bloedige, met aanhoudende revoluties, — en den
tegenwoordi-gen •econom-ischen -en cultureeden tooestand van die 'landen. Een
boek dat aangenaam leest ;en u veel leert.

K. B.

Varia.
G. HILDERSON, Handelsrekenen. -- Brepols, Turnhout, 1938, 313 blz.
In dit boek heeft de schrijver het droog-math'ematisch handelsrekenen zoo
weten aan te passen aan de meest praktische en alledaagsche verrichtingen
van de handelswereld, dat de student het graag zal bestudeeren.
Daartoe heeft htj voor alle hoofdstukken eenzelfde ontwikkelingaschema
gevolgd : hlj tracht eerst door bepaling en voorbeekd de stof good to begrenzen
en te doen begri jpen, om daarna pas over te gaan tot de wiskundige behandeling
ervan. Zoo behandelt hij achtereenvolgens : goederenhandel, winstberekening
en -verdeeling, menging en legeering, intrestrekening, kwitanties en wissels,
vreemde munten on gewichten, assurantie, effecten, rekening-courant en het
mno.chinaal rekenen.
Het boek zal dan ook van werkelijk nut ztjn niet alleen voor de studenten,
voor wie het opgevat werd, maar vooral voor kantoor- en bankbedienden en
handelaars, die er op klare wljze de verdere kennis van hunne berekeningen
in zullen vinden.
Wij molten verzekeren dat de hoop door den schrijver in zljne korte inleiding
uitgedrukt t dat aan digit werk een gunstig onthaal moge te beurt vallen »
in werkelijkheid zal verwezenitkt worden.
J. De Jaegher

E. VERSTRAETE, Volksche oplelding In jeugdorganisaties. — Volksuniversiteit << Herman Van den Reeck >>, Antwerpen, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 66 blz.
In een vluchtig overzicht wordt de aandacht gevraagd voor verschillende
aspecten der volksche opleiding : kennis van het volks-karakter, van het land,
van de nationale gescbiedenis en van elgen afstamming ; beoefening van
volksche kunst in feesten, liederen, dansen, enz. Oak katholieke jeugdleiders
kunnen met dit bookie hun voordeel doen, op voorwaarde dat zlj het van uit
hun christelijke levensbesehouwing weten aan te vullen en te verbeteren. Dat
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onze evolkschheidx in rechte en bovendien ook in feite doorkneed is met
katholicisme schtjnt schrijver niet te vermoeden, zelfs niet waar hij het heeft
over onze oude volksliederen of over de volksche meiviering.
Keurig uitgegeven en geillustreerd.
J. Van Assche

J. B. C. VERLOOY, Verhandeling op d'onacht der Moederlyke tael in do
Nederlanden. Met een inleiding van Dr. Rob. Van Roosbroeck. --De Sikkel, Antwerpen, 62 blz., Fr. 30.
Honderdvijftig jaren scheiden ons van de eerste uitgave van deze Verhandeling, en ongeveer honderdtien van de tweede. En merkwaardiger wijze heeft
dit werkje nog bitter weinig van ztJn belangrijkheid, ja zelfs van zijn actualiteit
verloren. Natuurlijk treffen wij er meeningen aan Welke de beide, juist
vernoemde eigenschappen hebben. Dit is, helaas, geenszins het geval, o.a.
daar waar Verlooy ons de verhoudingen schetst van het Nederlandsch
tegenover het Fransch te Brussel. Dit •eel ware wellicht net zoo goad
gisteren of vandaag neergeschreven.
De inleiding van Dr. Rob. Van Roosbroeck, heeft de groote verdienste ons
Verlooy in het midden van zijn tijd te situeeren.
WU kunnen er ons derhalve slechts om verheugen dat deze veelbes-proken
maar weini,g gekende Verhandelingen opnieuw in ons bereik werden ges field, en
dan nog wel in zoo'n voorname typografische ui.tvoering.
Hugo van de Perre

Kees GALESLOOT, Van BUen, Bloemen en Honing. (N° 21 van de reeks
<< Schijnwerpers >>.) — Het Spectrum, Utrecht, 1938, 98 blz.
Dit klein boekje zal aan de oningewijden het schoone van het leven der
bijen vertellen.
De aantrekkelijkheid van dit boeiend onderwerp en de aangename uiteenzetting van de verschillende phazen van het leven van dat volkje, zullen bij
velen het verlangen verwekken zelf bijen-liefhebber te worden om door eigen
studie en ervaring het wonderbare leven van dichterbij na te gaan. De laatste
woorden van het boekje zijn daartoe een treffende aanmoediging : <<We zijn er
zeker van dat het U niet berouwen zal, maar dat U met 'n ouden imker
uit Gelderland verzuchten zult : had ik maar eerder geweten hoe wonderlijk
mooi het leven der bijen is.
D. J.

Dr. J. LANGOHR, Taalgrensstudie in verband met Edingen en Landen.
— Kath. Vi. Hoogeschooluitbreiding, Verhandeling 363. — De
Standaard, Antwerpen, 64 blz., 2 landkaarten, Fr. 2,50.
Dr. J. Langohr is, zooals elkeen weet, lang niet meer aan zijn proefstuk
voor wat betreft de studie der taalgrens. Getuige daarvan zijn bibliographische
nota opgenomen in ztJn brochure : aHet Land van Overmaas> (K.V.H.U.-1936).
Zoodat hij, wel terecht, algemeen wordt aanzien als een sommiteit op dit
gebied.
In onderhavig werk beproeft Dr. Langohr ons eenige klaarheid te brengen
in ihet brandende twistpunt : het taalkundig en ethnisch karakter van Edingen
en Landen, die, volgens schrijver, geschiedkundig en nu nog feitelijk,
Vlaamsch zUn.
Naast dit, en misschien wel meer dan dit betoog, is de bijgaande uiteenzetting
omtrent de wording der taalgrens in ons land, van groote waarde. In het
laatste hoofdstuk, getiteld : <<Retrospectief overzicht» teekent schrijver, bondig
maar zeer sprekend, de geleidelijke evolueerende houding op der geschiedenisen wetenschapsmenschen ten overstaan van de wording der thans bestaande
taalgrens. Het s tandpunt dienaangaande van de bijzonderste binnen- en buitenlandsche navorschers (vanaf 1799 tot aan Petri en Draye 1937) wordt in dit
werkje op meesterlijke wijze gesynthetiseerd.
H. V. D. P.
,

S. BARENDS, Bruine Rebellen in Oostenrijk. — De Amsterdamsche Keurkamer, Amsterdam, 1938, 80 blz., geb. Fl. 0,50.
Dit boekje brengt ons het niet-onaardige verhaal van : e bloed en grenzen »,
zooals de ondertitel luidt. D. w. z. dat in dit werk het Leven en de strijd van
den OostenrUksch Nationaal-Socialist als themes wordt behandeld.
Politiek zouden 'wij dit werk misschien kunnen aanvaarden, zoo het door
een Duitscher ware geschreven. Van de hand van een Nederlander geeft het
eerder na te denken...
H. V. D. P.

Ed. von PAGENHARDT, Agfacolor, das farbige lichtbild. — Knorr and
Hirth, Munchen, 1939, 112 bl'z., 64 kleuuropnaimen, linnenband Rm 7.80.
Toen vbbr enkele maanden bij denzelfden uitgever het eerste bock over
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kleurfotografie met platen versc'heen, was de kleurfoto voor vele amateurs
nog een onbekende. Das farbige Leicabuch — zoo heette Chet boek -- was
voor Then een openbari.ng; honderden amateurs lazen het boek ten bewonderden
de natuu.rgetrouwe weergave der kleuren ; honderden voelden zich aangespoord zelf een kleurfilm te wagen ; ze deden bet met succes en de triomt
der kleurfotografie werd zoo overweldigend dat de wereldberoemde firma
Agfa het nuttig rvond, te Brussel een laboratorium te openen om die kleurfilmen te on twikkelen.
Misschien kon alleen flog verweten worden dat al de fotos in a Das farbige
Leicabuch >> overgenomen, het werk waren van professioneelen. Dat verwijt
bestaat niet meer In het nieuwe prachtwerk << Agfacolor, das farbige Lichtbild » ; daar vindt amen vele fotos van .armateurfotografen dire de perfectie
van kleuropnamen aantoonen en tevens bewijzen dat kleuropnamen nu in
het bereik zijn van iedereen.
In .een eerste deel worden de verschillende details der techni-ek behandeld;
na een uiteenzetting van het probleem der kleuren door Dr Weizsaecker en
van de opnamekunst door Dr Ing. Lautenschlager, worden de voornaamste
genres van kleurfotografie achtereenvolgens besproken. Voor portr^et bij dagen kunstlicht, voor sportopnam-en, enz. worden raadgevin+gen gegeven die van
groot belang zijn voor het welslagen van de kleurfotos ; lensopening, tijdsduur,
objektief... worden aangeduid.
Een studle over Chet procede, over kleurprojekt•e, over kleurreproductde en
over de voorui tzichten van kleurfotografie, zal van bij+zonder belang zijn
voor de amateurs die meer over dart nieuwe procede verlangen te weten.
Hot tweede deel, dat begint met een volledige bespreking van de prachtige
kleuropnam,en die in Chet boek afgedrukt werden en waardoor de amateur
de theoretische kennis nu zal ^ku^nnen vervolledigen met de prakt^isc.he resultaten, bevat schi-tterende voorbeelden van amateurprestaties in alle genres
van fotografie.
4 Das farbige LichtbIld zal, evenals < Das farbige Leicabuch >> niet alleen
voor kunstenaars, maar vooral veer amateurs een allernuttigst kleurfotoboek
zijn.
Dr J. De Jaegher
,

,
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Godsdienst en moraal
door F. DE RAEDEMAEKER S. J.

Het probleem godsdienst en moraal doet zich op onze dagen
zeer eenvoudigvoor. Men kan het herleiden tot deze driedubbele
vraag: Kan men dan geen zedelijk mensch zijn zonder aan
God te gelooven? Vernietigt het geloof in de belooning en de
straf hiernamaals het onbaatzuchtige niet dat elke ware zedelijkheid moet kenmerken? Staan religieuze motieven, als dat
van's menschen zondigheid, niet in den weg waar het er om
gaat een hoog en edel zedelijk leven op te bouwen?
Deze eenvoudige vragen heeft de mensch, onder den eenen
of den anderen vorm steeds gesteld. Elke philosophie die volledig wil zijn stoot ten slotte op deze fundamenteele problemen.
Ook voor iemand die in het diepst van zijn wezen voelt hoezeer
zijn religieuze overtuiging zijn zedelijk leven kracht bijzet, rijst
soms de vraag: hoe komt dat? Want terwijI de zaak voor
hem duidelijk is, kan er tach twijfel en onzekerheid bestaan
over het «hoe» van deze intieme samenwerking van het
religieuze en het zedelijke.
Wij schrijven deze regelen voor twee soorten van personen: voor katholieken die een dieper inzicht wenschen in
de geheimen die de bronnen van ons denken en ons doen steeds
min of meer omneveIen, en voor niet-geloovigen die zich ter
goeder trouw afvragen wat ze er weI zouden bij winnen door
hun zedeIijk Ieven met religieuze voorstellingen en overtuigingen te verbinden.
Daarmee sluiten wij een derde categorie van menschen uit
waarmee o.i, alle discussie overbodig is. Deze nl. welke de
drie hierboven vermelde en op zichzelf zeer redelijke vragen
misbruiken als wapenen tegen den godsdienst, en in 't bijzonder
tegen het katholicisme, tegen de Kerk en tegen de katholieken,
Voor hen is de Kerk de boeman die het ontgelden moet voor
alle mogelijke ongerechtigheden die het menschdom teisteren.
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zij zullen beweren dat de godsdienst de oorzaak is van een
onzedelijk leven, dat des te verderfelijker is daar het zieh.
verschuilt achter de mom van de deugd. Wat Christus dacht
en zei over het pharizaisme breiden zij uit tot elke religieuz&
overtuiging, vooral dan tot de katholieke. De zedelijkheid moet
zich, volgens hen, losmaken van den godsdienst. Ofwel schel-den ze de katholieke moraal voor een ergerlijk geschacher met
eeuwige belooningen, een zelfzuchtig verzaken van iets voor
wat beters, een veiligheids- en verzekeringsmoraal met gerust-stellende wissels op het hiernamaals en op God. Tenslotte
spreken ze over de slavenmoraal, alsof de katholieke zedenleer
de hoogste menschelijke krachten ontzenuwde, en den geest
beknelde onder het teneerdrukkend juk van dwangideeen, als
de onwaardigheid, de zondigheid, de zedelijke onmacht van den
mensch.
Deze polemische aantijgingen vinden wij geen weerlegging
waard. De weerlegging schijnt ons ook totaal onnuttig tegen-over menschen wien het niet te doen is om de waarheid te
vinden, maar om argumenten te verzamelen die hun vooroordeel tegen het katholicisme een schijn van kracht moeten
bijzetten. Voor een katholiek is het eenvoudigweg onzin tee
beweren dat zijn zielestrijd om een hoogstaand zedelijk leven
hypocrisie zou zijn, louter schijn-heiligheid, of een verfijndei
norm van egoIsme, of een fundannenteele zwakheid gepaard.
met << ressentiment ». Hij weet te goed wat schijnheiligheid is,
en egoisme, en zwakheid heeft hij er niet aanhoudend tegerr
te strijden ? om ze te vereenzelvigen met het ideaal en de:
kracht waarmee hij poogt ze te overwinnen. Een eerlijk en
onbevooroordeeld ongeloovige, anderzijds, zal niet op het idee
komen den katholiek, om zijn geloof, voor een schijnheilige r
een ikzuchtige of een zwakkeling te aanzien. Hij zal eerdeneerbied hebben voor een religieus mensch en hem dikwijls=
benijden om de zedelijke kracht die hij put in zijn gods-dienstige overtuiging. In een artikel over den oud-eersten
minister Henri Jaspar las ik onlangs het volgend getuigenis°.
van den niet geloovigen huidigen minister Paul-Emile Janson:.
K Son liberalisme, de caractere tres personnel, se conciliait,.
comme j'ai deja eu l'occasion de le dire, avec la convictions
profonde de tout cc que l'attachement a une religion positive,,,
et specialement a la religion catholique, peut assurer de re'---,
-
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confort, d'esperance et de richesse morale. >> (1) Dat is de taal
der werkelijkheid, wanneer haar geen geweld wordt aangedaan
met een of ander, zij het dan ook philosophisch, polemisch
doeleinde.
We zullen dus gerust tot de drie bovenvermelde werkelijke
problemen terugkeeren en trachten, zoo bondig mogelijk, een
passende oplossing to vinden.

G sdienstigheid en goedheid.
Indien een mensch maar goed is, zoo zegt men, wat kan men
meer verlangen ? En onder goedheid wordt iets negatiefs en
positiefs verstaan. In het eerste geval bedoelt men een normale afwezigheid van het kwaad : van ongerechtigheid tegenover de anderen, van ontrouw in het huwelijk, van storende
fouten en gebreken. Door positieve zedelijkheid meent men
vooral het medelijden, de weldadigheid, de behulpzaamheid
tegenover de menschheid. << Ik doe geen kwaad aan de anderen >> ; ofwel : << ik ben een mensch van goeden wil >> : is dat
niet voldoende ? En vinden wij niet in onze eigen menschelijkheid de motieven en de krachten die ons tot een dergelijk
zedelijk leven bekwamen ? Overigens, zien wij niet dagelijks
rondom ons menschen die areligieus zijn opgevoed, of die het
geloof verloren hebben, en die toch zoo heerlijk << mensch >> zijn
in hun loyauteit tegenover zich zelf en tegenover anderen.
Voorbeeldig als huisvader of -moeder, actief in hun beroepsleven, ruim van inzicht en vrijgevig tegenover minder bedeelden : zoo gaan zij door het leven als mooie typen van menschelijkheid. Zou hun leven zedelijker zijn, indien zij hun handelwiijze
baseerden op een positief geloof, op den wil van God?
Voorzeker zulke menschen bestaan er, en waarschijnlijk talrijker dan het uiterlijk vertoon van zoovele onzedelijke menschen laat vermoeden. Een gezonde geest, een gelukkig karakter, een gematigd temperament, een evenwichtig geheel van
vermogens zijn natuurlijke gaven die een mensch kunnen leiden
tot een mooi menschelijke levensopvatting en levenshouding.
Wanneer daarbij de omstandigheden van materieelen welstand,
van een interessant beroep, van een aangenaam midden zich
(1) La Revue generale, 72e annee, 15 mat 1939, p. 587
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komen voegen, en wellicht ook de onbewuste toevoer van een
reiigieuze traditie, dan kan een mensch zich ontwikkelen in
deze harmonie met zichzelf en met de wereld, waarin Plato
het geheim zag van het gelukkige leven.
Maar wanneer we zulk een mensch nemen, die als, een toppunt is in de hoogste orde der natuur -- want de menschelijke
persoonlijkheid is het hoogste in heel het stoffelijk heelal, zegt
de H. Thomas dan moeten we hem ook vergelijken met het
mooiste wat te midden ons verschenen is in de orde der
genade. We moeten dan zijn zedelijk leven vergelijken met het
zedelijk leven van volmaakte christenen, of van heiligen. Dezen
hebben voorzeker hun ethisch ideaal gegrondvest op hun godsdienstige overtuiging. Zij be-leefden de woorden van Christus,
die hier doorslaggevend zijn : << Gij zult den Heer, uw God
beminnen uit geheel uw hart, met geheel uw ziel, en met geheel
uw verstand. >> Dat is het grootste . en eerste gebod. En het
tweede, daaraan gelijk, is : << Gij zult uw naaste beminnen gelijk
u zelf. In die twee geboden ligt geheel de Wet en de Profeten. ^r
(Mt. 22, 37-40) . Eerst wilden zij de liefde tot God beoefenen --en dat is godsdienstigheid; en daardoor wilden zij << goede
menschen >> worden voor den evennaaste. En kan het betwist
worden dat deze goddelij ke liefde - tot een zedelij k leven heeft
opgevoerd dat onze bewondering nog veel meer afdwingt dan
dat van den nobelen mensch waarover we hooger spraken ? Is
het ' hier werkelijk noodig figuren op te roepen als die van
Vincentius a Paolo, van Don Bosco, van den. Pastoor van Ars,
of ten onzent, b.v. van Pater Damiaan, van Edward Poppe?
Dezelfde zedelijke kracht, schuilend in den godsdienst, kunnen
we dagelijks bewonderen, indien wij het willen, bij duizenden
kloosterlingen, priesters, broeders en zusters, die hun leven
slijten in den dienst der onwetenden, der armen, der zwakken
en misdeelden. Dat alles is toch duidelijk de vrucht van de
liefde tot God die uitstraalt in de liefde tot de menschen. Voorzeker er zijn ook katholieken bij naam die aanstoot geven door
hun egoisme ; maar hoe is het bij hen gesteld met hun waren
godsdienstzin ? En wanneer wij dezen vergelijken met de laagstaande niet-geloovigen dan zal waarschijnlijk de vergelijking
toch nog in hun voordeel uitvallen.
De ondervinding leert ons dus dat het geloof het zedelijk
leven van den mensch ten goede komt, dat er in den godsdienst
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krachten schuilen die inwerken op geheel onze gedraging ook
tegenover de anderen, dat de ware liefde tot God van ons
4( goede menschen v maakt.
En dat is even zoo waar voor een yolk als voor het individu.
We beleven een tijd waarin vrij algemeen erkend wordt dat
het zedelijk leven van een yolk stijgt en daalt met het peil van
zijn godsdienstig leven. Een der teekenen, misschien wel het
meest in het oogspringend, van de zedelijke kracht van een yolk
ligt in de eenheid en de vruchtbaarheid van het gezin, bron en
oorsprong van alle volkskracht en van alle ware cultuur. Het
gezonde gezinsleven veronderstelt immers bij de individuen een
sterk zedelijk bewustzijn, het bewust aanvaarden van soms zeer
zware verplichtingen waarvan het vervullen niet altijd met
overeenstemmende verstroosting wordt beloand. En de statistieken bewijzen toch duidelijk dat waar de godsdienst het diepst
is ingeworteld, ook het gezinsleven bloeit en zijn lasten met
nloed gedragen worden. Vergelijken we b.v. het geloovige Limburg met het door het socialisme ondermijnde Henegouwen
Limburg met zijn geboortecijfer van 26 en Henegouwen met
dat van 11 op duizend inwoners in 1937.
Niemand kan loochenen dat de godsdienstige factor
hier doorslaggevend is. Zelfs in Frankrijk is het tot de
radicalen die in 't verleden al het mogelijke deden om hun
land to ontkerstenen doorgedrongen dat het zedelijk verval
niet kan tegengehouden worden tenzij door de heropleving van
de christelijke gedachte. Zij noemen dat wel anders en spreken
van een << climat favorable a la vie familiale >>, van een << grand
souffle familial >, maar ze meenen alien wat Daladier zou gezegd hebben na zijn redevoering in de Fransche Kamer over het
accoord van Munchen : << Ii faut qu'on rechristianise la
France. >>(1)
Het blijkt dus dat de godsdienst de grootste kracht is voor
het zedelijk handelen van den mensch. Geen wonder. Immers,
onze zedelijke instelling is noodzakelijkerwijze gegrondvest op
onze diepste overtuiging aangaande het doel van het Leven.
Zoolang we in de speculatieve orde blijven kunnen we ons vernneien in het spel der gedachten, maar wanneer wij een be(1) Zie : France's vital problem, by Francis Marck, in The Month 76e
Dear, July 1939, p. 57.
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slissing moeten treffen, een menschelijke daad stellen, een vrije
keuze doen in de algemeene richting van ons leven, dan moeten
we de gronden van onze overtuiging loswoelen om op de rots
van hetgeen we nu werkelijk als goed beschouwen onze daad
te grondvesten. Aan de vruchten kent men den boom en aan
onze daden kent men de levenswaarden die wij voor de hoogste
houden.
Het is echter duidelijk dat ons zedelijk leven des te edeler
zal zijn dat we het zullen afmeten naar een hooger goed, dat
wij het zullen vestigen op een onwankelbaardere rots. Maar
God is het hoogste goed; met Hem zijn we verbonden door den
godsdienst, door de << religio >>, d.i. het << verband >>, volgens de
etymologie van S. Augustinus. Een godsdienstig mensch bij
gevolg, door zijn godsverbondenheid, heeft in zich de krachtigste basis en het hoogste motief voor het zedelijk handelen. Door
den godsdienst heeft hij contact met het hoogste Goed, dat in
zich zelf oneindig moet bemind worden, en omwille van hetwelk
we al het andere goed dat van Hem is uitgegaan, moeten nastreven.
Het is dus in het diepste van ons wezen, daar waar onze
verantwoordelijke levenskeuzen beslist worden, dat godsdienst
en zedelijkheid als, het ware aan elkaar geschakeld, worden.
Daar reiken de goddelijke liefde en de liefde tot den evenmensch
elkaar de hand, daar wordt de << goede mensch >> geboren.
Deze ontmoeting met de hoogste levenswaarde kan overigens
min of meer bewust geschieden, ze hoeft ook niet bij elke daad
actueel op onze beslissing in te werken. Meestal is ze virtueel
aanwezig in ons handelen : ze heeft haar stempel gedrukt op
het karakter, en laat zich impliciet gelden in heel de normale
gedraging van den godsdienstigen mensch. Hoogstaande zedelijke menschen echter trachten de religieuse motieven van hun
handeling zoo levendig mogelijk in het bewustzijn te houden.
Het inwendig gebed, waardoor zij zich steeds nauwer met God
vereenigen, spoort ze aanhoudend aan tot meer christelijke
naastenliefde: In alles zoeken zij het volmaaktste, het edelste,
wat het meest gelijkt op het hoogste Goed. Tegenover deze
toppen van moreele volmaaktheid staan diegenen die uit traditie, of omwille van omgeving en omstandigheden, hun leven
min of meer inrichten naar zeer vage religieuse normen. Zelfs
kan het gebeuren dat ze formeel het geloof aan God verzaken,

GODSDIENST EN MORAAL

567

,lhoewel ze toch, zonder dat ze er zichzelf bewust van zijn m.in,
of meer trouw blijven aan het hoogste Goed. Wat ze wellicht
met hun verstand verloochenen, dat aanvaarden ze door
de algemeene instelling van hun wil. In moeilijke omstandigheden echter, in geval van zware bekoring, zullen zulke menschen moeilijk stand houden, indien zij zich niet formedl terugwenden tot de eenige ware levensbron, tot God.
Vele van deze menschen geven aan het hoogste goed, dat ze
nastreven, een anderen naam, zonder te vermoeden dat achter
dezen afgod de echte God hen toewenkt. En dat essentieel misverstand hindert steeds in een zekere mate de volledige moreele
ontplooiing van hun persoonlijkheid. Daarom juicht terecht
Claudel :
Geprezen zijt Gij, o God, Die mij van de afgoden hebt bevrijd,
Die gemaakt hebt, dat ik slechts U aanbid, en niet Isis en Osiris
Of de Gerechtigheid, of de Vooruitgang, of de Waarheid of de
Godheid of de Menschheid of de Wetten der Natuur of de
Kunst of de Schoonheid,
cGij, die al deze dingen weigert wezenlijk te zijn, die niet zijn
en nets zijn, wanneer Gij U onttrekt. >>
We kunnen tenslotte geen << goede menschen >> zijn zonder
een religieuzen achtergrond, zonder ten minste een zeker aanvoelen van de hoogste Waarde en van het hoogste Goed. Hoe
.duidelijker dit in ons bewijstzijn aanwezig is, hoe krachtiger
we ook, ceteris paribus, naar een volmaakt zedelijk leven zullen
streven.

,

Godsdiemstigheid en baatzucht.
Uit het voorafgaande blijkt reeds dat de katholieke moraal
geen egoistische levenshouding veronderstelt, zooals het soms
wordt beweerd. Gelukkig egoisme dat ons de kracht geeft den
evennaaste te beminnen als onszelf om God!
Toch blijft de vraag van de belooning en de straf van hierna,maals. Heeft het zedelijk leven dan zijn doeleinde niet in zichzelf, zoo kan men zich afvragen. Moet een zedenleer die door het
vooruitzicht op een belooning tot het goede aanspoort, van het
.kwade of schrikt door de vrees voor een straf niet onderdoen
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voor een moraal die ons leert vrij van hoop en vrees, in volstrekte zelfbepaling, het goede na te streven voor zichzelf ? Wie
is de edelste mensch : hij die zijn menschelijken plicht vervult,
omdat het zijn plicht is, ofwel hij die de offers die hij zich
moet getroosten om zijn plicht te vervullen, afweegt tegen de
verhoopte belooning of tegen de gevreesde straf ? Moet men
de onbaatzuchtige, vrije moraal niet verkiezen boven de baatzuchtige, egoistische verwachtingen op een eeuwig geluk?
Hoe scherp men de antithese ook formuleert, toch ontkomt
men aan den indruk niet dat er hier van geen werkelij ke tegenstelling sprake is. De katholieke moraal beaamt ten voile dat
men het goede moet nastreven om zich zelf. Dit is een algemeene stelregel bij de katholieke ascetische schrijvers, en
deze toch zijn de beste getuigen van de ware katholieke zeden.leer. De christelijke volmaaktheid is een goed op zichzelf, en
moet nagestreefd worden, ook al ware geen enkele belooning
te verwachten en geen enkele straf te vluchten. Dit is de les
die b.v. de H. Theresia steeds herhaalt aan hare Carmelitessen;
en men kent het schoone gebed van den H. Franciscus Xaverius
waarin hij vraagt God en in Hem ook den evennaaste te
mogen beminnen zuiver voor zichzelf : << 0 God ! ik bemin U,
en ik bemin U niet opdat Ge mij zoudt zalig maken, noch
omdat Ge diegenen die U niet beminnen straf t met het eeuwig
vuur. Gij, mijn Jezus, hebt me geheel met uwe liefde doordrongen op het kruis ; Gij hebt de pun van de nagels en van
de lans doorstaan, de groote schande, ontelbare smarten, zweet
en angst, en den dood : en dat alles voor mij, voor mij die een
zondaar ben. Waarom zou ik U dan niet beminnen, o allerbeminnelijkste Jezus ? Niet opdat Ge mij in den hemel zoudt
zalig maken, niet om aan de eeuwige straf te ontkomen, noch
met de hoop van eenige belooning; maar gelijk Gij me lief
hebt gehad, zoo bemin ik U en zal U beminnen : alleen orndat
Gij Ironing zijt en alleen omdat Gij God zijt.
Deze belanglooze liefde voor God is voorzeker het hoogste
motief en de diepste bron van de zedelijke volmaaktheid. Elke
volmaaktheid echter brengt met zich noodzakelijkerwijze geluk
thee. Het geluk is immers de natuurlijke vrucht er van, en
haar noodzakelijke << belooning >>. Telkens wij handelen overeenkomstig met de natuur, telkens wij een volmaakte daad
stellen ook en vooral wanneer die daad een offer is, een
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verzaken van onze zelfzucht en van al wat in ons het zedelij k
willen en doen weerstreeft -- komt daaruit het bewustzijn voort
van een intiem geluk : de vreugde om het bereikte levensdoel.
Deze vreugde ondervinden en ze genieten is geen zelfzucht,
want ze veronderstelt dat alle zelfzucht overwonnen werd;
zij is de verrukkende weerklank, in ons bewustzijn, van de
harmonie van het leven.
Daar we echter onsterfelijke wezens zijn, en tot het bovennatuurlijke leven verheven, is het vanzelfsprekend dat het
geluk in de volmaaktheid gevonden, en veroverd door ons
streven naar een volmaakte zedelijkheid, ons ook bijblijft in de
eeuwigheid. Het ongeluk kan het doel van ons leven niet zijn;
het is immers de losprijs van het onvolmaakte, van jets dat
zou ontbreken aan ons wezen en ons streven naar het oneindig
Goed.
Zoo is het eeuwig geluk, beschouwd als natuurlijk gevolg en
oekroning van onze liefde tot God en tot den mensch geen
belooning van buiten af, waarvoor onze zedelijke volmaaktheid
als louter middel zou zijn ; het is deze volmaaktheid zelf, uitbloeiend in de bewuste vereeniging met het absolute Goed. Deze
belooning nastreven is geen ego sme, geen baatzucht, maar de
noodzakelijke liefde tot de levensvolmaaktheid en de vreugde
die elk wezen ondervindt dat gehoorzaamt aan de wetten van
zijn natuur.
Prof. De Bruyne behandelt dit probleem, met zijn gewone
scherpzinnigheid in zijn Ethica III, onder de << Antinomie ►n
van het zedelijke >> (blz. 486-494) . << In alle zedelijk-goede daad,
schrijft hij, moet noodzakelijk het Ik aan zichzelf verzaken en
afziende van zijn eigen voordeel, van zijn eigen willekeur, van
zijn eigen begeerten, de heerschappij erkennen van een. physisch.ethische Wereldorde die is. Op het oogenblik dat de mensch
klaarbewust en vrij het goed doet, is het hem onmogelijk te
denken dat hij werkt voor zichzelf in zijn subjectiviteit bepaald.
elfs indien hij, zoo handelend, zijn geluk verzekert, is het hem
duidelijk dat niet hij de meester is van zijn geluk te stellen
waarin het hem lust of het te bepalen en na te streven zooals
hij het wenscht. Met genialiteit werd dit door den H. Thomas
van Aquino ingezien : het kwaad is essentieel egoisme zelfs
tegenover God, het goed is onbaatzuchtigheid niet alleen tegenover den plicht doch zelfs tegenover het geluk. > (blz. 487-488.)
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Voorzeker niet alle katholieken handelen volgens deze hooge
ethische normen die de katholieke moraal hun voorhoudt. Al
te dikwijls wordt het goede gedaan omdat het zal beloond worden, of omdat het kwade eeuwig zal gestraft worden. Men
moet echter niet veel menschenkennis bezitten om in te zien
dat deze minder onbaatzuchtige motieven practisch enorm
er toe bijdragen om het zedelijk leven van vele menschen toch
op een zeker peil te houden. De schrik voor de hel is de laatste
slagboom die velen scheidt van het werkelijk kwaad, en deze
schrik bevat dan toch tenslotte nog een positief element, een
zekere erkenning van de moreele orde die wil dat het goede
beloond en het kwade gestraft worden.
Menschen voor wie de bekoring tot het kwaad sterker is
dan de aantrekkelijkheid van het goed, die het kwaad zouden
doen indien het niet gestraft werd, die het goed niet nastreven
alleen omdat het goed is, gelijken, in de zedelijke orde, op het
kind in de paedagogische orde. Zoolang het kind de motieven
niet kan beredeneeren voor het behoorlijk handelen in den
kring waarin het leeft, wordt het aangespoord tot het volbrengen van zijn plicht door de hoop op een belooning of door
de vrees van een straf. Men mag in de paedagogiek nog zooveel
discuteeren over het probleem van de sanctie, het blijft vast
staan als een paal boven water dat, alleruitzonderlijkste gevallen terzijde gelaten, een opvoeding zonder belooning en zon
der straf niet mogelijk is. De oorzaak daarvan ligt niet in de
onvolmaaktheid van de idealen volgens dewelke men het kind
wil opleiden, maar in dezes onvolledige ontwikkeling. De sanctie
is het aangepaste middel om hem in moeilijke gevallen de noodzakelijke onderwerping aan de orde van het goede in te prenten;
onderwerping waarvan hij de hoogere motieven nog niet kan
inzien.
Vele menschen nu blijven, ethisch gesproken, kinderen. Bij
gebrek aan moreele cultuur — waar zouden, helaas ! zoovelen
deze kunnen genieten! -- zijn zij onbekwaam het goede, den
plicht, in hun eigen schoonheid te erkennen, en ze onbaatzuchtig na te streven. Voor hen is de belooning en de straf het
aangepaste middel om hun te leeren de zedelijke orde te eerbiedigen. Deze lagere zedelijke motieven zijn een paedagogiek
voor onontwikkelde zedelijke personen, paedagogiek die ze moet
brengen, langs de beoefening van de deugd uit hoop en vrees
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tot de liefde voor de deugd om haar zeif. . Hierin nochtans verschilt de paedagogiek van het kind met die van den onvolwassen
zedelijken persoon, dat de eerste steeds voorbijgaand is, terwijl
de tweede in vele gevallen het heele leven duurt. Alleen door
aanhoudende zedelijke training ontdekt de mensch de goddelijke liefde die in de belooning en in de straf verborgen ligt.
Zoo kan men verklaren, hetgeen uit de feiten blijkt, chat
alleen de religieuze motieven de zedelijkheid bij de meerderheid den menschen op een zeker peil houdt, en bij een elite tot
den waren zedelijken adel opvoert. De zgn. onafhankelijke moraal, zonder God noch belooning noch straf is een louter
denkmaaksel dat, toegepast op de werkelijkheid, falikant moet
uitloopen. Zij geeft een verkeerde voorstelling van de ware
onbaatzuchtigheid, die het gelukkig bereiken van het einddoel
niet uitsluit maar veronderstelt, en zij verwaarloost de opbeurende kracht van de belooning en de straf , van de hoop en de
vrees voor een gevallen menschdom.
\Toor een gevallen menschdom ... In dit woordt ligt het
derde probleem besloten dat de religieuse moraal theoretisch
kan opwerpen.
Godsdienstigheid en zondegevoel.
De katholieke moraal leert dat de mensch van natuur geneigd is tot het kwaad, tot de zonde. De deemoed, het berouw
over het bedreven kwaad is een karakteristiek religieuze levenshouding. Het leven op aarde is een beproeving, waaraan de
mensch dikwijls bezwijkt. Alleen het hiernamaals zal ons de
zekerheid geven van een volledige zedelijke gaafheid, van de
vrijheid van bekoring, van de vaste toegekeerdheid tot het
oneindige Goed.
Het schijnt dus dat de godsdienst het zedeiijk leven van
den mensch hier beneden ondermijnt ; dat de idee van moreele
onmacht elken zelfzekeren, vertrouwvollen opgang tot de volmaaktheid den pas afsnijdt. We sleepen de zonde als een blok
aan het been mee. Ware moraal daarentegen veronderstelt een
hero"Ische levenshouding, het vooropstellen van een bezielend
doe! en het vertrouwen dat men het bereiken kan en zal. De
gedachte aan het << Jenseits >> belemmert ons streven in het
« Diesseits >> en we verwaarloozen de zedelijke krachtsinspan-
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Wing om ons leven hier tot een monument van heerlijke mensche-

lijkheid uit te bouwen, omdat we te veel de oogen in deemoed
gevestigd houden op onze - zedelijke onmacht en op de alleen
absoluut geldende waarde van het hiernamaals. Beperken we
echter onzen gezichtseinder tot deze aarde, dan zullen wij al
onze krachten inspannen om de stoffelijke en moreele tekorten
aan te vullen, en een nieuwe wereld voor te bereiden waarin de
mensch tot de volledige ontplooiing zal komen van al zijn
mogelijkheden.
Ook in deze redeneering, hoe men ze ook toespitse, voelen
we jets kunstmatigs aan. We weten wel dat het gevoel van
onze zondigheid, hoe scherp ook, ons niet verlamt in den strijd
voor al het goede, ook op aarde. Wel integendeel. Het idee van
de zonde, van onze mogelijke en werkelijke tekortkomingen
aan het zedelijk ideaal, spoort ons aan tot een telkens vernieuwde krachtinspanning en tot de volmaakte ethische daad.
Dat is wel kenmerkend bij de heiligen die het levendig bewustzijn van hun onwaardigheid paarden met een heldhaf tig zedelijk leven, dat niet alleen hunzelf maar alle menschen ten goede
kwam. Immers, dezelfde katholieke moraal die ons leert dat
we weinig op onszelf kunnen bouwen, leert ons ook dat we onze
uiterste krachten moeten inspannen om niet te kart te komen
aan de goddelijke hulp die ons boven onze eigen zwakheid
optilt. Alleen in deemoed richt de mensch zich op, alleen in
zijn zwakheid vindt hij de bron van zijn zedelijke kracht. De
moraal, gebaseerd op religieuze motieven, is geen moraal van
onmachtig toezien op het slopingswerk van het kwaad, geen
rnoraal van het zichzelf laten gaan in het bewustzijn van eigen
onmacht. Wie het christelijk ideaal beleeft weet goed genoeg
dat het beteekent een dagelijkschen strijd voor het goede, met
een blind geloof in de geboorte van een << nieuwe aarde >>, een
betere en schoonere toekomst, een zedelijk hoogerstaande
menschheid.
Er wordt soms beweerd dat de katholieke middeleeuwen in
het teeken stonden van het zondebesef, en bijgevolg van de
<< Weltverneinung >>. De Renaissance daarentegen zou, door de
uitschakeling der religieuze motieven, den mensch het bewustzijn geschonken hebben van zijn waarde en van zijn kracht.
Deze en vele andere zgn. cultuurhistorische beschouwingen
moeten op den keper beschouwd worden, en getoetst aan de
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feiten die geschiedkundig vaststaan. En dan kan er wel een
twijfel rijzen of de middeleeuwsche monniken zoo >> weltverneinend >> waren, die de dorre heiden omschiepen tot vruchtbare
velden ; of de katholieke poorters die de nijvere en rijke steden
schiepen, geen zin hadden voor de aardsche werkelijkheden ; of
manners als Bernardus, Gregorius de Groote, de Kruisvaarders
blind waren voor wat er omgaat in den mensch van vleesch en
bloed. De middeleeuwsche cultuur verschilde van die der Renaissance, maar ze was allerminst wereldvreemd. Het besef
van de zonde was er waarschijnlijk levendiger, maar de hunkering naar zedelijke volmaaktheid, ook op aarde, was er voorzeker heviger.
Het is een valsche voorstelling wanneer men den godsdienst
voorstelt als vijandig of onverschillig tegenover deze << slecllte >>
wereld, en uitsluitend uitziend naar het volmaakte hiernamaals.
Tusschen Diesseits en Jenseits is er volgens onze katholieke
opvatting geen tegenstelling. Allebei zijn ree"ele waarden. Maar
de aardsche waarden zijn relatief, alleen de eeuwige waarden
zijn absoluut. De wereld is niet slecht; hij wordt het alleen
wanneer wij haar gaan beschouwen en gebruiken als het absolute goed. Wanneer wij haar niet onderwerpen, evenals ons zelf
aan de normen van het goede, en haar afsluiten van haar 'iron
en haar doeleinde dat eeuwig is kunnen wij haar niet meer
bemeesteren en ombouwen in dienst van een wezenlijk zedelijk
ideaal. << Tot niets baat het, noch voor de aardsche noch voor
de eeuwige zaligheid noch voor de verwezenlijking van alle
mogelijk goed, zich uitsluitend bezig to houden met technische,
zuiver-vitale, artistieke, aards-sociale probiemen. Want ofwel
kunnen die vraagstukken opgelost worden op een onzedelijke
wijze, hetzij de goederen waarover zij gesteld worden, ondergeschikt worden aan onzedelijke doeleinden, hetzij ze met onzedelijke middelen worden nagejaagd ; ofwel blijven de goederen
in zichzelf waardig van den mensch doch worden begeerd,
gewild, verwerkelijkt en genoten, alsof zij het eenig, het hoogste, het voornaamste doel waren. Waartoe dient het dat de
mensch de geheele wereld verovert, sociaal en juridisch, op een
weergalooze wijze technisch uitrust, wat de economie en het
verkeer betreft, met artistieke praalwerken bezaaie en overlade, indien hij zijn ziel verliest, aan zijn persoonswaarde verzaakt, zijn oog, dat voor alle bekoorlijkheid openstaat, moed-
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willig tot een eindigen horizon beperkt, en zoo doende wat in
een ander geheel uitstekend zou zijn, vergiftigt tot in het
merg ? >> (1)
Voor een katholiek is de wereld niet slecht, zij is relatief
goed : alles is immers onderworpen aan de hoogste wet van het
absolute Goed. Het bewustzijn van onze zondigheid belet ons
de wereld te misbruiken buiten en tegen de zedelijke orde in:
het maakt eerst mogelijk dat we haar betrekken in ons blijvend
streven naar een hoogere ethische orde.

We hebben, zoo bondig mogelijk, drie problemen besproken
met betrekking tot de verhouding tusschen godsdienst en moraal. Waar men soms meent een tegenstelling te zien tusschen
godsdienstigheid eenerzijds en natuurlijke goedheid, onbaatzuchtigheid en heldhaftigheid anderzijds, hebben we het beginsel ontdekt dat deze schijnbare tegen.strijdigheden overkoepelt
en vereenigt in de eenheid van een ware religieuze levensbeschouwing. De opwerpingen die dikwijls voorkomen zullen
echter dan alleen tastbaar weerlegd worden, wanneer alle
katholieken in hun handelwijze deze harmonieuze levensbeschouwing voor de menschen belichamen. Zoolang er katholieken bij naam zullen zijn die in den godsdienst een voorwendsel
vinden om vele ongerechtigheden te verbloemen, om baatzuchtige doeleinden na te streven, om te ontsnappen aan hun plichten
tegenover deze wereld, zullen steeds dezelfde problemen oprijzen.
Men kan ze niet met theorieQn alleen uit de baan ruimen ; alleen
de consequente katholieke daad zal de wereld overtuigen van
de gerechtigheid, de onbaatzuchtigheid, de heldhaftigheid waarmee de religieuze bezieling ons zedelijk leven optilt en veredelt.

(1) E. De Bruyne, Ethica, III, blz. 507.
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Der Mythus des XX- Jahrhunderts
door Prof. H. THIELEMANS S.J.

Het werk waarvan wij in dit artikel het wijsgeer'ig gehalte
trachten to bepalen, heet lijk ons opschrift luidt. Het werd
gesehreven door A. Rosenberg, beleefde in 1938 zijn 142e uitgave, werd verspreid op 713.000 exemplaren, en geeldt +heden als
de bijbel van het Nationaal-Socialisme in Duitschland.
wait 'beteekent die titel ?
Er zal Bens een tijd komen, zegt sahrijver, dat de volkeren droomers als de krac!htdadigste menschen zullen vereeren. Die droomers namelijk, wier strevend verlangen
een i¼leaal beeld boetseerde, waarvan de verwezenlijking
doel van heel hun Leven werd... Zu^lk een droom is de
uitdrukk ng van een zileelekradht ; hij dwingt afle innerlijke
gevoelens een richting uit ; ihij versterkt, wanneer het
pijnlijke bewustzijn doorbreokt van zijn steeds onvolmaakt
blijvende verwezenlijkinig, al'le geestelijke en^ergieen ; en
baart dan ten slotte de scheppende daad, waarrond een
nieuwwe tij d wentelt als om zijn as. (453) (1) .
De kracht die aan Bien droom het aanzijn schenkt, en, door
allle hinderpalen sheen, voortstuwt naar de verwerkelijking, is
de ry^tthus. Een mythus is dus een natuur+kracht, die, neengelegd in 'S menschen ziel, zicdh in en door den mensch wil
uitwerken.
De karakterwaarden van een mensch, de lijnen van zijn
levensstijl, de aard en de kleur zijner symbolen, dat lales
dooreengeweven en saamngesmolten, maakt 's menschen
eenheid uit. Doch tan alleen zal die eenheid volkomen
zijn, als waarden, AT en symbolen geboren worden uit
(1) De cjjfers tusschen haakJes verwijzen naar de bladzijden van het boek.
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een °m,►i^d^de1punt, dat boven en buiten ahlle on^dervinding
is gel^egen. Deze in ,zidh onvatbare samentrekkenide kracht
van aaile strevingen van het k, van een volk, van een
gerneenschap, maakt hun myt^hus uit. (459)
Dat onvatbare nu, dat onuitspi ekelijke, heet, waar het om
een yolk gaat, het ras.
Er zijn mythussen van verscihillenden aar ►d ; de eenen bouwen
op en ischeppen, de andere sloopen en verniletigen. Dat verschil
spruit voort uit de hoogste waarde waarin de mythische kraclht
zieh u tdrukt, waaraan alles woi dt ondergeschikt, waarmede
alles wordt gemeten. Die waarde is vrucht evenals drijfveer
van de rassekradht. Ofschoon dus de mythussen gron►di►g kunnen
verschi1len, hebben zij toch !aflen dit gemeens, dat zij typen
vormen : zij sleggen 'immers besll^aag op den heelen menscih.
In zijn boek spree^k.t Rosenberg malar in 't voorbijgaan over
the uiterlijke kenteekenen van het ras. Het 'schijnt hem niet
noodig 1daar dieper op in te gaan. Het ras is imniers in zith
zelf een onvatbare kracht ; men kent het allleen of door den
uiterlijken norm then het aanneemt, of beter en dieper door
de waarde die het vertegenwoordigt.
Met deze gegevens kunnen wij het doe l vatten van dit bo k.
Het is nog niet tot diet aigemeen bewus^tzijn ►doorgedronlgen dat de waarden van ht ras als de ldrijvende en
vornlende (krachten (achter het nieuwe, in de verte op'doemende wer►e'ldbeeld staan. onze to+ak is het d^aarom die
sluimerende rasseziel te doen ontwaken, hair hare eigene
hoogste waarde te leeren ontdekken, orn dan, onder de
heersclhappij Bier eigene Waar{de &an (de rest zijn organisc!he plaats Haan te wijzen, in den staat, in lde kunst en in
Aden ggodsdienst. Dat is de taak van omze eeuw : uit teen
nieuwen lovensmythus een ni.euw menschentype te 1doen
verrijzen. (2)
Dit zal volstaan om ►den titel van dit werk te doen begrijpen.
Het bevat Brie deelen : het eerste spreekt over << iden strijid Eder
waaitlen >>, het tweede bohandelt << het wezen der g ►ermaansche
kuns^t >>, !het dde de schildlert << het toekomstige Rijk >>. De twee
{l^aatst}e deelen zijn slechts toepassingen van de wiJsgeerige
.grondi+dee. Die idee te achterhalen is het Joel van dit artikel.
Elk yolk is een eenheld. Niet noodzakelijk in de politieke
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beteekenis van dat woord, doch wel in dien zin dat het door
heel zijn geschiedenis heen in dienst staat van een zelfde
streving, en door c en zelfde hoogste waarde wordt geleid en
bezield. De vormen waar'in dat grondstreven zich in den loop
der tijden veropenbaart kunnen vrij sterk onder eikalar verschillen : het grondwezen eahter blijft onveranderd. Een echte
ontwi►kkeiing is er niet tenzij men met 1dien naam Welke nieuwe
gestalte bestempelt waarin, zich aanpassend aan tijd en ruimte,
dat grondwezen verschijnt.
Een vorm van Odin is gestorven : Odin namelijk, de
^hoogste GGo^d an een nog in volslagen onbevangenheid aan
de natuursymboliek gebonden geslacht. Doch Odin als het
eeuwige spiegelbeeld der zielekrachten van den mensch
uit het Noorden leeft heden nog juist lijk voor 5000 jaar.
Hij omvat nu even als toen eergevoel en heldhaftigheid,
dichterlijke scheppingskracht, beschermingswil van het
recht, eeuwig zoeken naar de waarheid. (678)
Van dat standpunt uit wordt de paradoxale bewering
gerechtvaardigd, dat een noordsche heldenlegende, een
pruisische marsh, een koraal van Badh, een preek van
Eckart, een alleenspraak uit Faust, verschillende uitingen
zijn van een zelfde ziel, scheppingen van een zelfden wil,
vruchten van een eeuwige kracht. En zoolang die kracht
werkzaam is, zoo lang en niet langer werkt het Noordsche
bloed mystisch met de Noordsche ziel vereenigd ; zoo lang
en niet langer blijf t een ras-echte schepping mogeli j k. (679)
,

Die ras-ziel-bloed-eenheid van een yolk is de bron van alle
waarheid en van alle waarde.
Sinds eeuwen zoekt de mensch naar de absolute waarheid.
Langzamerhand is hij echter tot het besef gekonien dat deze
waarheid onbereikbaar is. Hij heeft begrepen dat hij ze, zelfs
indien ze bestond, toch niet zou kunnen vatten, want zij is boven
tijd en ruimte en oorzakelijkheid verheven. Is die negatieve
hounding gewettigd ? Is de absolute waarheid werkelijk onbereikbaar ? Of ligt het alleen aan den weg Bien men ging om
ze to zoeken, dat men ze niet gevonden heeft ? Die weg was
de weg der logische redeneering. Ook heden nog gaan de meeste
wijsgeeren die richting uit. Zelfs die denkers, die
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ons een bloedgebonden wereldbeschouwing willen voorleggen, blijven op de eens ingeslagen baan voortschrijden r.
en houden hun volksche waarheid voor een gedeeltelijke,
verwezenlijking van de eene absolute, onbereikbare waar-held. (682)
Wel is waar heeft men getracht deze langs andere paden.
te benaderen. Langs intuitie en wil hoopte men er te geraken...
Doch al die pogingen leden schipbreuk. Waarom ? Al die systemen hebben dit gemeens, dat daarin de waarheid, zij mocha.
nu langs verstand of aanschouwing of wil gezocht worden,.
immer en altijd werd opgevat als de extrinsieke, buiten den.
denker zich bevindende norm van een oordeel. Daar ligt de.
fout. De wijsgeeren hebben over het hoofd gezien, dat er een
andere waarheid is, namelijk : de organische. Wat beteekent.
dat ?
Het organisme van een levend wezen is gestalte, d.i. het.
is doelmatig zoowel in zijn innerlijken en uiterlijken bouw,.;
als in zijn geestelijke zielekrachten. Gestalte en doelmatig.
held zijn, van organisch standpunt uit, een en hetzelfde.
Gestalte maakt het levend wezen aanschouwelijk, doelma-tigheid maakt het denkbaar. Indien nu doelmatigheid den
opbouw van een levend wezen bevordert, dan beteekent.
ondoelmatigheid diens ondergang. Wij beschikken hier dus
over een middel om de gestalte te veredelen, doch ook om
haar ontbinding te bewerken. In het verminken der gestalte
ligt er een dubbele zonde : een zonde tegen de natuur van
het wezen en een zonde tegen diens strevende innerlijke.
krachten en waarden. Deze op haar zelve berustende organische waarheid omvat derhalve in zich en het versstan.
delijk element, want het organisch wezen is, als doelmatig,
denkbaar, en het aanschouwelijk element, want het orga
nisch wezen is gestalte, en het wilselement, want het organisch wezen is innerlijk strevend. Gestalte en doelmatigheld zijn dan ook bevattelijke waardemeters, niet van een
deel der eeuwige waarheid, zij zijn die eeuwige waarheid
zelve, voor zoover deze in dit wezen is vervat. (683)
Dat beteekent met ander en klaarder woorden dat de waar--held immanent moet wezen. Wat zichzelf is, is de waarheid;
wat zichzelf vat, vat de waarheid ; wat zichzelf uitdrukt, uit
zich in waarheid ; wat zijn diepste streven volgt, doet de waar-
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held en schept daardoor de waarden. Alle zoeken naar een
buiten ons verblijvende norm, object of regel, is nutteloos en
tot mislukken gedoemd.
De immanente waarheid, waarvan hier sprake is, sluit het
echte transcendente uit. Ik zeg : het echte transcendente. Want
alle transcendentie wordt niet geloochend. Rosenberg neemt
het bestaan van God aan. Maar dan moet die God passen bij
de karaktertrekken van het Germaansche ras.
De God, Bien wij vereeren, zou niet bestaan ware daar
niet onze ziel en ons bloed. (701)

Wij moeten die stelling ook op den mensch toepassen : hij is
immers ook een organisch wezen, waarin doelmatigheid en
gestalte worden aangetroffen.
en. Hij is op het hoogste plan de
verwezenlijking der eene eeuwige waarheid.
Het verstandelijk element van dit organisch wezen is
de kennis-theorie, zijn aanschouwelijk element openbaart
zich in kunst, sage en godsdienstmythus, zijn wilselement
(dat met het aanschouwelijke eng samenhangt) wordt
gesymboliseerd door zedeleer en godsdienstvormen. Al die
verschillende elementen staan, als ze echt zijn, in dienst
van de cane organische waarheid, dus in dienst van het
ras, d.i. van het rasgebonden volkswezen. Daar en daar
alleen nemen zij hun oorsprong, daarheen ook wijzen zij
terug. her vinden wij dan ook het beslissend kriterium
voor alle waarheid en kunst en religie : verhoogen zij
het volkswezen, dragen zij er toe bij om het doelmatiger
te ontwikkelen, om het levenskrachtiger te maken, dan
zijn ze echt ; zoo niet zijn ze enkel schijn. (684)
Wij moeten dus niet verder naar de eeuwige waarheid zoeken:
zij is gegeven met en in het beleven van de bloedeigen waarden
van het ras. Zooals wij het reeds deden opmerken, wordt hier
alle ware transcendentie uitgesloten. Kunst, zedelijkheid, God
en godsdienst zijn scheppingen van het ras. Indien er een
eeuwige waarheid is, dan is het die welke vervat ligt in het
bloed-eigen wezen van het yolk.
Wanneer zal dus een wereldbeschouwing echt en waar zijn?
Wanneer Iegenden,mystiek, kunst en wijsbegeerte met
elkander zoo overeensternmen, dat zij alle een zelfden
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inhoud op . verschillende wijzen uitdrukken, en dezelfde
innerlijke ras-waarden tot grondslag hebben. Hierbij zouden dan nog godsdienst en staatsinstellingen, uit den
zelf den mythus voortvloeiend, moeten aansluiten. Zoover
zijn wij echter nog niet. Doch de verwezenlijking daarvan
is het doel van het rassisch cultuur-ideaal van onze
dagen. (688)

In die opvatting der waarheid ligt een automatisch opwaartsstreven besloten. De ontplooiing van de volksziel en dus van de
echte wereldbeschouwing is dynamisch. Dat wil zeggen dat de
ontwikkeling van die ziel zich niet stoort aan zoo genaamde
eeuwige wetten en abstracte schema's.
De door atomisme, mechanisme, individualisme en universalisme gelijkelijk gestelde eisch om 's menschen wezen
door zulke wetten en schema's to verkiaren moet verworpen worden, en vervangen door de voorwaartsstrevende
verwezenlijking van zich zelf ; de ziel kent geen abstracte,
haar beheerschende transcendente wetten, zij beweegt zich
niet naar een doel dat buiten haar gelegen is : zij verlaat
zich zelf nooit, maar komt immer weer tot zichzelf terug.
Vandaar dan ook, dat voor ons, waarheid en valschheid
niet als logische praedikaten mogen worden opgevat. Op
de vraag naar waar of valsch moet een organisch antwoord worden gegeven : het onderscheidend kenmerk is :
vruchtbaar of onvruchtbaar, eigenwettelijk of onvrij. (689)
Dat is echter geen pragmatisme in de gewone beteekenis :
want het gaat hier niet om; den eenling, doch om het ras en
om de rasziel, het gaat hier om de waarden van het volkswezen.
Het individu, de persoon als zoodanig geldt niet, tenzij in zoover
hij gedijt tot een persoonlijkheid, dat is, tot een mensch, die
in zich den bloedstroom van het ras voelt kloppen en onvoorwaardelijk in den dienst treedt van de waarden die in dit
bloed zijn neergelegd.
De eerste die dit innerlijk dynamisme van het menschelijk
wezen heeft doorpeild, is I. ibniz. Zijn monaden - ihebben deur
noch venster : zij ontwikkelen zich alleen van binnen uit. Hem
komt de eer toe het absoluut eigenmachtige der zielsontwik-
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keling in het klare daglicht te hebben gesteld. Hij heeft echter
nog niet erkend hoe de monaden met elkander in verband
$taan : zijn harmonia praestabilita was maar een eerste verre
benadering. Herder heeft hier het verlossend woord gesproken :
hij heeft het nationale bewustzijn als levende tusschenschakel gesteld tusschen het ik en de anderen, tusschen
het ik en de wereld. Ieder natie heeft het middelpunt
van haar gelukzaligheid in haar zelf, schreef hij, lijk ieder
kogel zijn zwaarte-centrum. Met het beleven van dit middelpunt gaat de volledigste, eigenmachtigste zelfontplooiing
gepaard. Dat beteekent in de taal van dit bock : De
gelukzaligheid bestaat hierin : van uit den beleefden
'mythus van de rasseziel in liefde de volkseer te i' enen.
(692)
Van uit dit beleven moeten alle groote vragen worden opgelost. Is de ziel onsterfelijk ? Is zij godgelijk ? Men moet hier
met geen abstracte argumenten voor den dag komen, de echte
waarheidszoeker vraagt daar niet om. De overtuiging van de
onsterfelijkheid en de godgelijkheid der ziel is altijd een kenmerk geweest van den noordsch-germaanschen denker. Die
overtuiging heeft hem geleid, zij heeft de groote germaansche
kunstenaars, helden en staatslieden bezield en gedragen. Daarmede is de zaak afgedaan. Het komt er alleen op aan of wij
door die overtuiging tot een grooter eenheid met onszelf kunnen
geraken. De volksziel, het ras is derhalve de eenige en eerste
geboortegrond van alle waarheid en grootheid en waarde.
Daaruit volgt natuurlijk dat het huisgezin niet langer meer
als de cel mag worden aangezien waaruit een samenleving
zich ontwikkelt. Indien de huisgezinnen samensmelten tot een
hooger eenheid, dan is dat alleen hieraan te danken dat een
bepaalde volksziel in ieder individu reeds aanwezig is. De familie
is dus, niets anders meer dan de dienares van het volkswezen :
eigen rechten, die afbreuk zouden doen aan de ontwikkeling
van het ras heeft zij zoo min als de persoon. Niet de familie
is het hoogste, niet de menschheid, niet ik weet niet welke
cultuurkreits, maar het volkswezen en dat alleen.
Voor Rosenberg is de rangorde der ontwikkelingsphasen van
een beschaving de volgende : rassenziel, volkswezen, persoonlijkheid, cultuurkreits. Maar hij stelt zich die rangorde niet
voor als een soort van opgaande reeks, doch wel als een doord
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loopende kring. De rassenziel is niet met handen te vatten,
en toch ligt zij in het bloedgebonden volkswezen ; dit nu wordt
in gedrongen eenheid bewust beleefd door de groote persoonlij kheden ; deze bouwen dan, scheppend werkend, een cultuurkreits op, die op zijn beurt door de rasseziel gedragen en
verspreid wordt. Volkswezen, bloed en ras zijn dus ontegensprekelijk het hoogste : zij zijn het eenigste dat meetelt. Zij zijn
heer en meester, de rest is dienaar.
Tegenover Spann die God de m aat aller dingen noemt, en
den godsdienst, en wel bepaaldelijk den katholieken, als hoogste
norm voor 's menschien gedrag durft op te stellen, verklaart
Rosenberg:
De rasgebonden volksziel is de maat van al ons denken,
van al ons willen, van al ons handelen. Zij is de hoogste
maatstaf van al onze waarden. (697)

De hoof dgedachten van Rosenberg's systeem kunnen wij nu
in deze woorden samenvatten : Wat ten grondslag ligt aan alle
beschaving, en derhalve aan alles wat die beschaving aan waarheids-, schoonheids-, zedelijkheids- en godsdienstgehalte in zich
bevat, is het organisch volkswezen, neergelegd in ras en bloed,
dat door innerlijke dynamiek gedreven, en alles onderwerpend
aan en kleurend met zijn hoogste waarde, scheppend zich wil
uitwerken.
Doch ras en bloed hangen innig samen met den moedergrond.
Rosenberg betreurt de opeenhooping van millioenen in de
grootsteden. Een ras moet ruimte hebben om zich te kunnen
ontwikkelen : rasdynamisme eischt expansiemogelijkheid.

Men zou zich kunnen afvragen hoe zulk een opzet verstandelijk kan worden verantwoord. Het hoeft niet verstandelijk
te worden verantwoord, zegt Rosenberg.
Een cultuurvolk zal aan niemand het recht toekennen,
zijn bloedeigen scheppingen to beoordeelen en ze met de
woorden : goed of slecht, waar of valsch te bestempelen.
Het leven immers van een ras, van een yolk is geen zich
logisch onwikkelende philosophie, zoomin als een natuurnoodzakelijk product. Het is de uitbeelding van een mys.
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tische synthese, van een zielekracht, die noch door verstandelijke redeneering uitgelegd, noch door de wet van
oorzaak en werking kan begrepen worden. Een cultuur
wordt niet in haar innerlijk beginsel gevat, zoolang men
haar religieuze, zedelijke, philosophische, wetenschappelijke en, aesthetische hoogste, haar levensrythme bepalende, waarde niet heeft achterhaald, en daarmede de betrekkingen en de orde van de menschelijke krachten, in
den dienst Bier waarde niet heeft vastgelegd. Ten slotte
is ieder boven een formeele verstandskritiek uitgaande
wijsbegeerte niet zoozeer een kennis als een belijdenis.
(116)

Wie zulk een theorie belijdt moet er op bedacht zijn om alle
wezensvreemde elementen, die de zuiverheid van het bloed
-en het ras zouden kunnen bedreigen, op alle manieren to verwijderen. Het spreekt daarenboven dat het ras zelf moet be'snoeid worden en al die takken en takjes tot afsterven moeten
gedoemd, die reeds min of meer physisch of psychisch minderwaardig zijn. Het spreekt teiz derde dat aan al de wereldbeschouwingen, die strijdig zijn met die der rassenziel, en deze
ziel derhalve door inzijpeling zouden kunnen bederven of ver:nietigen, den oorlog moet worden aangedaan. Daartegen moet
een strijd gevoerd op leven en flood, want het gaat hier om
de hoogste waarde.
-

Welke zijn nu die verderfelijke wereldbeschouwingen en
Welke zijn die hoogste waarden ?
Gedurende heel de 19e eeuw werd Europa beheerscht
door drie waarde-systemen, die naast elkander zich ontwikkelden. Het eerste was het oorspronkelijke, op de
vrijheid der ziel en de idee der eer berustend systeem
van het noordelijk Westen ; het tweede was het roomsche
dogma van de universeele, deemoedige, zich wegschenkende liefde in dienst van het, over heel de wereld verspreide, en door den Paus beheerschte priesterdom ; het
derde was de duidelijke voorbode van den chaos : het
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grenzenloos materialistisch 'individualisme dat ten Joel had
de economisch-politische wereldheerschappij van het geld.

(118)
Het eerste systeem was dus rasverbonden, de twee overige
waren universalistisch. De conclusie ligt voor de hand : het
Noordsche ras met zijn specifieke waarden diende beschermd ;
christendom en jodendom uitgeroeid.
Eerst wanneer men het ge^heel vreemde wezen Bier
wereldbesc^houwingen heeft erkend, bewust geworden is,
van hun oorsprong, en in zich de afweerkracht heeft geteeeld om er zich onverbidde'lijk van to ontmaken, eerst.
dan hebben wij 'de middeleeuwen overwonnen. Daardoor
echuter ook de Roomsche Kerk, met Naar eeuwige Etruskiscdhe hbllekwalen, van grond uit nee haald. (69)

Welke zijn de hoogste w rden ?
Dat eer en vrijhekl de grondwaarden zijn van het Noordsche
ras is klaar en duidelijk bewezen door de gesehiedenis, wegt
Rosenberg.
Met betrekking tat de vraag, welke drijfveer voor al de
andere bij het Noordsche ras als ziel-sta at- en cu`ltuursc►heppe'nd heeft gefungeerd, zoo ligt het voor 't ;grijpen,:
plat datgene, wat het karakter van ons yolk en van onze
staten heeft behouden, op de aliereerste plaats de idee
was van de eer en de met h'aar onafscheidbaar verbonden.
idee 'der plicht, voorbgesproten uit het bewustzijn der
absolute innerlijke vrijhe&1. (146)
En Rosenberg beroept zich op den gesch'iedscthrijver Krieck.
Zelden, zoo schrijft deze, word er in de geschiedenis
een voorbeeld gevonden, waarbij de houding van een volk
zoo zuiver en volkornen door een hoogste waarde bepaald.
werd (als bij 'de Noordsche volkeren) : alle macht, talle
e gendom, alle pl-icht, Haile behandeling stond hier in dem
dienst van ode eer, waaraan ook, als 'het nood deed, zonder
bedenken en zonder verpinken ihet Leven ten offer werd:
gebracht. En zooals de wet der eer het eleven beheerschte,
,zoo spiegelde zij zich ook of in de gedichten en Monk zij
door als grondtoon in de sagenwereld : geen woord wordt
-
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daar zoo dikwijls gebruikt als het woord eer. Daarom
schijnt ons de noor►dsche heldenwereld, trots haar wilde
verscheurdheid en haar bovenmatig subjectivisme toch
een in wezen en noodlotslijn.
Te vergeefs heb ik echter in dit bo k naar een klarae definitie
of omschrijving van eer of plicht gezocht. De eer schijnt wel
nieets anders 'tie wezen dan de met hoogmo^e+d gepaarde getrouwheid in wiles en trots alles aan het ras : concreet gesproken :
verknoc+htheid aan de rasgenooten en totale overgave van zic}hzelf aan hem of aan hen die den bloedstroo+m van het ras
bewust belevend, dit ras tot zijn hoogste praeslaties kunnen
en willen opvoeren. Die eer is daarenboven, in alle aangehaallde
voorbeelden uitsluitend militair getint.

Naast de eer en de licht staat als hoogste waarde : de
vrijheid van de ziel. Hier doet zich nu het vreemde verschijnsel
voor, dat het toonbeeld Bier vrijlheid gevonden wordt bij den
grootsten dui tschen katholieken mysticus : Eckart. In de vele
uit lhun verband gerukte en tel►kens weer verkeerd geinterpreteer►de teksten lleest Rosenberg hier de leer van de absolute
persoon'lijke denkvrij►heid, de absolute onaf'haankelijkftieid van
alle dogma, van alle universtalistische hierarchie en op de eer -te
plaats van den Paus van Rome.
Van E-cklart's st'andpunt uit, d.i. van het standpunt van
de of►gescheiden, godgelijke, vrije, schoone en addellijkie ziel
verscfhijnen a11e kerkelijke hoogste waarden als waarden
van den tweeden of van den derden rang. Liefde, ootmoed,
barmhartigiheid, gebed, goede werken, genade, berouw,
dat is alles goed en nuttig, doclh alleen op voorwaartde
plat het de kratht der ziel sterkt, haar verhef t, haar meer
geiijk m►aakt aan God. Zoo niet, worden al die deugden
nutteloos, ja zelfs schadelijk. De vrijheid van de ziel is -een
waarde op zich zeif. . De kerkelijke waarden integendeel
hebben alle betrekking op lets wat buiten hen gelegen is,
het moge nu God zijn of een schepsel. De adel van die
in zich zelf rustende ziel is het 'aller+hoogste, hem alleen
moet de menscth dienen. Den adel der ziel noemt de
twintig-eeuwsche mensch de idee der eer. De eer is ook
-
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een waarde op 'zic h zelf (238) . Zij hoef t niet betrokken.
te worden op een bloedlooze waarde, die boven het natuurvoile hangt te zweven (versta het bovennatuurlijke, n.
v.s.) , min als op de inaterieele waartde van de stofaanbMders (23) . De adelige ziel en de eer bewerken bet
goede ook zonder betrekking op Gord, zegt Eckart. Hj
sdheidt this de ziel van 'Hes, oak van God. En zoo versehijnt bij ons niet als een dolle dweper, doch als de
schepper van een nieuwen godsdienst, den onzen, los van
al het vreemd gedoen dat langs Syrie, Egypte en Rome
ons eigen wezen had aangetast. (239)
Dire vrij ieid der ziel is ten slotte niets antlers, dan de hoogmoedige aanbidding van eigen ward en wezen. Het is de ver ieffing tot op het goddelij plan van het noordsche ras, dat in
het germanendom van heden het zuiverst werd bewaard.
Men bbegrijpt dan ook waarom een yolk met zoo'n ideaal
bezield ten wide trekt tegen alle universal'izme, het merge nu
gold dienstig, of humanistisch, of economisch gekieurd zijn.
Want wie de gelijkheid der mensclhen leert, en ggeen ondersc►heid
maakt, ten aanzien van God, tusschen Jood, heiden, of Christen,
tusschen a1aaf en vrijen man, tusschen hoog of laag, doch alles
en alien in een zelfde liefde omvat, die gaat rechtstreeks in
tegen de goddelijke rasvereering en moet derhalve in nam
Bier vereering en dus der besdhaving worden ulitgesmeten en
vervolgd. Ghristeli^ke zoowel als humanistisahe caritas zijn
zonden tegen de natuur en tegen de hoogste waarden van
den mensch.

Vo'lgens Rosenberg is het Germaaansche ras in geenen deele
ge'kanit tegen de natuurgetrouwe ontwikkeling van andere
cultuurkrachtige volkeren. Doch wat met man en macht moet
worden bestreden is het universalisme, dat noodzakelijk de
hoogste waarde die eigen is aan ieder dergelijk ras, verdringt,
bijna onvermijdelij«k ieildt tot bloedsvermenging, en daardoor
ten slotte uitloopt op ontaarding en vernietiging.
Indien er echter een ras is waar die onvermengde re'inheid
wederom moet worden verkregen, dan is dat het Germaansohe.
Want in het Gervmaansche ras beeft bet Noordsche ras zieh
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het zuiverst bbewa;ard, en dat Noordsche ras alleen heeft aan
heel de wereld de echte besdhaving gebraeht. Om dit te bewijzen
hangt Rosenberg een van bevoegde zijde vernietigend besproken
gesc^hiedkundig tafereel op. A Iles wat ooit aan cultuur werd
geschapen, alles wat aan echte waar+den werd verwezenljkt,
werd het on'der den invloed van !het noorderras, dat onweersta'anbaar, `lijk een golvende vloed 1doordrong tot in Rome,
Griekenlland, ja tot in Egypte, Perzië en Indic. Zoolang dit
noordelijk ras over die pbieden heerschte, bleef ook de beschaving en cultuur zich ontwi'kkelen. Zoodra het echter of door
oorlogzuchtige en macdhtige stainmen werd uitgeroeid of door
inzijpelenden invlaed van andere rassen ontaardde, vervielen
cultuur en beschaving. Het Germnaansche ras, dat zijn noordsc'hen aard nog niet verloochend heeft is dan ook het heerenra s,
en als 'zoodanig moet het zich heden nog zooals in vroeger
tijden doen gelden.
0

Onze bespreking an dit systeem kan kort zijn. De beoordee'ling over de identif ieatie van ras en bloed en yolk, door
Rosenberg als van zelf sprekend vooropgezet, evenals over zijn
cultuurhistorische opvatting 'last ik aan de bevoegde geleerden
over. Wijsgeerig is dit systeem een groeps-dynamisme zonder
echte transcendentie. Zonder 'zich om een stevig bewijs te bekreunen, ontkent Rosenberg het besta'an van den transcendenten Ohristelijken God, en daarmede de mogelijkheid van een
van buiten komende revelatie. Hij belijdt (het woord is van
them) , hij belijdt de absolute waarde van de rassenziel.
Zonder twijfel staan er in dit boek sommige waarheden,
waarvan het Been kwaad kan dat zij Bens met meer kracht
dan gewoonlijk geschiedt worden voorgehouden. Zoo het onbetwistbaar grondig onderscheid tusschen de volkeren ; zoo de
noodzakelijkheid om, zonder de rechtvaardigheid en de liefde
to kort te doen, de eigenaardigheid van elke volksgroep (ik
zeg niet van het ras, want dat woord is te vaag) te bewaren
en haar natuurlijke ontwikkeling te bevorderen ; zoo nog het
inzicht dat een yolk niet alleen door politische of economische
maatregelen zijn eigen cultuur verwezenlijkt, doch op de allereerste plaats door een in de ziel van dat yolk neergedaa de
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avertuiging van een of sneer hoogste zielewaar den ; zoo de
dynainische cultureele scheppingskkracht van een gaaf gebleven
natie ; zoo zeif s de noodzakelijkheid van de godsdienstige verinninging, mits zonder loochening van het echte transcedente.
Daar tegenover staan edhter ontzaglijke tekorten. Op eenige
ervan aril ik de aan►dacht veetigen.
Wat wij aan dat systeem verwijten is, ten eerste de ontkenning van de in' 'viidueele, persoonlijke vrijheid. Theoretisch
wordt ze wel aangenomen, dock practisch is ze onm ►ogelijk.
Wij geven gereedelijk toe dat de ware vrijhe1d dan eerst bereikt
wordt, ais de mensch zicth geheel en zonder voorbehoud in den
dienst gesteld heeft van een hoogste waarde. Maar die waarde
mag niet worden opgedrongen : in vrijheid moet de mew
tot eigen eer of eigen sc^hade die waarde bepalen. Gewetensdwingelandij is uit den booze, en aan die dwingelandij kan
een zicthzelf vergodend ras niet voorbij. Want het beschikt
niet over de eeuw'igheid, doch leeft zilch uit in den tijd en
op aarde.
Ons tweede verwijt treft de miskenning van de familie.
Ongetwijfeld heeft de familie verplichtingen tegenover het
yolk, waartoe zij behoort. Maar die verplichtingen daien niet
uit het ras op de familie neder. Zij ijn reeds aanwezig voor
dat een yolk bestaat ; zij 1'iggen in het wezen der familie zelve.
De familie is dan oak de oorsprong van de samenleving. Dien
oorsprong miskennen, zijn rechten vernietigen, is het vdlkswezen zelf ondermijnen.
Ten derde is dit systeem, dat Poch ten doel heeft een zoogezegd nieuw menschentype te vormen, onmachtig om het inwendig, persoonlijk leven van het individu te regelen. Zk vraag
het : Welke persoonlijke, den inwendigen mensch beheerschende
zedeleer kan zu k een systeem grondvesten ? Aileen voor een
,c gesloten >> moraal, een moraal van het collectief egoisme,
zooals die bij wilde volksstamrmen te vinden is, kan vier nog
Agats zijn.
Doch al deze, en vale andere tekortkomingen die ik nog
zou kunnen opsommen vioeien uit een vergiftigde bron.
Rosenberg heeft het renschelijk bestaan net diep geno g
doorpeild. Hij heeft, bewust aanleunend bij Kant (den Kant
der Reinen Vernunft) , enkel een in de sto f en de wereld inge-

voegde ziel be7uisterd. Den roep van den in de menschenziel
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innewonenden transcendenten waren God die de God is van
alle rnenschen, heeft by niet vernomen. Daaruit vloeit zijn
omkeering der waarden, zijn titanische rashoogrnoed, zijn
verachting der christelijke caritas, zijn haat tegen de Katholieke
Kerk en tegen alles wat het onderscheid tusschen de menschen
en de volkeren tracht, ik zeg niet te vernietigen, want dat
ware ongeoorloofd, maar te transcendeeren door de liefde.
Het beste en het hoogste van de ;heerlijke rnenschenzie^l heeft
hij, en met ahem zijn voigelingen, verloren. Hij heeft zijn ras
tot god gemaakt, en logiseh de konsekwenties uit die vergoding
afgeleid. Moge de edhte Gc d, Bien hij miskent, het hem ver-

geven !
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De binnenlandsche Politiek van Polen
door Prof. Dr O. FORST de BATTAGLIA.

Nu - heel Europa bezorgde oogen gericht houdt op Danzig en
den Poolschen corridor, laat men zich in de westerlanden
natuurlijk wat weer gelegen liggen aan den toestand binnen
de groote Weichselrepubliek.
Bij het einde van den wereldoorlog, na honderd veertig jaar
vreemde overheersching, verrees de Poolsche staat uit zijn
asch. Die opstanding leek destijds een wel erg problematisch
geval. Vijf generaties van Polen hadden in drieen gesplitst,
onder zeer verschillende regimes geleefd. Rusland, Duitschland en Oostenrijk hadden elk op zijn << zabory >> een geheel
anderen stempel gedrukt en daarmee het eenheidsbewustzijn
tusschen de brokstukken van Polen ernstig bedreigd. WestPruisen, Galicia, Warschousch Polen, Roetheensche en Litausche mark, 't ging elk zijn eigen weg; gemeen bleven slechts
het Poolsch nationale ideaal en een uiterst vage en onzekere,
loch vaste hoop, dat het verbrokkelde Polen eens herworden zou.
Tusschen 1831 en 1860 was West-Pruisen het lichtst verdrukte van de Poolsche gewesten, Bismarck echter maakte dat
Been Poolsch land rampzaliger werd dan datgene wat onder de
opperhoogheid stond der Pruisische koningen. De ijzeren kanselier maakte dat het uit was met het laatste schijntje van
zelfbestuur ; de Polen hadden te dansen naar de pijpen van
vaak zeer willekeurige ambtenaren van het zuiverste Pruisische
water. Op den koop toe kwam er nog de Ostmarkenverein, gesticht met de verduitsching van Poolsch Pruisen als doel. Ter
bereiking van dit doel werden landerijen opgekocht en aan
Duitschers verkocht. School en bestuur waxen verplicht de
taal der << inboorlingen a> te ignoreeren. Tegen het heerenvolk
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bleef hun als eenig redmiddel over zich in verbonden aaneen
te sluiten, die de gelden bij elkaar zochten noodig om Poolsche
heeren en Poolsche boeren althans van den financieelen ondergang te redden.
De kloof tusschen autochtoon en immigrant was niet uitsluitend van nationalen en financieelen, maar ook van godsdienstigen aard : katholiek tegen protestant. Met dit alles
bleven de Pruisische Polakken hartstochtelijk Slav'isch en
vurig Roomsch ; het onvermijdelij k voortdurend contact met
den vreemdeling oefende evenwel op hen invloed uit : deze
Duitsche Slaven werden zindelijke, ordelijke, stipte, ietwat
plompe en gesloten zakenlui. << Gestampte Pruisen werden ze
daarmee nog niet, Germania's echte zonen smalen op de
<< polnische Wirtschaft >> en op de slordige Poolsehe c varkens >>.
Als men echter hun stamgenooten buiten West-Pruisen kent,
lijken deze Polen uit Posnanve echte Pruisen.
Minder diep dan Duitschland heeft Rusland zijn Poolschen
landbrok besnvloed. Wat niet hoeft te verwonderen, vermits
de nationale zin der Russen minder ontwikkeld was dan die
der Polen. Tot in 1830 was Russisch Polen een grondwettelijke
staat, onderscheiden van Rusland, hoewel de Russische tsaar
'mavens koning van Polen was. Tot in 1830 was deze distinctie
allerminst een fictie. Na de Poolsche Omwenteling van 1830-31
voerden knoet, das Militar en Moskovische tsjinovik's er het
bewind. Na 1860 nam Polen de slappere houding der verdrukkers te baat, maar de Rus onderdrukte den opstand en
zette daarop een drastische russificatie in : geen Poolsch meer
in de school, in de Oostelijke gewesten zelfs niet op straat
Door heel het gebied van den tsaar werden de Poolsche patriotten opgespeurd en vele onder hen werden naar Siberie" vervoerd of terechtgesteld. Een brutale censuur legde heel de
pers aan banden. Desniettegenstaande voelden de Polen zich
in Warschau minder akelig dan in Posen, doordat de Russische
Polen luchthartiger bleven dan hun verpruischte broeders en
ook doordat oekasen vaak nogal zacht werden toegepast vanwvege de goedmoedigheid of de omkoopbaarheid van vele Russische ambtenaren. In den grond bloven Polen en Russen elkaar
trouwens als Slavische broeders beschouwen terwijl in Pruisen
<< Polak >> en << Zwaab mekaar hartgrondig haatten. Dit beJ ette de Russische Polen in 1914 niet even vurig de verplette-
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ring van het tsarendom te wenschen als de Westpruisische
Polen verlangend uitzagen naar de ineenstorting van het rijk
der Hohenzollern.
In Pruisen hingen alle Polen of het socialisme of een soort
christen-democratie aan. Veel ingewikkelder was de politieke
structuur in Rusland. Hier werden zelfs tamelijk loyale conservatieven ontmoet naast een bonte veelheid van min of meer
liberale burgerpartijen. De meest vooruitstrevende, niet bijster
groote maar uiterst bedrijvige groepeering was het P. P. S.
(Poolsche Socialistische Partij) . Het marxisme zat er bij deze
lieden niet diep in; hunne leiders, geenszins << roode >> intellectueelen inz. Pilsoedsky, Moscicki, Prystor —, streefden
vooral naar nationale ontvoogding en achtten het hiertoe noodig
de breede volkslagen van arbeiders en boeren voor het nationale ideaal warm te maken. Szlachta en burgerij der groote
s teden zouden de taak alleen niet aankunnen ; de zelfstandigheid verwerven daar was alleen een eendrachtig samenwerkende
Poolsche natie bij machte toe.
Toen Pilsoedski, bij verstek ter dood veroordeeld, uit Rusland de wijk moest nemen, zette hij zijn actie voort in Galicie.
Sedert circa 1860 genoot Oostenrijksch Polen een algeheele
autonomie. Het onderwijs was Poolsch, heel het bestuur werd
in het Poolsch en door Polen uitgeoefend, keizer Frans Jozef
was beschermheer der Krakausche akademie, het stond iedereen bijna geheel vrij te denken wat hij wou en te schrijven
wat hij dacht. Een deel der openbare meening was den
keizer van harte verknocht, het overige gedeelte had het met
de Habsburgers minder op, maar onthield zich van noodelooze
strubbeling. Laat het ook waar wezen dat Weenen slechts
noodgedwongen zelfbestuur aan Galicia had toegestaan, feit
is en blijft het niettemin dat, in tegenstelling met West-Pruisen
en Russisch Polen, in Galicie de nationale krachten zich onbelemmerd konden ontplooien.

In November 1918 verrees de Poolsche staat, toen was de
eerste moeilijkheid de staatsgrenzen te verzekeren ; de tweede
was de verschillende Poolsche gouwen psychologisch, administratief en oeconomisch te helpen vergroeien tot een enkel
nationaal geheel.
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De eerste moeilijkheid werd opgelost hoofdzakelijk a la pointe
de Tepee.
In December 1918 werd de Oekramnische bezetter uit OostGalicie verdreven, West-Pruisen schudde het Duitsche juk of
in Januari 1919. Oast-Palen werd op de Bolsjewisten veroverd,
ging weer verloren en werd ten slotte heroverd. Op 15 Augustus
1921 geschiedde het Weichsel-mirakel, voor de eigen poorten
van Warschau werden de Russen verpletterd en in Maart 1922
werd bij den vrede van Riga de Russisch-Poolsche grens vastgelegd. Generaal Zeligowski viel Midden-Litauen binnen en
hield er een plebisciet, ten gevolge waarvan Wilna Poolsch
werd. Bij volksstemming ging ook Opper-Silezie gedeeltelijk
aan Polen. In een kleine vier jaar strijd was de eerste kwestie
topgeruimd, de grenzen stonden genoegzaam vast.
De eenmaking der weer vereenigde landbrokken zou zwaarder moeite kosten. Oostenrijksch Polen alleen bezat reeds een
Poolsche bestuursroutine. In alle andere streken viel alles nog
te scheppen, te improviseeren vaak. Geen leger, politie noch
toiwezen. Onderwijs, spoor, post, telegraaf, telefoon, justitie
en fiscus lagen allemaal ontredderd wegens het heengaan van
het vreemde personeel. Waar echter een wil is, is ook een weg.
Er was een Poolsche levenswil en in minder dan geen tijd zat
de staat genoegzaam in mekaar.
Primum vivere, deinde philosophari. Ieder began met zijn
ideologie momenteel op zak te steken, en op 18 Maart 1922
was reeds een grondwet aangenomen klakkeloos aan het Westen ontleend. Pas toen Polen goed en wel weer bestond, schoot
ook de geest van den Poolschen landdag weer wakker. Alle
instanties van het gezag werden aan eindelooze en bittere
kritiek onderworpen, het parlement versplinterde tot dertig
of veertig fracties. Aanhoudend cabinetscrisis. Tusschen het
voorloopig wel erg zwakke maar wrokdragende Duitschland
en de immer dreigende Sovjetrepubliek in verviel de jonge staat
in een miserabele anarchie. Zinspelend op de portefeuille-woekering en de letternamenmanie van toentertijd, zei een leukerd,
die de wederwaardigheden van zeker volksvertegenwoordiger
vertelde, dat het maar een Naar had gescheeld of de man was
minister geworden van P. P. i Z. G., Plotek Publicznyh i
Zawracania Glowy, minister van openbare kletspraat en dito
rijsmakerij.

,
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Met een ruk herstelde maarschalk Pilsoedski het evenwicht.
In Siberie had de vader des vaderlands voor zijn Poolsch ideaal-:
geboet, in Russisch Polen had hij de Poolsche Socialistische
Partij gesticht en in Galicië de Poolsche schutterijen georgani-seerd, in 1914 bracht hij de Poolsche legioenen op de been, in
1918 werd hij het eerste Poolsche staatshoofd en bij den kamp
tegen den bolsjewistischen overweldiger had hij de leiding van._
den weerstand in handen. Daarna hadden de politici Pilsoedski.
zoomaar uit het openbare levee gedrongen. Den 12en Mel 1926
dook hij plots weer op. Aan het hoofd van enkele regimenten
rukt hij tegen Warschau op, verdrijft de regeering Witos en
maakt zich in weinige uurtjes meester van het bewind. Voory
de leus werden de wettelijke vormen nageleefd, met behulp
van bajonetten werd het parlement bijeengeroepen. Dit ver-koos Pilsoedski tot president van de republiek. Deze weigerde.
doch stelde den bekenden scheikundige, Prof. Ignatius Moscicki,.
kandidaat. Alles liet het parlement zich welgevallen, al was
er van Pilsoedski's greep naar de,.
het zelf het eerste slachtoffer
macht. Herhaaldelijk werd dat lichaam ontbonden, telkens
werd de meerderheid gedweeer. Een machtelooze, doch luid.ruchtige minderheid bleef den maarschalk-minister-president.:
echter hinderen; tot eindelij k een nieuwe grondwet tot stand
die heden nog van kracht is.
In West-Europa werd de hervorming van den staat door
Pilsoedski vaak mis verstaan. Verkeerdelijk wordt een wester-sche democratische maatstaf aangelegd om ze te beoordeelen,.
maar Polen ligt niet in het Westen, en democratie, parlementarisme zijn dingen waarvan de koninklijke Poolsche republiek_
de noodlottige werking reeds ondergaan had in een tijd toen
heel ons continent nog gebukt ging onder het absolutisme..
Voor de andere groote landen maakte Polen aldus het demo-cratisch experiment mee, zoodat het op dit gebied van niemand
goeden raad hoeft te ontvangen.
Ondanks de harde lessen van het verleden liep het toch.
eerst met den nieuwen staat weer verkeerd. Tot in 1926 de
4 Mei-groep >>, vastberaden militairen en patriotten, er in slaagde
gezag en orde in Polen te herstellen. Neen, de wettelijke orde was
niet <<met verlof>>, zij werd niet <<wandelen gezonden>>. Gewelddaden tegen politieke tegenstrevers, zooals de wegvoering van
generaal Zagorski of het geweld tegen den schrijver Nowa-,
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czynski gepleegd, behoorden tot de zeldzaamste uitzonderingen.
Het parlementaire leven vegeteerde nog jaren lang voort,
maar de partijen hadden geen beteekenis meer. Pilsoedski was
doorloopend minister van defensie en inspecteur-generaal van
het leger, of en toe nam hij ook een tijdje het premierschap
waar, maar zijn leven lang behield hij zich het recht voor om
over alle belangrijke aangelegenheden het beslissende woord
uit te spreken. Details trok hij zich niet aan, aan alle staatspaperassen had hij een hekel, hij was het ongeziene staatshoofd,
dat, ongenaakbaar schier, van uit zijn paleis de natie leidde.
Onder hem en gedekt met zijn prestige waren het enkele duizenden officieren die eigenlijk het land bestuurden. Alle burgerlijke ambten werden door zoogezegde generaals en kolonels
bekleed. Al deze militairen waren slechts gehmproviseerde
krijgslui geweest, die in jongere jaren tot een of ander burgerlijk beroep opgeleid waren. Als men generaal Skladkowski en
kolonel Beck hoort vernoemen, hoeft men die militaire titels
niet al te serieus op te nemen. Gene generaal is een medicus en
de kolonel, minister van buitenlandsche zaken, bestudeerde te
Weenen al de geheimen van den internationalen handel. Toen
de oorlog uitbrak, namen al deze intellectueelen dienst in de
legioenen van Pilsoedski, daarin en in het jonge Poolsche leger
beklommen zij den ladder der militaire hierarchie. En na den
staatsgreep van '26 namen zij, samen met hun chef, de leiding
van den staat in handen. De Eerste Brigade inzonderheid, die
tijdens den wereldoorlog onder het onmiddellijk bevel van Pilsoedski stond, speelde een leidende rol in het politieke leven van
den staatsgreep tot aan den dood van den stichtercommandant.
De politieke organisatie die deze militairen over heel het
land tot saneering van het politieke leven steunde noemde zich
het Blok der partijloozen Medewerkers der Regeering (1) .
Iedere schakeering van deze partijloozen-partij kreeg om de
beurt een deel van de ministerieele verantwoordelijkheid in
handen en het waren de leden dezer << partij >>, the op 26 Januari
1.934 de nieuwe constitutie van Polen stemden.
Deze grondwet erkent de rechtsgelijkheid en waarborgt de
individueele vrijheid aller Poolsche burgers. Polen blijft een

(1) Het t Blok Bezpartyjny Wspolpracy z Rzadem >>, verkort:
BBWR of BB.
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republiek en de scheiding der drie machten wordt gehandhaafd.
De uitvoerende macht beschikt over het leeuwenaandeel. De
president der republiek stelt ministers aan en af, echt waar
naar goeddunken, zijn besluiten hebben kracht van wet en de
ministers zijn aan hem alleen rekenschap verschuldigd. Administratieve personen, gouverneurs van provincien zoowel als
gendarmen zijn in feite almachtig op eigen gebied. Beide
kamers, de Sejm uit driehonderd en de senaat uit honderd
leden bestaande, zijn enkel bevoegd om wetten te stemmen en
om hun meening over de regeering uit te spreken, maar een
kabinet doen vallen kunnen zij niet.
De Sejm wordt volgens de principes van het algemeene
stemrecht verkozen, voor den senaat is het stemrecht beperkt
en uitermate ingewikkeld. Beide vergaderingen worden op
corporatieven en gewestelijken grondsiag derwijze samengesteld,
dat ieder cabinet op een volgzame meerderheid rekenen mag.
Buiten het parlement bestaan de partijen voort ... onder streng
toezicht der politie.
Aanvankelijk hadden de Pilsoedskisten er aan gedacht om,
naar het voorbeeld van Italia, Duitschland, Rusland, Turkije
het een-partij-stelsel in te voeren. Maar de volksaard laat zulk
een totalitarisme niet toe. Trouwens was de nieuwe grondwet
pas een jaartje in werking getreden, of Pilsoedski overleed.
Zijn medewerkers twistten over de successie, de twee oppositiepartijen staken weer het hoofd op en er kwam wanorde in het
land : straatgevechten, boerenstakingen en jodenvervolging.
Gelukkig werd de zoo belangrijke post van hoofdbevelhebber
van het leger onmiddellijk bezet door Smigly-Rydz. De voorzitter Moscicki die onder Pilsoedski eerder een spectaculaire
rol vervulde, nam het bewind in handen. Hij deed dit met volledige instemming van Smigly-Rydz, die tot de waardigheid
van maarschalk en van tweede personaliteit in den staat werd
verheven.
Het krakeel in het Partijlooze Blok (B B) kon dus den bouw
door den << Dz'iadek * opgetrokken niet heelemaal neerhalen :
alleen de voorheen zoo soliede eenheid van die heterogene meerderheid van het Blok ging verloren. In het partijwezen ving
een nieuwe ontwikkeling aan Welke haar laatste stadia nog niet
doorloopen heeft.
Maarschalk Smigly-Rydz streed voor de rationale unie. Hij
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was afstammeling van kleine landheeren, boeren bijna, en
trachtte vooral de landbouwers van W. Witos aan zijn kant te
krijgen, of anders de meest radicale fractie van de Wyzwolenie.
Hij slaagde niet in zijn opzet, maar het ergste zou zich niet
voordoen.
Als hoofd der regeering wist generaal Skladkowski, een eerlijk
man met simpele en klare gedachten, de verwachtingen van
de leidende dioscure te vervullen.
<< Op bevel van Smigly ga ik op verkenning uit >> : met deze
woorden kwam hij vbor de Sejm, een kamer die, op zeer betwistbare wijze gekozen, alleen uit << weldenkenden >> bestond,
al vertoonde zij ook evenveel schakeeringen als het blok der
partijloozen zelf. De orde werd overal hersteld met een minimum aan slachtoffers.
Maarschalk Smigly-Rydz trachtte toen het B B te vervangen
door een nieuwe, meer homogene formatie. Het << Oboz zjednoszenia Narodowege >> (0 Z 0 N, kamp der Nationale Unie)
was klaarblijkelijk geinspireerd naar Turksch en Oostenrijksch
model. Het wilde rond een bepaald programma en een leerstelling al degenen verzamelen die tot positieven arbeid bereid
waren. De leden van alle partijen werden in het 0 Z 0 N opgenomen, niet alleen de legionnairen en andere orthodoxe
Pilsoedskisten. Er was niet veel romantisch aan het Kamp der
Nationale Unie, dat zich weidra het monopolie der politieke
activiteit wilde toeeigenen. Twee essentieele trekken kenmerkten zijn realisme : de belangrijke plaats verleend aan het economische en het nationalistisch accent. Op het einde van zijn loopbaan kon Dmowski er zich over verheugen, dat de nieuwe formatie, welke hem had buitengestooten, zijn ideeen, de leidende
gedachte van de nationale democratie, had overgenomen.
Aan het hoofd van de 0 Z 0 N-beweging stelde de opvolger
van Pilsoedski een financier, tevens officier, kolonel Koc, oudgouverneur van de Nationale Bank, een dier onderlegde economisten die men in Polen veel aantreft. Maar de berekeningen
van dezen strateeg en mathematicus liepen in de war. De
rechtsche oppositie bedankte voor de functie haar door den
peer Koc toebedeeld. De antikapitalistische en antisemietische
slagwoorden trokken wel een deel der welstellende jeugd aan,
maar de oude generatie der nationalistische voormannen weigerde een samenwerking, waardoor ze zouden zijn ingelijf d in
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de overblijfselen van de ... <Eerste Brigadee. Na deze mislukking bleef er den peer Koc nets anders over dan zich terug te
trekken. Hij werd vervangen door generaal Skwarczynski, die
geen akkoord weer zocht met de rechterzijde, maar zich tot
het centrum wendde, terwijl hij de kaders van het 0 Z 0 N met
Pilsoedskisten vulde.
De beslissende beteekenis van al deze partijformeeringen
bleef nochtans dezelfde : de regeering aanvaardde in beginsel
de medewerking van andere partijen en verzaakte in feite een
dubbel monopolie : dat van het 0 Z 0 N en dat van de ex-legionnairen die sinds 1926 praktisch alleen werden aangeworven
voor de belangrijke officieele en semi-officieele posten.
Een ander voornaam punt werd tenslotte herzien in realistischen zin en, in stilte, reader bij de leerstelling van Dnowski
gebracht : onder Pilsoedski sprak men alleen van burgers, alle
gelijk voor de wet, alle met dezelfde rechten, en aan dezelfde
verplichtingen_ onderworpen ; nu stelt men nog alleen belang in
de co-nationalen, de Poolschsprekenden, en, enkele uitzonderingen daargelaten, de Polen naar het bloed. Zij alleen worden
als leden van het 0 Z 0 N aanvaard.
De doctrinale evolutie en de wisseling van personen, waarover we zoo juist spraken, hebben de wegen voorbereid voor
de latere verzoening tusschen regeeringsgezinden en oppositie.
De rechterzijde, het centrum en de linkerzijde weigerden niet
langer te onderhandelen, noch hun medewerking met de opvolgers van Pilsoedski onder het oog te nemen ; zij weken
nochtans terug in zooverre deze medewerking aansluiting beteekende bij het 0 Z 0 N, wat gelijk stond met zelfmoord. Deze
houding der partijen verstaat men gemakkelijk wanneer men
de verkiezingsstatistieken en andere symptomen onderzoekt
welke de ware verhouding der krachten in het land laten
onderkennen.
De Sejm van 1935 deze << chambre introuvable » was
het gevolg van verkiezingen waaraan amper een derde der
burgers had deelgenomen. De aanhangers van al de antigouvernementeele groepen hadden zich onthouden ; de meeste stemmen werden uitgebracht door Polen uit de oostelijke provincien,
waar de politieke zin en de burgerlijke onafhankelijkheid, om
het met vleiende woorden te zeggen, niet zeer ontwikkeld zijn.
In 1938, bij de hernieuwing der Kamers, was het procent stem-
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mers wel grooter, maar de gemeenteverkiezingen die in December 1.1. plaats grepen, vernietigden feitelijk de mooie resultaten
van het voorafgaande plebisciet. Zij bewezen dat het 0 Z 0 N
overal erg in de minderheid was, dat de stedelijke centra alle
rechts georienteerd half-nationalist, half-socialist zijn, met een
zekere dosis van christelijke democraten.
Indien men geen rekening houdt met de ambtenaren, de
bedienden en de arbeiders, in dienst van den staat, de provincie
en de gemeenten, met de leveranciers en anderen die van de
administratie afhangen, welke alien 0 Z 0 N stemmen uit vrees
voor weerwraak, of ult bezorgdheid voor hun loopbaan en hun
bezit, dan kan men, buiten elk partijdig oordeel, op ten hoogste
tien ten honderd het aantal der ware aanhangers van het Kamp
der Nationale Unie schatten. De toestand in Polen zou dus
ongeveer dezelfde zijn als die van Oostenrijk ten tijde van
&huschnigg ... indien de regeering strijd moest leveren tegen
aanhangers door een vreemde mogendheid ondersteund.
Gelukkig was dat niet het geval. Zelfs toen de verdeeldheid
het ergste was heeft geen enkele Poolsche groepeering den
steun van den vreemde nog gevraagd noch ontvangen. Alleen
de communisten en de leiders van de nationale minderheden
hidden voeling met het buitenland. Sinds de lente 1939 heeft
de Internationale spanning de binnenlandsche oneenigheden tot
Been minimum herleid. Alle partijen zijn zich bewust geworden
van het historisch belang van het oogenblik en hebben zich
vereenigd voor de verdediging van het land.
Ziehier tenslotte een overzicht van de werkelijk Poolsche
politieke groepeeringen. Na de ontbinding van het Blok der
Partijloozen (B B) , dat de volgelingen van Pilsoedski met de
meest uiteenloopende strekkingen vereenigde, hebben de opvolgers van den Maarschalk getracht een duurzame gouvernementeele meerderheid tot stand to brengen. Zelfs beoogden ze
een regeeringssysteem met eene partij, zooals dat in Turkije en
in Oostenrijk bestond. Deze poging, het << Kamp der Nationale
Unie >> (0 Z 0 N) mislukte. Kolonel Koc die er zich voor had
ingespannen, en die aan zijn organisme een antisemitisch en
antiparlementair karakter had gegeven, moest zich terugtrekken. Het 0 Z 0 N bleef nochtans voortbestaan en wordt geleid
door generaal Skwarczynski. Het is nog slechts een soort schuilplaats waar de ambtenaren en andere burgers die op een of
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andere manier van de administratie afhangen, het gunstige
oogenblik afwachten om de partij te vervoegen die zij verkiezen. De gemeentelijke verkiezingen van 1938 hebben overi-gens voldoende getoond dat de officieele candidaten een zees
matig succes behalen bij de volksmeerderheid..
De rechtsche oppositie omvat drie groepeeringen. Het << Nationaal Radicale Kamp > (0 N R) met racistischen inslag. Zijn
dynamisme en zijn sterk idealisme heeft vooral vat op de jeugd.
Het ware een dwaling deze radicale Polen voor Nazi's te houden.
De heer Kozlowski, leider van het 0 N R, heeft, deze laatste
tijden, de hevigste redevoeringen gehouden tegen Duitschland.
De militanten van het Nationale Radicale Kamp zullen zich, in
een eventueelen strijd tegen Duitschland, door niemand latex.
overtreffen.
De << Nationale Partij >>, gematigd en behoudsgezind, geleid
vooral door universitairen, telt aanhangers onder alle standen
van de bevolking. Zij vormt grootendeels de rechterzijde.
Eindelijk hebben de groote eigenaars, gedeeltelijk koningsgezind, en de groote grondbezitters uit de oostelijke Poolsche
gewesten, zich vereenigd in de << Conservatieve Partij >>, die de
tsaristische << Ugodowcy >> en de austrophiele << Stanczycy >> van
ex-Gallicië voortzet.
In het Centrum trekt voornamelijk de << Partij van den Arbeid >> de aandacht. Niet alleen door het groote getal van haar
aan1angers, maar vooral door het prestige van haar leider
generaal Haller. Deze was de bevelhebber van het << blauwe
leger >>, bestaande ult Polen die gedurende den grooten oorlog
aan de zijde van de bondgenooten streden. Ook de toetreding
van mannen als Paderewski, als generaal Sikorski verhoogden
het gezag van deze Partij.
De << Christelijke Beroepssyndicaten >>, die in Polen de christelijke sociale strekking vertegenwoordigen, staan onder de leiding van den heer Korfanty, kampioen van het polonisme in
Silezié en onlangs uit de ballingschap teruggekeerd.
Ook de heer Witos, oud-voorzitter van de Pooische club in den
Oostenrijkschen Reichsrat, oud-voorzitter van den Raad der
Rzeczpospolita, is in zijn vaderland teruggekeerd en heeft de
boeren rond zich weten te scharen. Hij leidt de << Volkspartij
met een linksch gerichte ideologie. Men kan haar vergelijken
met de Fransche radicale partij, zonder het Fransche laicisme
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en haar stedelijk en universitair karakter. Minstens 80 % van
de Poolsche landbouwers volgen de vlag van Witos, die door
merkwaardige leiders wordt bijgestaan.
De << Poolsehe Socialistische Partij >> (P P S) tenslotte, heeft
diep wortel geschoten bij de arbeidersmassa's in de steden. Door
haar gematigdheid en haar zin voor nationale verantwoordelijkheid vertoont zij eenige gelijkenis met de Belgische socialistische partij. Men kan de heeren Niedzialkowski en Auiszewski,
beide Poolsche socialistische leiders, best vergelijken met de
heeren Spaak of De Man.
Al deze partijen staan op dit oogenblik geschaard rond het
driemanschap Moscicki, Smigly-Rydz, Beck. Alleen enkele onder
de nationale minderheden kunnen de regeering zorg inboezemen. Hun procentage vergeleken met dat van de Poolsche bevolking, is echter zoo gering dat men kan zeggen dat Polen,
onder den druk der internationale verwikkelingen, tot eene
massa is samengebald.
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Macbeth
door E. FLEERACKERS S.J.

De bloeiperiode van Shakespeare's werkzaamheid ligt tusschen de jaren 1600-1610. Het is de periode van de groote
treurspelen : Julius Caesar (1601) , Hamlet (1602) , Othello
(1604) , Koning Lear (1605) , Macbeth (1606) , Antonius en
Cleopatra (1607) , Coriolanus (1606) . Zijn eigen verbeelding
harmonieerde volkomen met al de grootschheid, die opengaat
bij het episch-tragische eindlot van den Grooten-der-Aarde :
For heaven's sake, let us sit upon the ground,
and tell sad stories of the death of Kings.
(Koning Richard II. - III.2 (1)
Dit tijdperk van den dichter wordt vaak als pessimistisch
betiteld. Maar is dit wel zoo juist ? Want, eindigt Julius Caesar
dan ook met aan de kim het dreigement van burgeroorlog en
dictatuur, de ontknooping in Hamlet meldt licht aan over
Denemarken ; wel sterft Desdemona tragisch, maar Cassio staat
zuiver en Iago boet ; in Koning Lear zelf klinkt de eindnota
optimistisch : het menschenwerk moet gedaan en daar leven
mannen om het te doen ; het slot van Macbeth laat uitzien
op een blijëre toekomst voor Schotland. Maar wat er ook van
zij, en is Shakespeare in die jaren langs duistere wegen gegaan,
uit die diepten en duisternis rijst zijn geest weer op tot vrede
en vreugde en zonnelichte visie in het Tempeest (1611) .
Dat is het laatste. Nog even steekt hij Fletcher een handje
toe in Hendrik VIII, zegt vaarwel aan Londen, aan tooneel, aan
porezie, en keert naar huis weer, naar zijn. vaderlandje Stratford-on-Avon, om daar nog enkele jaren in stilte te rentenieren.
Hij sterft in 1616, twee en vijftig jaren oud.
(1) In 's hemela naam, laat ons op den grond neerzitten en droeve
sproken vertellen van den dood van koningen.
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Volgens de meeste critici bereikte Shakespeare zijn dramatisch hoogtepunt in Macbeth. Moge dit spel dan niet zoo diep
zijn, noch zoo verheven aan bespiegeling opgaan als Hamlet,
noch zoo breed-uit-gemeten en edel en majestueus als Julius
Caesar, noch zoo grootsch-imperiaal als Antonius en Cleopatra,
eenig is en eenig blijft het om de psychologie, die leeft in de
hoof df iguren, om de forsche eenheid in den zoo simpelen bouw,
om den gespierden stijl en de kleurweelde van zijn poezie.
Het onderwerp is eenvoudig als een lijn. Macbeth, door de
heksen vernemend, dat hij eons koning zal zijn, wordt door zijn
vrouw ertoe overgehaald, Koning Duncan, die dezen nacht op
hun burcht zal verblijven, te vermoorden. Duncans zonen
vluchten, trekken door die vlucht zelf de vermoedens op zich.
Eens koning, wil Macbeth zijn troon bevestigen door Banquo
en zijn zoon uit den weg te ruimen, want aan Banquo beloof den de heksen, dat hij vader zou zijn van een reeks koningen. Banquo wordt vermoord, zijn zoon ontsnapt. Nu waarschuwen de heksen Macbeth op zijn hoede te zijn voor Macduff.
Deze vlucht naar Engeland ; zijn vrouw en kinderen worden
op Macbeth's bevel gedood. Macduf f overreedt Malcolm, den
oudsten zoon van Duncan, tot opstand tegen Macbeth. De
opstand breekt uit. Lady Macbeth, krankzinnig, pleegt zelfmoord ; Macbeth lijdt de nederlaag en sneuvelt ; Malcolm wordt
tot koning uitgeroepen.
Het hoofdthema putte Shakespeare uit Holinsheds Kronijk
van Engeland, Schotland en Ierland (1587) , zooals hij de tragische thema's van zijn Romeinsche stukken bij Plutarchus vond.
Holinshed trouwens en Plutarchus hebben wel iets gemeens :
een ongewone vertelkunst, nalef soms en soms zoo grootsch.
Misschien vond Shakespeare ook wel stof en inspiratie in een
reeds bestaande tragedie over het onderwerp. Wat het heksenen tooverelement betreft, dat lag hem voor 't simpele grijpen,
o.m. in 't werk van Reginald Scott : De tooverij onthuld (1584)
en in dit van Koning Jacobus zelf : Daemonologia (1597) . Een
ruim deel echter van de heksenliederen in Macbeth komt van
de hand van den dichter Middleton (1570?-1627).
De wezenlijke tragedie, het essentieele, hetgeen waarde heeft
en waarde geeft, als de hoofdtooneelen, de psychologische uitdieping der karakters, de stijl, dat is van den meester alleen.
Macbeth is niet zoo zeer de tragedie van de eerzucht, want
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in dit geval mocht het gordijn zakken na den moord op
Duncan (II.) , maar veeleer van de innerlijke straf, die de
eerzucht na zich sleept. En deze straf bestaat hier niet in
eenige gewetenswroeging in den christelijken zin, nl. wroeging
met berouw, want van zulke wroeging is in Macbeth of in
Lady Macbeth weinig of niets te bespeuren, maar het is de
straf van den angst, den zielenangst, die de daders niet meer
loslaat, maar vasthoudt in zijn onverbiddelijken greep ; het is
de foltering, die hen afbeult tot het uiterste, tot den dood,
doorheen de wanhoop erger dan de dood.
In hoeverre zelfs eenige moraliteit met deze tragedie is
gemoeid, en of uit de uiterlijke verschijning een innerlijk
gedachte-wezen te halen is, dat hangt onsdunkens in laatste
instantie af van de mentaliteit van den lezer of toeschouwer zelf.
Wil men er een zedeles in vinden, dan kon die ongeveer
luiden : wie zijn leven openzet voor misdaad, voor zonde, en
die misdaad niet afschudt, die zonde niet uitwischt, brengt
zielsfoltering binnen, vergalt zijn leven, maakt van zijn leven:
a tale

told by an idiot, full of sound and fury,
signifying nothing. (V. 5) . (2)
Of wel erger dan een niets-beduidend sprookje : hij maakt
er een hel van.
En zelfs, als, men het zoo wil zien, dan treedt uit het stuk
wel een engere, strengere moraal voort : laat u niet meesleuren
noch door de booze machten buiten u noch door de zwakheden
binnen U. Sta uw man!
Maar heeft Shakespeare het zoo bedoeld ? Of was het hem
niet liever te doen, om, buiten alle dieper inzicht en bekommernis om, de zielsfoltering van twee misdadigers uit te beelden,
om de loutere dramatische << schoonheid > ervan ?
en zoo straklijn ig,
Geen spel van Shakespeare verloopt zoo
zonder verwikkeling of bij-episoden, als Macbeth. Het lijkt zoo
simpel als een kinder-vertelling. Onverbiddelijk heeft de dichter
alle bijkomstigheid, die zijn belang niet diende, aan de
stoer-doorgaande handeling ten beste gegeven. Om nu een
enkele mogelijkheid aan te stippen, daar was af en toe wel
een dankbare gelegenheid voor een prachtig en zeer dramatisch

een

eene

(2) Het is een sprookje, door een dwaas verteld,
dat praat en raast en niemendal beduidt.
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tooneel, b.v. na II, de kroning en een troonrede van Macbeth, ,
met een lofrede over zijn voorganger ! Maar Shakespeare
heeft er geen tijd toe. Met onweerstaanbaar dynamisme stuwt
het spel voort, vooruit, over tijd en ruimte heen, in ademloos
tempo, met koortsige rukken en stooten. En al te zaam, grootsch
en harmonisch.
De historische duur beloopt zeventien jaren (1040-1057) ,
waaruit Shakespeare dan negen dagen koos voor 't verloop van
zijn tooneelen. Maar in de intense spanning valt alle beschouwing van tijd en duur weg, juist als bij de Grieksche tragici ...
Men volgt zulke tooneelspelen niet met zijn aandacht op een
scheurkalender noch met een uurwerk in de hand.
Een enkel tooneel, maar dan pas voorvallend als de gruwelreeks van moorden voltrokken is, brengt vertraging en verademing bij : de dialoog Malcolm-Macduff (IV. 3) . De relatieve
lengte van dit tooneel, saam met zijn losseren samenhang met
de handeling wordt wel eens gecritiseerd. Ten onrechte. Want,
al brengt het de handeling geen merkelijken stap vooruit, het
verdiept ze. Twee figuren worden er in 't voile voetlicht geplaatst, nl. Malcolm de toekomstige koning en Macduff de
wreker. In dit tooneel wordt ook nog de eind-opstand beslist
en door het feit, dat wij hier in intiemer contact komen met
twee edele karakters, valt het monsterachtige in Macbeth des
te heller op.
Afgezien van ditzelfde tooneel (IV. 3) speelt het gansche
drama in Schotland. Maar belangrijker dan de geographische
plaats, waar, geldt de atmosfeer, waarin het speelt.
Daar is de meteorologische en daar is de geestelijke atmosfeer, beide al even somber en giftig en helsch.
Een vlakke, doodsche ruig-Schotsche hei, met gekruip van
padden, geroep van uilen, gefladder van viedermuizen. Goor en
duister weer, en altijd maar late avond en nare nacht. Daar
schijnt in dit treurspel zon noch starren. Een enkele maal wordt
de zon genoemd, maar als een uiterste verveling in 's menschen
leven :
I gin to be a'weary of the sun (V. 5.) (3)
en de starren, lijk de naam van God in blasfemie :
Stars, hide your fires ! (I. 4.) (4)
(3) Ik word allengs de zon moe.
(4) Starren, verbleekt uw vuur.
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't Eenige licht, dat wij te zien krijgen, is de lugubere gloed
van toortsen of een bliksemschicht of een vlam onder een
heksenketel.
De geestelijke atmosfeer wordt van den inzet of door de
heksen geschapen met de eene leus :
Fair is foul and foul is fair. (I. 1.) (5)
Daarmede worden de waarde-tafelen omgekeerd : Esthetisch
mooi is esthetisch leelijk, zedelijk goed is zedelijk kwaad...
De lucht hangt er vol boozen geesten... Spiritualia nequitiae in
coelestibus, zooals S. Paulus ze noemt. En booze geesten wonen
in het hart van de menschen. Daar bloeit dag nosh goedheid.
Good things of day... droop en drowse. (III. 2.) (6)
Twee karige brokjes lichten even op in het donkere drama:
de monoloog van den portier (II. 3) en 't groote-mensch-gesnater van den kleinen Macduff (IV. 2) .
Zijn lieve studie heeft Shakespeare gemaakt van de karakters, en zooals dit een Aischulos: deed, straalde hij den vollen
schijnwerper uit op de hoofdfiguren, terwijl hij de ondergeschikten in den schaduw liet.
Vooreerst treffen
en we Macbeth. (7)
Tot vlak vbor den moord op Duncan (II. 2) wordt in Macbeth
tusschen goed en kwaad nog strijd gestreden; eens over Bien
dood heen, -- en dan pas begirt het drama vol-uit, — is er van
zielestrijd geen spraak meer. Van dan of schrijdt Macbeth
voort, beslist tot een, doorheen bloed en misdaad, redeloos en
roekeloos. In den beroemden monoloog :
(5) Fraai is vuil en vuil is fraai.
(6) Alles wat goed is in den dag, slaapt in en sluimert...
(7) Historische stamboom:
Koning Malcolm II
l

Crinan X Beatrice

Synel X Doada

I
{?
Duncan
X
•

Siward X ^^

Macbeth X Grusch

I

Malcolm Donalbain

Jonge Siward

--- De historische Macbeth is niet de dramatische. Wel is waax, versloeg
Macbeth Duncan, niet echter bij sluipmoord, maar in geregeld gevecht. En,
zegt Holinshed : -c Afgezien van zijn wreedheid, was Macbeth waardig
koning te zijn . --- De legende maakte van hem een moordenaar.
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To be thus is nothing,
but to be safely thus ... (III. 1) (8)
gaat het niet meer over de vraag : zal ik Banquo wegruimen,
ja dan neen ? -- Die vraag is opgelost, vooraleer de monoloog
begint, en deze is dan ook niets meer dan een loutere opsomming, hoe dramatisch dan ook, van de redenen, die hij vindt,
en uitvindt, waarom hij Banquo vermoorden zal.
Nog erger, waar 't om Macduff gaat. Want daar, verre van
een zielestrijd, zelfs geen beraadslagen meer. Macduff staat in
den weg, Macduff moet uit den weg :
For mine own good,
all causes shall give way ; I am in blood
stepp'd in so far that, should I wade no more,
returning were as tedious as go o'er.
Strange things I have in head, that will to hand,
which must be acted ere they may de scann'd.
(I11.4.) (9)
In den beginne was hij de held, maar eens << the supernatural
soliciting )> (I. 3) , 't bekorend, bovenaardsche woord vernomen,
gaat de held aan 't sterven en sterft met Duncan. En dra blijft
in hem niets meer over dan de man, die gefolterd leeft door
angst om zelfbehoud. In 't laatste bedrijf, waar hij nog zoo
prachtig vecht, is hij een louter instinct, — een, leeuw, als
ge 't zoo wilt, maar juist zoo, een leeuw, die nog alleen om
zijn huid vecht, is een louter instinct.
De hoofdtrek in Macbeth is zijn eerzucht. Hij vlamt op het
koningschap. Nu is die niet in hem opgekomen door de voorspelling van de heksen. Zij was reeds aanwezig. Want uit meer
dan
plaats in het drama blijkt, dat hij reeds naar het
koningschap, naar den koningsmoord ! uitloerde, daarover komploteerde met Lady Macbeth. Zoodat de bekoring, zoo wonderbaar en zoo precies, als fataal in gewillige aarde terecht kwam.

een

(8)
(9)

Koning zijn is niets,
maar veilig koning zijn ...
Waar mijn belang op 't spel staat, wijke dag
en ding; ik ben in bloed zoo ver getreden,
dat, als 'k niet verder ging, teruggaan ware
al even onverdraaglijk als er over.
'k Heb in mijn hoofd hier, meer dan een vreemd plan,
dat naar mijn hand wil en moet uitgevoerd,
eer ik het overweeg.
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Tusschen Macbeth en Lady Macbeth eenerzijds, koning Duncan
anderzijds, hing trouwens een oude bloedveete, die om wrake
vroeg. Malcolm II, grootvader van Duncan, had, rand 1020,
Macbeth's vader Sinel (of Fynel of Finnlaec) verslagen en
gedood, Lady Macbeth's grootvader onttroond en ter dood laten
brengen.
Naast die eerzucht als moreel gebrek, als zwakheid in - den
wil, lijdt Macbeth aan een gebrek van intellectueelen aard. Hij
is een visionnair en een Keltisch visionnair. Hij lijdt aan hallucinatie. Een pathologisch geval dus. Bij den minsten indruk
van schrikwekkende natuur, reageert zijn verbeelding, zijn
inbeelding, met bliksemsnelle en hoogste intensiteit. Wat hij
zich inbeeldt, staat voor hem met lillende gestalte, in levende
gedaante. Zoo was hij trouwens van kindsbeen af (V. 5 : Daar
was een tijd ...) . En hij kent zijn ziekte en dan komt de rede
in opstand. (II. 1 : Die dolk bestaat niet ...) Maar het is hem
to sterk.
Hij overweegt den moord op Duncan -- voor zijn oogen
hangt een dolk, die hem naar die kamer trekt, waar de
koning rust ... (II. 1.)
Zoo nog de verschijning van Banquo's geest (III. 4) . Want
deze verschijning is in Shakespeaere's bedoeling wel een hallucinatie geweest. De hallucinatie vooreerst past volkomen in het
karakter van Macbeth ; en ten tweede, neemt men hier geen
(positieve) hallucinatie aan in Macbeth, dan staat men logisch
voor de onoplosbare moeilijkheid, dat al de aanwezigen, Lady
Macbeth incluis, aan een (negatieve) hallucinatie lijden, daar
een reeele verschijning hun onzichtbaar blijf t. (10)
Juist nog, omdat hij den dooden Duncan zoo scherp en zoo
(10) Van of den beginne, en zeker in 1610, tot in 1794, verscheen bij
de opvoeringen Bauquo's geest werkelijk op het tooneel; in dit jaar 1794
brak de beroemde Macbeth-speler Kemble daarmede af en speelde vOór
een ledigen stoel... Wat waarschijnlijk wel tragischer op den toeschouwer
zal ingewerkt hebben ! In 1814 speelde de even-beroemde Kean weer
met een reeele verschijning. Maar de laatste groote, Henry Irving
(1838-1905) volgde Kemble's voorbeeld na, hoewel dan ook weer vele
anderen, in den loop der 19e eeuw, Kean's manier in eere hidden. — Dat
men ten tijde zelf van Shakespeare (1610) een reeele verschijning opkomen liet, bewijst niets : Shakespeare had zijn stuk verkocht en de
tooneelbroeders brachten het op de planken volgens hun eigen opvatting.
De tooneelaanwijzigingen in den tekst, b.v. << Banquo's geest verschijnt
en derg., zijn niet van de hand van Shakespeare.
-
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schromelijk met zijn verbeelding ziet, wil Macbeth hem niet
meer aanschouwen met zijn lichamelijke oogen. << Waarom,
waagt Lady Macbeth, liet gij de dolken niet daar ? Breng ze
terug bij 't lijk. >> -- Maar hij
I'll go no more;
I am afraid to think what I have done;
look on 't again I dare not.
(II. 2.) (11)
Dat visionnaire uit zich soms met een inters dichterschap.
Het inspireert hem, spant hem tot brekens toe. Alleen een
sterk-ziend dichter kan b.v. het medelijden, dat de moord van
Duncan wekken zal, invoelen en vertalen zooals hij
And pity, like a naked new-born babe,
striding the blast, or heaven's cherubin, horsed
upon the sightless couriers of the air,
shall blow the horrid deed in every eye,
(I. 7.) (12)
that tears shall drown the wind.
Of Bien nacht, op 't oogenblik, dat hij Duncan slaat gaat :
Wither'd murder,
alarum'd by his sentinel, the wolf,
whose howl's his watch, thus with his stealthy pace,
with Tarquin's ravishing strides, towards his design
moves like a ghost. (II. 1) (13)
En wanneer hij, den dood vernemend van zijn dierbre vrouw,
hij zelf nu op den dorpel van den dood, zijn wanhoop lucht
geeft en 't leven vervloekt
To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
creeps in this petty pace from day to day,
to the last syllable of recorded time;
and all our yesterdays have lighted fools
(11) 1k ga niet weer; ik ben te bang er aan
te denken wat ik deed; dat weer te aanschouwen,
dat durf ik niet.
(12) -- En meelij, als een naakt-geboren kind,
storm-rijdend, als een cherubijn te paard
op blinde schimmels van de lucht, zal zoo
de misdaad blazen in elks oogen, dat
de wind verdrinkt in tranen.
(13) —
Spookrige moord,
gewekt door wolf, zijn waker, Wiens gehuil
zijn uur hem slaat, op sluwe dieventreden,
met schreden van schoffeerenden Tarquyn,
schuift lijk een schuwe schimme naar zijn doel.
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the way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow, a poor player
that struts and frets his hour upon the stage,
and then is heard no more ; it is a tale
told by an idiot, full of sound and fury,
signifying nothing.
(V. 5.) (14)
Wilskrachtig is Macbeth niet. Hij kan geweldig zijn, energiek
is hij niet. Voor de daad staande, aarzelt hij ; ondanks zijn
physischen moed en onversaagdheid, is hij moreel zwak. Een
Petrus in 't profane, die Malchus moedig to lijf gaat, maar
het aflegt tegenover een vrouw. Nu ja, de vrouw hier is Lady
Macbeth.
Omdat de beslistheid, die doortasten durft, hem ontbreekt
moet hij, wil hij overgaan tot de daad, van buiten-uit een drijfkracht vinden, iemand die hem prikkelt en voortstuwt, zooals
de aarzelende Brutus zijn Cassius vond, de aarzelende Lucifer
zijn Belzebub, de aarzelende Athalie haar Mathan ; en zooals
daartegenover de aarzelende Hamlet niemand vond, en niet
handelde, en de << daad >> overliet aan gril en kans van een
beter-passende gelegenheid. Inderdaad, juist zooals Hamlet,
had Macbeth zijn << daad >> wel overgelaten aan het lot, aan
een gunstige kans :
If chance will have we king, why, chance may crown me,
without my stir.
(I. 3.) (15)
Maar naast hem staat Lady Macbeth ... Die zal hem bezielen met haar eigen stoute, sterke ziel.
Hie thee hither,
that I may pour my spirits in thine ear.
I. 5.) (16)
-

}

(14)

(15)
(16)

Dat morgen en dat morgen en dat morgen
kruipt met zijn korte tredjes dag na dag,
voort, tot de leste silbe van den tijd
geboekt staat. Elke dag, die gistren heet,
heeft gekken uitgelicht, den eindweg op
naar dood en assche. Uit, kaarsjen, uit ! Het leven
is anders niet dan schaduw, die voorbijschuift,
een acme speler, die op zijn tooneel
zijn uurtje praalt en pronkt, en zwijgt voor eeuwig :
het Is een sprookje, door een dwaas verteld,
dat praat en raast en niemendal beduidt.
Wil It lot mtj koning kronen, It krone mij,
al roere ik niet.
Kom, spoed u,
dat ik m,} n geest late in uw ooren vloeien.
.
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Voor het karakter van Lady Macbeth, vond Shakespeare
bij Holinshed dit enkele gegeven : << Lady Macbeth was zeer
heerschzuchtig ; zij brandde van een onuitbluschbaar verlangen
den naam van koningin te dragen. >> Haar naam luidde
Gruoch (?) .
Zij aarzelt niet. Zij beraadslaagt niet. Zij handelt. Terwijl Macbeth slechts een instinct wordt na den moord op
Banquo, is zij dit reeds, en een looter instinct, van af den beginne. Zij verneemt de koninklijke voorspelling en als een
reflex-woord valt het van hare lippen :
Thou shalt be
what thou art promised. (I. 5.) (17)
Zij overrompelt haar gemaal met haar beslistheid. Hij denkt
er niet eens aan datgene te opperen, wat toch voor de hand
lag : de kroon zal spoedig komen ... de koning is oud ...
Zij drinkt een beker wijn, niet om in haar brein haar beslissing te stijven ; dat hoeft niet ; maar om met dat artificieele
middeltje haar zenuwen te sterken voor de daad. Zij hitst haar
man op bij zijn zwak : << Wees geen lafaard in uw eigen achting >>
(I. 7.) << Schroef uw moed aan. >> (I. 7.)
Zij -- ziet niet met haar inbeelding ; maar met haar staalkoude oogen. Zij is geen visionnaire ; zij durft den dooden
Duncan wel bezien : << Geef me de dolken. >> (II. 2.) Zij lijdt
aan geen hallucinatie, en, waar Macbeth spoken ziet, ziet zij
een ledigen stoel.
Een geweten ? ... << Een geutje water wischt dat bloed wel
af ... en dan, hoe licht wordt het gedragen! >> (II. 2.)
Toch, zij is en blijft de vrouw; de harde vrouw, en tevens
de zwakke vrouw. Hardheid, die slechts door een paar trekjes
gemilderd wordt tot menschelijkheid : zij heeft Duncan gezien
in zijn slaap ... Hij geleek zoo zeer op haar eigen vader ...
(II. 2.) Anders ! ... En zij voedt een groote lief de voor haar
gemaal. Een heerschzucht bezielt hen beiden.
Hard en toch zwak. Frailty, thy name is woman (Hamlet I.
2) : Zwakheid, uw naam is vrouw. Dat besefte zij wel ; daarom
juist riep zij de huip in van de booze geesten, dat dezen haar
bloed zouden verharden, haar eigen zelf ont-vrouwen (I. 5) ;
maar niettemin heeft zij haar krachten overschat. Eens de
17)

Gij zult zijn wat u beloofd is.
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daad voltrokken, eens door de verraderlijke geesten weer aan
zichzelf, aan haar vrouwelijkheid overgelaten, stort zij in
bezwijmt : << Help me van hier, ho! o (II. 3.) En meer dan eens
ontvalt haar een woord, dat verraadt, hoe weinig zij zichzelf
beheerscht. En eindelijk gaat zij ten gronde in volsiagen zinneloosheid, terwijl Macbeth zeif ten ondergaat in een delirium
van wanhoop.
Met nauwelijks een goede tweehonderd regels heeft Shakespeare ons de moderne Medea, de moderne Clytemnestra, plastisch en levend, in al haar zielsdiepte uitgebeeld. (18)
In hoeverre droegen ze schuld ? ... Lombroso sprak Macbeth misschien wel vrij als -- zenuwziek en visionnair ... en
een moderne jury liet Lady Macbeth misschien wel vrij heenbeminde ...
gaan omdat zij haar gemaal
Wat daarvan zij, wel zal men instemmen met het oordeel
van Prof. van Kranendonk : Macbeth << verliest, evenmin als
Lady Macbeth, ooit geheel onze sympathie ; zij wekken niet
zozeer weerzin als wel een diep mededogen, niet alleen door
het ontzettende lijden, dat zij te verduren hebben, maar doordat wij hen zo intiem leren kennen, hun motieven en gedrag zo
volkomen gaan begrijpen. >> (19)
Een woord over de bij-figuren.
Duncan is de oude, goede koning. Zeker is hij er de man
niet toe, om fortuinlijk te regeeren in een Schotland, zoo geweldig van binnen als van buiten bestormd. Macduff is de
edelmoedige, loyale soldaat. Meer dan Banquo, staat Macduff
tegenover Macbeth. Malcolm is oprecht, ook diplomaat. Schotland snag in hem den koning verwachten, Bien het zoo bitter
behoeft. Siward is de soldaat; la Corneille. Een eerste kennismaking met Banquo stemt sympathiek. Dat moest zoo wel : hij,
de (legendarische!) voorvader van Jacobus I. Maar verflauwt
die sympathie niet gaandeweg ? En wordt de man niet te
raadselachtig? Lady Macduff : trouwe, moedige moeder,
maar bitsig karakter (IV. 2) . Lennox : droog en _ sarcastiek
(III. 6.) De hopman : groot-sprakerig. Un vieux de la vieille,
die een boekje gelezen heeft : Wat iedereen van de mythologie

en

zoo

a

(18) Wat kwam, ten tijde van Shakespeare, bij een opvoering, van de
Lady Macbeth-rol wel te recht ? Nog lange jaren na zijn dood, werden
de vrouwe-rollen door knapen vertolkt.
(19) Shakespeare en zijn tijd -- p: 271.

MACBETH

613

weten moet. (I. 2.) — En de dokter : een wijze in den lande,
weet weer dan hij zegt.
De heksen eischen een uitvoeriger bespreking. (20)
Het zou verkeerd zijn, in elk woord, dat over de < dorre
lippen van die wezens komt, een diepzinnigheid te zoeken.
Shakespeare, — nu maar om de simpele klaarheid vooropgesteld, dat hij de integrale schrijver is geweest van de heksentooneelen, zal ze wel niet bedoeld hebben als putten van
helsche waar- en wijsheid. Maar afgezien van het feit, dat hun
tusschenkomst, van meet af, de handeling aan den gang
brengt en, althans tot IV. 1, vooruitstuwt, dragen zij in de
hoogste mate het hunne er toe bij om het gansche drama in
een lugubere atmosfeer te wikkelen (cfr. D. 5) . Hun leuze luidt :
goed is slecht, slecht is goed. Een naklank dus van Milton's
Lucifer : << Evil, be thou my good (Par. Lost., IV. 110) . Kwaad,
wees mij het goede en van Vondels Lucifer : Wij met triomf
kronen God Lucifer (Lucifer, 1290) .
Wat is nu, volgens Shakespeare's opvatting, hun card, hun
wezen ? her alweer zoeke men niet te ver, noch te diep.
En te ver en te diep, en verloren schijnt het wel gezocht, als
men in de heksen de belichaming gaat zien of van de boosaardige invloeden van de natuur, of van het noodlot, of van
de principen van het kwade in de maatschappij, of van de neiging van het kwaad, die reeds leeft in Macbeth's eigen geest. (21)
Het ligt toch klaar genoeg voor de hand, dat Shakespeare
de heksen laat te voorschijn treden als de levende instrumenten van den Kwade, den Booze, the Fiend, the Common
enemy of man, nl. den << goeien, ouwen duivel >>, en deze opgevat naar de katholieke mentaliteit, den reeelen, objectiefbestaanden duivel, den eerste van den boozen trits : duivel,
wereld, vleesch.
Want vooreerst zijn heksen altijd en overal beschouwd
en gevreesd --- geweest als met den duivel omgaande ; ten
tweede, daar staat in den ganschen Macbeth geen woord, dat
(20) Weird-sisters : (weird : verwant met het Ndl. : worden) eig.
schikzusters, noodlotzusters; maar het woord heks klinkt niet zoo pseudophiiosophisch, is korter en suggestiever.
(21) Deze laatste verkiaring (van Gervinus) lijkt Prof. van Kranendonk wel <aannemelijker ; maar heel redelijk voegt hij er aan toe:
Maar zij vertegenwoordigen dan tegelijk toch ook, een invloed van
buiten af, die op hem inwerkt, zijn neiging aanwakkert >>. (P. 267.)
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een andere verklaring staaf t ; wel integendeel ; ten derde : zoowel de dichter Shakespeare als de mensch Shakespeare zal in
zake duivelarij wel het voorvaderlijk geloof gedeeld hebben van
het Engelsche yolk over zijn algemeenheid, rond 1600. Het
geloof aan den duivel sterft het laatste ... vooral in Engeland.
Waarbij nog dit komt : als de heksen de kwade neigingen in
Macbeth incarneeren, hoe moet men het opvatten, dat zij de
toekomst van Macbeth kennen en zoo precies voorstellen?
De overeenkomst tusschen de leuze der heksen : Schoon is
leelijk, leelijk schoon met het eerste woord, dat van Macbeth's lippen valt : zoo schoon en leelijk een dag heb ik nooit
gezien (I. 3) , verwij st wel naar wat Korff (22) zoo mooi
noemt : de perverse harmonie der sf eren ; maar alweer is die
harmonie, die subtiele wisselwerking, niet elders to zoeken dan
in het princiep, volgens hetwelk de duivel den mensch bekoort
bij zijn zwak, zooals een vijand een vesting aan Bien wal bestormt, waar hij de beste kans tot slagen verhoopt. Dat zegt
het gezond verstand ; dat zegt de orthodoxe ascese ; en laten
wij gelooven, dat Shakespeare, die het weten moest, niets anders
:getuigt.
Macbeth, geschreven in 1606, verscheen pas in druk in 1623,
zeven jaren na den flood van den schrijver; maar de tekst is
zoo deerlijk gehavend tot ons gekomen, dat op meer dan eene
plaats, elke verklaring louter << guesswork >> is.
Bij de lezing van dit verbazende stuk, ondergaat men den
indruk, als was het op een nacht, in een inspiratie-roes geschreven. Het is de volrijpe stijl van den meester, met
die concrete, directe, plastische zegging, die het woeste leven en
den tumult van het half-barbaarsche Schotland der middeleeuwen verwoordt. Een stijl, die gloeit van passie; een stijl,
die, om de bewogenheid van klank en vers en om de actie en
't gebaar zelf, dat erin beeft en leeft, zich zoo dankbaar voorddragen last. Een stijl, menschelijk en toch artistiek tot in
It mnste detail, tot in den klank der silben. Bij 't allereerste
vers reeds merkt Prof. van Kranendonk aan : << Opeens klinkt
een schrille kreet op, een onnatuurlijk schelle stem (men lette
op de opeenvolgende ie-klanken : << When shall we three meet
again .... >, gevolgd door woorden dof grommend als donder :
(22) Levensproblemen bij Shakespeare -- p. 174.
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<< When the hurly-burly's done, When the battle 's lost and
Avon. >> (23)
De nadruk zij ook gelegd op die gevatheid van den dichter,
noem ze dan een kunstgreep van buiten-af koelweg berekend op een ingeboren gevoeligheid, om aldoor een zelfde
werk, een zelfden aard van beeldspraak to gebruiken. Dat
versterkt in geen kleine mate zoowel de bouw-eenheid van het
stuk zelf als de kleureenheid van den stijl.
« Bijna ieder belangrijk stuk van Shakespeare, en met
name de tragedian, (wordt beheerst) door een eigen kenmerkende groep van metaphoren. Deze terugkerende beelden, telkens gevarieerd, analoog aan het Leitmotiv van een muzikale
ecompositie, geven de sleutel, de toonaard aan van het stuk. Zoo
is Romeo and Juliet, waar de liefde als een stralende glorie gezien wordt in een donkere wereld, de beeldspraak bijna overal
ontleend aan lichteffecten; aan de zon, de maan, de sterren, bliksemschichten, het licht van lampen en toortsen, en in contrast
daarmede de nacht, rook, wolken, duisternis, enz. ; in Othello
zijn het de zee en op elkaar loerende dieren, die de beeldspraak
beheersen; in Antony and Cleopatra de wereld, het firmament,
de oceaan, alles wat grootheid, uitgestrektheid suggereert, enz.
Ook Hamlet wordt door een eigen groep metaphoren gekenmerkt, hoe rij k en gevari+eerd de beeldspraak er ook is. — (24)
_Inderdaad, in Hamlet wordt de vergelijking veelal gezocht
in dingen van ziekte en bederf ... Want << there's something
rotten in Denmark >> ... In Julius Caesar in jacht en jachtgewoonten. Wordt Caesar, en na hem, Brutus, niet als wild
opgejaagd ? En in Macbeth vindt Shakespeare een ruim deal
van zijn figuren in de lugubere verschijnselen van naren avond,
spokerigen nacht en dergelijke. Als men ook maar even op die
styleering letten wil, dan wordt de symbolische waarde diep
,en dadelij k ervan aangevoeld.
Een zeldzamen keer is het lief
Good men's lives
expire before the flowers in their caps,
dying or ere they sicken.
(IV. 3) (25)
-

(23) P. 26.
(24) P. 225.
(25) De besten gaan ter ziele, eer 't bloempje slenst
op hun kaproen, en sterven voor ze krank zijn.
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En of en toe een geutje euphuisme, flauwerig en gecompliceerd, daar n.1. waar het personage galant of beleefd praten
wil ... Misschien gevoelde Shakespeare zich minder te huis in:
de t hoogere > wereld dan in de simpel-menschelijke.
In meest al zijn stukken gebruikt Shakespeare ook proza..
Zoo b.v. in Hamlet staan er op de 3914 regels, 1208 in proza.
geschreven ; in Koning Lear 903 op 3298 ; in Macbeth (op de
Klucht der Vergissingen na is dit het kortste tooneelspel van
Shakespeare) 158 op de 1993. Proza komt doorgaans voor in
gewone, alledaagsche samenspraak, daar, waar de rede, in.
tegenstelling met verbeelding en gevoel, dat is : met de
« die >, het woord voert. B.v. Brutus' rede in Julius Caesar..
In Macbeth (IV. 2, Lady Macduff en haar zoontje) , kan
het proza het huiselijk karakter van den dialoog weergeven..
Lastiger is 't geval in V. 1, de slaapwandeling van Lady Macbeth, ook weer een in proza gesteld tooneel. Zou het gewaagd
zijn te veronderstellen, dat, naar Shakespeare's aesthetica, zinnelooze taal zinlooze taal is en zinlooze taal geen << poëzie * ? . .
Maar wat een formidabele poezie, saam met wat een wonder
van tragiek, laat de geniale Willem dan niet vermoeden achter
of order de zinloos-zinnelooze bewoording!
,

--- Dit artikel is bedoeld als een inleiding tot een Ndl. vertaling van Macbeth (voor schoolgebruik) . Voor een algemeene
en diepergaande studie zijn de twee volgende werken onmisbaar
Prof. A. G. van Kranendonk : Shakespeare en zijn tijd. —
320 bi. 21 il. — 72 fr.,
Querido, Amsterdam, 1938.
Dr. F. W. A. Korff : Levensproblemen bij Shakespeare.
Volksuniversiteit-Bibliotheek. Erven Bohn, Haarlem,,,
1929. -- 230 bl. -- 28 fr.
-- Macbeth, bezorgd door P. A. ter Weer (Engelsche tekst,
met hulpboekje) is zeer degelijk en kan goede dienstew
bewijzen. -- Tjeen Willink, Zwolle. fl. 1,—.
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e Sc*ient*ia )> ` 1'
door Dr. Ferd. SASSEN,
Hoogleeraar aan de R. K. Universiteit te Nijmegen.

Bij het verschijnen van dit royaal opgezette en prachtig
uitgevoerde werk is het met nadruk verkondigd, dat het de
bedoeling van deze uitgave was, aan den ontwikkelden leek
van Noord- en Zuid-Nederland in aantrekkelijken vorm een
overzicht te leveren van den tegenwoordigen stand van weten
en doen der menschheid op de verschillende gebieden der
cultuur, en hem tevens over de verscheidenheid heen de eenheid van den menschelijken geestesarbeid voor oogen te voeren.
Het heette, dat dit boek bestemd was om aan ontwikkelde
kringen van geheel ons yolk zonder onderscheid van godsdienstige, wijsgeerige of politieke overtuiging leering en leiding
te geven. Ook onder katholieken is voor het werk veel reclame
gemaakt. Men kon erop wijzen, dat verschillende katholieke
schrijvers tot medewerking aan << Scientia >> waren uitgenoodigd. Reeds het feit van deze medewerking dient echter met
eenig voorbehoud te warden aanvaard. Iedere auteur is natuurlijk slechts voor zijn eigen artikel verantwoordelijk, en van
een samenwerking in stricten zin is blijkbaar geen sprake geweest. Daarom zal men uit het voorkomen van enkele katholieke schrijvers op de lijst der medewerkers niet mogen besluiten, dat het boek in zijn geheel voor ons aanvaardbaar zou
zijn. Het is mij onbekend, welke instructies de schrijvers van
de verschillende artikelen van wege de redactie hebben ontvangen. Veruit de meesten echter blijken te hebben geschreven
van het standpunt eener vrijzinnigheid, voor welke het dogma(1) « Scientia », handboek voor wetenschap, kunst en godsdienst, onder
redactie van Prof. Dr. A. W. de Groot. — Utrecht, Uitgeversrnsatschappij
W. de Haan N. V. --- Deel I en II.
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tische Christendom of zelfs iedere vorm van geopenbaarden
godsdienst heeft afgedaan. Dit noopt on reeds ten aanzien
van een groot deel der bijdragen tot de uiterste voorzichtigheid.
Daar komt nog bij, dat in formeel opzicht de opzet van het
boek om een beeld te geven van eenheid en samenhang der
wetenschap volslagen mislukt is. Met de theoretische f ormuleering van de eenheid van het menschelijk weten, waarmede
Prof. Dr. H. J. Pos het eerste deel opent, stemt de verdere
inhoud niet overeen. Van eenig streven tot synthese is in de
opeenvolgende artikelen geen spoor te bekennen. Van het boek
in zijn geheel kan dus, geen leiding uitgaan, al beteekent het
in enkele van zijn onderdeelen een belangrijke verrijking van
onze wetenschappelijke litteratuur.
Van den inhoud van het eerste deel dienen enkele artikelen
bijzonder vermeld te worden. Prof. Dr. Al. Janssens geeft een
uitstekende uiteenzetting van de, katholieke dogmatiek, die voor
niet-katholieke lezers ten zeerste instructief mag heeten. Daarnaast vinden wij een verhandeling over << Wijsgeerige ethiek
in Spinozistischen geest van Dr. J. D. Bierens de Haan. Tegen
dit opstel kunnen terecht zeer ernstige bedenkingen worden
ingebracht..Een deel van deze bedenkingen is reeds door Prof.
Dr. Ph. Kohnstamm in zijn artikel over << Paedagogiek > in
ditzelfde eerste deel onder woorden gebracht. Deze kon er op
wijzen, dat de grondslag van de hier verkondigde ethiek lijnrecht in strijd is met de fundamenteele gedachten van iederen
geopenbaarden godsdienst. Nog uit anderen hoofde bestaat
tegen deze Spinozistische zedenleer bezwaar, daar zij noch aan
de waardebepaling van het menschelijk handelen, noch aan het
begrip van den zedelijken plicht voldoende recht doet. Wij
mogen daarop hier niet verder ingaan.
Prof. Dr. W. J. Aalders schenkt in zijn artikel over << Wijsbegeerte van den godsdienst >> bijna uitsluitend de aandacht
aan de protestantsche godsdienstphilosophie. Dit beantwoordt
zeker niet aan de gestelde opgave. Maar behalve dat de katholieke godsdienstphilosophie vrijwel geheel wordt verwaarloosd,
komen met betrekking tot de katholieke opvattingen omtrent
godsdienstwijsbegeerte in dit artikel eenige feitelijke onjuistheden voor, die dringend correctie vereischen. De bijdrage van
Dr. G. A. Van den Bergh van Eysinga, die van het standpunt
van een volslagen relativisme c De trappen van ontwikkeling
.
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in den godsdienst >> behandelt, is voor iederen Christen niet
alleen volstrekt onaannemelijk, maar zelfs beleedigend. her
wordt aan het Christendom een stempel van minderwaardigheid opgedrukt, dat aan de geestelij ke gezondheid van zijn
belijders moet doen twijfelen. Alleen reeds dat dit artikel aan
het Nederlandsche yolk wordt voorgezet, geeft grond om tegen
deze uitgave ernstig te waarschuwen.
Over het inleidend hoofdstuk van Prof. Pos : << De eenheid
der wetenschap en de verscheidenheid der methoden >> is boven
reeds gesproken. In dit artikel is het program geteekend van
wat het bock had kunnen zijn, maar niet is geworden. Wat
Prof. Pos hier s,chrijft in zijn bekenden voortreffelijken stijl,
is uiterst leerzaam en de overdenking overwaard. Minder bevredigen zijn artikelen over << Metafysica >> en << Kennisleer >>.
Wel is het op zich een verblijdend verschijnsel, dat aan de
metaphysiek hier een eerherstel wordt geschonken, hetwelk
haar onder invloed van het Kantiaansche criticisme te lang
is onthouden. Meer nog verdient de aandacht de herhaaldelijk
door den schrijver uitgesproken overtuiging, dat de kennisleer na de metaphysica behoort te komen, en dat de kennis
eerst kan worden onderzocht, nadat zij aan het voorwerp is
verworven. Over Pos' theorie van het << metaphysisch gevoel
heb ik elders (<< Studia Catholics >>, XV, 1939, blz. 44-52) eenige
gedachten geuit, waarnaar ik hier moge verwijzen. Er dient
echter nog te worden opgemerkt, dat zijn voorstelling, alsof
alle metaphysiek noodzakelijk monistisch zou zijn, niet enkel
principieel verwerpelijk is, maar ook met de geschiedenis der
wijsbegeerte in botsing komt. Vandaar dat het overzicht van
de richtingen der metaphysiek, dat Pos hier geeft, onvolledig
is, evenals trouwens dat van de richtingen der kennisleer,
waarbij het kritisch realisme van verschillende nuanceering en
het neo-realisme geheel worden verwaarloosd. Indien de schrijver ertoe kon komen, zich geheel los te maken van het Kantiaansche dogma, en de kennis in haar wisselwerking van
receptieve en vormgevende factoren onbevangen te beschouwen, dan zou hij ook den weg naar de metaphysiek duidelijker
afgeteekend zien. Uit zijn litteratuuropgave blijkt overigens,
hoe eenzijdig hij thans is georienteerd. Zeer ernstig bezwaar
moet ik er tegen maken, dat van de Thomistische wijsbegeerte
en haar zoo omvangrijke litteratuur, behoudens een enkele ver-
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melding van De Raeymaeker's Ontologie, geen notitie is genomen.
De artikelen over << Psychologie >> en << Psycho-analyse », van
de hand, resp. van Prof. Dr. F. Roels en Prof. Dr. E. Carp,
beperken zich strikt tot de op deze terreinen voorkomende verschijnselen. Voor de psycho-analyse ware juist in dit werk een
meer fundamenteele behandeling wenschelijk geweest. Het is
te begrijpen, dat de psychiater Carp vooral aan de psychoanalytische geneesmethode de aandacht schenkt, maar het lijkt
noodig, den achtergrond van die methode in bepaalde experimenteel-psychologische hypothesen en wijsgeerig-psychologische theorieen niet te verwaarloozen. Ook de ontwikkeling in
de leer der psycho-analyse na Freud is te belangrijk om zonder
meer te worden voorbijgegaan.
Het artikel van Prof. Dr. Ph. Kohnstamm over << Paedagogiek >> zal door iederen katholiek met sympathie worden gelezen. Het accent is hier en daar ietwat anders gelegd dan wij
gewoon zijn te doen, maar in den grond der zaak, en waar het
de groote beginselen over -doel en taak der opvoeding betreft,
is er meer overeenkomst dan verschil. Ook Kohnstamm's litteratuuropgave getuigt van een breedheid van blik, die wij bij
de andere schrijvers maar al te vaak missen. De bijdragen over
f< Taalkunde >>, << Letterkunde >>, << Kunstgeschiedenis > en < Muziek >> zijn louter descriptief gehouden en passen daardoor beter
dan verschillende andere in het kader van den opzet. Die over
letterkunde is echter weer te schematisch om den onvoorbereiden lezer genoegzaam van dienst te kunnen zijn.
Het tweede deel van << Scientia >> heeft de bezwaren tegen
bet eerste niet kunnen ondervangen. De grondovertuigingen en
vooronderstellingen, waar de schrijvers van de verschillende
hoofdstukken van dit deel van uitgaan, loopen zoo mogelijk nog
verder uiteen dan die van de medewerkers aan deel I. De tegenstrijdigheid der beginselen is hier zoo opvallend, dat het iederen
lezer duidelijk moet zijn, dat het beloofde inzicht in den samenhang der wetenschappen hem, althans wat betreft een samenhang die eenigszins dieper reikt dan de betrekking van hulp- en
hoofdwetenschappen, door dit boek niet zal worden geschonken.
Het lijkt dan, of Prof. Pos met zijn voortreffelijke wetenschapsleer der sociale wetensehappen, waarmede dit deel inzet, ver-
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geefsch werk gedaan heeft. Dit artikel zou 't waard zijn, afzonderlijk te worden gepubliceerd.
Verschillende bijdragen uit dit tweede deel geven ook aanleiding tot verdere kritiek. In het hoofdstuk over de << Theorie
der geschiedschrijving >> (door Dr. J. C. de Haan) komen tal
van beweringen en uitdrukkingen voor, die iederen geloovigen
Christen op zijn zachtst gezegd zeer pijnlijk aandoen, en die
daarenboven ook nog niet ter zake dienen. Alleen al uit commerciieel oogpunt men wil immers met << Scientia >> geheel
het ontwikkelde publiek van Noord- en Zuid-Nederland bestrijken zouden dergelijke uitwassen achterwege moeten blijven. Maar men zou van een uitgave als deze toch ook zeker
mogen verwachten, dat den schrijvers was opgelegd, de overtuigingen van anderen te eerbiedigen. De idealistische grondovertuiging van Dr. de Haan staat overigens lijnrecht tegenover
het historisch materialisme, dat Dr. H. A. Enno van Gelder aan
zijn c Wereldgeschiedenis in hoofdperioden >> ten grondslag legt.
Ook de hoofdstukken over << Criminologie >> (door Prof. Mr.
W. A. Bonger), over << Economie >> (door Prof. Dr. G. M. Verrijn Stuart) en over << Rechtswetenschap >> (door Mr. Dr. I.
Kisch) gaan van bepaalde beginselen uit, die niet alleen onderling tege^^strijdig zijn, maar die ook elk van deze uiteenzettingen slechts voor een zeer beperkten kring van gelijkgezinden
aannemelijk maken. In het positieve gedeelte, ook van deze
hoofdstukken, is een schat van wetenschap verwerkt, die bewondering afdwingt, en die zeker ook den gebruiker van veel
nut zal kunnen zijn, maar zoodra eenigszins dieper gegaan
wordt, stoot men op een geestelijken chaos, die aan den samenhang der sociale wetenschappen, zooals die in Nederland worden beoefend, meer dan ooit doet twijfelen.
Ook aan dit deel is door een katholiek auteur, Prof . Mr. F.
Van Goethem medegewerkt. Hij houdt zich in zijn hoofdstuk
over <c Volkenrecht >> nauwlettend op positief-rechtelijk terrein,
en heeft zoodoende wellicht het best de moeilijkheden van den
opzet ontweken. Door deze zelfbeperking is echter zijn bijdrage
wederom zoo sober uitgevallen, dat het uitzicht naar den
samenhang met andere wetenschapsgebieden, welke nu eenmaal
op diepere gronden berust, uitermate moeilijk wordt.
Wanneer men de weinige hoofdstukken buiten beschouwing
laat, die in de beide eerste deelen van << Scientia > door katho-
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lieken zijn geschreven, dan komt men tot de conclusie, dat de
lezer van het werk noodzakelijk den indruk moet krijgen, dat
er onder de katholieken van Noord- en Zuid-Nederland niet of
nauwelijks aan beoefening der wetenschap wordt gedaan, en
dat zij in het Nederlandsche cultuurleven aan beide zijden der
staatsgrens geen rol van eenige beteekenis spelen. De NoordNederlandsche katholieken zijn reeds lang aan deze << conspiration du silence >> gewoon geworden, zoo gewoon zelfs, dat zij er
zich vaak al te gemakkelijk bij hebben neergelegd. Zij misten
de kracht van het geestelijk bolwerk, dat Leuven sinds eeuwen
voor het Zuiden beteekende. Maar nu de methode van cultureel
totalitarisme met uitschakeling van de medewerking van het
katholieke volksdeel ook op Zuid-Nederland dreigt te worden
toegepast, lijkt een waarschuwing en een protest niet overbodig.
Het is volstrekt ontoelaatbaar, dat het aandeel der katholieken tot den opbouw van de in << Scientia >> behandelde wetenschappen in en buiten de Nederlanden in geheel dit boek zonder
meer wordt verwaarloosd, en dat hun theorieien en opvattingen
over de hier te berde gebrachte problemen, die toch in een zoo
ruime mate in boek en blad tot uiting komen, meestal , niet en
anders slechts met enkele regels de vermelding waard worden
geacht. Hoe dit met de wetenschappelijke objectiviteit overeen
is te brengen, mogen de schrijvers voor zich zelf verantwoorden. Wij hebben geleerd, daaraan andere eischen te stellen en
wij zouden die eischen te nauwlettender observeeren, wanner
wij wisten, dat van ons een voorlichting van geheel het Nederlandsche yolk werd verwacht.
Het feit van het verschijnen van zulk een belangrijke en kostbare uitgave << chez nous et sans nous >> stelt ons intusschen opnieuw voor de pijnlijke vraag, wie er schuld aan heeft, dat vooral
in Noord-Nederland de kloof tusschen katholicisme en cultuur
zoo breed is geworden. Die vraag is zonder de noodige onderscheidingen en reserves niet te beantwoorden. Boven werd reeds
even aangeduid, dat wij ons vaak al te gemakkelijk bij de uitsluiting uit het nationale cultuurleven hebben neergelegd. Terwijl wij onder onszelf en voor onszelf werkten, vergaten wij
sums, dat op ons ook een verantwoordelijkheid drukt voor de
verspreiding der waarheid onder onze volksgenooten en dat
een verwaarloozing van Bien plicht op den duur we! Bens ertoe
zou kunnen leiden, dat de voorwaarden gaan ontbreken, die
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voor de vrije ontplooiing van onze eigen cultuur onontbeerlijk
zijn. Beseffen
en wij wel genoeg, wat de verspreiding van theorieen
als in dit boek worden verkondigd, voor de geestelijke toekomst
van ons yolk beteekent ? In zijn << Questions de conscience
(1938) wijst Jacques Maritain crop, dat de Christen in dezen
tijd meer dan ooit tot plicht beef t, ook die deugden te beoefenen,
Welke dienstig zijn tot het natuurlijk en tijdelijk welzijn van de
yolks- en staatsgemeenschap, waartoe hij behoort. De beoefening van het werk der cultuur, naar ieders aanleg en gaven,
neemt zeker daaronder een voorname plaats in. Het verschijnen
van een boek als dit moge ons Bien plicht opnieuw en scherper
dan ooit bewust doen worden. Wanneer wij er zeker van zijn,
aan onze volksgemeenschap iets te geven te hebben, wat voor
haar van waarde is, dan mogen wij dat niet voor ons zelf houden, ook wanneer er ons niet om wordt gevraagd. Het dient
niet mogelijk te zijn, dat een werk van cultureelen aard wordt
ondernomen, zonder dat aan ons aandeel daarin het voile pond
wordt toegemeten. Maar enkel door een eendrachtige en bewuste samenwerking van alle krachten zal dit doel kunnen
worden bereikt.

624

WETENSCHAPPELIJKE KR,ONIEK

WETENSC IAPPEUJKE KRONIEK

Volkenkundige uitgaven over Congo
door Prof. Dr. V. VAN BULCK, S.J.
Prof. Dr J. MAES. Kabila- en Graf beelden uit Kongo.
Annalen van het Museum van Belgisch Kongo
(Tervuren) . Volkenkunde. Reeks IV ; Catalogussen der ethnografische verzamelingen van het Museum van Belgisch Kongo. Deel II, Aflevering 2.
Blz. 65-148. Platen XXI-XXX (Juni 1938) , Brussel, Van Campenhout.
Over de waarde van de luxueuse doch tevens hoogst wetenschappelijke uitgaven van het Koloniaal Museum hoeft men
bij ethnologen niet eens meer uit te wijden : zij verwierven
een wel verdiende internationals waardeering en belangstelling. Dit bleek eens te meer uit de klachten, die onlangs oprezen, toen Nederlandsche teksten in deze reeksen verschenen;
van verschillende zijden werd er door buitenlanders gevraagd
of men bij deze teksten geen uitvoerige Engelsche, Duitsche
of Fransche samenvatting zou kunnen voegen, opdat zij hun
internationale waarde er niet zouden bij inschieten.
Dr. J. Maes gaf ons reeds, over het onderwerp << B e e 1 d e n
d e r B a n t o e n e g e r s>, een gansche reeks verhandelingen,
o.m. in Ipek (1928, 71-91) , in Africa (1930, 347-359) , in Congo
(1925/II, 738-746) , in Artes africanae (1937) en in de Annalen
zelve : << Fetischen of tooverbeelden uit Kongo >> (Augustus,
1935, 1-64, platen I-XX) . In deze laatste studie gaat het uitsluitend over die beelden, die werkelijk een religieuse functie
te vervullen hebben : waaraan nl. door toevoeging van vreemde
stoffen en tusschenkomst van den tooverijbedienaar een bijzondere geheimzinnige macht verbonden werd. Van dergelijke
tooverbeelden bezit het Museum er rond de negenhonderd.
Geen enkel Europeesch Museum kan daarmede ook maar eenigerwijze wedijveren ; daarom ook is het wetenschappelijk werk
van Dr. J. Maes, leider van de ethnografische afdeeling, nl. het
publiceeren van photo's dezer verzameling, samen met de toelichting der documentaire gegevens en een indeeling der voor-
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werpen, gebaseerd op een jarenlange geduldig doorgevoerde
studie dezer cultuur-objecten, zulk een uiterst verdienstelijk
werk van internationaal belang, waarvoor de ethnologenafrikanisten hem ten zeerste dankbaar blijven. In deze reeks
krij gen wij nu een meuwe dergelij ke weergave met toelichting en indeeling : ditmaal over de grafbeelden en kabilabeelden. Hierop zal kortelings nog een ander deel volgen, nl.
de eerebeelden en clanbeelden. Onder gra f beelden vat hij samen
alle beelden, die hetzij tijdelijk, hetzij definitief op of naast
de graven der inboorlingen in Kongo voorkomen. Wat de kabilabeelden betreft, reeds in 1935 werd er een beroep gedaan om
het vraagstuk dezer beeldjes grondig ter plaatse te onderzoeken, vooral in Kasai en Katanga-gebied. Ook nu is men er
nog niet in geslaagd de sociale functie dezer beelden duidelijk
te achterhalen. Voorliggende studie bewijst echter reeds : 1)
dat ze eigen zijn aan de Balubacultuur samen met de vuurboor,
de tooverhoornbeelden, de kenmerkende xylofoon, de sanza
-en bepaalde nekstoeltjes ; en 2) dat ze er als cultuurelement
een zeer belangrijke religieuze en sociale functie te vervullen
heeft. Natuurlijk moet er nu verder in die richting onderzocht
worden naar eigen ritueel en primitieve beteekenis van die
afbeelding, die met zulk een functie in de Balubacultuur optreedt. Als verdere toelichting op den eeredienst der voorvaderen en het religieus ritueel der begrafenisplechtigheden
vinden wij bier eene bijdrage van E. P. HULSTAERT over
(( Graf- en standbeelden bij de Nkundo », uittreksel uit << Aequatoria >>, tijdschrift dat we even zullen bespreken. Zeer verdienstelijk en leerrijk werk, vooral onder opzicht van de functioneele ethnologie : een louter materieel beschrijven van cultuurvoorwerpen kan niet volstaan ; wij moeten telkens trachten te
achterhalen de functie van ieder dezer cultuurelementen, het
Leven dat schuilt achter dit schijnbaar levenlooze.
Bibliographie ethnographique du Congo Beige et des
regions avoisinantes : 1937. - Uitgaven van het
Bureel voor Volkenkundige Dokumentatie. Reeks
I, Dee! III, Aflevering 2. Museum van Belgisch
Congo. Tervuren. Brussel, Van Campenhout, 1938
(24,5 x 16) , 156 blz.
Deze hoogstverdienstelijke jaarl**ksche bibliografische bij-
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drage, die sedert 1931 regelmatig verschijnt, wordt wel.
anoniem uitgegeven, doch al onze kolonialen, ethnologen,.
afrikanisten en missiologen weten dat we hier voor het werk.
staan van Prof. Dr. J. Maes en Mej. 0. Boone. De reeks,
tijdschriften, welke daarvoor onderzocht worden, groeit ieder
jaar nog aan, zooals blijkt uit de lijst van negen en veertig,
nieuwe, die dit jaar vermeld staan. Tervuren wordt stilaan.
voor koloniale wetenschappen een documentatiecentrum zon-.
der weerga :. meer en . meer vindt men daar de bedrijvigheid
der ethnologen en - of ricanisten samengebundeld ; niet alleen de.
uitstalramen van het Museum, ook het bestaan van Archief en
Documentatieboekerij hebben veel daartoe bijgedragen. Zonder
grootsprekerij mogen wij oprecht bekennen, dat geen enkele
koloniale grootmacht over een dergelijk wetenschappelijk or-gaan beschikt, dat ieder jaar alle werken en bijdra,gen ver-meldt, die op koloniale zaken betrekking hebben en die in den
loop van het voorgaande jaar verschenen. Dank zij de toe-lichting der analytische rencensies is het uitgegroeid tot een.
documentatiebron, die in de boekerij van geen enkel of ricanist:
meer ontbreken mag. Voor de Taalkunde bleef deze toelichting
nog achterwege ; wij kunnen nu echter reeds verzekeren dat
vanaf toekomend jaar ook in deze leemte zal voorzien worden
door een speciaal medewerker, die zal instaan voor de bespre-king der linguistische werken en bijdragen.
Aequatoria,, Katholieke Missie ( Paters van het H...
Hart) , Coquilhatstad, Belgisch Kongo.
In den loop van het jaar 1938 werd door Pater G. Hulstaert,.
M. S. C., in Belgisch Kongo to Coquilhatstad een klein:
blad << Aequatoria >> gesticht : negen nummers verschenen_
met bijdragen over Volkenkunde en Taalkunde. Dit jaar (1939)
is het uitgegroeid tot een regelmatig tijdschrift, dat om de.
maand verschijnt met telkens 112 bladzijden. << Aequatoria >> beoogt het bevorderen van de samenwerking onder alien die.
belang stellen in de koloniale studies, vooral ter plaatse, en dit.
hoof dzakelijk door het bekend maken en samenvoegen van
individueele kennis en ondervinding. De eerste nummers han-delen over de Volkenkunde van stammen van de Evenaarskuip;
niet alleen de ethnoloog, ook de jurist, de missioloog en del
missionaris-priester (moraalcasuistiek) komen hier aan het
,
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woord, want ieder draagt er van het zijne bij om de locale
problemen te belichten, zooals deze zich in het Evenaarsbekken
stellen. In de recensies kon het ons tevens regelmatig inlichtingen bezorgen nopens de nieuwe publicaties in inlandsche taal
voor deze gewesten ; de of ricanisten-linguisten zouden er de
missionarissen zeer dankbaar om zijn : hoe dikwijls blijven
linguistische werken, verschenen in de missies, jarenlang verborgen voor de Europeesche zoekers. Inzet is altijd moeizaam.
Aan het wetenschappelijk gehalte der bijdragen moet echter
van meet of aan streng de hand gehouden worden.
Kongo - Overzee Bibliotheek ». De Sikkel, Antwerpen.
Kongo-Overzee >>, tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo,
Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten, onder redactie van
Dr. Am. Burssens, hoogleeraar in de Bantoetalen aan de
Universiteit te Gent, is reeds in haar vijf de jaar getreden. Dit
jaar werd er ook een << Kongo-Overzee Bibliotheek >> aan toegevoegd, waarvan zooeven het eerste deel verscheen : « Pra,ktische Grammatica van het Lonkundo (Lomongo) (Belgisch
Kongo) >>, door G. HULSTAERT, M. S. C. Daar ook deze reeks
onder leiding staat van Prof. Dr. Am. Burssens en uitgegeven
wordt door De Sikkel (Antwerpen) , die beschikken kan over
al de typografische schrijfteekens, noodig voor een nauwkeurige, phonetische, phonologische en tonologische weergave
van de Afrikaansche talen, is wetenschappelijk gehalte en
verzorging dezer reeks verzekerd. Wij zullen aan deze Nkundogrammatica van P. Hulstaert, die een pionier is op 't gebied
van het bestudeeren der zoogenaamde toontalen, een grondige
bespreking wijden in onze Taalkundige Kroniek.
Dene DANEEL. Het Bock van het offer. AntwerpenBerchem. Het Rad (24 x 18,5) , 148 blz.
Een vulgariseerend verhaal van de voornaamste gebeurtenissen uit den strijd tegen de slavenhandelaars en uit den
veldtocht tegen de muiters in de kolonie. Het is niet als wetenschappelijk bronnenboek bedoeld, maar dank zij de uiterst
levendige weergave van de verhalen, is het zeer aantrekkelijk
om lezen. Daar dragen niet weinig toe bij de frissche uitgave,
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de wel gelukte verluchtingen van Frans van Immerseel en de
reeks kenschetsende photo's uit het Documentatiemateriaal
van het Koloniaal Museum en Ministerie van Kolonien. Kenmerkend is het dat E. Pater Cambier er wordt afgeteekend,
als ware hij ook een militair, nl. met drie sterretjes op den
kraag zijner missionarissoutane (87) . Pater Cambier en Mgr
Lavigerie (127) zijn de eenige missionarissen, die eventjes
vermeld worden. In een << boek van het offer >>, dat bij jeugd
edelmoedigheid, drang naar ideaal en bewondering voor heldhaftigheid wil opwekken, had men wel wat meer verwacht
over het ideaal van den missionaris en zijn onbaatzuchtige
offervaardigheid. In deze bladzijden is er alleen sprake van
het zwaard. Mag dan het kruis niet van waardevol offer getuigen ?

-

Leon CEUNEN. Ontdek Congo. Een historisch overzicht en een kijk op land en yolk. Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel, 1938 (22,5 x 15,5) ,
242 b1z.
Een vulgarisatieboek, bedoeld als koloniale propaganda:
oppervlakkig, onnauwkeurig, ongelijk, met een woord zonder
eenige wetenschappelijke pretentie, een paar staaltjes ' mogen
volstaan : het belangrijke vraagstuk der inheemsche talen
wordt afgemaakt in 24 regels aan de hand van een artikel
verschenen in << Hooger Leven >> (197) ; voor het Pygmee+ nvraagstuk wordt alleen Prof. Hoefler geciteerd, geen woord
over P. Schebesta of P. Schumacher (187) ; voor het godsdienstig leven der Bantoes is er niet eens sprake over het Hoogste Wezen Nzambi of . Lesa of Mvidi Mukulu, alleen << een vaag
concept van het Opperwezen Imanoe >> (sic voor Imana, en
wat alleen gelden kan voor de Banyarwanda) . Terwijl de verhalen over de pioniers en de vestiging der koloniale macht
een honderd vijftig bladzijden innemen, wordt het beschavingswerk der Missie besproken in drie bladzijden, waarvan nog
een halve bladzijde citaat uit Pierre Daye. Ethnologie of ethnographie hoeft men er niet in te zoeken. Uit de bronnenlijst
blijkt trouwens dat we hier staan voor een werk uit de vierde
hand op zijn minst. Zelfs bij de photo's werd niet eens een
onderschrift aangebracht, en nochtans ware er daar iets leerrijks uit te halen. Men vraagt zich af, of wat beter verzorgde
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propaganda niet meer zou uithalen : de kosten zouden er dezelfde om blijven, en iedereen zou er bij winnen.
Stilaan komen ook bijdragen van onze gewestbeheerders en
oud-studenten der Koloniale Hoogeschool van Antwerpen onder
druk.
Te Heffingen (Groot-Hertogdom Luxemburg) verscheen een
kleine bijdrage van Jean WEYDERT, geretraiteerd gewestbeheerder : « Les Balubas chez eux. Etude Ethnographique
(1938, 122 blz., dactylograph.) . Alhoewel tamelijk oppervlakkig en zeer onvolledig, bevat deze verza meling nota's toch
allerlei interessante gegevens, die zoekers zullen aansporen
om zeif het onderzoek opnieuw in handen te nemen en grondig
wetenschappelijk door te voeren. Ook na het verschijnen van
het werk van Edmond VERHULPEN : cc Baluba et Balubaises
du Katanga » (Antwerpen, Avenir Beige, 1936, 534 + VIII biz.)
biijven de Baloeba's ons immer nog een raadsel. De verhouding
tusschen A-Lunde, Ba-loeba-Ba-tshok en A-mbundu is nog voistrekt niet opgelost. Wel bezorgt dit lijvig bronnenboek ons
zeer leerrijke en uitvoerige gegevens over de historische clantradities en over de verschillende Balubaheerschersgeslachten,
doch hetgeen ons als ethnische monografie aangeboden wordt
of ook als linguistische bijdrage kan niet volstaan om de netelige vraagstukken op te lossen, die hier gesteld worden in zake
oorsprong, verbreiding, saamhoorigheid, originaliteit of overname der Baloeba-cultuur.
Verdere ethnologische cultuurstudies en dialectale taalonderzoekingen zijn hier nog volstrekt noodig. De bijdrage van Prof.
Dr. N. DE CLEENE over : cc Ret nut van de studie der Volkenkunde in de opleiding tot den Territorialen Dienst » (1939, 10
blz.) , verschenen in de koloniale Studies van de Koloniale
Hoogeschool van Antwerpen, kan op dit gebied zeer nuttige
voorlichting geven aan de jongereri, alvorens zij zich aan dergelijke werken wagen.
De « Nieuwe Reeks )) der cc Kongo Bibliotheek », pas ingezet
in 1939, heeft waarlijk geen gebrek aan copij. Het eerste werk:
Symbolisme in de Negerkunst » door E. P. Leo BITTREMIEUX (C. I. C. M.) bespraken wij in Congo (1938, Mei, 18 biz.) .
In 1938 verscheen eerst een lijvige bundel K Kabundi Sprook-
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jes », inheemsche Tshi-Lubatekst met Nederlandsche vertaling,
door E. P. M. VAN CAENEGHEM (C. I. C. M.) (240 blz.) .
Het is een verzameling dierenf olklore, verzameld bij de Baluba, benoorden den Bujirai-stroom (de . Bakalon ji ka mpuka,
de Bena Moyo en de Bena Keshi/Luebo district) . Hier bezorgt
hij ons enkel die sprookjes, waar Kabundi, de kleine marter
als held van het dierenepos optreedt, hij << de sluwste van het
gansche dierenrijk; het dier dat het best het temperament
van den doorsnee-neger weergeeft met zijn knepen en zijn
bedriegerijen, overal en in alles, met zijn durf en zijn doortraptheid, met zijn sluwheid . en zijn waakzaamheid om den kwaadwilligen meerdere te verschalken of de baas te zijn, met zijn
hardvochtigheid en zijn gewetenloosheid om alles, wat hem
nuttig is te veroveren >>. Ziedaar het portret, zooals Schr. zelf
het ons, misschien wel wat al te eenzijdig bekeken afschildert (14) . Naast Kabundi bestaan er ook andere sprookjes,
die andere karaktertrekken in 't licht stellen, en naast de
sprookjes bestaan er ook de zoogenaamde spreuken en zegswijzen (zedencodex) , die getuigen van een ethischen norm, die
wezenlijk en uiteraard heenwijst naar de grondstellingen van
een natuurlijke rechtvaardigheid en religie. Laat ons hopen
dat P. van Caeneghem ons ook deze nog opdisschen mag uit
zijn documentatietesch.
Hetzelfde jaar verscheen in dezelfde reeks : « Face au
Royaume hamite du Ruanda. Le Royaume Frere de 1'Urundi
Essai de reconstruction historique. Mceurs pastorales. Folklore,
par Mgr GORJU et ses missionaires >> (118 blz.) . Het is een
verzameling nota's over de Ba-rundi, inzonderheid over hunne
heerschersdynastie. De gegevens van verschillende missionarissen en inboorlingen werden daarbij benut. Kernpunt van het
boek vormt de bevinding dat deze heerschersdynastie niet van
Zuidwetselijken (en meteen bantoe) oorsprong is, zooals men
het tot nu toe, op grond der uitdrukkelijke bevestiging der
inboorlingen aannam, maar wel van hamietischen oorsprong,
zooals de Wa-hima van Uganda en de Wa-toetsi van Ruanda.
Mgr Gorju juicht triomfantelijk, neemt terug al wat hij vroeger
daaromtrent geschreven heeft en verklaart : << tot heden toe
werd dit geheim gehouden, doch na de verklaringen van Petrus
Nkunzimana staat het buiten twijf el dat wij ook hier met
Hamieten te doen hebben. De Barundi-heerschers lieten zich
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<< Ba-hutu >> noemen, maar rassisch zijn ze het geenszins.
Voorzeker een uiterst belangrijke vondst; eens te nneer een
les voor ons, ethnologen, op onze hoede te zijn, niet te zeer te
'betrouwen op gezegden, zelf s niet op overeenstemmende getuigenissen. Doch zijn wij wel zeker dat wij het nu juist vast
hebben ? Wetenschapslui zijn voorzichtig en blijven zich bewust,
dat ook de schijnbaar meest zekere resultaten nog steeds voorloopig blijven, en morgen misschien gewijzigd moeten warden.

Zooeven verscheen het vierde bock : « De Bakongo in hun
Taal. Spreekwoorden en Fabels », door E. P. L. DE CLERCQ
(C. I. C. M.) (296 blz.) . De Ki-yombetaalkennis van schr. staat
borg voor de betrouwbaarheid zijner vertaling en de ethnologische toelichting, die er als kantteekening bijkomt, toont ons
-den f ijnen, diepzinnigen kenner van de Ma-yombsche gebruiken
en van hunne mentaliteit, zooals deze zich in familiaal, sociaal
en religieus leven pleegt te uiten. Minder gelukkig nochtans
lijkt ons de indeeling dezer oorspronkelijke brokken : het is
niet te rangschikken onder de gewone ethnische monografieen, om wille van de teksten ; anderzijds is het evenmin een
tekstboek voor linguisten, want aanhoudend wordt de tekst
door ethnologische details onderbroken. Beiden zijn uiterst
interessant en leerrijk, maar het dooreenvlechten van beiden
lijkt ons niet zeer geslaagd. Het gaat hier niet over het feit
van het samen-behandelen : wij zijn het met schr. door en door
eens dat beiden volkenkunde en taalkunde niet mogen
gescheiden worden ; alleen over de wijze van dooreenstrengelen
n voorstellen hebben wij het hier.
,

-

Niet minder vruchtbaar is het Koninklijk Belgisch Koloniaal
Instituut. Wij bedoelen hiermede bijzonder de verhandelingen
verschenen in de afdeeling der staat- en zedekundige weten'schappen. De rondvraag van den jaarlijkschen wedstrijd voor
1937 bezorgde twee verhandelingen : de eene van E. P. G.
HULSTAERT, M. S. C., over : << Les sanctions coutumieres
contre l'adultere chez les Nkundo » (53 blz.) en het tweede van
E. P. R. VAN CAENEGHEM, C. I. C. M. : « Studie over de
gewoontelijke strafbepalingen tegen het overspel bij de Baloeba
en Bena Lulua van Kasai » (56 blz.) . Nog uitvoeriger
komen deze problemen ter sprake in het werk van E. P.
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G. HULSTAERT : « Le manage chez les Nkundo » (520 blz.) .
Daar gedurende deze laatste jaren de afrikanisten-ethnologen
ons een gansche reeks studies leverden over grondsiag, opvatting, religieus ritueel, sociale functie, eenheid en duurzaamheid.
van het huwelijk in Afrika, zullen wij daarop later in een afzonderlijke bijdrage uitvoeriger terugkomen. E. P. J. VAN
WING, S. J., bezorgde ons onder den titel : << Religion et Magie )>
een vervolg op zijne « Etudes Bakongo. Histoire et Sociologie »,.
welke in 1921 in de Kongo-bibliotheek werden uitgegeven. De
buitenlandsche ethnologen zullen schr. uiterst dankbaar zijn,
wijl hij de bijdragen over religie (smeekende houding tegenover
het Hoogste Wezen en het Heilige in 't algemeen) en magie
(gebiedende zelfbewuste houding tegenover al wat als sacraal.
wordt aangezien) , die in tijdschriften of in kleine werken verr
schenen in Nederlandschen tekst, hun in eene Fransche vertaling samengebundeld heeft aangeboden. Voor de kennis van
religie, magie, sociologie der Ba-kongo mogen wij ons op schr.
geheel verlaten : zijn jarenlang intens contact met de inboorlingen en zijn fijne diep-doordrongen taalkennis staan er borg
voor. Ook kunnen wij niet nalaten te betreuren, dat P. v. W.
ons alleen een heruitgave leverde van hetgeen wij in Vlaanderen alien reeds kenden en herhaalde malen konden instudeeren.
Velen hadden de hoop gekoesterd dat dit boek hun een nieuwe
bron ging openen : P. v. W. weet zooveel wat anderen zoo gretig
van hem zouden vernemen. 't Viel tegen, doch hoop doet leven.
De tijd, die schr. besteedt aan het uitwerken zijner nota's, is
tijd gespaard aan een gansche reeks missionarissen, die het
anders moeizaam moeten trachten te achterhalen, en misschien.
nooit bereiken zullen, wijl zij niet op de ervaring van een
P. v. W. mogen bogen. De bespreking van de (c Grammaire de
1'Idzing » van E. P. J. MERTENS, S. J., tweede deel zijner
Badzingstudie, past best bij de Taalkundige chroniek. Een derde
deel, de woordenboeken van het Idzing, is eveneens reeds onder
druk. Ook deze komen dan ter sprake, vooral wegens de uitzonderlijke stelling, welke het Idzing als eensilbige taalvorm to
midden van het Bantoe inneemt. Trouwens, ook nog andere
werken komen daar ter bespreking. Hier moge een eenvoudige
verwijzing volstaan. Vooreerst de Grammatika en het Woordenboek van hot Kisanga, door E. P. Dom HADELIN ROLAND
(0. S. B.) (St Andries, Brugge, 1938) , waardoor het probleem
-
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der saamhoorigheid van Lunda en Luba opnieuw in 't gedrang
komt. Ook het doctoraal proef schrif t (Universiteit Parijs, 1937)
over Gesproken Woordkunst in Haiti en Africa, van Suzanne
COMHAIRE SYLVAIN, dat een heel nieuw licht werpt op de
wijziging der sprookjeskernen bij volksuitwijking en volkerencontact. Een ander proefsehrift, niet minder belangrijk voor de
Taalpsychologie is de studie van de gebarentaal, zooals die
gestold weergegeven ligt in het Chineesch schrift. Meesterlijk
werd dit door B. TCHANG TCHENG MING, S. J. (Parijs,
Geuthner, 1938) behandeld. Ook langs zijden waar men het
niet licht vermoeden zou, bezorgt men onze Taalpsychologie
zeer interessante gegevens, o.m. in het Proefschrift van
Dr P. ELLERBECK, S. J., over een geval van schijndoofheid
(Nijmegen, 1939) . Menschelijk handelen onderstelt representatief gebruik van vitale aandoeningen, waarin voortgebouwd
wordt op de praegnante studie omtrent den grondslag van
Taal en Taalgebruik, << Het Woord >>, door Dr Ant. REICHLING, S. J. (Nijmegen, 1935) . Deze laatste studies zullen wij
beoordeelen in 't licht der taalpsychologische opzoekingen, welke
op dit oogenblik doorgevoerd worden te Parijs door J. M.
Jousse, S. J., te Mbanza Mboma (Belgisch Kongo) door P. Polis,
S. J., en te Nijmegen door Prof. Dr F. van Ginneken, S. J.
Taalfonologie, taaltonologie en taalpsychologie stonden in 1938
in 't centrum der belangstelling.
Over de Afrikanistiek op de internationale bijeenkomsten van
Gent (Phonetika) , Kopenhagen (Ethnologische en anthropologische wetenschappen) , Brussel (Orientalisten) , Leuven (Missiologische Week) en Rome (Volta-Congres) handelen wij in
een afzonderlijke bijdrage.
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Kunst en moraal
door Em. JANSSEN S. J.
(kantteekeningen bij een artikel van
August Vermeylen)
I
In het Vlaamsch-socialistische tijdschrift Leiding (Mei 1939,
260-265) , verscheen, onder den titel Bien we hier overnemen,
peen bijdrage van August Vermeylen : niet een theoretische
voorstelling van de verhouding tusschen kunst en moraal;
<< slechts enkele opmerkingen, neerslag van een voordracht
die ik laatst houden mocht, --- waarin ik geen ander doel beoog,
dan het vraagstuk even toe te lichten >> (260) .
Er zijn standpunten die de Heer Vermeylen afwijst : « een
soort van deugdkwezelarij >> vooreerst, << die wel eens . de gebieden van onze Vlaamsche letteren onveilig maakt >> (260) ; << de
leer van Kloos en Van Deyssel > daarna « die de kunstenaarsindividualiteit voor een absolute oppermacht hielden >> (261) ,
en tegelij k << die van het staatstotalitarisme, dat het individu
met geweld in de gemeenschap opslorpt >> (261) .
Nog altijd neemt hij dus het standpunt in van de << kunst
der vrije gemeenschap >>. Bij de Middeleeuwen staat hij niet stil;
onmiddellijk gaat hij over tot << de moderne tijden, en vooral
(tot) den tegenwoordigen tijd, waarin de individualiteit zich
meer dan ooit ontwikkeld heeft, die door zooveel uiteenloopende
en tegenstrijdige richtingen verdeeld is, die geen algemeen geloof, geen algemeen moreel gezag meer kent >> (262) .
Tot twee opvattingen weet hij al die richtingen te herleiden :
K die van het christendom... die alles in verband ziet met een
bovenzinnelijke idee >> ; een andere, die dat << niet meer uitsluitend >> doet. Met die andere, de << zienswijze van de renaissance,
hangt het samen, dat ook de kunst, als versiering of veredeling
-van dit aardsche leven, een waarde door zichzelf heeft, buiten
elk ander doel of nut >> (262) .
,
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In deze fundamenteele begrippen ligt, voor Vermeylen, de
geheele verhouding van de kunst met de moraal reeds besloten.
Welke is die verhouding ?
Een kunstwerk moet op de allereerste plaats kunst zijn »
(263) ; de idee mag er niet van buiten zijn aangebracht. Maar
de idee kan den kunstenaar heelemaal eigen zijn geworden,
<< de vorm zelf van zijn ziel >> (264) ; dan wordt de kunst er
niet minder om.
Integendeel ! Want als het ethisch bestanddeel geheel in
kunst opgaat, is het een schoonheid te meer.
Omgekeerd mag men ook zeggen dat << echte kunst altijd een
ethiek in zich bergt, een eigen moraal » ; en die eigen moraal
heet : << oprechtheid, gepastheid, maat, berekenende aanpassing
van de middelen aan het doel, ondergeschiktheid van de bijzaken
aan het essentieele en aan het gansche > (264) . Ziehier de
reden daarvan : << Alle echte kunst veronderstelt beheersching
en vergeestelijking van de stof, sublimeering van het instinkt.
Zij geeft de dingen een nieuwe beteekenis >> (264) .
Verder gaat Vermeylen niet meer.
II
Het moge hem verwonderen ; maar, afgezien van de f undamen.teele begrippen en van hun inwerking, de eigenlijke verhouding tusschen kunst en moraal hebben we nooit anders
voorgesteld. Wij hechten er aan dit te verklaren. Het feit dat
wij, achteraan meestal bij onze besprekingen, de moreele bruikbaarh.eid van het onderhavige werk aanduidden, doet daar niets
van af. En wanneer we soms, omwille van de moreele ontbinding, een werk ook als aesthetisch geschonden beoordeelden,
pasten we dan Vermeylen's eigen beginsel niet toe : << Ik beweer
dat groote kunst zonder ethiek onbestaanbaar is >> (264) ?...
Wij hechten er aan dat te verklaren. Wij weten heel goed
waarop en op wie de beschuldiging slaat van << deugdkwezelarij,
die wel eens de gebieden van onze Vlaamsche letteren onveilig
maakt >> ; en, zonder alles te willen goed praten, zulke verachting verdienen wij niet ! Vermeylen bewijze dus zijn aanklacht.
Wij komen daar straks op terug... Wat dus de formeele zijde
aangaat van de verhouding tusschen kunst en moraal, grof
gesproken en voorloopig zijn wij het met den auteur eens.
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Wij zeggen << voorloopig >>, want het meeningsverschil omtrent de grondbegrippen werkt op hun formeele toepassing
door. In een paragraaf vinden wij de voornaamste f undamenteele dwalingen bijeen :
<< Buiten alle oppervlakkige conventies, wat als fatsoenlijk
geldt of niet, ondergaan we in den grond twee verschillende
opvattingen, die van het christendom en die andere, die met
de humanistische renaissance weer optrad. De christelijke, die
alles in verband ziet met een bovenzinnelij ke idee, heeft overal
» doorgewerkt en is, zelfs bij godloochenaars, uit de sfeer van
>> het onderbewuste moeilij k uit to schakelen. De andere, die
> niet meer de dingen uitsluitend in verband met een bovenzinnelij ke idee ziet, beschouwt dit aardsche leven niet alleen
meer als den weg naar het hiernamaals, dit lichaam niet
alleen meer als werktuig van de ziel : het aardsche leven
>> verkrijgt een waarde op zich zelf, het lichaam een waarde
op zich zelf; er wordt naar een natuurlijke harmonie ge>> streefd, die elk samenstellend deel zijn recht laat. Waarom
>> zou het genot, zonder meer, dan ongeoorloofd zijn ? Er
>> bestaat geen andere zonde meer, dan wat de harmonie kan
storen >> (262) .
In een verkeerde definitie ligt de kern van de dwaling : << de
christelijke (opvatting), die alles in verband ziet met een bovenzi.nnelijke idee >> ; Vermeylen verwart, met wat hij << bovenzinnelijke idee >> noemt, de bovennatuurlijke openbaring, het kenmerk van het christendom.
Onder << bovenzinnelijke idee >> verstaat hij het volgende : het
christendom beschouwt dit leven alleen als den weg naar het
hiernamaals, dit lichaam alleen als werktuig van de ziel... Ja,
hij heeft een klok hooren luiden. Maar nu begint de dwaling:
daarom (meent hij) kennen de christenen er geen innerlijke
waarde aan toe; daarom juist (zeggen wij) hebben ze inneriijke
waarde. Dit aarsche leven is de aanvang van het hiernamaals;
het wezen zelf der dingen hierbeneden straalt de volkomenheid
vooraf en bereidt haar voor. Is een graankorrel waardeloos,
omdat hij de halm niet is en de aar; of maakt de kiemkracht
zijn meest waardevolle, meest eigen schoonheid niet uit ? En
wat de verhouding tusschen lichaam en ziel . betreft : deze wet.enschappelijke en wijsgeerige vraag raakt slechts de christe
lijke geloofsleer in zoover beide bestanddeelen een mensche,
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lijken persoon moeten uitmaken, in zoover beide hiernamaals
beloond zullen worden of gestraft. Zoo waarborgt het christendom de eigen waarde en schoonheid van het lichaam voorgoed :
de stof is doorglansd van het edelste en hoogste; vergeestelijkt
zal zij eens glanzen voor altijd.
De onoverkomelijke kloof, die de auteur legt tusschen de
christelijke leering en de waardeering van het lichamelijke en
aardsche, . bestaat eenvoudig niet. Wel is het waar dat het
christendom, een openbaring, den eeuwigen God in het midden
plaatst van het wentelend heelal ; dat de theocentrische wereldbeschouwing, omwille van de menschelijke beperktheid, het
kleine, het lichamelijke wel eens over het hoofd zag; van
den anderen kant wordt het met den dag duidelijker dat een
beslist en consequent anthropocentrisme zich niet alleen met
het geloof laat vereenigen, doch er een verrassende bevestiging,
een alles overtreffende bekroning in vinden kan. «Bovenzinnelijk >> zijn de christelijke geloofswaarheden in dezer voege slechts,
dat zij de zinnen, waarvan niets verloren gaat, functioneel verhef f en boven hun eigen vermogen. Niet buiten, maar binnen
het christendom vooreerst, << wordt er naar een natuurlijke
harmonie gestreefd, die elk samenstellend deel zijn recht laat >>.
Daaruit volgs zelfs de bewering dat << de andere >> levensbedie van de renaissance, zooals Vermeylen haar
schouwing
noemt, daar hij het woord << heidensch >> vermijden wil het
aardsche leven en het menschelijk lichaam verminkt, geleidelijk waardeloos maakt. Zij berooft hen van hun doe!, hun
eeuwigen achtergrond, hun beteekenis en perspectief. Zij staart
zich blind op een ruiker van geplukte bloemen ; wil echter niets
weten van wortels, zaad, teelt, verbreiding en tuinbouw ;
ten hoogste aanvaardt zij wat water in de vaas, waardoor de
bloemen ineens opengaan en niet onmiddellijk verslensen. Zij
verheerlijkt de rijk levende wezens, die zij daarvoor plaatsen
zou... in het luchtledige. Zij neemt het firmament weg boven
de aarde : dan zouden de gewassen en de vergezichten schooner
zijn ! Zij berooft het heelal van de Aanwezigheid waaruit alles
vloeit en die alles naar zich toehaalt. Zij maakt van de aarde
een woestijn, waarop de wind speelt met warrelende zandkorrels : dat gierend verplaatsen van dorre duinen noemt zij
« harmonie, dieperen zin van het leven, hoogere sfeer >>... De
eenige reden waarom, bij zulken geest, nog een (verbasterde)
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kunst en een (kwijnende) moraal bestaan, ligt in Vermeylen's

eige n zin uitgedrukt : << De christelijke (opvatting) heeft overal
doorgewerkt en is, zelfs bij godloochenaars, uit de sfeer van
het onderbewuste moeilijk uit to schakelen >>.
Lijnrecht tegenover Vermeylen's bewering als zou het bewuste en om-zichzelf-gewilde kunstenaarschap met de christelijke opvatting onvereenigbaar zijn, beweren we dat ieder kunstenaarschap van proportie, in een religieuze overtuiging alleen,
steun vindt, voeding, verdieping, verrijking. En daar, onder de
religieuze overtuigingen, de christelijke centraal is, wortelt elk
waar kunstenaarschap, dikwijls zeer middellijk, uiteindelijk toch
in het Christendom.
De eigenlijke verhouding tusschen kunst en moraal, zooals
Vermeylen haar voorstelt, aanvaarden we heel graag. Anders
gegrond nochtans, staat onze voorstelling ook anders gekleurd
en belicht.
De sluitsteen, bij den auteur, is het woord << harmonie >>.
« Doelmatigheid, samenwerking van alle krachten tot een verheven harmonie, dat geldt evenzeer voor het oog als voor den
geest en het gemoed, voor esthetics en ethics, >> (264-265) .
Formeele ethiek verschilt slechts ' van echte kunst, in zoover de
eene in lessen voorschrijft wat de andere levend voorstelt.
Op zichzelf kan de harmonie echter het laatste niet zijn ; zijonderstelt een regelaar en een uitkomst. Zonder deze heeft
zij geen gezag en geen doel, vertegenwoordigt niets of niemand;
en hoe kan men, zonder gezag, van moraal spreken ? Hoe kan
men zelfs, in den actueelen loop van zaken, het harmonische
van het storende onderscheiden, zoo men niet staart op een
veel ruimeren achtergrond en op een rustpunt aan den eindeloozen horizon ?... Zonder een regelaar en een uitkomst 'heeft
de << harmonie >> evenmin schoonheid in zich. Van waar zou
deze komen, indien, uit verre onbereikbaarheid, een oneindig
Wezen er niet, openbarend, in genaakte ? En wat is de kunst
anders dan een bevredigend aanwezig-doen-zijn, in den wazigen
spiegel van een harmonische creatie, van den Schepper zelf,
het hart van axles?
Met recht schrijft Vermeylen : << Zij (de kunst) geeft een
dieperen zin van het leven aan, en is tevens een vrijmaking, en
dikwijls in den enkeling een praefiguratie van de toekomst »
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(263) . Met recht ook : << Groote kunst leidt onzen geest verder
dan het voorgestelde, naar datgene wat niet onder de zinnen
valt, zij wekt in ons het voorgevoel van een hoogere schoonheid >> (264) . Eveneens met recht ziet hij in de kunst de machtigste, de innigste, de eenvoudigste taal van mensch tot
mensch, van yolk tot yolk, van geslacht tot geslacht, den
onverbreekbaren band die, door tijden en landen heen, de
edelsten onder de menschen op de meest dierbare wijze onderling vereenigt... Met recht schrijf t hij dat alles ; maar hebben
die woorden voor hem hun volkomen beteekenis nog ? Waait
de wind van het eeuwige er doorheen ? Zijn ze niet ontchristelijkt; al is de band met de christelijke traditie nog te sterk om.
ineens geheel teloor te gaan ?... Daarom aanvaarden wij de
voorstelling van Vermeylen : wij zullen haar verder voltooien.
In zoover zij onvoltooid wil blijven, een bewuste en bedoelde
ontchristelijking met zich draagt, hoeven wij haar niet te verwerpen : de woorden zelf verliezen beteekenis en inhoud.

De rollen zijn omgekeerd. Niet de verdraagzame, beginsellooze agnostici behoeden het best cultuur en schoonheid ; de
beslisten integendeel die ' zich hart en ziel durven overleveren
aan de hoogste waarheid. Niet het indifferentisme behoudt het.
meest, maar de bedachte en oprechte keuze. Niet de plichtgetrouwe mensch is eng, maar de verburgerlijkte ; niet de
religieuze, maar de man van deze aarde. Niet de << diesseitige 3
materialist is thuis << zoowel in de hel als in den hemel >> (263)
beide heeft hij weggelogen en een genotzuchtig libertinage
versmoort elke gedachte aan ontvluchting ; alleen de << jenseitige >> geloovige, ook al tracht hij goed te leven, kan de
afgronden peilen van goed en kwaad ; onder den druk der zonde
kan hij lijden als in doodsstrijd.
Wij keeren de rollen om. Er bestaat bij Vermeylen een neiging
om de consequente katholieken het veld der literaire critiek te
ontzeggen. Onbewuste kunstenaars zouden ze wel kunnen zijn,
naievelijk en instinctmatig ; zoodra ze echter reflecteerend over
de kunst schrijven, zouden ze niet-begrijpende moralisten
worden... of ze vergeten even hun geloof ! ... Wij antwoorden.
dat, principieel beschouwd, de christenen onbevangener en
menschelijker tegenover de kunst staan dan anderen ; en dat,
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wat de fatsoenlijkheidsmoraal betreft, deze thans veel minder
misbruikt wordt dan het libertineerend voorwendsel van modernen vooruitgang. Fatsoenlijkheidsmoraal is de christelijke
moraal niet; alleen hechten de christenen er meer belang aan,
omdat zij bestaande traditie, gewoonten, normen meer ontzien
en delikater behandelen ; ook omdat het besef van goed en
kwaad sterker in hen leeft. Is zulke houding, ook artistiek,
niet een waarborg en een beveiliging ?
Wij keeren de rollen om. Competent kan de verhouding van
kunst en moraal alleen behandeld worden in f unctie van een
levensbeschouwing die beide stevig grondvest en waardeerend
ontziet. De levensbeschouwing van den heer Vermeylen is daartoe onmachtig. Het agnotisch indifferentisme maakt niet alleen
de gebieden van de Vlaamsche letteren onveilig ; het laat er
woekerplanten in opgroeien, die voor wonderboomen moeten
doorgaan. Wij eischen voor ons het recht op, op die gebieden
to mogen arbeiden; het is voor ons mogelijk, meenen we, het
ernstig en verdienstelijk to doen.
Wij nemen geen weerwraak. Uit het aardsch paradijs willen
wij August Vermeylen geenszins verbannen ; waar haalden wij
ook het vlammend zwaar daartoe ? Aan zijn uitzonderlijk talent,
verrassend doorzicht, habitueele oprechtheid, buitengemeene
verdiensten brengen wij graag hulde ; zij nemen niet weg dat de
verhouding tusschen kunst en moraal zeer onvolkomen, nogal
slordig en niet zonder enggeestigheid werd behandeld. Dat
alleen wilden we aantoonen.
I

Verscheidene betwistbare bijzonderheden (Conscience, Bredero) dienden nog in 't licht gesteid ; vanwege een historicus
der Nederlandsche letterkunde mocht men een nauwkeuriger
toezien verwachten. En waar haalt de auteur het fabeltje
vandaan van den << stelselmatigen veldtocht >> der Jezuieten
do tegen de onzedelijkheid van katholieke schrijvers als Marnix
Gijsen, Ernest Claes, Filip de Pillecijn, August van Cauwelaert >> (260) ? Ernest Claes heeft destijd ook zoo iets gezegd
(De Vlaamsche Radiogids, 11-17 Februari 1934, 463) . Misschien
heeft Vermeylen zijn vriend eenvoudig opgebeld, zooals dat in
het begin van Claes' Reisverhaal geschiedt ; misschien liet hij
dat zelfs van kant. Indien hij de zaak verder heeft doorzocht,
wat heeft hij dan gevonden ? Wij vragen het hem met aandrang.
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De zwakke zijde van de Belgische economie
op grond van drie jaarverslagen
door Ph. VAN ISACKER.

De jaarverslagen van de voorname f inancieele en economische- inrichtingen van het land zijn meestal belangrijke documenten. De inrichtingen in kwestie beschikken over uitgebreide
documentatiediensten en zijn er toe verplicht van dichtbij de
evolutie van het zakenleven to volgen. Hun meening over de
financieele en economische toestanden is dan ook het nagaan
waard.
De drie verslagen die, dit jaar, althans onder deze van de
private instellingen, vooral de aandacht van de economische
pers hebben gaande gemaakt, zijn, zoo komt het ons voor, dit
van de K Societe Generale de Belgique >> van 28 Februari, dit
van de Sofina van 27 April en het verslag van de Kredietbank
voor Handel en Nijverheid van 17 Juni.
In elk van deze drie verslagen is een verschillend onderwerp behandeld. Nochtans maken ze samen een geheel uit. Wie
hun conclusies wil bijeenbrengen, zal duidelijk inzien waar de
zwakke punten van de Belgische economie zijn gelegen.
De « Societe Generale de Belgique >> bepaalt de maat van
inzinking van de nijverheid en den handel van Belgie, gedurende
het jaar met meer gedrukte conjunctuur, 1938 ; de Kredietbank
onderzoekt de evolutie van onzen uitvoerhandel sedert de muntaanpassing van 1926 ; de Sofina gaat de economische gevolgen
na van de fiscale politiek die, vooral na den wapenstilstand,
in ons land werd gevoerd. We krijgen hiermede als het ware
een diagnose van de kwaal waaraan Belgie lijdt, de verklaring
-

642

ECONOMISCHE KRONIEK.

van de hoofdoorzaak van deze kwaal en verder de aanduiding
van het voornaamste feit -dat, althans onder de invloeden van
binnenlandschen aard, de ziektekiemen aan de economie van
het land heeft aangebracht.
Het is niet mijn inzicht, in deze kroniek, de drie verslagen.
te ontleden. Van meer belang lijkt het mij, in een samengebracht
com,mentaar dat wel eens verder zal gaan dan de vaststellingen
van de verslagen zelf, aan te toonen hoe, op grond van de
bevindingen van de leiding van drie vooraanstaande instellingen.
van het land, het privaat initiatief zoowel als de overheid zich.
hebben te gedragen tegenover de zware en moeilijke economische problemen van onzen tijd.
Het zeer omstandig overzicht over den toestand van al de:
Belgische basisnijverheden, in 1938, dat in het verslag van de
« Generale >> voorkomt, is ontegenzeggelijk belangwekkend. Niemand beter dan de leiders van een holding, die de meeste en
de voornaamste zaken van het land controleert, kan ons zeggen
hoe juist, op een bepaald oogenblik, het met onze industrie is
gesteld. Belgie heeft, in 1938, in nagenoeg al de takken van
zijn bedrijvigheid, een gedrukte conjunctuur doorgemaakt. Doch.
deze vraag vooral moet onze aandacht weerhouden : Was het,
gedurende het verloopen jaar, beter of slechter gesteld met de
industrie van Belgi+e dan wel met deze van de andere nijverheidslanden die met het onze kunnen vergeleken worden?
Met de vermelding van een kenschetsend cijfer antwoordt de
<< Generale >> op deze vraag. De industrieele productie van de
wereld is, in 1938 tegenover 1937, met nagenoeg 15 p.c. terug-geloopen ; deze van, Belgic met 30 p.c.
Een Baling, die ietwat sterker is dan de gemiddelde daling
van de wereldproductie, is, voor landen met een nog zooveel
mogelijk vrije economic, gansch normaal en mag op zichzelf
niet tot onrust stemmen. De totalitaire landen inderdaad
Duitschland, Itali en Japan hebben, gedurende het verloopen jaar, de inschrompeling van hun nijverheidsvoortbrengst
kunnen vermijden. We stellen het feit vast, zonder er evenwel
a priori een bewijs in te zien dat de economic van deze landen
gezonder is. Maar het behouden van het productiepeil vanwegee
drie belangrijke voortbrengers, al was het ook door kunstmatige
middelen en sterk dirigistische methoden, heeft natuurlijk do
moyenne van het . productiecijfer van de wereld beinvloed. De

-
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daling van de voortbrengst van de vrije landen mag dus wat
gevoeliger zijn dan dit gemiddelde.
Een val van 30 p.c. nochtans is buiten verhouding. Ook zien
we dat de landen van het sterlingblok b.v., in 1938, niet verder
terugloopen met hun voortbrengst dan met 20 p.c. Met Frankrijk had Belgic, verleden jaar, tegenover 1929, het laagste index
van nijverheidsactiviteit. Frankrijk weet op dit oogenblik krachtig zijn economie te herstellen en wint onbetwist meer veld dan
ons land. Belgiie komt aldus voor als het land dat, onder al de
industrieele landen van de wereld, het sterkst de drukking van
de conjunctuur ondergaat.
Welke zijn de oorzaken van deze ongunstige evolutie ? Het
verslag van de << Societe Generale >> vermeldt er in hoofdzaak
twee : het evenwicht tusschen de Belgische prijzen en de Belgische productiekosten is verbroken ; normaal moet ons land gevoeliger de gevolgen ondergaan van de industrialisatie van
landen die destijds, in een belangrijke mate, afzetgebieden
waren voor de Belgische nijverheid.
Men zal wel toegeven, met de << Societe Generale >> dat, wat
de eerste van deze oorzaken betreft, Belgiie in de eerste plants
de middelen om aan den toestand te verhelpen in handen heeft.
De dispariteit van de productiekosten tot de prijzen der waren
is toe te schrijven aan oorzaken van binnenlandschen aard. Een
onmiddellijke aanpassing, die tijdelijk weinig populariteit kan
aanbrengen, is geboden. Het is omdat men, in ons land, tijdens
de jongste wereldcrisis, tot in Maart 1935, de aanpassing is
blijven uitstellen dat de overheid deze noodgedwongen is moeten gaan zoeken in een zware muntdevaluatie.
Vaak wordt staande gehouden dat, wat betreft de tweede
oorzaak van een grootere inzinking van onze productie,
de
industrialisatie van nieuwe landen België hier voor het
onvermijdelijke staat of althans door eigen krachtinspanning
weinig goed kan waken. Juist, in dat opzicht, is het belangwekkend het tweede versiag dat we in deze kroniek wenschen
te onderzoeken dit van de Kredietbank na te gaan.
De Kredietbank geeft een algemeen overzicht over de evolutie
van den uitvoerhandel van België sedert de muntaanpassing
van 1926. Onze uitvoerhandel was natuurlijk, gedurende al deze
jaren, zeer gevoelig aan de invloeden van de wereldconjunctuur,
maar oak, doch in mindere mate, aan de gevolgen van de munt-
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devaluaties. Vreemde devaluaties, zooals deze van de landen
van het sterlingblok of, verleden jaar nog, van den Franschen
frank, hebben onze uitvoermogelijkheden ingeschrompeld; de
Belgische muntdevaluaties daarentegen verzekerden een tijdelijke expansie. Vandaar zeer sterke verschillen wat ons exportvolume betreft : een uitvoer van bij de 32 milliard, gedurende
het hoogste jaar, 1929 ; minder dan 14 milliard in 1934, het
laagste jaar.
Doch niet in het vaststellen van deze algemeene schommelingen ligt het belang van het verslag van de Kredietbank ; veel
meer in het nagaan in welke mate onze verschillende exportnijverheden al of niet hun buitenlandsche klienteel hebben uitgebreid of verloren. Na een nauwgezette ontleding van de
evolutie van den uitvoer van alle Belgische exportindustrieQn
van eenig belang, geeft het verslag een reeks van samenvattende
beschouwingen en wel de volgende.
Belgiie dat, om zijn armoede aan grondstoffen, weinig grondstoffen kan uitvoeren, wint toch veld, op dat gebied, op zijn
vreemde afzetmarkten. Daarentegen verminderen van jaar tot
jaar de exportmogelijkheden voor ruwe, half bewerkte en gemakkelijk te vervaardigen produkten juist voor de produkten dus die traditioneel het hoofdbestanddeel van den uitvoerhandel van Belgi,e uitmaken. Wat betreft de meer veredelde
koopwaren, die ons land slechts in beperkte sectoren van zijn
nijverheid voortbrengt, winnen we, sedert een tiental jaren,
algemeen uitvoer bij.
Deze drievoudige vaststelling die geld, zoowel voor jaren
met lage conjunctuur als voor jaren met hooge conjunctuur,
is gemakkelijk om verklaren. De steeds toenemende industrialisatie van alle landen van de wereld heeft de vraag naar grondstoffen natuurlijk niet verminderd. Anderzijds kan men best
begrijpen dat de nieuwe landen, die vroeger onze afnemers
waren, zich in de eerste plaats hebben toegelegd op de voortbrengst van gemakkelijke produkten. Hun uitrusting is over
het algemeen zeer modern ; ze zijn dichter bij sommige grondstoffen gelegen ; ze arbeiden veelal aan lagere werkvoorwaarden dan de Belgische nijverheid ; genieten daarbij nog van bescherming, en hebben, voor hun eigen binnenmarkt, geen zware
transportkosten op verren of stand te dragen. Op zulke markten
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is het afzetten van onze traditioneele voortbrengselen nagenoeg
uitgesloten.
De industrialisatie van tal van nieuwe landen heeft evenwel
aan de bevolking van deze landen meer koopkracht gegeven en
ook Naar behoeften verhoogd. Meer veredelde produkten krijgen
er afzetmogelijkheid. En zoo, niet alleen valt het te begrijpen
dat, sedert den oorlog, onze oude nijverheden steeds meer hun
afzetmogelijkheden zien inschrompelen, terwijl de vraag naar
veredelde koopwaren stijgt, maar lijkt het ook wel vast te
staan, dat, in de toekomst, dezelfde evolutie nog verder zal
worden doorgevoerd.
Ten slotte staan we, op dit oogenblik, in de economische
geschiedenis van de wereld weerom voor een probleem dat veel
gelijkenis heeft met de moeilijkheden die Europa heeft doorgemaakt, toen de nieuwe wereld ons overvloedig is komen
voorzien van grondstof f en en levensmiddelen, nadat we het,
sedert lange eeuwen, met een eigen voortbrengst hadden gesteld.
Het aanpassingsproces heeft toen ook zware stoornis verwekt.
De oplossing werd gevonden in een regeling die ons nu zeer
normaal voorkomt. De vreemde landen zijn ons de produkten
gaan leveren waarvoor ze waren aangewezen. Wij verkochten
hen de waren die we, met een duidelijke superioriteit op deze
landen, konden voortbrengen. En zoo thans ook moeten de oude
industrieele landen, met hun verleden en hun ervaring, zoeken
stand te houden in het afzetten van een veredelde produktie,
en het als een normaal feit aanvaarden dat de nieuwe landen
de gemakkelijke waren overvloedig voortbrengen.
De economie van Belgie speciaal zal niet zonder moeilijkheden de noodzakelijke aanpassing verwezenlijken. Het ruw
en half ruw produkt is, zooals we het reeds deden opmerken,
traditioneel de hoofdvoortbrengst van onze nijverheid. De eenige
grondstof waarover we beschikken de kolen heeft in ons
land de ontwikkeling van de zwaarnijverheid in de hand gewerkt ; verder, de lage arbeidsvoorwaarden van de verleden
eeuw; het gemakkelij k en goedkoop vervoer met een druk
spoorwegennet en talrijke waterwegen, in een niet bergachtige
streek en in de nabijheid van goed gelegen zeehavens; de tarievenpolitiek, die bij ons scherper dan elders op het beginsel
K ad valorem >> was gesteund ; dit alles gaf aan Belgie een
superioriteit voor de niet veredelde nijverheden en deed in ons
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land de behoefte niet gevoelen om de veredelingsbedrijvigheid
verder uit te breiden.
Zoo is het te begrijpen — wat in het verslag van de << Generale >> wordt gezegd dat Belgi +e, meer dan de andere industrielanden van Europa, de gevolgen van de industrialisatie van de
nieuwe landen heeft ondergaan. Willen we vermijden dat in de
toekomst ons land in deze nadeelige positie blijft, dan moeten
we er naar streven dat een grooter gedeelte van onze productiecapaciteit naar sectoren gaat voor welke, in het buitenland,
nog uitbreiding van den afzet mogelijk is. Belgie moet nieuwe
industrieen oprichten en vooral zijn oude nijverheden aan veredelde voortbrengst aanpassen.
In het verslag van de Kredietbank worden de middelen
onderzocht die de omvorming van ons industrieel apparaat
kunnen bespoedigen. Vooral op een vereischte vestigt men in
dit versiag de aandacht. Nieuwe en zeer belangrijke kapitaalbeleggingen zijn in de eerstkomende tijden in Belgie onontbeerlijk. Buiten de noodzakelijkheid om van de omvorming van ons
industrieel apparaat, is de behoefte aan kapitalen, in deze
tijden, voor de industrie algemeen zeer groot. De vooruitgang
van de techniek maakt snelle afschrijvingen op het materiaal
noodzakelijk. Indien dan daarbij nog het oprichten van nieuwe
nijverheden en het aanpassen van oude nijverheden geboden
zijn, wordt natuurlijk de behoefte aan beleggingen in de nijverheid uitermate aanzienlijk.
Nu is het geweten hoe weifelend het kapitaal zich in Belgie
voor beleggingen in de nijverheid aanstelt. Gedurende de eerste
drie maanden van 1939, bedraagt het totaal van de zuivere
emissies van de nijverheid -- in werkelijk gestort kapitaal, met
uitzondering van de emissies bestemd om vroeger uitgeschreven
leeningen te delgen niet meer dan 96 millioen, waar, in
1938, einde Maart, het bedrag van 169 millioen reeds was
bereikt. Dat is bepaald onvoldoende ten overstaan van de
grondige hervormingen die zich in onze nijverheid opdringen.
Natuurlijk is in hoofdzaak de geldmarkt ongerust ten gevolge van de internationale onzekerheid en het ware niet billijk,
in de eerste plaats, oorzaken van binnenlandschen aard en speciaal de houding van de overheid voor het tekort aan beleggingen aansprakelijk te maken. Maar toch, indien de overheid alleen
in bijkomende orde de geldmarkt kan geruststellen, en hier
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slechts in mindere mate haar invloed kan doen gelden, is dit
Been reden te meer opdat ze 100 p.c. zou doen wat haar mogelijk
is. De overheid kan in het land een atmosfeer scheppen die
tot industrieele beleggingen aanzet en toch eenigszins de internationale invloeden neutraliseert.
Is dit wel steeds het geval geweest ? De fiscaliteit, door het
nemen van sommige ongepaste maatreg elen, maakt niet alleen
de bezitters van kapitalen voor industrieele beleggingen weife_lend, maar vernietigt daarbij de mogelijkheden om het kapitaal
te vormen, daar waar het, om reden van de grootere massa van
bezitters, het meest overvloedig aan de industrie kan worden
aangebracht. We bedoelen hier de te zware heffingen van lasten
ten koste van dezen die beschikken over gemiddeide inkomsten
-en gemiddelde fortuinen.
Het derde verslag waarover we het hier hebben, dit van de
Sofina, doet enkele vaststellingen, in verband met de economiFsche gevolgen van de fiscaliteit, die wel een kort commentaar
waard zijn.
Het zal door niemand worden ontkend dat, in de meeste
landen, de staat, sedert den oorlog, zijn bevoegdheid en zijn
tusschenkomst steeds tot meer gebieden heeft uitgebreid. Dat
vooral, alsmede de lasten veroorzaakt door den oorlog, heeft
de staatsbegrootingen op een veel hooger peil gebracht dan
voor 1914. De volgende opmerking uit het verslag van de Sofina
lijkt ons gegrond : wanneer in stijgende conjunctuur, de inkomsten van den staat aangroeien, wordt minder gedacht aan
ontlastingen dan wel aark nieuwe tusschenkomsten van den
staat op nieuwe gebieden ; gaat het met de economie minder
goed, dan worden de uitgaven slechts in een kleine mate besnoeid, maar het evenwicht van de begrooting wordt gezocht
in een verhooging der belastingen. Nieuwe bronnen van inkomsten worden aangesproken, zoodanig dat, bij een verdere
herleving van de zaken, de inkomsten van den staat nog overvloediger zijn, wat weerom nieuwe gebieden voor zijn inmenging
openstelt. En zoo groeit het veld van de staatsactiviteit
steeds aan.
Indien men nu in aanmerking neemt dat, ten gevolge van de
muntdevaluaties en het onevenwichtige dat de wereldeconomie
sedert den wapenstilstand vertoont, de opvolgingen van crisis
en economisch herstel zich met een veel sneller tempo voordoen,
,

,
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dan voor den oorlog, en vooral dat de verschillen tusschen de
crisisjaren en de welstandsjaren veel gevoeliger zijn dan vroeger,
dan zal men begrijpen dat de uitbreiding van de sstaatsactiviteit,
met de methoden die we zooeven hebben geschetst, tot groote
proporties moet aangroeien.
We meenen niet dat de staat het besnoeien van zijn uitgaven:
mag gaan zoeken in een vermindering van de bezoldiging van:
zijn ambtenaren en bedienden. Hun vergoedingen in ons landzijn niet te hoog; maar de vraag kan worden gesteld of het..
toenemen van de staatsinmenging op steeds nieuwe gebieden
gezond is. Wij zullen hier ook niet staande houden dat alle
nieuwe overheidsactiviteiten a priori te verwerpen zijn. Wij
kunnen sectoren aanwijzen die, voor den oorlog, aan het privaat:.
initiatief werden gelaten en die de staat thans met veel reden.
heeft overgenomen. In sociaal opzicht b.v., heeft een sterker
inmenging van de overheid ontegenzeggelijk diensten bewezen.
Een gezond criterium om te oordeelen of een staatsinmenging
die een andere private activiteit vervangt, wel aangewezen is,
vind ik in het verslag van de Sofina : wanneer de staat, om.
zijn eigen activiteit uit te breiden, nieuwe fiscale lasten legt
en aldus zijn vermogen verhoogt ten koste van het vermogen
van particulieren, moet steeds de vraag worden gesteld of, ten:
bate van de gemeenschap, de staat deze nieuwe inkomsten
zal besteden aan een activiteit die nuttiger is dan deze die het
privaat initiatief zou hebben voortgezet, had het hiertoe de
middelen behouden.
Geen kwestie natuurlijk dat de fiscale diensten individueel.
bij alle lastenbetalers zouden nagaan waaraan ze hun fortuin..
of hun inkomsten besteden. Maar wel heeft dergelijk enkwest,
nut wanneer het gaat om den aard van de belastingen en om
de categorie van lastenbetalers, die wordt aangesproken. Zoo
lijkt het me dan buiten twijfel dat de inkomsten van den staat,
in sommige sectoren van zijn activiteit, met veel minder nut
worden besteed, dan het wel het geval zou zijn, moest hij de
inkomsten tot de beschikking van de particulieren hebben gel.aten. Ik bedoel hier speciaal de inkomsten die, zoowel de indus-trieele inrichtingen als de particulieren, normaal, tot de beschikking van de nijverheden zouden stellen, had de overheid.
ze zich niet toegeëigend om minder noodzakelijke initiatieven..
to nemen.
;
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Een zeer nuttig enkwest zou door een van onze economische
groepeeringen — b.v. het V. E. V. of het A. C. V. W. kunnen
worden gedaan om systematisch na te gaan door welke belastingen de nijverheidskapitaalvorming thans het meest wordt
belemmerd. Op grond van het verslag van de Sofina wil ik
slechts een paar gebieden aanduiden, waar, naar het me wil
voorkomen, de fiscus bepaald anti-economisch optreedt.
Het herstellen van het kapitaal, dat in elke nijverheid, door
het feit zelf van de uitbating, normaal en geleidelijk te niet
gaat, kan in Belgie ten gevolge van de fiscale inmenging niet
op voldoende wijze gebeuren. Streng controleert de fiscus de
mate van afschrijving die in de nijverheidsbalansen voorkomt.
Hij vreest dat in overdreven afschrijvingen de nijveraar een
gedeelte van zijn winsten zal verdoken houden. Maar duidelijk
is het anderzijds dat, door het toelaten van slechts te lage procenten voor sommige afschrijvingen, in feite een gedeelte van
het kapitaal, elk jaar, in tal van nijverheden te niet gaat. Dit
wordt een heffing op het kapitaal met het gevolg dat de industrie
zich op onvoldoende wijze kan moderniseeren. Daarbij kan men
vaststellen dat in andere gevallen de beheerraden zelf zich we!
eens tot te geringe afschrijvingen laten verleiden. Dit om in
staat te zijn hooger dividenden uit te keeren en, na aftrok van
de te zware belastingen, toch uiterlijk een redelijke winst aan
het kapitaal te verzekeren. Inderdaad maakt natuurlijk het
kapitaal geen winst; het gaat door deze praktijken te niet, doch
weerom als gevolg van een ongepaste en ditmaal overdreven
fiscaliteit.
Zoo werkt de fiscaliteit het eenvoudig behoud van het reeds
bestaande nijverheidskapitaal tegen. Door andere even ongepaste maatregelen belet ze het aanbrengen van nieuwe kapitalen. Zooals we reeds deden opmerken, is de massa van nieuwe
nijverheidsbeleggingen in hoofdzaak afkomstig van particulieren met gemiddelde fortuinen of gemiddele inkomsten. Nu zijn
het deze inkomsten en deze fortuinen die, in een zeker opzicht,
het zwaarst zijn belast. Inderdaad wordt het beschikbare overschot van de gemiddelde inkomsten nagenoeg geheel aan de
staatskas overgedragen. Daarom vooral, zoo meenen we, kunnen de nieuwe nijverheidsbeleggingen op onvoldoende wijze
gebeuren.
Men heeft er op gewezen dat speciale fiscale tegemoet-
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komingen, door een geheele of gedeeltelijke ontlasting van de
i apitalen die in nieuwe nijverheden worden gelegd, het oprichten van nieuwe nijverheden kunnen bespoedigen. Deze maatregel kan onderzocht worden. Maar hoofdzaak is, dat er nog
voldoende kapitalen bestaan en dat deze steeds opnieuw kunnen
gevormd worden. Een to vergaande fiscaliteit, die vooral drukt
op den zoogenaamden middenstand, heeft de bronnen van be.legging in ons land ten deele drooggelegd ; dit op een oogenblik
waarop, meer dan ooit in het verleden, Belgise overvloedig
nieuwe kapitalen noodig heeft.
Het is wel opvallend dat telkens van bevoegde zijde in de
.laatste tijden, over het economisch vraagstuk in Belgic werd
gesproken of geschreven, steeds dezelfde conclusie naar voor
is gekomen. Ons land, dat behoefte heeft aan ruime exportmogelijkheden, kan zijn buitenlandsche markten in de toekomst
niet behouden, indien het zijn productie aan deze markten niet
aanpast. Het moet nieuwe nijverheden in het leven roepen en
zijn oude nijverheden veredelen. Deze zelfde gedachten vinden
we terug in de jongste rede van den heer Sap, Minister van
Economische Zaken, tijdens de bespreking van zijn begrooting
in den Senaat. We vinden ze ook terug in de Kamerverslagen
van de HH. Van Cauwelaert en Eyskens over den buitenlandschen handel en over den economischen toestand van het land.
Dagelijks kan men ze in de financieele en economische pers
opnieuw lezen.
Het is duidelijk dat dergelijke ingrijpende omvorming van
ons industrieel apparaat alleen door een belangrijken aanvoer
van versch geld kan gebeuren. En daarom wil het ons voorkomen dat aan den grondslag van elk economisch programma
van een regeering moet worden gesteld, het scheppen van een
atmosfeer die veilig is voor het kapitaal en tot beleggingen in
de nijverheid aanzet.
-
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Godsdienst, Moraal.
Hermann MUCKERMANN, Der Sinn der Ehe. — Verlag der Buchgemeinde, Bonn, 304 blz.
Een zeer schoon boek over het Huwelijk. E. H. Herman Muckermann —
niet te verwarren met den publicist Fritz Muckermann, zijn broer — Is wellicht op dit oogenblik de meest bevoegde schrUver over familiale problemen,
in Duitschland. Wat de ex-professor der Eugenik aan de Universiteit van
Berlijn, in een statige reeks degelijke werken publiceerde, wordt hier synthetisch tot een mooi geheel verwerkt. Van biologisch, ethisch en bovennatuurlijk standpunt uit, worden al de vragen omtrent het huwelijk kultuur-historisch beschouwd : de instelling — zooals die verhaald wordt in de Schriftuur;
zijn verschijning bb de natuurvolkeren, de Grieken, de Romeinen, de Germanen ; zijn ontwikkeling onder den invloed van het Christendom, en eindelijk
zijn gedaante in de hedendaagsche kulturen. Dan volgen studies over eigen
aard en verhouding der geslachten, echtelijke liefde, erfelijkheid en opvoeding.
Schrijver snijdt alle levensvragen aan. Met alle is hij vertrouwd. De meest
belangwekkende en persoonlike hoofdstukken zljn deze die de biologie en
meer bepaald de erfelijkhei-d raken. Daar beweegt de meester zich op zi.jn
eigenste domein. Voor de overige kwesties weet hij steeds de allerbeste en
betrouwbaarste bronnen te benuttigen. Steeds haalt hij het «wezenlijke» naar
voren.
De eigenste verdienste van dit werk ligt o.i. hierin, dat een specialist ons
een synthese bezorgt. Wat de beste biologische, peedagogische, theologische en
moraal-wetenschappen hebben opgeleverd wordt hier tot een christelijk geheel
verwerkt.
De wetenschapsman heeft tevens vol-mooi werk geleverd : het boek is vlot,
boeiend, bevattelijk en warm geschreven, keurig en rijk geiliustreerd, en
prachtig uitgegeven. Dit boek over de familie is een uitstekend familieboek
een heerlijk huwelijksgeschenk.
L. Arts

F. J. WOTHE, Adolf Kolping. — Verlag der Buchgemeinde, Bonn, 296 blz.,
RM. 3.80.
In dit boek stelt de schrijver zich ten doel, een onbekend aspect van den
grooten Rijnlandschen volksvriend, stichter van het bekende ' Gesellenverein3,,
te belichten : Kolping als familiepaedagoog. Het geeft ons geen theoretisch,
nog minder een systematisch tractaat over opvoeding maar een schat van
gezonde, echt christelijke, in bondige hoofdstukken uitgewerkte gedachten
over de familie en het huwelijk, toegepast op de meest in ieder gezin voorkomende opvoedingsproblemen. Dit bewijzen de volgende titels : de bruidstijd,
de grootouders, zuigelingenopvoeding, opvoeding der meisjes, loon en straf,
gezag en vrijheid. Het boek richt zich rechtstreeks tot de ouders zelf op wier
zelfopvoeding en zelfheiliging het voortdurend den nadruk legt. Na een degelijke historische studie over Kolping's vormingsjaren en de invloeden die hij
onderging als volksjongen, schoenmakersknecht en hoogstudent, onderzoekt
schrijver even nauwkeurig de bronnen en de theoretische grondslagen van
Kolping's leer. Hier geeft hij ons interessante beschouwingen over de <Gestalt>>
der familie, haar woonst, haar sociale beteekenis, de specifieke plaats van
vader en moeder. Al wordt de eigenlijke opvoeding der kinderen slechts uitgewerkt in de laatste 50 blz. van het boek, toch noemen we het nuttig en
actueel omdat het dapper de familie terug op de eereplaats stelt en als centrum beschouwt voor elk sociaal, religieus en nationaal herstel, en omdat het
one leert de heele opvoeding eerst en vooral vanuit de familie te beschouwen.
W. Smet

Anton KOCH, Homeletisches Handbuch IV. — Herder, Freiburg i. Br.,
504 blz., RM. 9.60.
Met dit vierde deel sluit de eerste afdeeling van Koch's standaardwerk af,
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nl. die afdeeling waarin de bronnen en liet materiaal voor de predicatie
systematisch wordt bijeengebracht en gegroepeerd. Het is zooals de vorige
deelen in twee onderdeelen gesplitst : c het menschelijk leven >> en a het streven naar volmaaktheid >>. Het eerste onderdeel Is buitengewoon nuttig voor
het behandelen van de zedelijke problemen van onzen modernen tijd : mode,
spel en sport, dans, kinema, sexueele voorlichting, enz. Het tweede geeft een
volledig overzicht van de oefeningen, deugden en goddelijke gaven, die het
geestelijk leven tot heiligheid doen opbloeien.
E. Druwe

M. CHASLES, Les puissances du Monde
Chasles, Parijs, 264 blz., Fr. 18.

a venir. — Edition R. et M.

Met een meesleependen apostelijver heeft Mw Chasles reeds verschillende
boeken geschreven om de lezing van de h. Schrift onder de leeken te verspreiden, om hun te doen smaken a den troost van de heilige Boeken
(Rom. XI, 4), waaraan zij haar eigen inwendig leven laaft. Hier komen de
plaatsen aan de beurt die van de toekomst van Christus' rijk spreken. Geen
dorre didaktische uiteenzetting, maar een frisch autobiographisch relaas van
haar eigen doordringen in die teksten, op plaatsen waar die het meest tot haar
spraken : Palestina, Patmos, Mont-Saint-Michel, La Salette, Le Puy... Wie
zou, hoe subjektief sominige indrukken ook aandoen, zich niet laten betooveren door het verlangen naar den tijd waar men geen oorlog meer zal
leeren :> !
E. Druwe

Mathias LAROS, Evangelium Hier and Heute. III, Der Religiose Sinn. -Pus.tet, Regensburg, 254 blz., ingen. RM. 3.70, geb. RM. 4.70.
U zult weinig hedendaagsche duitsche werken lezen, waar M. Laros niet
wordt aangehaald. Hij is met Lippert en Faulhaber een van de voornaamste
geestelijke leiders In Duitschland. Zijn genre staat tusschen beide : zin preeken zUn eerder meditaties. Laros doet herhaald aan Newman denken. -4 Evangelium hier and heute >> dat is het. Blije boodschap in dezen beroerden
tijd : oplossing van al de dringende vragen van den tijd, door verlossing in
Christus. In het eerste deel van deze derde reeks krijgen we zondagpreeken
van eersten adventszondag tot O. Heer Hemelvaart. Klassiek en toch zeer
actueel, rustig en bewogen tevens, dogmatische en practisch, zeer rijk van
inhoud en keurig, helder, sober van vorm. Een goudmijn voor onze zondagpreeken.
L. Arts

Kan. GLORIEUX, Arbeider wees fier : Kind van God, Lidmaat van
Christus. Vert. door E. H. A. THEUNIS. — K. A. J.-uitgaven, Brussel,
228 blz.
Een volledige volkstheologie, helder en levendig, pakkend en bevattelijk,
rijk en zakelijk, voorgedragen door een algemeenen proost der K. A. J. in
Frankrijk. Voortreffelijk studie- en meditatieboek, voor oud en Jong. Ook
iintellektueelen zullen bier een synthese vinden. Een schat voor al onze
K. A.-proosten.
L. A.

E. H. R. RICHE, Kathollicisme en Politiek, vertaald door P. Burchard
HOUSEN, O. F. M. -- C. V. O.-uitgaven van het Algemeen Christen
Werkersverbond, Brussel, no 19, 1939, 156 blz., 12.50 Fr.
Eerw. Heer Riche is een keurig vulgarisator die reeds in meerdere publicaties de katholieke princiepen en opvattingen omtrent verschillende vraagstukken in 't licht stelde, waarbij hij dan de meest belangrijke plaatsen
aanhaalt uit de kerkelijke documenten omtrent het behandeld onderwerp
alsook verklaringen van gezaghebbende katholieken. Dus compilatiewerken?
Wel ja, zou de schrijver antwoorden. Wij voegen er echter bU dat de ccompilatiei met zorg geschiedde en met de noodige toelichtingen en aanvullingen,
zoo dat het onderwerp werkelijk volledig behandeld is en daarenboven op
een aangename wijze.
Wij wenschen dan ook het A. C. W. met die vertaling geluk en bevelen
het werk aan alien aan die over het moeilijk vraagstuk dat pier toegelicht
wordt de hoofdzaak willen vernemen, veilig voorgelicht willen worden over
hetgeen bier waarlijk katholiek klinkt.
K. du Bois

Dr. Alfred LECHLER, Wir brauchen Entspannung. — Spener Verlag,
Marburg, 86 biz., RM. 1.20.
Praktische, gemoedeli jke, degelijke, opbeurende onderhoudjes over zenuwontspanning en -hygiene. Dr. Lechler is geloovig Protestant.
L. Arts
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F. ERENS De Geest van Thomas a Kempis. — Geloofsverdediging, Antwerpen, 1939, 112 blz., gen. Fr. 18,50 ; !geb. Fr. 25.
;

Van de vele werkjes van Thomas a Kempis, kennen de mees tern enkel de
Navolging van Christus. Van de overige werken bezitten wij geen rzoderne
vertaling. Hier worden een reeks kostbare parelen van wijsheid — van goddelUke en inensohe'li jke -- uit zijn werken samengelezen. Een gulden boek je
een stille schat.
L. A.

Pater CONSTANTINUS, O. M. Cap., Wj trekken door de dagen. — Brand,
Hilversum, 1939, 152 blz., Fr. 32.
Over Schr. hoeven wjj niet meer uit te wijden. Zljn competentie en belezenheid in zake Jodenvrawgstuk bleek ruimsehoot o.m. uit zijn Geschledenis
van het Jodendom, uit zijn Christus en Israel (Eindhoven, 1930) , zijn Schaduwen
en Licht (Antwerpen, 1938) en zijn Godsgedachte in het Jodendom (G. G. G.
No 493, 's Bosch, 1936) .
In voorldggend boek geeft hij ons een reeks diepzinnage en belezene
beschouwingen over de vraag : a Wat blijft Israel zoeken ? >> Het zijn kantteekeningen op Paulus' woorden : 4(Israel blijft zoeken wat het niet heeft verkregen> . (Rom. X, 2, 3). Telkens hetzelfde probleem : Wat zoekt het yolk van
Israel de eeuwen door ? en Wat heeft Chet niet verkregen ? Het b4ijft zoeken
naar wat 66nmaal was en verloren ging. In het antwoord op deze dubbele
vraag wit Schr. doen uitkomen dat bet Jodenvraagstuk wel zijn raakpunten
heeft op profaan tnrrein, doch een transcendente kern bezit tboven de
Iiistorie (9). Als een refrein luidt het dan : «De joodse kwestie li;gt in hot
Joodse overwiahtsbewustzijn, godsdiienstig en profaan, als bewuste of onbewuste
voortzetting van de oud-tes&amentische roeping, krachtens welke het Jodendom
een godsdienstig centru.mvolk moest zijn» (63). <<In de greep naar de voorbije
zending list de kern van het Joodse vraagstuk, de grond van de Joodse
tragisek>> (62). oDe kern der Joodse kwestie ligt in wezen in de Joodse
superioriteit met de daaraan beantwoordende reactie >> (62) .
In een reeks van vier hoofdstukken wordt dan meer nauwkeurig nagegaan
langs welke wegen, op welk gebied het Jodendom zijn vermeende roeping onder
de volkeren heeft willen voortzetten. Het zocht de burgerlijke emancipatie,
het zocht de cultureele emancipatie, het zocht de verwezenlijking van een
Zionistisch ideaal, het zocht een belangrijke positie binnen het staatkundig
verbond met andere volkeren (63) .
Maar tragisch concludeert Schr. : 4Zoolang hetzij rasoisch, yolks, politiek,
een superioristische id►ee de grondsliag is voor de bepaling der houding, zal
het Joodsche vraagstuk onoplosbaar zijn, niet het minst van de zijde van die
Joden, welke op een der genoemde gronden streven naar een overwicht van
godsdienstige aard. Die positie is voor altijd voorbij en olke greep naar de
superioriteit zal slechts even voorbij,gaand succes kennen dat door een daarop
volgende reactie wordt teniet gedaan > (143) .
«Vrij sobere sdhildering en zonder uitweg» zal men zeggen. Schr. komt
or meermaale op terug : «Het is een vraagstuk, waarop wij op goede gronden
ge-en defin tieve, algeheele oplossing verwachten>> (].48). Aanstonds voegt hij
er echter aan toe, dat wtj het vraagstuk toch in zijn gedeeltelijke mogelijkhed en
kunnen helpen verwijderen, bovenal door voor edelvoelende Israelieten om ons
been een sfeer te scheppen, waarin ze het leed der verloren roeping onder de
volkeren vergeten kunnen (148) . En opnieuw luidt het : het probleem draagt
een bovenhistorisch karakter ;en daar all-een ligt de oplossing : a in de bekeering
van Isra. i >. Hest Neil lig t elders dan binnen het Jodendom zelf, of om het
weer met Paulus te formuleeren : < De Joodsch-e onrust tall Israels! aandeel
blijven totdat Israel zal zalig zLn u (Roam, XI, 25, 26) . Alleen in de bekeering
van Israel vindt Schr. het ophouden van Israels rusteloos zoeken (144) .
P. C. meent du niet dat het Joodsche vraagstuk zonder oplossing blijft
dit ware hem volstrekt verkeerd begrtjpen. Stellig bevestigt hij : << De
bekeering tot het Christenom zal het Joodsche hart tot rust brengen >> (144).
Doch tevens inerkt hIj op : Met de bekering van Ism & is de Joodse kwestie
nog niet opgelost » (146). a Voor de volledige, integrale oplossing moot oak
van niet-Joodse zijde een voorwaarde vervuld worden : die doordrenking der
volkeren en stater met de christelijke ras-, yolks- en staatagedachte >> (146).
En Schr. meent op gefundeerde redenen eraan te molten twijfelen of deze
voorwaarde in vervulling zal gaan (146) . Eigenlijk blijft er dus een dubbele
tank voor het Christendom. Eenerzijdo de positieve opdracht door Christus
gegeven, de N. T. openbaringsleer to verkondigen en btj te dragen tot hot
bekeeren van Israel. Anderzijds de algem -een m-enschelijke plight, mee te werken
aan de verzachting van het leed, dat het Joodsche yolk te dragen heeft. Im.mers
steunende op Paulus' woorden in den Brief aan de Ziomeinen, aanvaardt Schr.
to dat pas op het einde der ti den zal kunnen gesproken wooden van de
elgenlijke bekeering van chet3- Jodendom en van minatens een groote groep
(146). 2o dat de Joodsche streving naar dominatie het uitvloeisel is eener
eenmaai waarachtige roeping (doch alleen op godsdienstig terrein) ; 3o dat
,

,
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Israel als yolk zai blijven bestaan, wait positief door God gewild is, opdat
bet zich eindrealijk in massa bokeere (36). W^13swaar zijn niet alien het eens
over de verklaring van Paulus' duistere bewoording, die als ondergrond client
voor deze drie stellingen. Schr. had missehien zi jn gevolgtrekkingen meer
kunnen sohakeeren, em er op te wijzen in hoeverre Ieder deter drie punten
vast staat. Dit bfljkt des te meer, wanneer men den gedachtiengang van Schr.
kernachtig samenvat : a De Joodse kwestie is in kern en wezen supernatureel,
evenzeer als het Joodse bestaan, en krach:tig bestaan, en blijvend bestaan
supernatureel is ; en daarom kent S. Paulus geen andere oplossing dan deze :
de bekering van Israel .en de liefde tot Israel. Alie andere mid,delen, hoe effectief deze scchijnbaar en blijk'baar voor kortere of langere tijd ook wezen mogen,
brengen het Joodse vraiagstuk niet tot een definitief einde >> (34).
Het ioek zou er bij gewonnen hebben ware het bondiger saaangevat zonder
herhailingen, met weglaten van alle overtollige citaten -en met minder vertoon
van belezenheid. Terwijil Chet betoog op zich zelf reeds zeer zwaar om volgen
is, bemoeilijiken deze de lezing nog ineer. De best+e bladzijden zijn dan ook die,
waar Schr. zijne stellingen scherp formuleert (b. v. 32 en 47-48) . Alhoewel
men het over detaailpun'ten niet eens zijn kan, voor het wez ►enlijke van het
betoog ligt hirer zeker de houding voor, die het Christendom tegenover het
Jodendom aannemen moet.
Prof. Dr V. van Buick

Wijsbegeerte.
Dr W. M. J. KOENRAADT en Max van POLL, Handboek der MaaPtschapptjleer, 2 din. — Brand, Hilversum, 1938, 386 en 332 biz.
Dit omvangrijke werk waaraan blijkbaar veel zorg werd besteed mag wel
als een belangrijke bijdrage tot de katholieke sociale litteratuur beschouwd
worden. De opzet is eigenaardig : twee boeken van zeer verschillende soort
onder gene vlag. In het eerste deel schetst Max van Poll een soort geschiedenis
van de wijsgeerig-sociale en staatkundige gedachte in Europa voorzoover deze
zich buiten of tegen de katholieke maatschappijleer heeft ontwikkeld. Eerst
wordt de geschiedenis van het liberalisme in It breede uiteengezet, vanaf de
Renaissance tot op onze dagen. Daarna komt het socialisme en communisme
aan de 'beurt, en tenslotte worden een vijftigtal oladzijden gewijd aan het
fascisme en nationaal-socialisn^e.
Dit boek is zeker interessant om lezen ; er werd veel lectuur in verwerkt,
en schrijver is er in geslaagd een bevattelijk overzicht te geven van de drie
groote sociale niet-katholieke bewegingen. Nochtans meer dan een leesboek
is het niet. Van een <<Handboek der Maatschappijleer>> mochten we echter meer
verwachten, en als katholieken kunnen we onze eischen niet te hoog stellen.
We hadden een dieper gaande uiteenzetting gewenscht vooral van het socialisme en van het fascisme : de philosophische ° achtergrond is te vaag, waardoor de samenhang der feiten ook minder doorzichtelijk wordt. Vooral in het
derde hoofdstuk hindert dit tekort. Overigens blijkt uit de daar opgegeven
bibliographie (blz. 330) hoe onvolledig de basis is waarop schrijver voor dit
gedeelte van zijn werk heeft voortgebouwd. Van een Khandboek>> verwachten
we wetenschappelijke verantwoording en volledigheid. Een beschrijving van
de voornaamste gebeurtenissen kan niet volstaan. We kunnen het ook niet
eens zijn met schrijver waar hij spreekt van << een pleidooi van den vorst der
katholieke scholastiek vobr het deelnemen van allen aan het staatsbestuur
door middel van een keuze van vertegenwoordigers door allen uit alien !>>
(bl. 78) . Van zulk een modern systeem weet Thomas van Aquino niets, en
geen enkele plaats uit zijn werken kan een dergelijke verklaring staven.
Het tweede boekdeel bevat een uiteenzetting van de katholieke maatschappijleer, door Dr Koenraadt. Hier hebben we een vakman voor ons die de literatuur van het onderwerp beheerscht. Schr. neemt natuurlijk de leer van eRerum
Novarum>> en tQuadragesimo Anno>> als leldraad. In het eerste hoofdstuk
spreekt hij over de Christelijk-maatschappelijke beginselen : individu-gemeenschap, liefde en rechtvaardigheid, eigendom. In het tweede over de herstelde
maatschappelijke orde : hervorming der instellingen, verbetering der zeden,
ordening van het sociaal en economisch leven. Tenslotte schetst schrijver de
bestaande instellingen en wetten die den weg opgaan van de ideale sociale
ordening. Dit deel van het Iiandboek schijnt vooral bedoeld als, practische
handieiding voor de sociale werkers in Nederland. Het theoretisch gedeelte
is tamelijk ingekort. De eigenlijke wetenschappelijke sociologie wordt btJna
totaal verwaarloosd ; de sociale philosophie wordt eerder vooropgesteld dan
eigenlijk bewezen en uiteengezet ; de aandacht van den schrijver gaat vooral
naar de sociale moraal en vooral de sociale wetgeving en instellingen in
Nederland.
F. De Raedemaeker

BOEKBESPREKING

655

Pater Dr ANGELINUS, WVsgeerige gemeenschapsleer, 2 din. -- Dekker
en Van de Vegt, Nijmegen, I, 172 blz., II, 174 biz.
Het probleem individu- (of persoon-) gemeenschap is aan de orde. Wie een
wijze gids wil in de studie van dat breedvertakte vraagstuk, volge gerust dit
uitstekend werk van P. Angelinus. De mietaphysische begrippen deel-geheel
-- welke schr. reeds afzonderlijk behandelde — worden hier zeer diepzinnig
en nochtans bevattelijk ontleed, en toegepast op de verhouding individu-gemeenschap. Schr. is er terecht om bezorgd de gemeenschap niet te laten wegzinken in de individuen, alsof zij niets anders ware dan haar samenstellende
elementen ; anderzijds verwerpt hij de substantieele wezenheid van de gemeenschap, waardoor aan de persoonlijkheid zou worden tekort gedaan. Dit
werk is zeker het beste en het meest uitgebreide in het Nederlandsch dat
we kennen over het eigenlijk wijsgeerig aspect van het sociaal probleem.
Alleen het hoofdstuk : << De voornaamste stelsels >> (II, 24-51) kan ons niet
heelemaal voldoen. Het schijnt ons werkelijk te schematisch. De argumenten
van al de sociale denkers waarover het hier gaat worden bijna totaal terzil
gelaten, zoodat hun gedachte, in de uiteenzetting van het systeem, niet tot
hun recht komt. We begrijpen overigens dat een critische weerlegging van
al deze systemen een heel boekdeel op zichzelf hadde gevergd.
F. De Raedemaeker

A. GRJEGOIRE, S.J., Immance et Transcendance. Questions de Theodicee.
— Desclee-De Brouwer, Brussel, 1939, 234 b1z.
Het probleem van de theodicea, dat de schrijver behandelt, wordt met een
groote oprechtheid en een buitengewone waarheidsliefde aangepakt. De vijf
klassieke wegen van Sint Thomas worden helder en duidelijk voor moderne
lezers uiteengezet, aangevuld en gecorrigeerd, waar het noodig bleek. Ook
de verschillende gezaghebbende opinies over de wegen worden naar voren
gebracht en met zorg ontleed (Sertillanges, Lemaltre) ; geen enkel feit in de
bewijsvoering, geen enkel niet genoegzaam bewezen princiep ontsnapt aan
den scherpen geest van den schrijver. Het sterk persoonlijke in dit boek ligt
wel in de nauwkeurige aanwijziging van de verschillende plaatsen waar Sint
Thomas beroep doet op het causaliteitsprinciep om zijn bewijzen te staven.
Dit causaliteitsprinciep waarvan de uiteenzetting wel 50 bladzijden beslaat,
wordt aan de hand van de theorie van P. Marechal, waarvan de schrijver
zich een dankbaar leerling betoont, klaar en duidelijk in scherp ommlijnde
etappen uiteengezet. Dit princiep drukt diep zijn stempel op de vijf beroemde
viae van Sint Thomas.
De korte uiteenzetting van de wetenschappelijke bewijzen voor het Godsbestaan met de scherpe bepaling van de waarde ervan wijst erop, hoezeer
de schrijver thuis is in de betrekkingen van metaphysica en wetenschappen
en doet ons verlangen naar een uitvoerigere behandeling van dit ingewikkeld
probleem, dat helaas ten onrechte zoovele scherpe en oprechte geesten doet
afdwalen van het ware geloof.
De eigenschappen van God worden aan de hand van P. Scheuer kort maar
scherp behandeld. Het derde deel van 't boek gaat over het probleem van God
en de wereld. De bondigheid doet niets te kort aan de scherpe uiteenzetting
van de schepping, de instandhouding der schepselen, enz. Ook deze betrekking ligt reeds heelemaal bevat in de beknopte, maar volledig juiste formuleering van het oorzakelijkheidsprinciep (ens quod non est else per essentiam pendet in essendo ab ente per essentiam) . - Graag zagen wij den schrijver wat weer uitweiden over het probleem van het kwaad, vooral wat betreft
de verklaring van de orde van het heelal, die dient als uitleg voor het physische kwaad. Treffend en meesterlijk is de bondige en tevens klare uiteenzetting
van de verschillende soorten pantheisme, evenals de korte en schitterende
weerlegging ervan. Het heele boek is gedragen door een verregaande oprechtheid, een buitengewone openhartigheid waarmede het probleem, dat het
diepste wezen van den mensch raakt, wordt aangepakt. Het brengt ons zeker
een stap verder in het diepe bewustzijn van onze afhankelijkheid en van onze
nietigheid, het toont ook op zeer logische wijze aan en laat ons tevens duidelijk beseffen dat al wat wij van God weten en zeggen een staxnelen blijft.
Prof. Dr. H. Bruders

Dr Franz SO3MIDT, Kleine Logik der Geisteswissenschaften. — Reinhardt, Munchen, 128 1z., ingen. R.M. 2,60, geb. R.M. 3.90.
Als eigenlijk object van de <<Geisteswissenschaften>> geldt, volgens schrijver,
de <<Kointentionale» werkelijkheden. Daardoor verstaat hij dingen die door de
menschelijke activiteit een czin> hebben gekregen : teekenen, werktuigen,,
door den menschelijken geest «gestaltete» of gevormde werkelijkheden. Als
menschen kunnen wij den zin, die in deze objecten werd gelegd, terugvinden
en erkennen. In dit terugvinden en erkennen bestaan de geesteswetenschappen
die al de cultuurvormen bestrijken : wetenschap, kunst, politick, godsdienst,
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Door dit princiep geleid bespreekt Schmidt de ordening van de wereld van
den geest, Bien hlj dus principieel onderscheidt van de enatuur», en de grenzen van deze specifiek menschelijke wereld.
Het boek zal hier en daar wel wat te ingewikkeld en duister schijnen ; het
geeft echter een waardevol en, alles samen genomen, een objectief inzicht in
hetgeen de klassieke philosophie behandelt onder den titel van « speciale
methodologie der geesteswetenschappen >>.
F. De Raedemaeker.

Gesehiedenis.
Dr. Cornelia W. ROLDANUS, Zeventiende-eeuwsche geestesbloei. -- Serie
(c Patria >>, Van Kampen, Amsterdam, 1938, 194 blz., fl. 2.25.
In het . Woord voorafb verklaart de auteur haar titel. Zij vat hem, zonder
het bepalend lidwoord, op a in den meer beperkten zin van godsdienst en
filosofie, met hun respectievelijke maatschappelijke consequenties >> (blz. 5).
Dan nog schift, kiest en ordent zij met een dubbel doe! : zij wil 'C eenerzijds
de achtergronden doen oplichten, waaruit de barokpatroon van dit geestelik
leven naar voren treedt ; anderzijds de verbondenheid met de volgende eeuwen
doen beseffen en zoo het heden in zijn verwante groepeeringen recht doen
(vrij volgens blz. 5). Beter kon zij ons niet inllchten. WU moeten daarbij voor
oogen houden dat de serie Patr4a niets dan monographieen bevat over de
vaderlandsche cultuurgeschiedenis : zoo weten we dat het alleen over Holland zal gaan.
Hoofdstuk na hoofdstuk, maken we kennis met het Humanisme, het
Roomsch-Katholicisme, het Calvinisme, het Cartesianisme (het daarvan
afhankelijke Spinozisme), de Collegianten, de Quakers -- en, op het einde
der eeuw, met de rationalisten op het spoor van Bayle, met de mystici op
het spoor van Boehme. Voldoende wijst zulke inhoud op het cultureel belang
van dit boek -- de auteur is trouwens geen nieuwelinge in de materie ; alleen
ontgoochelt ons de zoo verminkte bibliographie achteraan.
Op een ander punt oefenen wij critiek uit. Elk van de acht hoofdstukken
behandelt een nauwkeurig omlijnd onderwerp -- een religieuze of wtjsgeerige
strooming meestal ; het geheele boek bestaat uit acht naast elkander geplaatste, telkens partieele, cultuurbeelden. Onderlinge inwerking wordt
slechts toevalligerwijze aangeduid ; de wine geschiedenis van religie en philosophie, in het Holland van de XVIIe eeuw, krijgen we niet voor oogen.
Het is alsof de auteur deze zelf niet zou inleven. Volgens een abstracte verdeeling bijna werkt ze haar onderwerp uit ; nauwgezet schikt ze haar bevindingen omheen bepaalde gestalten en specifieke verschUnselen ; — de groote
lijnen van een ontwikkeling, diepere krachten, hoogtepunten, invloedssfeer...,
alles wat niet onmiddellijk wordt waargenomen, blijft ongezien.
De reden : zij mist een breede, wijsgeerige vorming, een blik op de algeheele geschiedenis, een religieus inleven ; van de gevolgen gaat zij tot de oorzaak niet over ; uit de stoffelijke teekenen haalt zij de levende ziel niet op
wat zij kunstmatig isoleerde, plaatste zij niet terug in het geheel. Vergeefs
zoeken wij, in haar boek, naar perspectieven, naar diepte, naar een voor- en
achterplan, naar groepeering en proportie, naar organische verbinding, naar
een voorstelling van-binnen-uit... Om dat tekort, kunnen wij de monographie
niet zonder voorbehoud aanbevelen ; al mag ook niemand, die in het onderwerp belang stelt, haar ongelezen laten.
Em. Janssen

Harold FRENCH, Tsjecho-Slowakjje. — Het Nederlandsche Boekhuis,
Tilburg, 252 blz., gen. fl. 2.25, geb. fl. 3.75.
Achter den naam van tHarold Frensch>> schijnt een Nederlandsch journalist
schull te gaan, wien men wel eens den naam geeft van t de Nederlandsche
Zischka ». Dit boek is o.i. in elk geval bij machte te bewijzen dat deze vergelijking niet heelemaal ten onrechte wordt gemaakt. Als politiek actueel werk
is dit boek inderdaad een zeer flinke prestatie. Haar komt immers de ontegensprekelijke verdienste toe de geschiedenis van het gebeuren rondom
Tsjechoslowakije in een vlotte taal tot het niet-gespecialiseerde Nederlandsche
publiek te hebben gebracht. En als zoodanig split het ons dat dit boek niet
een half jaar vroeger is verschenen. Zulks had 1nderdaad bij menigeen heel
wat feiten en zaken tot hun ware verhoudingen kunnen terugbrengen en
wellicht menig journalist van ten onzent een veel betere informatie-bron ter
hand gesteld dan al de semi-officieele of officieuse berichtgevingen of bronnen.
Ult dit boek blijkt inderdaad dat een niet-onaanzienlijk deel van onze pers
bij de spannende September- of Maartgebeurtenissen niet de noodige ob jectiviteit aan den dag heeft gelegd, welke men van niet-rechtstreeksch gelnteresseerden had mogen verwachten.

De sigaar is een artikel van vertrouwen

Wij bevelen u aan :

PRINCEPS
Ret groote Belgische merk,
Overal verkrijgbaar.

INTELLECTUEELEN reizen met
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Katholiek Reisbureau «ULTRA MONTES»
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Zoo wijkt b.v. 's schrijver's meening over oud-President Benesj aanzienlijk
of van hetgeen wij gewoon waren geworden daaromtrent in onze pers te lezen.
En dan is het nog geenszins noodig al de beweringen van French tot de
zijne te maken, zooals o.a. de geschiedenis van het geheime derde Tsjechische
bureau te Geneve (blz. 195) .
Schrijver neemt nochtans geen anti-Tsjechische houding aan en spaart op
talrijke punten zijn lofbetuigingen niet voor het Tsjechische yolk en den
'Tsjechoslowaakschen staat, zooals o.m. op kultureel- of handelsgebied. En
deze onparti jdige houding van den schrijver verhoogt stellig de waarde van
dit vlotte en degelijke boek.
Daarbij komt dat het opstel van dit boek dit van zijn voorganger a Bloed
over Europa >> verre overtreft.
Men spanning zien wij ten slotte het bijvoegsel van deze studie tegemoet,
zooals die ons door de uitgeversfirma werd beloofd en welke handelen zal
over de allerjongste gebeurtenissen in Centraal-Europa voor zoover zij betrekking hebben op wat eens de Tsjechoslowaaksche staat is geweest.
Hugo Van de Perre
-

Hugo VAN ODE PERRE, De Nationaliteitenstrijd in «Tsjechoslowak1je)>,
met voorwoord van Ir. Tony HERBERT. -- De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1939, 229 b1z., 1 kaart.
De verdwijning van het land waarvan het artificieel karakter den schri jeer
van het tegenwoordig book je aanzet om den naam slechts tussahen aanhalingsteekens te vernoemen, heeft in de jongste mnaanden al aanleiding gegeven tot
een overvloedige literatwur. Het is eohter maar al te begrijpelijk dat het
meerendeel van deze schriften door een a-prioristisch gevoelen van goed- of
meestal afkeuring is ingegeven, wat dan een zeer schadelijke uitwerking krijgt
op de ob jecthriteit. De beer van de P. heeft lernaar gestree{fd aan dat verwijt
te ontkomen. Zijn studie gaat, behalve een inleidend overzicht over de nationaliteitenkweetie, tot aan den Wereldoorlog. Hierbij gaat hij uitsluitend van
officieele, voor het grootste gedeelte Tsjecrhische, bronnen uit, waarvan hij
op vele paaatsen de ontleding, of zelfs de woordelijke vertaling afdrukt. Zuiks
stelt den lezer gedurtig in de gelegenheid zijn uiteenzetting te toetsen aan de
bronnen, en, naar onze meening valt deze controle, op eon paar punten na,
zeer gunstig uit voor den commentator. Dit is wel de voornaamste verdienate van het voorltggend geschrift, waarna wel niemand eeraan zal kunnen
twijfelen dat, hoe onrechtmatig ook velen het Duitsche optreden in de Lente
1939 zullien vinden, een zeer zware verantwoordelijkheid berust op de Tsjechische poiitieek van 1918 tot 1938, waaraan dan toch, in laatste instantie het uiteenvallen van den otaat te wijten is.
Als bijlagen wonden afgedru:kt: het aller-interessantste Runcciman-verslrag
van September 1938, de onafhankeli jkheidssverklaring van Slowakije en het
inli jvingsdecreet van Bohemen en Moravi e bij het Duitsche Rijk, beide van
Maart 1939.
Prof. Dr. J. A. Van Houtte
,

,

Vhronique des evenements politiques et economiques dens le Bassin
Danubien. 1918-1938. Autriche. — Institut international de cooperation intellectuelle (Societe des Nations), Parijs, 1938, 179 b1z.
No 1 der «Etudes Danubiennes» door de cConf6rence permanente des Hautes
Etudes Internationales>> gepubliceerd, in verband met haar pogingen tot
*Peaceful Change, tot vreedzame oplossing der economische, sociale en
grerlsvraagstukken die zich stellen, in het bijzonder in het Donau-Bekken.
Een geschiedkundig overzicht scheen daartoe nuttig te zijn. Hier wordt het
ons aangeboden. Het blijft interessant, ook na... het verdwijnen van Oostenrijk
als onafhankelijke staat. Wij betreuren het evenwel dat de opsteller het laat
bij een loutere opsomming der gebeurtenissen en der getroffen maatregelen,
zonder de beteekenis er van te laten uitkomen.
K. B.

Erich LUDENDORFF, Kriegshetze und Volkermorden in den letzten 150
Ja,hren. -- Ludendorff's Verlag, Munchen, 1939, 228 b1z., RM. 2.
Wie draagt schuld van de oorlogen en volkenmoorden der laatste anderhalve eeuw? Niet de volkeren zelf maar de Joden, de Kerk en de Jezuieten,
de Vrijmetselaars — Ze worden in eon adem vermeld ! — Hij heeft reeds
vroeger de eersten aangeklaagd, daarom zal hij het ditmaal vooraf over
de vrljmetselaars hebben. De overige aangeklaagden krijgen evenwel ook Kier
hun deal. Haat verblindt, het komt in dit werk duidelijk uit. Hetgeen de
schrijver over de H. Kerk zegt --b.v. over den krijgslustigen Pius X — ontneemt ons elk vertrouwen in hetgeen hij over de Vrijmetselaars near voren
brengt en... wij leggen maar liever 't book ter zij.
K. du Bois

,
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Wetenschappen..

Harry JANSEEN, Kultur and Spraehe der alten Kirche im Spiegel derSprachentwicklung von Tertullian bis Cyprian. (Latinitas Christianorum Primaeva. Studia ad sermonem latinum Christianum perti-nentia edenda curat Jos. Schrijnen in Universitate Carolina Noviomagensi Professor. Fasciculus octavus.) -- Dekker & van de Vegt,.
Nijmegen, 1938, 224 blz.
De schrijver noemt zijn werk een poging om de geldende meeningen aan-.
gaande zekere deelen van de cultuurgeschiedenis der oude Kerk aan een,
nauwkeurige studie der gelijktijdige ontwikkeling van de christelijke taal to
toetsen en desnoods aan to vullen of to verbeteren. In de behandeling zijner
stof sluit hij zich aan bij Karl Vosslers voortroffelijk boek : Frankreichs;
Kultur and Sprache. Geschichte der franzosischen Schriftsprache von den
Anf,ngen bis zur Gegenwart (Heidelberg, 1929).
Er kon natuurli jk geen sprake van zijn, in een boek van 264 bladztjden den.
heelen christelijken woordenschat grondig to bestudeeren als een weerspiegeling der overeenkomstige beschaving. De auteur beperkt zich dan ook:
wijsel"k tot de korte periode van het einde der IIe eeuw tot de tweede helft
der IIIe eeuw, welke In de oud-christelijke letterkunde vertegenwoordigd wordt
door de geschriften van Tertullianus en Cyprianus. Ook in doze reeds zeer-

,

ingekrompen stof zag hij zich nog gedwongen, slechts enkele begripsgroepen
to bewerken ten einde tot voldoend zekere resultaten to kunnen geraken. Hij
splitst zijn werk in twee hoofddeelen : 1) Opbouw en bestuur der Kerk ;,.
2) Genadeleven.
In het eerste worden achtervolgens de woordgroepen onderzocht, die betrekking hebben op : a) de Kerk (ecciesia, ecclesia catholica, dominicum) ;;
b) het catechumenaat (catechumenus, audiens, auditor, neophytus, doctor)
c) geestelijkheid en gewone geloovigen (clerus, ordo, ordinatio, enz., laici,
plebs, populus) ; d) bisschoppen, priesters en andere geestelijken (episcopus,

presbyter, sacerdos, antistes, preepositus, pontifex, papa, diaconus en de:^
verdere lagere graden) ; e) ketterij en schisma. Eon belangrijk aanhangsel:
bij ; d) wijdt uit over het levensonderhoud der geestelijkheid (stips, collatio,.
sportula, divisio mensurna).
Het tweede deel bespreekt de beide hoofdgroepen : a) martelaars en belijders (martyr, passio, confessor, negatio, lapsus, enz. brebium, corona, palma) ;,
en b) naastenliefde en milddadigheid (amor, agape, caritas, dilectio, miseri
cordia, operari, eleemosyna, area, stips, oblatio, quantits.s, refrigeratio) .
De schrijver beheerscht zijn stof zoowel als de or bij behoorende literatuur,,
zoodat een ter zake kundig lezer zoo goed als overal graag met hem instemt.
In de eerste helft nochtans ware het wellicht doelmatiger geweest, de volstrekt zekere ;voorbeelden voor het gebruik van «ecclesia3- in den zin van.
^ckerkgebouw (blz. 31-32) to plaatsen voor die der bladzijden 29-30, welke
evengoed ivergadering>> kunnen beteekenen. Verder betwijfel ik eenigszins,..
of bij Cyprianus aecclesia catholica>> nagenoeg alti.Jd de algemeene Kerk:
bedoelt on slechts bij uitzondering de ware, orthodoxe Kerk. Alleen een volledige behandeling van alle in aanmerking komende gevailen zou hier zekerheid kunnen verschaffen. Ook de hoofdindeeling van het werk in << opbouwen bestuur der Kerk >> en cgenadelevenv ware misschien beter weggebieven.
Met de eerste zal iedereen wel genoegen nemen, de tweede echter doet gekunsteld aan ; de uiteenzettingen immers over naastenliefde en milddadigheid.
hadden even goed of beter een plaats kunnen vinden in het eerste deel onder
het motto iarmenzorg>> of lets dergelijks ; daar werd immers ook het gelijkaardige dlevensonderhoud der geestelijkheidh reeds besproken. Maar dit zijn.
kleinigheden, welke de groote verdiensten van dit degelijk werk niet kunnen
schaden. Theologieprofessoren, patrologen, kerkhistorici en philologen zullen
het met genoegen raadplegen.
Dr. J. B. Poukens

F. M. GESCHER, Beknopte Wereldgeografie. -- M. J. Dieben, Wassenaar
1938, 335 blz., fl. 3.75.
Het was wel te voorzien dat een tweede uitgave van dit <<Beknopt Aardrokskundig Leerboek voor Middelbare- en Kweekscholen (zoo luidt inderdaad de subtitel) niet lang uitblijven zou. Zoowel de hoer Gescher als de
firmaDieben Ieveren degelijk werk, en... goede waar prijst zich zelf aan,
vindt gemakkelijk haar weg ! Zeer speciaal meenen we te moeten drukken:.
op het methodische van de uiteenzetting, het rijke en oordeeikundige der
illustreering (475 afbeeldingen !) . Interessant is ook wel de idee het book met
eon reeks statistieke tabellen of te sluiten, waarheen, bij gelegenheid, in den_
tekst verwezen wordt, zoodat <<betrekkelijk vage uitdrukkingen>> als <<belang-rijks egroter of kleiner productie>) e.d. moor vorm en inhoud krijgen ». Men
mag het echter betreuren dat ze meestal aan het jaar 1934 werden ontleend,.
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en niet altijd trouw akkoord gaan met den tekst. Voigens dezen laatsten b.v.
zouden de Vereenigde Staten 80 procent van de wereldproductie aan petroleum leveren, volgens de tabellen daarentegen slechts 174 mill. ton op de 327
of 53 procent.
Maar het uitbouwen van een beknopt aardrijkskundig leerboek is niet gemakkelijk. We zijn er ten zeerste van bewust. Het moet toch een bondige
voorstelling zijn der hoofdelementen en tevens een getrouwe weergave van
het wereldbeeld. Alle ongelijkmatigheid in de uitbeelding moet dus angstvallig worden geweerd. Men mag niet te zeer veralgemeenen of het uitzonderlUke te fel beklemtoonen, want dit alles vertroebelt het opgeroepen landschapsbeeld. Bovendien kan de auteur toch onmogelUk zelf, door persoonlijke
contactname of visie, de verschillende landen bestudeeren, rechtstreeks uit
het zoo gecompliceerde landschappelijk complex de karakteristieke hoofdtrekken abstraheeren en op een evenwichtige manier samen bundelen of in elkaar
zetten. HO moet noodgedwongen door anderman's bril kUken ! En zoo wordt
het perspectief wel eens verwrongen, het evenwicht gestoord, en is het praktisch onmogelijk alle onjuistheden of onnauwkeurigheden te vermijden of uit
te schakelen.
Graag brengen we dan ook hulde aan de objectiviteit en de betrouwbaarheid van Schrijver's handboek, al meenen we toch op een of ander puntje,

in het voorbijgaan en exempli gratia, te moeten wijzen. Is het b.v. wel oordeelkundig in het overzicht der Belgische mijnbouw- en industrie-gebieden,
voor Antwerpen, uitsluitend de diamantslijperijen te vermelden, of van
Congo te verklaren dat het klimaat er tropisch is met equatoriale regens,
en het gebied met tropisch oerwoud is bedekt ? Is de afbeelding nog
wel evenwichtig natuurgetrouw, wanneer bij het bespreken van het graanvervoer over de groote Amerikaansche meren, slechts het Wellandkanaal
wordt vernoemd, maar niet het even belangrijke Sault Ste-Mariekanaal en
niets wordt gezegd van de zoo belangrijke collecteerende functie der meerhavens Fort William en Port Arthur? Waarom bovendien niet vluchtig gewezen op de groeiende beteekenis van Vancouver's graanhandel, op den nieuwen
uitvoerweg via Port Churchill aan de Hudsonbaai? Zoo ook worden bij het
bespreken van het ijzererts-vervoer uit het Mesabigebied, wel de hoogovens
van Cleveland en Buffalo vernoemd, maar niet die van Pittsburg of van het
Chicago-Garygebied. Evenmin worden de hoogovens van het niet onbelangrijke Birmingham in het zuiden vermeld. Midwest en Missourigebied zijn
voorzeker geen gelijkdenkende benamingen ; en waarom de Grand Trunk
niet naar zijn tegenwoordige benaming Canadion National Railways geheeten? Eindelijk zouden we Schrijver's aandacht nog even willen vestigen op
de meer en meer gebruikelijke moderne schrijfwijze onzer gemeentenamen.
L. G. Polspoel

H. van MEURS, Sian, Chineesche kinderliefde, Uiit hot Chlneesch vertaayd
n toegelicht. — Brand, Hilversum, 1938, 143 bliz.
Een handboek voor Sinoloagen en Chineesch-studeerenden. << Hiao in het
Mandarijn-Chineesch beduidt : de kinderliief le. Etymologisch beteekent hest
haano-akarakter : de deugd van het kind, dat zijn ouders steunt en op de handen
draagt. Het drukt dus niet alleen liefde uit, maar ook toewUding, eerbled,
onderworpenheid, dienstbaarheid. Dit geeft one dus een kijk, niet alleen op
lets wat uitsluitend bestemd is voor kinderen, maar over geheel een aspect
van de Chineesche levensbeschouwing. € De kinderliefde als grondslag van

Confucius leer der staatsharmonie en de vermaarde 24 klassieke voorbeelden
van die deugd » luidt de volledige titel. Het biedt ons een oorspronkelijke
Nedera arideche vertaling van twee kiassieke Chineesche geschriften : de
24 voorbeelden van kinderlij;ke pieteit en het tractaat van K'oung Fou Tzeu
(551-470 vb6r Christus) over de Kinderliefde, wortel van alle deugdzaamheid.
Beide vertalingen worden door verklarende aanteekeningen gevolgd en een
zeer leerrijke inleiding, vruch.t van de lezingen gehouden door Schr. op Java,
gnat vooraf. Daardoor wil Schr. nieuw licht werpen op de bronnen, die geleid
hebben tot de bekende Chineesche vooroudervereering : de vereering der
ouders, gepaard met een onverwoestbaar geloof in het voortbestaan na den dood.
Schr. maakt de Chineesche uitdrukking : Gelooven in de oude geschriften
maar niet in de commsntaren > tot de zijne : daarom heeft hij touter het tractaat
van Confusius weergegeven, zonder de verklarende toevoeg•els ; deze stammen
uit veel lateren tijd.
Een reproductie van o.orspronkelijke Chineesche teksten is een hoogst
wetenschappelijk werk ; niettemin bleef de weergave waarlij'k aantrekkelijk
en mooi, dank zij de luxueuse uitgave van Paul Brand. De illustraties, die
voorkoanen bij de piet^ei^tsverhalen zijn deels ontleend aan Chineesche schilderijrolllen, deels aan 'een oud geborduurd altaarkl-eed, vermoedelijk bestemd
geweest voor een hulsaltaar, en nu in het bezit van M. T. J. Kramer. to
Buitenzorg. Hoogst leerrijk is dan ook de bespreking van de voornaaaxnste
symbolen, welke deze voorstellingen omgeven. Meteen een werk dat in elke
Sinologenboekerij thuis hoort, maar ook niet-ingewijden interesseeren zai.
Prof. Dr. V. van Buick
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Dr. L. H T.T •lw A NN, Klinische Chemie and Mlkroskopie. --- Georg Threme
Verlag, Leipzig, 388 blz., gen. RM. 12, geb. RM. 13.50.
Dit boek is een volledige leidraad voor al wie in kliniek en laboratorium
de steeds talrijker wordende en allernoodzakelijkste onderzoekingen wenscht
te doen met het oog op een preciese diagnose. De geneeskunde bevindt zich
thans in een stadium dat zij, buiten en zonder het laboratorium, volstrekt
beneden haar taak blijft ; om haar die taak te helpen vervullen is een handige en betrouwbare gids onmisbaar. Hallmann's boek heeft beide kwaliteiten. Geen enkele belangrijke techniek is vergeten.
Voor dagelijksch gebruik zeer nuttig en prachisch.
Prof. Dr. L. Elaut

Dr . O. BAKKER, Stati►stiek. --- J. Musses, Purmerend, 338 blz., ing.
fl. 5.75, geb. fl. 6.50.
Boeken van dezen acrd blijven er gewoonlijk bij een eerste uitgave, tenz j
ze gebruikt worden als tekstboek in scholen, en het felt dat het boek van
Dr Bakker reeds een tweeden druk beleefde is op zichzelf de beste critiek
er van.
Aan hetgeen de eerste uitgave ons gaf werd slechts weinig gewijzigd en
terecht want indeeling en behandeling der stof voldeden. Maar w;j
krijgen hier een paar nieuwe hoofdstukken, o.m. een hoofdstuk over beeldenstatistiek, die thans zoo dikwijls gebruikt wordt, en voornamelijk een
hoofdstuk over de statistiek van Nederlandsch Indie ; verder komen er nog
enkele details en tabellen bij waardoor het boek aangepast wordt aan de nieuwere economische gegevens.
Wie de toepassing van de statistiek op haar voornaamste gebieden wil
leeren kennen zal zonder aarzeling dit boek instudeeren. Achtereenvolgens
worden behandeld de bevolkingsstatistiek, de statistiek der zedelijke en verztandelijke eigenschappen van den mensch, de sociale statistieken, de economische statistieken in haar verschillende factoren om te eindigen met de
conjunctuurstatistiek.
De toepassing werd voorafgegaan door de theoretische beschouwingen over
het verzamelen der gegevens, over de in statistische ontleding gebruikte middelen en de bewerking der gegevens. In dit gedeelte van dit prachtig werk
had men wel wat meer willen vernemen, o.m. over standard deviatie, over
het berekenen van trend, seizoenvariaties en cyclische beweging met rechtetreeksche toepassingen ervan; indien Dr Bakker het niet gedaan heeft M
het misschien omdat h1i reeds vond dat het boek genoeg uitgebreid was. Ook
zouden de resultaten gegeven op blz. 49, voor de meetkundig gemiddelden,
moeten verbeterd worden ; die fout, die van den eersten druk herdrukt is, is
op haar eigen hoegenaamd niet storend daar de lezer 4 regels verder kan
merken dat het inderdaad een berekening- of een drukfout is.
Kortom mogen we aan Dr Bakker wenschen dat zijn tweede uitgave even
.spoedig zal worden uitgeput als de eerste en dat ieder student in de statistiek,
die het boek nog niet gekocht heeft, het zich dadelijk aanschaft en het gebruikt.
Dr J. De Jaegher

J. ROBIJN e.a., Leerboek van hot Handelsrekenen. -- G. Delwel, Wassenaar, 254 blz., fl. 2.90.
In dit boek, dat het eerste deal is van een volledig werk in 4 deelen, handelt de schrijver over de algemeenheden van het handelsrekenen. In een tiental hoofdstukken leeren we achtereenvolgens kennen : intrestrekening, gemiddelden, rekening-courant, binnenlandsche wissels, goederenhandel ; ' verzekering, metaalhandel, munten en muntstelsels, wissels in vreemd geld ; daarop
volgt nog een praktische herhaling van het geheel door herhalingsoefeningen.
Elk hoofdstuk bevat systcm,atisch, naast enkele inleidende begrippen en een
beknopten uitleg over het behandelde onderwerp, een groot aantal netjes uitgewerkte voorbeelden waar dan nog tal van oefeningen bij aansluiten.
Bijzonderen lof verdient het deal over cRekening-courant» waar de schrijver
zeer verdienstelijk werk leverde door het aanhalen van voorbeelden uit do
praktijk, telkens op duidelijke wijze uitgelegd. Dit geldt ook voor andere hoofdstukken waar de schrijvers zich niet beperken tot Nederland maar hun studio
uitbreiden tot de muntstelsels der voornaamste handeldrijvende landen.
Het groot aantal oefeningen (NJ de 500 !) met overleg geklasseerd, geven.
aan dit work een groote praktische waarde.
Kortom moet dit work warm aanbevolen worden voor studenten in do
handelswetenschappen daar zij door de talrlke oefeningen beter hun theoretische kennis zullen verdiepen en begrijpen.
J. D. J.

J. WYBO, Oorrespondance Commerciale Frangaise et Technique du Colnmeree, 2e uitg., -- Norma, Gent, 1936, 424 blz., Fr. 21.
Dit werk is tevens eon handboek van handelsbriefwiisseling en eon
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cursus in handelstechniek. Schrijver heeft rekening gehouden met de huidige
strekkingen in take handelsbriefwisseling; de handelsbrief moet zoo trouw
mogelijk de gedachte van den handelaar uitdrukken, en moet dus reeds
de sympathie van den correspondent uitlokken om des te zekerder zijn
bestellingen te verkrijgen. De verschillende handelsverrichtingen worden
eerst kort en bondig uiteengezet ; dan volgen de modelbrieven aan die
verrichtingen aangepast; verschillende modelbrieven beantwoorden aan
verschillende toestanden en modaliteiten van de verrichting. Daarna wordt
leder brief ontleed en besproken ; aidus wordt het opstellen vbbr den
leerling zelf hernieuwd. Eindelijk worden de uitdrukkingen of wendingen
die eenige moeilljkheden opleveren, uitgelegd.
Heel dit ontledingswerk helpt den leerling de briefwisseling te beredeneeren.
Dit handboek zal groote diensten bewijzen aan al wie Fransche briefwisseling aanleert; er worden ook eenige Nederlandsche brieven bijgevoegd
om het vergelijken in de hand te werken. Het boek van J. Wybo wordt
warm aanbevolen.
L. Baudez

A. KOSCH en Drs J. R. MULLER, Wat bloeit daar? -- W. J. Thieme,
Zutphen, 136 b1z., 414 teekeningen, 71 gekleurde afbeeldingen, geb.
fl. 1.90, gecart. fl. 2.50.
Evenzeer als voor Nederland misschien, is 'n boek je van dit genre in
Vlaanderen op z'n pleats, nu toch stilaan ook bij ons de belangstelling voor
de natuur aan It groeien is. Het is opgemaakt met 'n wetenschappelijk opzet;
maar keurig, frisch, overzichtelijk, aanschouwelijk. Vooral verkenners en alien
die leven In Gods natuur zullen er hun gading in vinden. De charme van
4Wat vliegt daar?> heeft het toch niet, en het laat je ook gemakkelijk in den
steek. Moose bloempjes ontbreken als de boschwederik. Niet ieder besproken
bloem kreeg ook hear afbeelding, en niet ieder afbeelding is in kleur. Dit had
zeker veel bijgedragen om het handiger te maken en aanschouwelijker.
A. Reynaert

Jan GORIS, Het vizirgat. Studie over Arendonksche folklore. Verluchting door Remi LENS. — Eigen uitgave, 335 b1z., Fr. 15.
Dit eigenaardige boek draagt twee titels : een op de kaft (wij gaven hem
aan) en een op het titelbiad : Zoo werd Arendonk op z'n ouds afgesp3ljeerd
van achter het vie rgat door Jan Goris en uitgeteekend door Remi Lens. Na
zoo'n voorstelling weten we al veel.
Met een drievoudig doel schreef de auteur zijn verhandeling. Hij wilde
o 10 misschien, ten dienste van liefhebbers, stof aanbrengen tot studie over
onze kempische Folklore >> (blz. 7).
Het woord «misschien>> is kostelijk : een wetenschappelijk folkloristische
achtergrond zal dus zoo goed als heelem,aal ontbreken ; veel belang lijkt de
auteur daar niet aan te hechten. Hij wilde nog :
<< 2n Afbreuk doen aan de stomme opvatting : Laat het doode verleden z jn
dooden begraven dat (sic) , in onze dorpen vooral opgeld doet >> (ibid.) .
Ja, die opvatting is estom)> : het verleden heeft toch het heden gevormd
voortwerkend op It verleden vormen wij de toekomst ! De auteur wilde nog
iets •
4 3 0 Het derde doel dat ik me daarmee heb voorgesteld, en niet het minste,
is een tegemoetkoming daarstellen aan den misschien nog niet vooropgestelden eisch, dan toch het recht van den gewonen man >> (ibid.) .
De zin Is niet klaar. Piaats den gewonen man tegenover de * verdrukkers,
oproermakers, overrompelaars en machtigen >> van wie de geschiedenis verhaalt ; zoo begrijpt ge den auteur. Het dagelijksche volksleven is, meent hij,
niet minder interessant dan wat men voor geschiedenis uitgeeft. Zelfs veel
hedendaagsche historici zullen dat niet eenvoudig tegenspreken.
Deze drie-kleurige vlag dekt een zware lading : oude gewoonten, zegswijzen, ambachten, typen, ernst en boert, vroomheid en bijgeloof, spot en eenvoud ; het oude Arendonk zooals het, afgelegen, in zich bestond en, tegenover de verre bhurschap, zich aanstelde.
Een zware lading inderdaad ; een uitzonderlijk rijken oogst heeft de auteur
binnengehaald. Geen Kempisch folklorist, geen liefhebber van de Kempen
zal dit boek nog willen missen. Jammer slechts dat het koren van het kaf
niet zorgvuldiger werd gescheiden, dat de historische achtergrond niet nauwkeuriger staat aangegeven, dat de opstellen slordig zijn geschreven. Die gebreken maken het boek voor vreemden minder bevattelijk, voor belangstellenden minder zuiver en vertrouwbaar. Doch ook zoo aanvaarden wij het dankbaar • en waardeerend.
De folklorist, artist en Arendonkenaar Remi Lens was hier wel de aangewezen illustrator.
Em. Janssen
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Daphne DU MAURIER, Rebecca. Vertaling van Dr J. N. C. van Dietsch.
Tweede druk. --- Sijthoff, Leiden, 1939, 432 blz., ing. fl. 3.90, geb.
fl. 4.90.
Zonder moeite begrijpen we het uitzonderlijke succes van dezen roman in
Engeland en in Amerika. Hij is van zulk een bijzonder gehalte dat, ook hier,
de bijval niet kan uitblijven.
Vooreerst is hij verbazend knap gecomponeerd. Nogal traag steekt de
auteur van wal ; maar zoodra, op een bevreemdende wijze, het huwelijk aangegaan wordt tusschen Maxim De Winter, den eigenaar van het heerlijke
landgoed Manderley, en de verhaalster zelf, een onervaren jonge vrouw : van
dan af grijpt het mysterie ons aan. Vergeefs pogen beide echtgenooten zich
op Manderley te huisvesten : een geheimzinnige werkelijkheid grijpt hen naar
de keel ; overal spookt Maxim's eerste vrouw Rebecca die, minder dan een
jaar geleden, omkwam in een baai bij het landgoed... En dan, ineens, zet de
ontlading in : een ontdekking in de baai. Even remmend als de auteur, in de
eerste helft, de spanning opvoerde tot nabij den waanzin ; met een even
geweldige vaart dreunt de ontknooping, een alles meesleurende bergstroom,
van rots op rots. Het wordt een bevrijding, maar Manderley brandt af. En
de spanning vindt, in de ontknooping, een volledige verkiaring; al de stukjes
van de legkaart krijgen hun passende plaats : we zien het geheele beeld.
Het geheele beeld, diep tragisch, heeft veel gemeen met dat van Ibsen's
Romersholnz. Het is een geval van schuld en boete. De laatste, de definitieve
boete is het verlies van Manderley; dat landgoed lag ook aan den oorsprong
van de schuld.
De tweede, de groote verdienste van dit boek hebben we hiermee reeds
aangeraakt : zijn dramatisehe kracht. Niet alleen m.achtig en zeker gecoanponeerd, — met een nooit begevende volheid van poetische inspiratie is het
drama (hoe verdient het Bien naam !) gecreeerd. Eon inspiratie die het dikwijls banale gebeuren onder den dreigenden hemel stelt van het onontkoombare noodlot, en die, met een bewonderenswaardige zekerheid, de personages
leven doet : openbaring na openbaring ! Gestalten als Rebecca, als Maxim,
als diens tweede vrouw, bereiken een intens leven en sterke persoonlijkheid ;
zooals alleen auteurs van groot formaat menschen vermogen to teekenen.
Bij een oppervlakkige lezing komt een boek als Rebecca niet tot zijn recht;
een aandachtig bestudeeren doet zijn schoonheid verrassend opglanzen. Aan
ontwikkelde en gevormde lezers (geen andere) bevelen wij het ten zeerste aan.
Em. Janssen

Al. WALGRAVE, Gedichtengroei. Studien op G. Gezelle. Derde herdruk.
--- Haseldonckx, Hoogstraten, 1938, 245 blz.
Deze derde uitgave van Waigrave's bekende studien over Gezelle is geheel
gelijk aan de tweede (1923), behalve dat WelEerwaarde Hoer Allossery, in
verband met de Jubileum-uitgave van Gezelle's work, bier en daar een voetnota bijvoegde.
Met recht draagt Gedichtengroei zijn titel. Meestal isoleert Walgrave een
dichterlijk motief of een inspireerend element -- de dood b.v., de engelen,
de brevier, de nachtegaal, de bloemen —; in geheel de productie, in de
lectuur en belangstelling van den dichter, gaat hij zijn onderwerp na ; door
diens leven ziet hij geheimnisvolle draden loopen, elkander kruisen : verrassend reeel teekent het bekomen weefsel de wording en den weerslag uit
van de allermooiste gedichten.
Met het oog op Waigrave, kan men het boek «den groei van den biograaf>>
noemen. Jaren lang, door verscheidenheid van bijzondere studien, bereidde
deze zich tot de algeheele biographie voor. Dit boek gaf, in 1915, den voorsmaak van wat in 1923-1924 komen zou ; niet in het minst echter heeft het
latere Leven van Gezelle deze voorafgaande opstellen nutteloos gemaakt.
Beide werken vullen elkander aan !
We konden ons ook afvragen in hoever we, na de Jubileum-uitgave, op
Walgrave nog mochten vertrouwen. Niemand minder dan P. Allossery getroostte
zich de moeite om ons daaromtrent nauwkeurig in to lichten. Zeer zeldzame
vergissingen stipte hij aan, herhaaldelijk bevestigde of bewees hij de voorkomende voorstellingen en gissingen. De Jubileum-uitgave is, voor Walgrave's
degelijkheid, de proof op de som.
Naast al de publicaties der laatste jaren, schijnt deze bundel in waarde
toe te nemen ; nu de geschiedenis tot in details is vastgelegd, nu pas wordt
14j tenvolle bruikbaar. Niemand neemt hem ter hand, of hij wandelt door de
weelderigste Gezelle-tuinen, met als gids iemand die weet waar de lanen
kronkelen, waar de nachtegaal zingt en de visch het water doorwandelt,
waar de zonnewende keert met het licht en de bloem eblomme is voor
Gods oogen.
Gedichtengroei verdient, nu juist, een Leer ruime verspreiding. Jaren lang
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`heeft men het veld der Gezelle-studie bebouwd, bezaaid, gewied ; nu staat
-de heerlijke oogst rup op het land ; in dit boek leeren we oogsten
Em. Janssen

Guido GEZELLE, De XIV stonden of de bloedige dagvaart Ons Heeren.
Houtsneden van D. Acket. --- Standaard-boekhandel, 1939, niet gepagineerd, Fr. 15.
Deze betrekkelijk weinig bekende XIV stonden bereikten hun doel nog niet.
Op aanvraag van den toondichter J. Ryelandt in 1895 geschreven, dat jaar nog
n,fzonderlijk uitgegeven en later in Laatste verzen opgenomen, staan zij in
Gezelle's volledig dichtwerk wat verloren.
WU vinden het natuurlijk jammer dat J. Ryelandt, die in 1896 op dezen tekst
een heel oratorium componeerde, later zijn werk eigenhandig verbrandde.
Anderzijds verheugt ons deze smaakvol uitgevoerde prachtuitgave, geheel
naar den geest van den dichter die ze, in 1895, ook zoo had gewild.
Er bestaan thans veel berijmde tkruiswegen». Door zijn dramatische conceptie, zijn rhythmische verscheidenheid, zijn veelvuldige motieven, zijn
meditatieve innigheid en rijkdom neemt deze, onder de oorspronkelijke bij ons,
de vooraanstaande plaats in. Herhaaldelijk doet hij, niettegenstaande groote
verschillen, aan Verschaeve's passieverhaal denken : beide werken, vooreerst
met artistieke doeleinden geschreven, zijn daardoor juist voor breedere kringen
toegankelijk en onweerstaanbaar imponeerend.
Em. Janssen

=Gewa s. Lustrumnummer (vijf de jaargang, nr 2-3) . -- Rugo, Boom, 1939,
100 blz.
Niet zonder bewondering namen we kennis van dit verzorgde <<Lustrumnummer» (een ongelukkig woord), en van de uitgebreide werking der Kunsten Kultureele Vereeniging RUGO, wier invloed zich, van de Rupelstreek uit,
over het geheele land schijnt te verspreiden.
Letterkunde niet alleen ; ook folklore, muziek, beeldende kunsten worden
beoefend ; en de talrijke bio- en bibliographische nota's wijzen er op hoe,
^zoowel uit Limburg ale uit Vlaanderen, werkende leden zfjn toegetreden.
Een geest van onderlinge verdraagzaamheid lijkt hen, hoe verscheiden
overigens georiienteerd, vri nauw te verbinden. Er zijn socialisten en katholieken ; de behandelde onderwerpen wijken in niets of van die der habitueele
literatuur; afgezien van het onbeduidende Barmeid bevat de bundel niets
waaraan men aanstoot kan nemen.
Hij bevat evenmin sets voortreffelijks. Alleen Non sum dignus en Cello-speler
van Paul Verbruggen zijn goed. Marcel Coole en Julia Tulkens dichten niet
kwaad ; waarschijnlUk kan men ook, uit de fragmenten in proza, een paar
niet onverdienstelijke bladzijden ophalen.
Maar het geheel reikt niet boven de middelmaat uit, vertoont den wil niet
er boven ult te reiken. Er is veel creatieve bereidwilligheid, er is weinig
degelijke vorming en oprechte zelfcritiek. Er is weinig metier, weinig kennis,
weinig perspectief in traditie en wereldgebeuren ; er is weinig contact met de
dieper liggende, universeele stroomingen waaraan een groot kunstwerk zich
voeden moet.
Gewas, het orgaan van K. K. V. RUGO, groepeert meerdere begaafde,
belovende kunstenaars. Aan het tijdschrift en de vereeniging wenschen we,
graag en zonder reserve. een bloeiende, een vruchtbare toekomst toe. Op
twee voorwaarden slechts zal het zoo geschieden : Rugo moet de artistieke
beslotenheid bestrijden, die thans haar kunst bloedarm maakt en, naar den
vorm, conventioneel-cabalistisch ; — Rugo moet terechtwljzend en vormend,
niet alleen aanhalig, durven optreden : talent is, in Vlaanderens welig huis,
altijd aanwezig; het geduld om, door strenge vorming, de volkomenheid te
bereiken, ontbreekt al te vaak.
Em. Janssen
,

,

Jos VAN ROOY, Stemnien uit de stilte.

—

Lannuo, Tielt, 70 blz., Fr. 20.

Zes maanden geleden (Streven VI, 330) bespraken we den eersten dichtbundel van dezen au;teur : wij erkenden zijn techniek, zin dicht+erlijken aanleg
trook+ken we nag in twij f el . Dit tweede werk nu, hoezeer ook een vooruitgang,
brengt one toch tot het beelui^t dat de artistieke toekomst van Jos Van Rooy
niet op het domein van, de dichtkunst ligt. Laten we trachten dit te
v^erduidellken.
Order vier ititels rangechlkt htj zijn 39 stulkken. De wUsheld des harten (10
et.) is een temperen van oud verdriet, De smeulende gloed (10 et.) een vinden
van blijvend geluk in de huisel&jke verbondenheid. Dan komt Het and Rere
-aanschVn (8 at.) den horizon verwljden ; ten slatte will De weg naar Lethe
(11 st.) het varderen vertolken in een steeds vernieuwde en vernieuwende
scchoonheid.
Jos Van Rooy heeft zijn bundel <geaonstrueerd>>. Misschien werd de construc-
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tie achteraf maar aarngelegd ; dat doet niets ter make. — Duidelijk
legt de indeeling een autobaographischen ondergrond bloot; wij ,bemerken
daarbij dat een min of meer gepassioneerde belijden.is wel eens verward word
met een paetisdh uitzingen. — Wat de techniek 'betreft : dar is nog vooruitgang, en dat zegt veel (het jammerl^jk-onbeholpen <rinn.ploos>> (blz. 54) blijft
al'leen in ztjn soort) .
Bij Jos Van Rooy is een werkelijke aanleg aanwezig; niet op de eerste
plaats eon didhterlik dichtende. HU mist daarvoor clie spontane frisahheid.
in waarneming en verklanking, de suggestLeve eeldspraak die zich vanzelf'
met de werkelijkheid vorbindt, . het ongedwongen rhythme dat van het zeggen
of zingen identisch het doorleven maakt... Weliewaar verzorgt hlj ztjn
beelden en kianken ; deze komen dan bU het werkelijke verloop achteraan
een overtoilige, rhetorieche versiering die de intellectueele beatanddeelen niet
bekleedt ! Hij mist ook de contempleerende intensiteit die al-les in een nieuw
licht stelt. Hij lijkt een geschoold vioolspeler ; doch de viool spreekt en leeft.
niet onder zUn s'trijkstok.
Digit alias is -- wij weten beet --- veel te absoluut gezegd ; met tal van voor-beelden dienden wij ook (indien de bespreking al niet lang genoeg was-'Y
onze bewering to staven... Doch dit staat vast : bij Jos Van Rooy is
een constructief talent aanwezig, met een uiitgesproken intealectueelen inslag.,
Op welk domein en in welk genre zal het tot recht komen en bloei ? Zelferitiek
en werkkracht vinden wel eenmaal de geschikte baan.
Em. Janssen

Ludo POPLEMONT, Het doorzichtig Masker. -- De Blad en voor de
Poezie, 3e Jaargang, Nr 3, Maart 1939, 15 blz.
Eon bundeltje van reven gedichten, niet verassend door een nieuw geluid k
maar wel anooi door hun zuiveren klank, en door bun rustige gebondenheid.
ernstig-poetisch.
L. v. K.

Dr P. M. RITTER Jr., De Hoorn der Schelde. -- Het Spectrum, Utrecht,,
80 blz., Fr. 13.
Herhaaldelijk heeft P. H. Ritter over Zeeland geschreven. Nu doet hij het
weer; want de hoorn der Schelde Is hem vooreerst <<een hoorn van Overvloed,.
waaruit Brabo een krans van groene en goudgele ellanden In de zilvergrijza
waterwereld geworpen heeft » (blz. 15).
Volg nu dezen rustigen reiziger, fietser meestal, doorheen Zeeuwsch Vlaanderen, Walcheren, Schouwen ; luister naar zijn sierlijk voorname causerie,,
terwijl. ge met hem vordert. Met wat geschiedenis, veel waarneming, wat
geestige poezie en een licht ouderwetsche elegantie, componeert hij zijn korte
hoofdstuk jes ; hij schrijft een bevallig en voornaam boekje, waaraan de
rustige fijnproever het meest zal hebben.

Em. Janssen

Piet SCHEPENS, Knut Hamsun. --- < Inter >>, St.-Amandsberg, 41 blz.
Fr. 5.
Beide schrijvers -- Hamsun en Schepens — zijn voor onze Vlaamsche lezers
geen onbekenden meer : de eerste wist dank zij zijn romans, die verbondenheid.
met de aarde ademen, tot hier door te dringen terwijl de laatste, door krantena.rtikels eenerzijds en door tal van werkjes anderztjds, de Noordsche literatuur
,cpopulariseerde>>.
Zoo ligt dan weer die brochure vbbr ons, die ons een synthese tracht te.
geven van Hamsun's leven en werken. Op beide krijgen wij een kijkje ; spijtig
genoeg biedt ons deze brochure geen nieuw aspect : allemaal zeer interessant.
maar niet origineel ; we lazen reeds zoo veel over Bien Noorschen schrijver,.
dat het onmogelijk kGn ztjn in enkele blz. wat nieuws te vertellen.
Deze brochure getuigt van de liefde voor het werk van Hamsun, maar
zonder dit geschrift zouden we niet minder den auteur graag lezen.
We wachten, op iets beters van den heer Piet Schepens ; dat hij het kan

weten we
Nette uitgave.

Leo Simons

Filip DE PILLEOIJN, De soldaat Johan. -- Van Kampen, Amsterdam,
1939, 239 blz.
De soldaat Johan is een historisch roman -- eindelik een ! -- van het einde
der XVde eeuw. Maar dan zoozeer in de droomsfeer gehouden die De Pillecijn.
eigen is, dat wij van Bien tijd de verschrikkingen en het verval wel vernemen,
daze echter niet aan levenden lijve ondergaan ! En Johan en Grete, en de
abt van het klooster en de beer Jan - van Sombeke, en boer Niklaas, Lieven.
van Gent en Pater Bruno : even zooveel scherpe, vlammende houtsneden ; doch
geen schilder- of beeldhouwwerk waar het overdadige seven in bloeit en.
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zwelt ! De Pillecijn blijft zichzelf getrouw : de auteur van het sobere, trefzekere, als geruischlooze proza; de iets te veel reflecteerende vinder van
verhalen die zich bewegen tusschen de fantasie en de werkelijkheid.
De soldaat Johan is boer geworden, boer met geheel ztJn hart ; toch kan hi
het soldaat -zUn niet laten. Waartoe soldaat zijn? Om vrije boer te worden;
om de Dietsche boeren vrij te maken !
Terugkeerende soldaten loope n nogal dik bij den oudstrijder De Pillecijn ;
nogal dik ook de min of meer vrijgevochten monniken, even heldhaftig-edel
als onafhankelijk. Voor het officieele gezag, in welken vorm ook, voelt hij
weinig. Als we daarmede in verband brengen dat hij altijd een van de
promotors en bezielers was der IJzerbedevaart, dan begrtJpen we ineens veel
meer. Want ook in zijn artistieke m.entaliteit, is de factor oorlog belangrijk;
geen thema werkt hIj liever uit dan een overgang van het avontuurlijke
zwerversleven tot het verruimde bestaan, dan een kentering der tijden, waarbij
de nieuwe gerechtigheid veel kleinheid overwint.
De soldaat Johan kan voor patroon dienen bij de V. O. S.sen. Zoek daarom
geen tendenz in het boek, zelfs geen allegorische symboliek ; vergeet alleen
niet dat de auteur het heeft geschreven met heel zijn ervaring, idealisme en
menschelijkheid. Geen ander werk van hem lijkt ons, voor zijn orientatie,
temperament en talent, even representatief.
Een meesterwerk durven wij het niet noemen. Er is iets te egaals in de
voorstelling; alles staat, steeds op het voorplan, nevengeschikt en gelijk in
waarde. De Pillecijn mist de architektonische vaardigheid die den roman
als een bouwwerk optrekt. — En dit ook. De romantische droomsfeer, De
Pillecijn's kracht, is tegelijk zijn zwakheid : niets wordt tot de uiterste
consequentie doorgedreven, voltooid met een aangrijpende kracht. Misschien
concipi-eert en schrijft de auteur zijn boek, hoe stemmig ook gestyleerd, toch
te haastig, te reflecteerend, te weinig met het geheele gemoed
Voor volwassen en gevormde lezers.
Em. Janssen

Arnold !SAUWEN, Gedichten, een keur, ingeleid door Emm. DE BOM.
Manteau, Brussel, 1939, 144 lz., 28 fr.
Bij het lezen van dezen bundel mochten we ervaren wat Emm. De Born
in de inleiding schrijft : Wij voelden hem aanvankelijk slechts als een
zangerig, lieftallig Limburgsch poeet. Nu weten we, dat we in hem een
levensdoorvoeler bezitten, die de Vlaamsche poezie met eenige krachtige en
schoone individueele elementen heeft verrUkt.
Dit levensdoorvoelen staat mischien dichter bij de onrust van een Van de
Woestijne dan bij de rustige gevoelerigheid der romantiek. Maar een sterke
zin voor evenwicht en zelftucht, een weemoedige schroom bij It uitzeggen van
het innigste, heel de schuchtere eenzelvigheid van den Limburger tenslotte,
tempert doorloopend de uitdrukking van die onrust. Zijn vreugde jubelt niet
en zijn pun kan moeilijk weenen ; maar hij glimlacht, en in de mondhoeken
trilt lets van bitterheid en verbeten wee. Hij schildert met nauwkeurige objectiviteit, maar teederheid trilt in de trekken van zijn penseel, en het landschap
draagt een afglans van zijn zielsstemming.
Een dead van pieteit was het, en een goed werk, deze bloemlezing samen te
stelien waarin het hart van Limburg hoorbaar wordt voor heel Vlaanderen
<< Niet een geluid kwam uwe stilte storen;
geen vogellied, geen klank uit verren toren,
die weer den stap naar menschenstede leidt.
Maar als een schuchtre, wie geen schoon kan baten,
droegt ge op uw wezen, als van God verlaten,
den diepen weemoed van uw eenzaamheid.

L. M.
Va►ria.

L. SCHUTTEL, Luchtoorlog boven Europa. Geautoriseerde vertaling uit
het Duitsch door V. Van der Dusnen, met een voorwoord van generaalma joor Best, commandant der luchtverdediging te 's Gravenhage. —
Fidelitas, Amsterdam, 1939, 274 blz., Fir. 35.
Het aanschijn van Europa werd, in enkele weken tijds, veranderd. Duitschlend heeftt nieuwe gebieden veroverd . en nieuwe volkeren onderworpen. Zijn
gevechtswaarde verhoogde en, wat nog gevaarlijker is, het vertrouwen in de
Nationaal-Sociaalistische Partij werd versterkt.
Italae heeft Albanie veroverd. Maar ook de Britsche mentaliteit veranderde.
De Engelsehe regeering w weerstand bieden aan de Dultsche militaire en
economische overmacht, en heeft bondgenooten rond zich geschaard, o.a.
F`rankrijk. Zal deze houding een eventueel conflict kunnen beletten ? Daar
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is men niet heelemaal - zeker van. Alle landen inemen voorzorgsmaatregelen.
En terwi ji er overal bespreki•gen gevoerd worden, worden ook overal de bewapeningen opgedreven.
Wat zal de komende oorlog zijn ? Eerst en vooral een luchtoorlog. a ...over
de oorlogsfronten been zouden steden, diep in het binnenland gelegen, tot
aech worden, bosechen tot woestijnen, velden tot steppen an volkri jke districten tot i jzingwekkende zones, waar dood en very oesting heerschen.
Op zoo'n manier, dat de bevolking achter de fronten, de soldaten niet
meer zou kunnen helpen en dat deze laatsten, zonder brood, noch munitie,
zich onvoorwaardelijk zouden moeten overgeven >>.
Vooraleer tot deze verschrikkelijke conclusie te komen, vraagt scxhri jeer
zich of : Gaat Europa een nieuwen oorlog tegemoet ?
De oplossing van 1919 en het Verdrag van Versailles hebben afgedaan. Elk
land bewapent en Rusland, met zijn bolsjewistische ideeen, zal de oorlogs-

aanstichter zijn.

Het luchtwapen ale beheerschende faktor van den toekoms{tigen oorlog, zal
eerst •eginnen meet bet vernietigen van al wat achter de fronten ligt. Dat
is «de luchtstrategie>> Welke vooropgesteld wordt door al le militaire strategen,
zooals Douhet, Kenworthy, Fwl'ler, Liddell, Hart, enz.
In 1914 was bet luchtwapen nog niet voldoende geperfektionneerd, maar
thans wordt het, In alle landen, gereorganiseerd fen verbeterd.
De schrijver onderzoekt zulksi voor elk land an toont hun «kwetsbaarheid>>
aan, aismede hunne cluchtstri jdkrachten^, tot einde 1937. Hi j wijst vooral op
de macht van Sovjet-Rusland, zijndluchtverkeersnet>>, zin luchtbewapeningsindustrie, met meer dan 80 fabrieken, Welke in 1937 een 8000 vllegtuigen leverden. Verder heeft Rusland «Valsebermtroepen>> g-eorganiseerd, wier voornaa ste rol zal hestaarn in de vernteling van de gebieden achter de fronten.
De Sov jet-Russisthe Generale Staf heeft (volgens de Nieuwe Rotterdamsche
Courant) proerven genomen net een soort avuur-regen> , een verdelg ngusmiddel bestaande uit benzine, fosfoor en zwavelkoolstof, dat door laagvllegende
v1iegtuigen, voor het in arch leggen van bosschen, velden en dorpen zal
worden uitgespoten. De Russische grondstoffen-bronnen zijn onuitputtelijk.
Europa moot zich to weer stellen tegen dit Boljewistisch-Aziatisch gevaar
en een Duitech-Italiaansch-Engelsoh-Fransch verbond vormen em een voldoende macht to stellen tegen daze versahriakking.
Is het m^issahien reeds te laat ? Niemand kan doze vraag beantwoorden.
Men kan slechts waarschuwen en roepen oEuropa ontwaak !>.
Een vreesaanjagend book, zooals bovenstaande korte inhoud aantoont, maar
een flink gedokumenteerd book, welke one de mogelijkheden en de gevolgen
aanwijst van een toekomstdgen luchtoorleg. De schri jeer heeft gelijk ale hij
de aandacht wil trekken der volkeren, op het vreeselijke gevaar dat Europa
,

bedreigt.

Iedereen zou dat ,book moeten lezen en alle volkeren zouden elkaar moeten
verstaan en de handen ineen slaan am te komen tot een verstandige .oplossing, voor het to laat ds..
Buiten tekst bevinden zich enkele foto's van Fokker-vliegtuigen, zooals
torpedoviiegtuig, jachtvliegtuig, jachtkrutser, zeeverkenner, enz.
J. Sehul

TOEGEZONDEN ROEKEN :
P. B. M. JANSSENS, O. F. Communisme in het bisdom Gent. — Actiecomitd Voor God, Holstraat 71, Gent, 32 blz.
Prof. Dr H. J. POS, Vrjjheid, Stoat, Mensheid. --- Van Gorcum, en Comp.,
Assen, 30 b1z., 11. 0.25.
Dr J. UDE, Katholicisme van de dead. Nationalisme, Socialisme, Pacifisme. — Uitgave Katholieke Jongeren Vredes-actie (K. J. V. A.) ,
Antwerpen, 108 b1z.
Joost VAN DER AA, Een yolk wil leven. -- Uitg. Dietsch Jeugdverbond,
Antwerpen, 1938, 32 blz.
Johan VAN LANDEGEM, Volkskara kter en Staat. — J. Vanhaelewzjn,
Roeselare, 20 blz., Fr. 2..
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