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Streven VII. Nr 1, October 1939

Voor Studenten en Oud-Studenten van
de Sint-Ignatius' Handelshoogeschool

Huwelijken :
M. René Mathey met Mej. Alice Kayser, te Luxemburg, den 31en
Juli.
M. Eddie Evrard met Mej. Yvonne André, te Oude-God, den 19en
Augustus.
M. Edward Saen met Mej. Anna Van der Aa, te Borgerhout,
den 2en September.
M. Frans Van Nuland met Mej. Martha Dierckxsens, te Merksem,
den 4en September.
M. Herman Grauls met Mej. Léona Mignon, te Melveren, den
5en September.
M. Alfred De Cennynck met Mej. Georgette Arnouts, te Antwerpen, den 9en September.
M. Jacques Carré met Mej. Simone Schmits, te Elsene, den 16en
September.
M. Joseph Vandeputte met Mej. Philomène Lambrechts, te Antwerpen, den 3en October.
Geboorten :
Ons wordt gemeld door :
M. en Mw. Paul Holvoet-Lefebvre de geboorte van een dochter,
Colette, te Kortrijk, den 12en Juli.
M. en Mw. Léon Baele-Lodts de geboorte van een zoon, Claude,
te Brussel, den 19en Juli.
M. en Mw. Poot-Van Goethem de geboorte van een dochter,
Bernadette, te St-Pieters Woluwe, den 27en Juli.
M. en Mw. Marcel Van Biervliet, de geboorte van een dochter,
Anna, te Kortrijk, den 5en Augustus.
M. en Mw. Daniel Baekelandt, de geboorte van een dochter,
Bernadette, te Kortrijk, den 12en Augustus.
M. en Mw. Fern. Van den Bosch-Van Deurme, de geboorte van
een zoon, Jacques, te Ste Mariaburg, den 13en Augustus.

M. en Mw. Paul Halsberghe, de geboorte van hun achtste kind,
een dochter, Bernadette, te Berchem, den Sen September.
Ridder en Mw. Paul de Schaetsen, de geboorte van een dochter,
Monique, te Gent, den 24en September.
M. en Mw. A. Bervoets, de geboorte van een zoon, Albert, te
Antwerpen, in September.
Overlijdens :
Vriend Adolphe Galloy kondigt ons den dood aan van zijne
moeder en beveelt ze in onze gebeden aan.
M. en Mw. Rud. Croene-Veermeer meldt ons het overlijden, op
18 Juli, van hun oudste zoontje, Carl, in den ouderdom van 2 jaar
5 maand.
Academische onderscheiding :
Vriend Julien Wybo onderging met voldoening de voorbereidende
proef voor het examen tot Docter in de Handelswetenschappen, aan
de Hoogeschool te Gent ; hij bekwam eveneens het aggregaat voor
het middelbaar onderwijs van den hoogeren graad.
Onze hartelijkste gelukwenschen !
Onderscheiding :
Het is ongetwijfeld aan student en oud-student aangenaam te
vernemen dat Professer GIURFA tot Officier van de Kroonorde
benoemd werd. Onze hartelijkste gelukwenschen !
Hernieuwing der abonnementen :
Wij hopen dat studenten en oud-studenten er aan zullen houden
ook in deze moelijke tijden aan Streven getrouw te blijven en meer
bijzonder aan de administratie de ... verveling en onkosten zullen
sparen van kwijtschriften die haar « Geweigerd » of « Niet te huis »
door de post teruggestuurd worden.
De leden van ALSI hernieuwen hun abonnement door het betalen
van hunne bijdrage : 55 fr. indien ze enkel « Streven », 70 fr. indien
ze én « Streven » én « La Vie économique et sociale » verlangen te
ontvangen.
Voor PROPAGANDA, waar die mogelijk is, worden gaarne
circulaires en proefnummers bezorgd.
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REDACTIE EN ADMINISTRATIE : PRINSSTRAAT, 13, ANTWERPEN

Aan den Lezer
Dit eerste nummer van onzen zevenden jaargang is meteen
het eerste nummer sedert het uitbreken van den Europeeschen
oorlog.
Getrouw aan het parool « Werk rustig voort », willen wij
zoolang mogelijk de uitgave van ons tijdschrift, juist zooals'
het vroeger was, voortzetten, en tegelijk ons aanpassen bij den
gewijzigden toestand. Bezinning en studie, voorlichting en leiding worden nu toch veel meer gevergd ! En dus willen wij,
zonder wierook te branden voor de sensatie of de oppervlakkige
actualiteit, met de nieuwe werkelijkheid aanhoudend rekening
houden. Want, al hopen en wenschen wij allen neutraal te blijven,
in het groote conflict, verregaande en diepgaande invloeden
werken op ons in. Elders woedt de storm ; geweldig is hier de
deining.
Opstellen over economische, cultureele, politieke, religieuze
aangelegenheden zullen, zoover de aard der zaak het aangeeft
en toelaat, uitgaan van of aanleunen bij hedendaagsche nood
wendigheden, begeerten, vernieling, verworvenheid. Niet alleen
het materieele leven, ook het moreele en religieuze, lijden en
vervormen zich -- meer onherstelbaar misschien — onder den
slag. Niet alleen het maatschappelijk en staatkundig gebouw
wordt geschokt ; ook zijn grondvesten geraken ondermijnd.
Niet alleen ons leger is gemobiliseerd, ook de geesten. Terwijl
alles wentelt en wisselt, zoeken wij, met een zoo rustig
mogelijk hart en kalmen geest, naar vastheid, veiligheid, vrede.
Eén woord maken we, meer nog dan in vredestijd, tot het
onze : « dienen ». Oprechte en bereidvaardige dienaars willew
we zijn van land en Vorst, van volk en cultuur, van Kerk en
godsdienst. Land en Vorst moeten op ons nu kunnen rekenen ;
volk en cultuur dienen niet alleen gevrijwaard, ook gezuiverd ;
Kerk en godsdienst (die ons het nauwst aan het hart liggen en
misschien het meest zijn bedreigd) mogen nu alles van ons
vergen. Waar zij verdwijnen, gaat toch alles ten gronde !
En het woord « dienen » wordt wel synoniem, hopen we,
van het woord « leiden ». Konden we maar enkele menschen
steunen, waar zij aan velerhande verwarring het hoofd moeten
bieden : daarvoor hebben wij alles over !
Zoo gestemd, durven wij rekenen op het reeds herhaaldelijk
waargenomen vertrouwen van onze lezers, op de reeds dikwijlsbeproefde bereidwilligheid van onze medewerkers.
DE REDACTIE.
.

.
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Gods Voorzienigheid en de Oorlog
door Em. JANSSEN S.J.
De leuze Nooit meer oorlog hebben wij, zonder er heelemaal
aan te gelooven, jaren lang aangehangen en verkondigd. Want
het gedaver van verre oorlogen, intusschen aan den gang, drong
nauwelijks tot ons door ; en dat, zoo nabij, een zoo geweldige,
zoo onverzoenlijke strijd zou losbarsten : neen, dat verwachtten
velen niet meer ! De gruwel van 1914-1918 werkte nog na ; de
leuze zelf waarmede we aanvingen, wekte hem altijd weer op.
De allervreeselijkste en alleronmenschelijkste van de rampen
komt over Europa thans neer ; met die klaarblijkelijkheid kunnen we ons haast niet verzoenen ! Bij verscheidenen doet zij
dezen pijnigenden twijfel ontstaan : « Nu de oorlog is uitgebroken; nu de menschen bij massa's elkander afslachten, plunderen, laten uithongeren : hoe kan ik nog in Gods liefdevolle
Voorzienigheid gelooven die alles zou besturen ? Hoe in Gods
bestaan ? Want als Hij bestaat, bestaat ook zijn Voorzienigheid ! »
Het is een verscheurende twijfel. Hij komt niet voort uit een
wereldbeschouwing die God zou uitsluiten of voor den oorlog
een verklaring vinden. Maar de oorlog lijkt een te groote, te
absolute ramp. Meer nog dan de geest wordt het hart er door
aangegrepen. Gods liefde tot de menschen, is zij met zulk een
oorlog vereenigbaar ?
Meer dan een helder verstandelijk inzicht, stellen wij ons, in
deze bijdrage, een troostende bevrediging ten doel : ongedwongen moet het hart zich met de werkelijkheid kunnen verzoenen.
In een eerste deel willen wij nochtans de verstandelijke beginselen aangeven die hierbij dienen toegepast ; in een tweede en
derde deel trachten wij het barmhartig ingrijpen van Gods
Voorzienigheid, hoe geheimzinnig ook, lichtend en zalvend voor
te stellen.
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De oorlog is misschien de grootste der rampen ; het probleem
van den oorlog lijkt het meest acute geval in het algemeen
probleem van het lijden. Wij plaatsen een paar fundamenteele
begrippen vooraan.
1° Het lijden onder de levende wezens is het gevolg van hun
ongelijkheid, verbonden met eenieders drang tot bestaan. Het
is de keerzijde van de gave van het leven. Een levend wezen
handelt, ontwikkelt zich, zet zich voort ; daartoe verdringt en
verscheurt het andere wezens.
Ook de menschen verdringen en verscheuren elkander. Ook
bij hen is het lijden dus de keerzijde van hun bijzonder bestaan,
van hun vrijheid. Voor een deel ook volgt het uit hun samenstel
van ziel en lichaam : naar het lichaam is de koning der schepping, vanwege de schepping juist, aan veel ellenden blootgesteld.
2° De kostbaarste geschenken aan de schepselen, het leven
en de vrijheid, vertoonen dus hun keerzijde, het lijden. Het was
voor God wel mogelijk geweest deze kwade gevolgen te stremmen : Hij deed het in het aardsch paradijs. Maar dan mag
men zich afvragen of deze toestand van gestremd lijden beter
was dan een andere. Want dit leven is slechts een voorbereiding
op het hiernamaals ; en kan, in die voorbereiding, het lijden
niet als een weldadige factor worden opgenomen ?
Dit zijn slechts fundamenteele begrippen. Men ziet toch dat
het lijden op de wereld het normale gevolg is van het beste
in haar bestaan. En het lijkt niet in strijd met Gods wijsheid
en goedheid, dat Hij dat normale gevolg laat doorwerken.
Daarmede raken we het speciale probleem van den oorlog
nog niet. Voortgaande op wat voorafging, formuleeren wij het
als volgt : « Een wereldoorlog kan toch niet vallen onder het
normaal-noodzakelijke lijden dat de menschen elkander aandoen ! Alle conflicten hadden vreedzaam (tegelijk rechtvaardiger) kunnen worden opgelost ! Het lijkt wel, als zou hier
een verbijsterende en vernielende macht werkzaam zijn, buiten
de menschen zelf en die allen beïnvloedt. Hoe kan nu zulke
macht bestaan, en tegelijk Gods Voorzienigheid ? »
Laten we dit eerst toegeven : die vernielende macht bestaat;
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zij heet, in het Nieuwe Testament, de « vorst der wereld » (1),
de « wereld » (2) , de « wereldbeheerschers der duisternis » (3).
Zij is vooreerst de duivel : de weerspannige engel namelijk die,
opstandig tegen God, de rustelooze zaaier is van boosheid onder
de menschen. En deze vindt bij hen gewillige medeplichtigen :
door de erfzonde is, in ieder mensch, een boosheid aanwezig
waardoor hij, aan vergankelijke schepselen gehecht, zich afkeert
van God ; — door de erfzonde bestaat, in de menschelijke
gemeenschap, een « geest van de wereld, die Christus haat » (4).
Er bestaat hierbeneden een partij van duivel en wereld, en
een partij van God. Er bestaat een partij die rijkdom en genot,
eer en macht, hoogmoed verkiest ; — en een partij die uit is
op armoede, onthechting, dienstbaarheid, vernedering. Dezelfde
dubbele strekking verscheurt ieder mensch : hij wordt « naar
twee kanten getrokken » (5). En de oorlog valt niet onder
het normaal-menschelijke lijden ; een vreeselijk-vernielende
macht werkt daarbij in : daemonische boosheid. « Dit is uw
uur, en dit is de macht der duisternis » (6).
Dan komt de vraag terug hoe is deze daemonische boosheid
en macht vereenigbaar met Gods almacht en liefde ?
Ziehier het eerste antwoord. Het lijden-door-boosheid vertoont de keerzijde van Gods bovennatuurlijke verheffing, van
de grootste weldaad die Hij aan zijn redelijke en vrije schepselen
bewees. Omwille van hun vrijheid toch, konden die schepselen
zich weigerig stellen tegenover Gods hoogere ordening. Maar
die ordening laat hen in geen geval onverschillig : wie haar
afwijst, plaatst zich daarbuiten ; hij vervalt in boosheid en
ongeluk. Waar een engel Gods de bovennatuurlijke ordening
verwierp, ontstond noodzakelijk de hel, waarin hij zich, voor
eeuwig opstandig, gevangen houdt. Waar de stamvader van
het menschdom haar afwees, werd geheel het menschengeslacht
en geheel de stoffelijke wereld in die boosheid betrokken.
De daemonische boosheid bestaat slechts tegenover de
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Jo. XII, 31; XIV, 30; I Cor. II, 6. 8.
Jo. I, 9-10; I Jo. III, 13.
Eph. VI, 13.
Cfr. Jo. VII, 7; XV, 18-19, 23-24.
Phil. I, 23.
Le. XXII, 53.
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bovennatuurlijke liefde. Haat stelt liefde voorop ; naar de maat
van de liefde, die van den haat. Lijden-door-boosheid en ver
nielende haat hangen normaalks,4men met een toestand die op
een alles-gevende liefde berust.
Nog eens zal men vragen : had God die keerzijde niet kunnen
verwijderd houden ? een bovennatuurlijke orde stichten waarin
de boosheid onmogelijk zou zijn geweest ? Daarop kunnen we
niet precies antwoorden ; maar het lijkt ons dat Hij dan de
natuur geweld zou hebben aangedaan. Ten overstaan van het
bovennnatuurlijke, zou Hij den mensch niet vrij hebben gelaten;
en de allerhoogste verheffing zou, lijkt het, den natuurlijken
en vrijen mensch nooit heelemaal eigen zijn geworden. Zij zou
hem een dwangbuis zijn gebleven, met zijn diepste persoonlijk.»
heid nooit vereenigd.
Een tweede antwoord voltooit het eerste. Bij de bovennatuurlijke verheffing heeft God den toestand van zonde en lijden
aangewend. Christus, de Middelaar, kwam als Verlosser ; Hij
was « het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld » (7).
Hij voltooide de verlossing door de gevolgen van de zonde te
ondergaan en te heiligen. Hij viel als slachtoffer der boosheid;
zoo maakte Hij de boosheid aan Zich dienstbaar. Ondergaan
onrecht, lijden en dood zette Hij om in verdiensten voor de
bovennatuurlijke zaligheid. Hij maakte er een gave van, waarin,
voor ieder mensch, de zalige vereeniging met Hem als persoonlijke verdienste ligt besloten.
Want het leven op aarde is een tocht naar de eeuwigheid :
naar de vereeniging met Gods eigen wezen of naar het eeuwig
derven daarvan. Op ieder oogenblik kan de mensch, ineens,
geheel zijn verleden in onderwerping aan God opdragen, of,
opstandig, het Hem onttrekken. Men is toch met God vereenigd of men is het niet ; men bezit de Heiligmakende Genade
of men bezit haar niet ! Maar wie, bezitter van de Heiligmakende Genade, in deemoed het lijden, de boosheid, den dood —
de geheele aardsche straf der zonde — ondergaan kan : hij
groeit, ook door eigen willen, in de liefde en vereeniging ; hij.
wordt zichzelf in de zaligheid. En zoo stijgt thans niemand
tot het volkomen geluk op, dan langs de trappen van het lijden,
(7) Jo. I, 29.
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ook van het lijden-door-boosheid. « Zalig, die weenen, want zij
Alen getroost worden. Zalig, die vervolging lijden om de rechtvaardigheid, want hun behoort het rijk der hemelen » (8).
Gods Voorzienigheid heeft den oorlog niet onmogelijk gemaakt ; zij wendt hem aan. Al komt deze geheel uit menschelijke boosheid en beperking voort, zij stelt hem tot middel,
waardoor wij iets oneindig waardevols bereiken. « Het lijden
dezer wereld kan niet opwegen tegen de heerlijkheid, die ons
geopenbaard zal worden » (9) . Het lijden — alle lijden — is
niet eenvoudig een kwaad meer. Daardoor vereenigen wij ons
inniger met den lijdenden Verlosser ; nemen wij meer actief
deel aan zijn verlossingswerk ; verwerven wij grooter verdiensten die allen ten goede komen.
Materieel wordt niets weggenomen ; de deemoedig-dankbare
aanvaarding maakt echter dat het geen lijden meer is, alleen
blij geluk en grooter liefde. Had Gods Voorzienigheid iets
schooners kunnen stichten ?
Twee bezwaren komen stellig op. Wij zouden, om één moeilijkheid op te lossen, al de andere als opgelost beschouwen !...
Men verlangt toch niet dat wij, bij ieder punt, alles zouden
behandelen ! Daarbij steunen de geloofswaarheden elkander ;
het geheele geloof biedt troost en zekerheid. Alleen wie Mies
bezit, geniet doorgaans van bijzondere stralingen.
Wij zouden tenslotte niet bevredigend geantwoord hebben :
wij trekken ons eenvoudig terug in de geheimen der Verlossing !
Het mysterie daarvan kiinnen we niet verklaren. Waarom heeft
God de verlossing-door-barmhartigheid verkozen, de vergiffenis
van de zonden, boven de bovennatuurlijke verheffing van den
zuiver gebleven mensch ? Wij weten het niet... Dit is zeker :
Gods barmhartigheid, schijnbaar door boosheid overmand en
altijd sterker dan elke boosheid, is een diamant waarvan de
diepe vlam, bij eerbiedige aandacht slechts, brandend staat.
De geloovige heeft geen beperkt-rationeele oplossing voor
ieder aardsch bezwaar ; hij kan alleen alles ten goede doen
keeren. Hij heeft, hier op aarde, het deemoedig voorbereiden
(8) Mt. V, 5, 10.
(9) Rom. VIII, 18.
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gekozen van de zaligheid waar hij veilig op hoopt; wie daartegenover, in dit onvolmaakte leven zelf, de volmaaktheid en
klaarheid zoekt, wordt slechts ontgoocheld.
Wij negeeren niets van de ontzettende kwaal die oorlog heet;
wij belichten haar anders. Een belichting die het verpletterende
wegneemt van den rampspoed; die, voor wie oprecht is, ook
daar nog een weg open laat naar ongeschonden geluk.

.

II
Wij, moderne menschen, hebben het besef van GODS VOORZIENIGHEID verloren ; hoe kan dan, tegenover de feiten, onze
valsche voorstelling er van stand houden ?
Want Gods Voorzienigheid is niet de zwakheid van de moeder
die haar kinderen bederft. En als wij van haar de voldoening
verwachten van onze kleinmenschelijke grillen, dan zou zij
zichzelf vernietigen met daarop in te gaan.
Niet met onze abstracte begrippen van goedheid en gerechtigheid kunnen wij haar benaderen. Onze opvatting van de
gerechtigheid nivelleert toch altijd, en de volkomen goedheid,
overschouwen wij haast nooit ! Gods Voorzienigheid eerbiedigt, waarborgt en verrijkt het meest eigene in eenieders persoonlijkheid ; ieder mensch volgt en leidt zij op eigen wegen
met een bovenaardsch doorzicht speelt zij haar spel dat allen
eens schaak en mat zet voor een alles aanbiedende liefde, te
aanvaarden dan of te verwerpen . . . Gods Voorzienigheid is
niet een neutrale en vlakke methode om weldaden uit te dealen;
zij is een temperamentvolle schenking, boven alle maat ; zij
typeert, om zoo te zeggen, God zelf. Wij beredeneeren haar
niet, wij smaken haar. Wij peilen haar ondoorgrondelijkheid ;
in een dieper liggende eenheid verbinden wij haar oppervlakkige inconsequenties, — want, hier zooals bij de menschelijke
persoonlijkheid, maken de inconsequenties de charme uit, het
zich openbarende leven zelf. Gods Voorzienigheid overtuigt
niet als een syllogisme ; de harten worden brandend als bij
een aanwezigheid. Gods Voorzienigheid is, hierbeneden, de
schemerige openbaring van het grondelooze licht, van het
« God is liefde » (10).
(10) I Jo. IV, 16.
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God heeft, naar eigen goeddunken, in zijn schepping zijn
liefde uitgewerkt ; daarom niet onbesuisd en willekeurig. Al
bereiken wij nooit, in een nauw sluitende redeneering, de onovertrefbaarheid van zijn weldaden : wij weten dat niemand
grooter liefde heeft gehad ; wij zien er iets van, als wij zijn
barmhartigheid overwegen. Zijn barmhartigheid : zijn liefde
tot de meest verstokte zondaars, van wie Hij ineens zijn
vurigste minnaars maakt, voor wie Hij zijn leven ten beste
gaf ! Zij is : de salto mortale van zijn goedheid, de krachtpraestatie van zijn almachtige mildheid, — en nog eens : al
kunnen wij er met ons redeneerend verstand niet bij, ons
geheel wezen wordt er door aangezogen.

Zulke wereld van gevend geloof en dankbare verbazing is
voor veel menschen verzwonden ; er zijn muren gerezen van
een beperkend en ontredderend materialisme, van een kleinzielig rationalisme.
Waar de menschen slechts oogen hebben voor aardsch genot
en stoffelijke welvaart, wordt hun leven banaal, hun evenwicht
verstoord. Passief dulden zij dan de groote en kleine beproevingen ; loom berustend laten zij de orkanen over zich gaan.
Als oververmoeide soldaten vallen zij neer en slapen. Hoe
wil men toch dat in zulke oogen Gods flonkerende liefde zich
weerspiegelen zou ?
Waar zij nog reageeren, doen zij het rationalistisch of opstandig. Bij voorbaat staat het vast : Gods Voorzienigheid
wijzen zij af ; en vanzelf vinden zij daarvoor een spitsvondige
rechtvaardiging, een machtwoord, zelfs een sluitende redeneering. Haar grond alleen deugt niet : dat alles in dit leven.
logisch en abstract-verstandelijk zou dienen bepaald te worden ; want « le coeur a des raisons que la raison ne connait
pas ».
Zelfzuchtige kleinheid praat zichzelf goed ; zij vergroot zich
niet. Beslist ingenomen standpunten van genotzucht en egocentrisme steunen thans veel ideeën en doenwijzen ; minder
gemakkelijk dan vroeger treedt de mensch uit zichzelf, ten
overstaan van de ware, de groote, de algeheele waarheid. De
wereld van Gods Voorzienigheid is voor velen verzwonden,
omdat de wereld van grootmoedigheid, heldhaftigheid, niets
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ontziende en alles veil hebbende oprechtheid voor velen verzwonden is.
Alleen wie de waarheid onvoorwaardelijk dienen wil, vindt
haar geheel. Niet de koele redeneering vat haar trillend leven ;
niet de normen van burgerlijke kleinheid schiften en scheiden
onkruid van tarwe ; alleen de zuivere gave ontvangt honderdvoudig weer. Want in het diepste van den mensch ligt niet :
zich verweren ; wel : zich schenken. De dichteres Henriëtte
Roland Holst-van der Schalk is niet de eenige die « geknield
gelukkig leeft » ; ieder ongerept mensch heeft behoefte aan
deemoed, aanbidding, dienstbaarheid : hij weet zich beheerd
door een oneindig Wezen dat hem mateloos bemint. Ieder
ongerept mensch blijft eenigszins een kind : een kind van God,
zijn Meester en Minnaar. In trouwe aanhankelijkheid zoekt hij
Gods liefde ; en de hedendaagsche mensch, voor wie de techniek,
de vooruitgang, het genot al het overige hebben verdrongen,
is daardoor ontredderd en geschonden.
Veilig en gerust, gaat de ongerepte mensch door veel wisselvalligheid. Door lente en winter, door dag en nacht... : hij
aanvaardt den voorspoed en ontcijfert den tegenspoed, die hem
tenslotte kostbaarder wordt. Edelmoedig en eenvoudig volgt
hij het wenden der wegen ; tot hij, terugblikkend op een langen,
avontuurlijken tocht, ineens het feillooze bereiken opmerkt van
Gods Voorzienigheid. « God schrijft recht in kromme lijnen. »
Zoo ziet hij het verleden ; zoo weet hij de toekomst : heel
zijn leven wordt een ongeschreven verhaal, vol van fonkelende
poëzie. Zoo ziet hij de levens van anderen : het weefsel van
hun beïnvloeding, vereeniging en scheiding : een machtig levend
tafereel op helderen achtergrond. Zoo ziet hij de geheele wereld
en geschiedenis : alles doorgloeid van Gods geheimnisvolle
barmhartigheid.
Gods Voorzienigheid speelt met licht en schaduw, geluk dat
zij bewerkt en lijden dat zij toelaat, vroomheid die zij doorstraalt
en boosheid die zij woekeren laat... tot deze plots opvlamt als
een brandend braambosch. Alles neemt zij op in een volmaakte
eenheid, in een perspectief die alles verklaart ; waarbij dit alleen
onbegrepen blijft : hoe de donkerte zelf kan worden de helderste
haard van licht.
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III
DE OORLOG is door Gods Voorzienigheid niet gewild, alleen
geduld ; zij neemt hem echter op in haar heilsplan.
Gods Voorzienigheid laat de ondergeschikte oorzaken inwerken; zij ontneemt aan den mensch zijn vrijheid niet. Als wij nu
terugdenken aan de moreele verwording der laatste jaren, hoe
kan het uitbreken van den oorlog ons nog verbazen ? Waar de
kiem van veel verwarring aanwezig was, daar moèst de verwarring zich openbaren. Ontzet staren we alleen op haar buitengewone uitbreiding en geweldige krachten ; vrees slaat ons
om het hart.
Maar nu reeds wordt het merkbaar : al de gevolgen zijn
geen kwade gevolgen. De levensversobering b.v., de zwaardere
toon die bij alles doorklinkt, de grootere ernst, het besef van
eigen onmacht. Wij praten niets goed ; doch alle kwaad is hier
betrekkelijk. « 't Zijn sterke beenen die de weelde kunnen
dragen » ; in de algemeene, alles doodende jacht naar plezier
was het wel eens goed dat veel genot verzwinden moest.
De levenshorizon wordt meer verscheiden, ruimer, breeder ;
de lucht wordt sterker. Lichtzinnige onbezorgdheid maakt
plaats voor vrees, vooruitzicht, voorzorgen, berekening. Het
kleine egoïsme en de burgerlijkheid voelen zich teruggedrongen ;
het woord heldhaftigheid, hoe gemakkelijk ook misbruikt, krijgt
weer klank. En nu men land en volk, huis en familie bedreigd
ziet, voelt en waardeert men weer die heilige banden.
Evenals alle lijden, verdiept de oorlog het leven : ernst en
moed, doorzicht en daadkrachtigheid vervullen weer hun taak.
Het woord offer wordt weer gehoord ; ieder oprecht mensch
weet nu dat er groote zaken bestaan, waarvoor men alles, zelfs
zijn leven, geven kan.
Na een periode van weelderigen vrede, waarbij de decadentie
alles aantastte, herstelt de oorlog de echte, de hooge waarden.
Te zeer zouden de genietende menschen zich aan de aarde
hechten ; opgejaagd weten ze weer dat er voor hen, hier, geen
blijvende woonplaats is.
Men antwoordt ons : « Die goede gevolgen zijn onaanzienlijk !
Mag men daarvoor de vreeselijke verarming, verwarring, verwildering vergeten : hoe de haat opflakkert, de wreedheid
onmenschelijk wordt, het avontuur triomfeert ; hoe de moreele
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en religieuze ontreddering de economische en materieele nog
overtreft ? »
Neen, de oorlog mag noch kán verdedigd worden ; maar zijn
kwaad is niet absoluut : op kleine schaal tenminste of op
verren afstand kan hij goede gevolgen hebben. Laten wij hem
een crisis noemen, een vervaarlijke en gevaarlijke crisis : dan
kentert het getij ; misschien zal, na langen tijd, een gezonder
toestand daaruit ontstaan. Wie afstand neemt, volgt het wisselend spel van voorbereiding en uitkomst : den oorlog ziet hij
in zijn stellige oorzaken en waarschijnlijke gevolgen. Voor de
wereld kan hij weinig keerera ; voor zichzelf en zijn kring kan
hij kiezen. Werkzaam, dapper, getrouw haalt hij, uit den oorlog
zooals uit den vrede, het allerbeste op. Met grooter inspanning
geschiedt het ; de resultaten zijn ook aanzienlijker. Hoe kan hij
Gods Voorzienigheid dan miskennen, wanneer hij, zij het nog
duurder betaald, toch méér ontvangt?
In den natuurlijken loop der zaken kan een oorlog, hoezeer
ook van verre, toch een nieuwe lente inluiden ; hoeveel meer is
dat voor het bovennatuurlijke waar, — en hier pas raken we
het eigenlijke werk van Gods Voorzienigheid.
In een oorlog triomfeert de vernielende boosheid ; menschenlevens, traditie, welzijn worden verwoest ; dolle waanzin lijkt
velen te hebben aangegrepen. Gods liefde schijnt overwonnen
en verjaagd ; — zoo pas stijgt ze ten leven.
Want ziehier de diepe pracht van het christendom -- een
ergernis voor de heidenen, een onuitsprekelijk geluk voor wie
er deelachtig aan wordt — : het leeft in tegenspoed en vervolging, het leeft in oorlogstijd.
Het verbreidt zich niet ; wellicht integendeel ! Maar het leeft...
Het zuivert zichzelf en de harten, het verinnigt de levens, het
bewaart het diepst-menschelijke, het maakt de menschen tot
alle edelmoedigheid bekwaam, zelfs tot den dood.
Het vertrouwen in God leeft weer op. Zoozeer kan het, te
midden van bedreiging, het binnenste ontroeren, dat men zich
gelukkiger voelt dan toen men veilig zich bewoog.
Men bidt weer. Men weet nu waarvoor men zal bidden ; tegelijk geniet een schuchtere behoefte, anders verstompt, een teere
voldoening.
Bij wie getroffen is, vult het geloof de smart met een
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dankbare gelatenheid. Geen drank is zoo bitter, of de beker
bevat zoetheid : zoo verrassend van smaak dat men nooit van
zoo iets genoot.
Het tempert den haat, de onmenschelijkheid. En het groote
gebod der naastenliefde brengt velen tot heldhaftigheid, ook
buiten de slagvelden.
Het maakt den mensch bereid tot de grootste offers, blijmoedig gebracht. Niets bevordert zoozeer de mannendeugden en
de heerlijkste daden, als het licht en de vrede van een religieuze
overtuiging.
In het verborgen werkt het christendom in ; toevalligerwijze
ziet men slechts zijn resultaat. Maar dit is zeker : het kostbaarste van het menschenbestaan wordt er aanhoudend door
behoed. En waar de zichtbare bedreiging grooter wordt, grooter
wordt de onzichtbare versveerkracht.
Als heel de wereld door een oorlog verjongd kán worden, het
christendom wordt er altijd door verjongd. Het schrijdt naar
een nieuwe, dikwijls onopgemerkte overwinning; het beveiligt
het allerbeste ; het brengt helden en heiligen voort. Nog eens
wordt Christus gekruisigd ; nog eens verrijst Hij van de dooden.
* * *

Gods Voorzienigheid heeft den oorlog niet onmogelijk gemaakt; zijn uitbreken, nu en dan, lijkt in den normalen gang
van zaken nog besloten te liggen. De christelijke geboden van
naastenliefde en gerechtigheid vermogen het evenmin hem verwijderd te houden : daartoe leeft de christelijke overtuiging, bij
de machthebbers, te weinig intens. Maar Gods Voorzienigheid
trekt alles tot zich, gelijk Christus het deed op het kruis. Geen
enkel aardsch onheil is louter verlies : op de akeligste puinen
rijst het mooiste monument ; en, in het algemeen beschouwd,
moeten er onheilen plaats grijpen, opdat heldhaftigheid en offer
het hoogst zouden opvlammen.
Ontzet staren wij naar de allervreeselijkste verwoesting die
oorlog heet. Wij hunkeren naar vrede ; naar ons beste vermogen
werken wij mede om hem te bewaren of te stichten ; daar bidden
we ook voor. Wanneer de vrede dan uitblijft, buigen we het
hoofd : deemoedig en dankbaar aanvaarden we onzen zwaarderen plicht. Zoo doen we stijgen, in en rondom ons, het zuiverder, intenser, hooger en machtiger leven dat zich aanpast bij
het gevaar. Ook den oorlog maken wij tot een weldaad ; Gods
Voorzienigheid laat hem daarin verkeeren.
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Jan Sobieski
door Prof. Dr. 0. FORST de BATTAGLIA
Toen, voor meer dan 250 jaar, de zegeberichten van het
christelijk leger zich door Europa verspreidden, en verder nog
tot in Azië en Afrika, ja tot in de nieuwe wereld doordrongen,
was met alle wapenfeiten de naam verbonden van den Koning
der Polen : Jan Sobieski. Aan hem werd hoofdzakelijk de verdrijving van de erfvijanden der christenheid toegeschreven, en
in honderden gedichten en propagandabladen werd zijn lof uitgebazuind. Op gedenkpenningen prijkte zijn beeldenaar naast
dien van den Keizer en van den grooten Innocentius XI, den
geestelijken aanvoerder en bereidwilligen geldschieter in den oorlog tegen de Turken. Koningin Christina van Zweden verklaarde
dat alle vorsten het behoud van hun kroon en van hun leven
te danken hadden aan den Poolschen heerscher, en de Paus,
in een breve aan zijn « teergeliefden zoon », schreef hem : « Uw
onverwinbare moed, die het gemeenschappelijk heil heeft bewerkt, op een oogenblik waar reeds alles verloren scheen, moet
onsterfelijken roem bij ons allen oogsten. In de annalen der
Katholieke Kerk zal uw naam als een der meest doorluchtige
genoemd worden, en onvergankelijk zal hij blijven leven in de
herinnering van alle geloovigen. »
Honderd jaar later omkranst dezelfde aureool van roem
nog steeds onverbleekt het hoofd van Sobieski. Karel XII beweende bij zijn graf den grootsten veldheer van zijn eeuw, en
Clausewitz nog noemde den bevrijder van Weenen een der
grootste militaire genieën van alle tijden. Eerst in den loop
der XIXe eeuw kwam eenige weifeling in dit oordeel binnensluipen. Deze twijfel groeide stilaan, en onder den invloed van
de steeds scherper wordende Duitsch-Poolsche tegenstelling
ontstond tenslotte een onoverbrugbare kloof tusschen de Poolsche opvatting die de traditie getrouw bleef, samen met de
Fransch-Engelsche visie die tot uitdrukking kwam in de biographieën van Salvandy en Morton, eenerzijds, en de Duitsche
opvatting anderzijds.
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De weg naar den troon
Wie was dan toch die Jan Sobieski ? Zooals altijd wordt die
vraag het best beantwoord door zijn afkomst na te gaan. Van
vaders zoowel als van moeders kant stamde hij uit een geslacht
van helden, die niets voor eigen bestaan, alles integendeel voor
dat van hun volk over hadden. Zijn eigen vader roemde terecht,
in een grafrede op een overgrootvader langs moeders kant, de
heldhaftigheid van dit voorgeslacht : « Hun eenig genot was
arbeid, vermoeienis, gevaar en offer, nachten slapeloos doorgebracht omwille van hun land ; de wonden in hun lichaam
droegen zij als een kostbaar aandenken aan hun heldenmoed.
Geen ander woord was op hun lippen, geen ander in hun hart,
dan dat van een « roemvollen dood », en dien dood zijn zij dan
ook gestorven. »
Marek Sobieski, Wojwode van Lublin, streed tegen de Russen,
Turken, Walachen en Tataren. Zijn zoon Jakob bracht het tot
eerste waardigheidsbekleeder van Polen, tot Kastellan van
Krakau. Hij was een ontwikkeld en welbespraakt man, die in
Parijs en aan de Duitsche universiteiten gestudeerd had, meerdere talen sprak en schreef, en zich de blijvende dankbaarheid
van zijn landgenooten verzekerde, door met succes als onderhandelaar op te treden bij het sluiten van een Turksch-Poolsch
vredesverdrag. Uit zijn huwelijk met Theofila Danilowicz werd
de latere koning Jan Sobieski geboren. Ook de Danilowicz waren
kampers tegen het ongeloof : als burchtheeren in het oostelijk
grensgebied waren zij in voortdurenden strijd gewikkeld met
Tataren en Turken. De grootmoeder van den Koning was de
dochter van den Poolschen opperbevelhebber Stanislaw Zolkiewski, die niet alleen als staatsman van formaat momenteel
de eenheid tusschen Moskou en het Poolsche rijk verwezenlijkte,
maar ook zijn legers tegen Zweden, Russen, Turken en Tataren
langen tijd zegevierend aanvoerde ; tot hij tenslotte, door zijn
muitende troepen in den steek gelaten en weigerend te vluchten,
op zeventigjarigen ouderdom door het zwaard der Turken
sneuvelde.
Voor den kleinen Jan, die den 17 Augustus 1629 op het slot
Olesko ten N. O. van Lemberg geboren was, bleef deze traditie
levende werkelijkheid. Zijn moeder bracht hem bij de graf-
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zerken in het naburige Zolkiew, en de spreuk prentte zich diep
in zijn geest, die hij op een dezer zerken gebeiteld vond :
Ex ossibus ultor. Uit mijn gebeente zal mij een wreker opstaan.
De zevenjarige knaap hoorde verhalen van een gruwelijken
moord, waarvan zijn oom bij de Tataren het slachtoffer was
geweest. In het ouderlijk slot toonde men hem de met bloed
doordrenkte kleederen, die zijn overgrootvader droeg op den
dag van zijn dood. Zoo versmolten in dat kinderhart de groote
gedachten van plicht, strijd, vaderlandsliefde, christelijke trouw
en bewustzijn van het « noblesse oblige », tot een onverbreekbare eenheid.
In zijn groote lijnen en zijn grondhouding was dit karakter
reeds gevormd toen vader den levenslustigen, onbehouwen jongen naar Krakau op school zond, om er wetenschap en goede
manieren te leeren. Beide vond hij aan het St.-Anna-gymnasium;
aan de universiteit werden ze voort ontwikkeld voor zoover
dat toentertijd in Polen mogelijk was. Daarop vertrok Jan met
zijn broer Marek, om zijn opvoeding buiten de grenzen te voltooien. Jakob Sobieski gaf zijn jongens uitvoerige raadgevingen
ten beste ; dubbel interessant zijn ze voor ons : als paedagogisch
dokument uit een tijd die aan opvoedkundige wijsheid niet
bijster rijk was, en als geestelijk testament van een vader die
zijn kinderen nooit meer zou weerzien. De jongelui bezochten
Duitschland, waar ze een gulle gastvrijheid genoten bij den
Zweedschen generaal Torstenson, kwamen naar Parijs en
maakten er kennis met de hoogste volmaaktheid van adellijke
vormelijkheid, burgerlijke cultuur en koninklijke hofpraal. Een
tijdlang diende Jan bij de beroemde musketiers. Daarna keerden de Sobieski's over Engeland en de Nederlanden naar hun
vaderland terug, terwijl ze zich ondertusschen volledig vertrouwd hadden gemaakt met de strategie (1647).
Die konden ze trouwens weldra aanwenden, want in Polen
woedde de strijd tegen Kozakken en Tataren, waarop een
onafgebroken strijd van vijftig jaren om het voortbestaan van
den Staat zou volgen. Marek sneuvelde enkele jaren later, en
Johann, die nu in bezit kwam van het geweldige erfgoed der
familie (1652) , leidde, tusschen de veldslagen door, een zorgeloos heerenleven, niet zoozeer in bandeloos zingenot — ofschoon
hij ook dit niet versmaadde — als wel in geleerde lectuur en
idyllische rijmelarijen ; hij teekent, musiceert, schrijft brieven
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la Sévigné, maar met iets van oostersche loomheid al te
gevoelig voor de charmes van het zwakke geslacht, nooit echter
:geheel verwijfd of wuft. Drie eigenschappen beheerschen reeds
:zijn natuur, welke hem later hoog boven dit leventje zullen
verheffen : eerzucht, dapperheid en weetgierigheid. Daarbij
leeft een stuwkracht in hem, die door geen afdwaling of zwakleid tot onmacht kon gedwongen worden : zijn diepe vroomiheid en zijn vaderlandsliefde. Eens reist Johann Sobieski, tijdens
een wapenstilstand, met een gezantschap naar Konstantinopel
en staat daar van aanschijn tot aanschijn tegenover zijn erfvijand (1654) ; eens ook begaat hij de zwaarste, schoon begrijpelijke fout van zijn politieke leerjaren : met andere groote
teerschappen sluit hij zich aan bij den koning van Zweden, den
vermeenden redder en werkelijken doodsvijand der Poolsche
onafhankelijkheid. Afgezien daarvan echter is deze jeugdperiode
van Sobieski een hooggestemd lied van mannenmoed in dienst
van zijn volk en een zeldzaam harde leerschool tot het leiderschap. Op zevenentwintig jaar onderscheidt hij zich in den slag
bij Warschau, die terecht als het uitgangspunt van den Brandenburgsch-Pruisischen krijgsroem geldt ; op eenendertig voert
hij het bevel over aanzienlijker eenheden, in den veldtocht van
1660 tegen Russen en Kozakken, een der schitterendste uit de
nieuwe geschiedenis. Bij de bestorming van Slobodyszcze trekt
hij de aandacht door zijn vermetelen durf. Dan echter valt een
lichte schaduw over deze krijgersloopbaan.
Burgeroorlog breekt los in Polen tusschen den trotschen
Georg Lubomirski, die het op de kroon gemunt heeft, en den grilligen, onberekenbaren Johann Kasimir, den laatsten koning uit
het huis Wasa. Sobieski strijdt in het koninklijk leger tegen
de rebellen, met wie hij nochtans voorheen bevriend was, en
onder wier leiding hij zijn eerste krijgslauweren bevochten had.
Hij kiest partij voor de gevestigde macht, niet zoozeer uit
loyaliteit, als wel omdat het overeenstemde met den wensch
van een heerscheres wie hij niets weigeren kon : « Marysienka ».
Het is de betooverend mooie Fransche : Maria Kasimira, de La
Grange d'Arquien, vrouw van den ongelikten Cresus Johann
Zamoyski en vertrouwelinge van Johann Kasimir's echtgenoote
Maria Louise Gonzaga.
Deze blinde onderworpenheid heeft men Sobieski, niet zon-
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der reden, dikwijls verweten ; en toch heeft men ongelijk hem
zijn warme, gloedvolle liefde voor deze aantrekkelijke, wonderbaar fijnbesnaarde en daarbij in-goede en innig hem toegewijde
vrouw euvel te duiden. Zelden pasten twee menschen, die uit
zoo verschillende kringen kwamen, zoo goed bij elkander en
waren ze aan elkaar gehecht met zulk een alles trotseerenden
hartstocht. Bij den aanvang was deze ontmoeting vol kuische
teederheid : Sobieski zag het vijftienjarige meisje en zwoer
bij zichzelf : deze of niemand. Maar de hooge politiek kwam.
tusschen hem en zijn liefde. Koningin Maria Louise Gonzaga
haalde er haar hofdame toe over, de hand te aanvaarden van
den rijken en machtigen Zamoyski. Ontgoocheld hield Sobieski
zich eerst op afstand. Dan echter vatte hij moed, en zonder
veel weerstand van den onverschilligen echtgenoot werd hij
(1661) openlijk de minnaar van Maria Kasimira. Beiden waren
zich het zondige van hun verhouding zeer goed bewust, en niet
zonder innerlijke wroeging stapten zij over de voorschriften
van Gods wet heen. Zij trachtten zich echter te verontschuldigen met een beroep op een hoogere, fatale macht die hen, als
Tristan en Isolde, in elkaars armen dreef. Een vreemde verlovings-ceremonie aan den voet van het altaar vereenigde hen
voor eeuwig in hun nauw verholen verbond. Heerlijke minnebrieven, nu eens jubelend dan weer klagend, of mokkend en
dan weer fleemend, werden tusschen de geliefden gewisseld.
Dit literair unicum werd ons, niet bij toeval, maar door de zorgen
zelf van de vrouw die ze schreef en ontving, de eeuwen door
bewaard. Als ooit het breken van huwelijkstrouw verontschuldigbaar kon lijken, dan was dit hier toch wel het geval ; waar
de vrouw zich als slachtoffer beschouwde van ompraterij, dien
ergsten vorm van moreelen dwang; en de man blindelings hopen
bleef op een wonder, dat zijn zonde in plicht, zijn onrecht in
recht zou doen verkeeren. Het wonder deed zich inderdaad voor,
en wel op de meest natuurlijke wijze. Zamoyski, de ongewenschte
echtgenoot, dronk zich letterlijk dood. Andere driften hielpen
nog een handje bij zijn aftakeling, zoodat hij in 1665 het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Het voorwerp der aanbidding, Marysienka, was vrij, en nog voor het rouwjaar ten einde
liep, was Jan Sobieski, eerst bij fakkellicht in het geheim —
een publiek geheim natuurlijk —, later met vollen luister in
.
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tegenwoordigheid van het koninklijk paar, met haar in het
huwelijk getreden.
De gelukkige jonge echtgenoot was ondertusschen ook hoog
in rang gestegen. Weliswaar had hij in den burgeroorlog tegen
Lubomirski zijn eigen militaire reputatie voor de troonsbestijging den eersten en eenigen klap toegediend ; in ruil daarvoor
echter had hij de titels veroverd, eerst van Grootmaarschalk
(of eerste minister) , daarna van Opperbevelhebber der koninklijke legers. Lubomirski stierf, de binnenlandsche vrede werd
voor korten tijd hersteld en Sobieski kon zijn eerste groote
wapenfeit tegen een buitenlandschen vijand verwezenlijken.
Turken en Tataren deden een inval in Polen (1667). Met een
behendig gekozen positie hield Sobieski bij Podhajce stand
tegen een groote vijandelijke overmacht, tot de vermoeide
tegenstander in een handig voorgesteld vredesvoorstel toestemde. De vrede werd gesloten zonder dat Polen er iets van
zijn grondgebied bij inboette.
Als het jaar daarop (1668) Koning Johann Kasimir, het
regeeren moede, en er trouwens onbekwaam toe geworden door
den dood van zijn veel begaafdere echtgenoote, besluit de kroon
neder te leggen, is Sobieski de lieveling van den adel geworden,
de afgod van het leger en een der markantste persoonlijkheden
in de Poolsche diplomatie. Het interregnum dat volgde gaf aanleiding tot strijd tusschen de partij des Keizers en die van
Frankrijk, waartoe Sobieski krachtens zijn huwelijk behoorde.
De grootmachten konden er maar niet over eens worden wie
de voorkeur zou krijgen : de Franschman Condé ; de officieele
kandidaat van den keizer, de Paltsgraaf van Neuburg, of de
geheime beschermeling van het Weener hof, de jonge Hertog
van Lotharingen. De keuze van de massa viel echter eerder
onverwacht uit : zij vestigde zich op den onbeduidenden, tot
armoede vervallen vorst Michael Wisniowiecki, uit het oude
koningshuis der Piasten. De nieuwe monarch huwde weldra
met een Aartshertogin en gaf aldus aanleiding, gedurende heel
den duur van zijn overigens korte regeering, tot een verbitterden tegenstand van Frankrijk en zijn handlangers. Sobieski geraakte daardoor in de rangen van de oppositie, nam deel aan
samenzweringen, en trachtte tevens zijn goed hart en zijn
vaderlandsliefde te sussen, door zijn medeplichtigen afschrik
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in te boezemen voor een burgeroorlog. Steeds ook was hij de
eerste, om de hand der verzoening te reiken, zoohaast bemiddelaars zich tot hem wendden. Wisniowiecki was er
de man niet naar, om zijn land tegen de telkens vernieuwde
aanvallen van de Turken te beschutten. Het verwante hof van
Weenen steunde hem maar zwakjes : de keizer had immers
zelf de handen vol met oorlogen tegen Lodewijk XIV. De
oppositie van 's lands grooten hinderde hem voortdurend, de
groeiende anarchie bemoeilijkte nog de situatie, en daarbij
was hij, trots al zijn goede bedoelingen, geen held en geen
leidersfiguur. De verfijnde, modieus gekleede, ietwat ziekelijke
vorst verbleekt dan ook naast zijn manhaftigen, strijdlustigen
opperbevelhebber.
Sobieski houdt een ware zegetocht door Oekraïne (1671) , en
terwijl de koning machteloos toezien moet hoe een geweldig
Turksch leger de eenige, voor oninneembaar gehouden vesting
der Oostergrens, Kamieniec, na een korte belegering verovert
en hoe daarop de adellijke troepen, in plaats van te strijden
tegen den vijand, de rangen verlaten om de groote domeinen
te gaan plunderen, slaagt Sobieski er in met 5.000 man een
tienmaal talrijker Tatarenleger te verpletteren. 20.000 vijanden
sneuvelen, 40.000 Poolsche gevangenen worden bevrijd. En met
zijn kleine afdeeling ruiterij legt Sobieski den terugweg over
een afstand van 330 km. in tien dagen af, terwijl hij intussehen
nog een half dozijn overwinningen behaalt op de vijandige
legers. Deze veldtocht vindt slechts zijn weerga in den Napoleontischen tocht van 1814. Het is en blijft het schitterendste
wapenfeit uit Sobieski's loopbaan. Maar de nederlagen van het
koninklijk leger konden daardoor niet meer goedgemaakt worden. De vrede van Buczacz (1672) bezegelde Polen's vernedering : Kamieniec met geheel Podolië werd aan Turkije afgestaan
en Polen werd den sultan schatplichtig.
Voortaan kende de natie nog slechts één taak, deze smaad
uit te wisschen, het juk van den dwingeland af te werpen en
het verloren gebied terug te winnen. Wisniowiecki was daar
niet toe in staat. Het lot liet hem op het gepaste oogenblik
sterven. Den dag daarop had Sobieski, aan het hoofd van een
tuchtvol en heldhaftig leger, de nieuwe stuwing van den Turkschen vloed gebroken. De 11 November 1673 zag hem het
kamp van Hotin aan den Dnjestr veroveren. Dank zij zijn
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strategie, zijn tactische behendigheid, zijn politieke handigheid
— die den afval van de christelijke Moldau-Wala,chijsche hulptroepen van den sultan onmiddellijk voor den veldslag bewerkte
— had hij een overwinning behaald, zooals ze nog nooit door een
christelijk leger van een Staat op de bijna onverwinnelijke
Osmanen bevochten was.
Van Hotin was de weg naar den troon aangewezen. De diplomaten braken er zich den kop over, wien zij nu aan Polen
zouden opdringen. Ditmaal eischten de Franschen den Paltsgraaf von Neuburg, terwijl de keizer nu ook openlijk voor den
hertog van Lotharingen uitkwam. Maar het buitenland — aldus
Mme de Sévigné, de spreekbuis van de Fransche meening —
en de meerderheid van den stemgerechtigden Poolschen adel
in het binnenland, zagen in Sobieski den eenigen leider, die
Polen op een zoo critisch oogenblik kon redden. « Door dit tot
dat », stond op de kroningsmunten te lezen, die een zwaard en
een kroon vertoonden. En inderdaad was het krijgsroem van
den veldheer, die op 19 Mei 1674 de meeste Polen hun stem
deed verleenen aan Sobieski. Na twee dagen onderhandelen
met de aanhangers van den Lotharinger, en dank zij de vriendelijke toestemming van den Franschen gezant die eigenlijk gezonden was om de kandidatuur van den Paltsgraaf te steunen,
werd de nieuwe koning feestelijk erkend.
In plaats van zich onmiddellijk daarop, zooals het de gewoonte was, te laten kronen, bevredigde hij eerst de verwachtingen van zijn volk en brak op voor den strijd tegen de Turken,
die wederom de grenzen bedreigden. Op 24 Augustus 1675
dreef hij de Tataarsche ruiterij bij Lemberg terug, in een voortreffelijk geleiden bewegingsveldslag ; zooals altijd had hij
gestreden met een klein aantal uitstekende troepen, had hij
zijn eigen leven onbekommerd blootgesteld. Als overwinnaar
kon hij zich, na den vijand overal uit het land te hebben verdreven, op 2 Februari 1676 te Krakau laten kronen. Op den
Rijksdag drong hij er ten zeerste op aan, dat een sterk leger
zou worden op de been gebracht ; want onophoudelijk had Polen
te lijden gehad van de woeste invallen der Tartaren. De eigenzinnige massa echter, weinig geneigd tot belastingen en
krijgsdienst, kon hij nauwelijks hiertoe bewegen, niettegenstaande de droevige ervaringen van de vorige jaren. Reeds kwam
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weer een Turksch leger als een stortvloed op Polen neer.
Dadelijk rukte Sobieski tegen den aanvaller op. Bij Zórawno
herhaalde zich het schouwspel van Podhajce : koppig afweren
van de aanvallen van een overmachtigen vijand, in een zorgvuldig uitgekozen voortreffelijke verschansing ; een gepast
optreden als staatsman, zoodra de vermoeide vijand aan vrede
begon te denken.
Het bestand van Zórawno (1676) milderde den smadelijken
vrede van Buczacz in zoover, dat een herziening van de grenzen
in het vooruitzicht werd gesteld, en dat van oorlogsschatting
niet uitdrukkelijk werd gesproken. Nu was het er om te doen,
door een feestelijk gezantschap in Konstantinopel een vriendelijke overeenkomst met den gevaarlijken grooten nabuur te
beproeven.
Intusschen richtte Sobieski zijn aandacht naar de andere
grenzen. Door de Franschen hiertoe aangezet, die er alle belang
bij hadden de Turken met de Polen te verzoenen en beide
vereenigd tegen den keizer te keeren, dacht de Poolsche leider
er aan het verlies aan grondgebied in het Oosten door uitbreiding in het Westen te compenseeren. De zwager van Sobieski,
Markies de Béthune, en reeds vroeger de zeer geslepen gezant
Bischop Forbin-Janson, wilden volstrekt de toenmalige verwarring in Europa benuttigen, om den koning der Polen tot een
ingrijpen in den oorlog tusschen den Keizer en Frankrijk te
bewegen ; zij spiegelden hem een uitbreiding van zijn grondgebied voor ten zuiden van de Karpathen of in de richting van
Silezië, en verder de verovering van het Hohenzollernsche OostPruisen. Een geheim bondgenootschap werd gesloten (11 Juni
1675) ; zoo ondersteunde men, van Warschau uit, gedurende ongeveer vijf jaar de Hongaarsche opstandelingen tegen
Weenen, en maakte men aanstalten om samen met Zweden de
wapens tegen den Grooten Keurvorst op te nemen. Dergelijke
belangenpolitiek was in dien tijd doodgewoon. Het heeft dan
ook weinig zin er Sobieski een verwijt van te maken. Wat hem
van anderen onderscheidt, is dat hij alleen zich boven alle
intrigues en boven den blinden landhonger wist te verheffen.
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Het ontzet van Weenen
Niet omdat zijn geliefde echtgenoote, wie de waardigheid van
koningin eenigszins naar het hoofd was gestegen, door Lodewijk nv in haar ijdelheid was gekwetst ; ook niet omwille
van het lieve geld, heeft zich Sobieski, de kandidaat van
Frankrijk, de trouwe zaakwaarnemer der Fransche politiek,
tenslotte van zijn geallieerden afgewend. Hij heeft den moed
gehad om zijn geheel verleden als staatsman te verloochenen,
omdat hij zich in zijn verwachtingen voor het belang van Polen
en voor de gansche christenheid bedrogen zag. Hij besefte heel
duidelijk dat eenerzijds op de christelijke buurstaten land kon
veroverd worden, hetwelk ofwel voor Polen een mooie afronding
van eigen grondgebied zou geweest zijn (Oost-Pruisen) , ofwel
voor hemzelf, den koning, een versterking van zijn dynastie
(Hongarije als erfenis voor zijn zoon). Maar tevens zag hij
ook dat de Turken, de geallieerden van den Franschen koning,
in het Oosten steeds sterker werden ; dat zij, na een kort
bestand, Polen, hoezeer ook naar het Westen uitgegroeid, onder
hun heerschappij zouden hebben gebracht. Daarenboven bedreigden zij de christenheid meer dan ooit. De gemeenschappelijke
vijand had partij getrokken uit de oneenigheid, uit den dwazen
strijd van de westelijke naties, door geloof en afkomst, door
zeden en instellingen zoo nauw met elkaar verwant. Sobieski
wilde daar niet in betrokken zijn. Hij gaf gehoor aan den
pauselijken nuntius, die, naar opdracht van Innocentius XI,
met alle krachten er naar streefde in een gesloten front alle
christelijke staten te vereenigen. Hij liet zich door de onhandigheid en de koersveranderingen van de keizerlijke diplomatie
niet van de wijs brengen ; evenmin liet hij zich verleiden door
nog wo mooie beloften van de Franschen, uit hun zekerheid
nu even opgeschrikt.
Den 1 April 1683 werd het verbond van den Keizer met den
Poolschen koning onderteekend; hierdoor beloofden beiden
elkander hulp te verleenen tegen een aanval van de Turken.
De aangevallene zou door zijn geallieerden bijgestaan worden ;
de Vorst die zich bij het leger bevond zou het opperbevel voeren. De goedkeuring van den Rijksdag te Warschau had de
diplomaten van den Keizer en vooral Sobieski groote moeite
gekost ; de som van 66.000 gulden, naar gewoonte verdeeld,
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had geenszins, zooals men het wel eens heeft voorgesteld, dezen
uitslag kunnen bewerken. Want deze som was gering in vergelijking met hetgeen de Fransche staatskas voor de kleinste
diensten aanbood ; en nauwelijks een dozijn personen ontvingen, naar de welbewaarde lijst het duidelijk aangeeft, groote
bedragen. In dien tijd beantwoordde zoo iets aan het hedendaagsche toekennen van ridderorden. Ook van den zoogenaamden koop van den Poolschen gewapenden bijstand is niets waar.
Keizer Leopold I beloofde weliswaar subsidies van een millioen
tweehonderd duizend Poolsche gulden ; maar, naar een nu juist
berekend overzicht, verslonden de uitrusting en de soldij van
het leger, voor den duur van den Turkschen oorlog in 1683,
meer dan dertig millioen Poolsche gulden. Ook in geval van een
overrijken buit, waren deze ontzaglijke kosten niet te dekken.
Het was veeleer een kruistochtstemming, een heilige ijver, die
den koning hiertoe aanzette, en die hij aan zijn eerst weigerige
landgenooten wist mee te deelen. Het is bijna een wonder te
noemen,glat bij een zoo moeilijk Poolsch bestuur, in zoo korten
tijd het leger gedeeltelijk nieuw aangeworven en gedrild kon
worden, gedeeltelijk geleid van de Podolische grens naar den
Donau. Sedert April 1683 hield Sobieski zelf een streng toezicht
over alle voorbereidselen ; nochtans waren de Turken nog ver, en
het leek niet uitgemaakt tegen wien zij zouden optrekken, zelfs
of zij werkelijk een oorlog wilden. Door zijn gezanten in
Stamboul uitstekend op de hoogte gehouden, twijfelde Sobieski
geen oogenblik aan den tocht tegen Weenen. Met heel zijn
energie vormde hij een hulptroep die in, den slag beslissend
kon optreden. Wat hij zich eens had voorgenomen, dat zou hij
tot het uiterste doorvoeren. Sobieski brak volledig met Frankrijk, wiens gezanten tegen de beslissing van oorlogvoeren
intrigeerden. Den leider van de Franschgezinde partij, Morsztyn,
een bijzonder begaafd staatsman en een fijn dichter, dwong hij
het land te verlaten, ofschoon beiden vroeger goede vrienden
waren geweest ; want Morsztyn steunde den weerstand tegen
de Heilige Liga met den keizer, hij onderhield met Frankrijk
een geheime briefwisseling.
Intusschen verschenen de Turken onder den Grootvizier Kara
Mustafa in Hongarijë, begin Juli waren zij voor de Raab; op
7 Juli kwamen zij zoo dicht bij Weenen dat de keizer in allerijl
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de hoofdstad verliet, en ineens doorvluchtte tot Passau. Niet
uit lafheid, zooals kwaadwilligen het voorstellen, maar om
staatsredenen was hij gevlucht : de persoon van den hoogsten
heerscher over de christenheid mocht niet gevangen genomen
worden ; en van het leger moest de keizer, omwille van het
opperbevel van Sobieski, zich verwijderd houden. De beproefde
overwinnaar van de Turken moest het leger toch aanvoeren :
alleen reeds om de betoovering die ook voor zijn vijanden zijn
naam omgaf ; ook omdat hij, anders dan de geleerde en vreedzame Leopold, een echt, een betrouwbaar veldheer was.
De hoofdstad verkeerde in een critischen toestand. Weliswaar
is ook de vrome legende niet waar, als zouden de vestingen
verwaarloosd en vervallen zijn geweest ; toch liet de verhouding
van de troepen tot elkaar het ergste vreezen. In de stad waren
nauwelijks 11.000 strijdbare mannen ; de rest van het keizerlijk
leger, het ontzettingsleger buiten de stad, onder bevel van
keizer's « generallieutenant », hertog Karl von Lotharingen,
bestond uit nauwelijks 20.000 man. Tegen deze troepen rukten
nu de ontelbare Turksche benden op. Wij zeggen « ontelbaar »,
want de getallen die tot ons zijn gekomen, ook de zoogenaamde
tellingslijsten, zijn niet betrouwbaar. Stellig waren er meer dan
honderdduizend strijders.
Zonder verbondenen, stond Weenen voor den ondergang. Uit
het Rijk kwamen stilaan 30.000 man. Met hen alleen ware het
ontzetten van Weenen evengoed onmogelijk geweest, als alleen
met de Poolsche hulp. De historische waarheid is, dat en
Duitschers en Polen de keizerlijke stad moesten bevrijden. De
Duitschers : Beieren, Franken, Saksen, kwamen op grond van
hun rijksverplichting en krachtens verdragen met de afzonderlijke Vorsten, destijds met de Keurvorsten van Beieren en Saksen
gesloten ; zij kwamen bereidwillig, begeesterd, vechtlustig en...
met het smachtend verlangen om de Polen te zien strijden van
wie men wondere dingen vertelde : met dezen geallieerden
trokken zij graag tegen de Turken op !
Van naijver en afgunst, geen spoor ! Vooral niet tusschen
den edeldenkenden Lotharinger en den edelen Sobieski. Integendeel, de luitenant-generaal van den Keizer drong er ten zeerste
op aan, dat de Poolsche koning, zoo spoedig mogelijk zou verschijnen en dit niet alleen omwille van de zeer welgekomen
versterking, maar ook om, dank zij zijn raad, den zege te
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verhaasten. De briefwisseling van den Hertog van Lotharingen
met Sobieski is bewaard. Vanaf den eersten dag heerscht een
ongedwongen vriedschap, een mannelijke genegenheid, zooveel
roerender daar deze twee mannen bij de laatste koningskeuze
in Polen tegenover elkander hadden gestaan. Ook met de
Poolsche bevelhebbers, vooral met Sieniawski, leefde de Hertog
van Lotharingen in de beste verstandhouding.
Sobieski vernam van den uit Weenen gezonden Graaf Thun
het uiterste gevaar waarin de stad verkeerde. De Graaf bad
hem met aandrang om dadelijk op te breken. Zonder dralen
kondigde de Koning aan, dat de Polen half Augustus ten oorlog
zouden trekken. Het kon niet eerder gebeuren, want de oudste
troepen waren bij Kamieniec verzameld tot dekking van het
koninkrijk tegen een mogelijken Turkschen inval, en de
nieuwe lichting moest eerst uit de legerplaatsen samengetrokken worden. Den 18 Juli verlaat Sobieski Warschau ; den
25 is hij op de bedevaartplaats Czestochowa om den zegen
van 0. L. Vrouw af te smeekgin ; den 28 is hij in Krakau.
Gedurende zijn reis overstelpt hij Lotharingen met bezorgde
vragen en bidt hij om aanwijzingen. In een brief van den 31 Juli
bedankt hem de opperbevelhebber van den Keizer zeer hartelijk;
met vreugde verzekert hij : « onder het Kommando van Uwe
Majesteit zal het leger der christenen den erfvijand verpletteren ». Ook de Keizer stelt « met dankbaar gemoed de snelheid,
van de hulp » vast. In den loop van Augustus bezorgt Lotharingen aan Sobieski uitvoerige berichten omtrent de positie
van den vijand en het oorlogsterrein; zoo kon het krijgsplan
bij voorbaat uitgewerkt worden. Steeds opnieuw bezweert hij
den Koning dat hij, ja, zelf zou komen : « opdat Uwe Majesteit,
door zijnen glorievollen naam die altijd de schrik van alle
Osmanen was, deze van de belegering zou doen afzien ». Ook
de andere Duitsche Vorsten leefden met den koninklijken opperbevelhebber op goeden voet. Frederik Willem, de Groote Keurvorst, wiep politieke redenen beletten zijn soldaten naar het
christenleger te zenden, bekende toch : « hij zou graag onder
Sobieski gevochten hebben » ; met de Keurvorsten van Beieren
en Saksen was de verstandhouding uitstekend. De laatste dagen
voor zijn afmarsch uit Krakau bestudeerde Sobieski de landkaarten welke Lotharingen hem gezonden had; den 15 Augustus brak hij met zijn Poolsch leger op. Lotharingen verademt.
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Den 19 Augustus heeft hij aan Sobieski geschreven, dat hij
belangrijker is dan een gansch leger ; den 21 verzekert de
luitenant generaal van den Keizer dat hij nu zeker is van de
overwinning, want Sobieski nadert En Leopold stroomt over
van vreugde : « ik wilde met dezen brief u mijne dankbaarheid.
betuigen », zoo luidt het den 24 Augustus. Den 31 van dezelfde maand ontmoeten Koning en Hertog elkander bij Oberhollabrunn ; van het eerste oogenblik af bestaat tusschen hen persoonlijke sympathie. De Pool heeft hun eerste onderhoud
treffend voorgesteld : hoe men bij het wijn drinken spoedig
intiem werd, hoe de Hertog van Lotharingen, niet gewoon te
drinken, in een steeds luidruchtiger opgeruimdheid tenslotte
mijn vroegeren mededinger vroeg, hoe men « vader » in het
Poolsch zei, en dan steeds opnieuw het lastige woord herhaalde :
Sobieski was zijn, Lotharingers, vader. In den krijgsraad van
Stetteldorf, den 3 September, werden de laatste schikkingen
voor den slag getroffen, met de eensgezindheid die tot na den
beslissenden afloop aanhield en door niets verstoord werd. De
Koning der Polen, de Keurvorsten, Lotharingen, de generaals
van den Keizer verzaakten aan eigen wenschen en plannen :
het ging tegen den aartsvijand. En het hof te Passau stelde
zijn hoop, naar het getuigenis van den Venetiaanschen gezant,
op hem « die gewoon is den hoogmoed van de barbaren te
breken en te overwinnen ». Daarom, en daarom alleen, daar hij
Sobieski als den uitverkoren leider aanzag, bracht Keizer
Leopold het zware offer : niet er bij te zijn wanneer men zijn
Weenen bevrijdde.
-

Wij zullen hier niet weer den slag vertellen die het lot van
West-Europa bezegelde, en dit met het kruisteeken. 70.000 man
hebben, volgens een wel doordacht plan, in één charge de
minstens even sterke Turksche legers op de vlucht gedreven
(dat de legertros, op zichzelf waardeloos, de Osmanen van geen
nut was, is zonneklaar ; ook zonder dezen echter mag men
nauwelijks van een groote overmacht van het ontzettingsleger
spreken). Van 's morgens 6 uur tot 's avonds 7 uur (12 September 1683) rukten de geallieerden, van de hoogten van het
Weenerwoud naar de muren van Weenen ; als ware het op
het oefenplein, zoo verdreven zij den vijand uit zijn sinds lang
ingenomen stellingen. Met den linkervleugel beginnend, dan
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in het centrum aanvallend en ten slotte met den rechtervleugel
den definitieven stormaanval wagend, behaalde het schitterend
beleid de zege, zonder overgroote offers van eigen manschappen; doch ook zonder dat de verliezen der Turken die bij Hotin
nabijkwamen (daar ontsnapte slechts een klein deel van het
geheele leger) . De grootsche praestatie van alle medestrijders
honderdvoudig naar voren gebracht. Het ware dwaas en
onrechtvaardig, de eenen tot nadeel van de anderen te loven.
Ook het aandeel van Sobieski en van Lotharingen, bij het
gemeenschappelijk voorbereide, gemeenschappelijk uitgevoerde
plan, kan onmogelijk afgebakend worden. Men moet niet verder
gaan dan hetgeen graaf Schlitz-artz, een ooggetuige uit het
Rijk, heeft gezegd : « durch einmilthiges Concert und admirable gute Ordnung ist Wien befreyet worden ».
(Wordt voortgezet.)
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Oriëntatie in het Joodse Probleem
door P. CONSTANTINUS 0. M. Cap.

k de volgende beschouwing zal het niet gaan over wezen,
oorzaken, gevolgen van het Joodse probleem. Daarvoor mag
verwezen worden naar mijn pas verschenen boek « Wij trekken
door de dagen » (Paul Brand, Hilversum, 1939). Doel van dit
korte opstel is vooral, aan te tonen, waar de fouten schuilen
van een minder juiste beoordeling der Joodse kwestie en
waarom er, jammer genoeg, in katholieke kringen zo'n verwijdering bestaat tussen groepen, die elk het Joodse probleem
trachten op te lossen.
Immers het zou zo heerlijk zijn, wanneer men komen kon
tot één gemeenschappelijke katholieke kijk op dit vraagstuk ;
terwijl daarentegen de verhouding tussen genoemde groepen
nu soms zo scherp is.
Een zekere ijver voor de katholieke zaak, en een zekere
verontwaardiging over niet te loochenen praedominantie is den
felsten antisemiet immers niet vreemd. Zijn actie vindt in den
regel haar aanleiding in warme sympathie voor het katholieke
volksbelang, en in een hartstochtelijke genegenheid voor de
normale, gezonde groei van het burgerlijke leven in de staat.
Des te betreurenswaardiger is het dan, wanneer die actie
excessen vertoont, welke haar juist daarom onhumaan en
onkatholiek maken, en dat men zijn toevlucht neemt tot
radicalisme, waar ongetwijfeld radicale actie nuttig en nodig
kan zijn.
Juist dit schept verwijdering tussen de groepen, welke, ieder
voor zich, hun activiteit ontlenen aan het constateren van
dezelfde excessen, en die elk de normalisering beogen van een
uit zijn evenwicht gewrongen toestand, maar die uiteengaan
zowel in het opzetten der theorie, als in het toepassen der
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middelen ter verbetering. En de verschillen tussen beide richtingen zijn zo groot, dat de ene richting op alleszins verantwoord katholiek standpunt staat, de andere daarentegen in
mindere of meerdere mate ingaat tegen de leer en de praktijken
der Kerk.
Er zijn in de jaren, die achter ons liggen, bij de Nederlandse
« Commissie voor Israel » (een onderafdeling der interdioecesane Apologetische Vereniging « Petrus Canisius ») heel veel
brieven binnen gekomen, waarin haar verweten werd, dat zij
geen open oog had voor de perversiteit van het Jodendom, en
dat zij te naief was om te bespeuren, wat helderder geesten
waarnamen in de Joodse activiteit. Volledigheidshalve moet
hieraan toegevoegd worden, dat deze verwijten nooit van
kerkelijke zijde kwamen en ook, dat het archief der Commissie
heel wat documenten van perversiteit bezit.
De voornaamste gronden der beschuldiging waren o.a. de
volgende : De Commissie geloofde in de oprechte bekering
van Joden, — zij neemt overal stelling tegen antisemitisme en
radicalisme met betrekking tot de Joden.
Men vergat bij deze beschuldigingen eraan te denken, dat
Rome insgelijks tegen antisemitisme en radicalisme is, — dat
alles, wat genoemde Commissie deed en doet, altijd geschiedt
onder hoge goedkeuring der kerkelijke overheid, en dat al haar
publicaties gewaarborgd zijn door Bisschoppelijke censoren.
Tegenover deze handelwijze valt het op, dat geen enkel werk,
tijdschrift of blad met een anti-Joods radicalisme of van uitgesproken antisemitisme verscheen of verschijnt met de goedkeuring van een Bisschoppelijken censor. Meestal verraden
deze of soortgelijke publicaties gebrek aan theologische en
exegetische scholing en een eenzijdige beschouwing van alles
wat betrekking heeft op het Joodse probleem. De vermelde
feiten dezer publicaties zijn voor het meerendeel waar, doch
worden veelal eenzijdig belicht, terwijl de middelen ter verbetering niet vrij te pleiten zijn van een zeker radicalisme, waar
een radicale verbeteringspoging ongetwijfeld de volle aandacht
verdient.
Het is zo jammer, dat heel veel goedbedoelde strevingen om
deze excessen zich houden buiten de kerkelijke richting. Het is
daarom van belang, het onderwerp nader onder de ogen te
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zien, als een poging, om de groepen dichter bij elkaar te
brengen.
Gaan wij de ingebrachte bezwaren wat nader ontleden, dan
schijnen ze tot de volgende groepen teruggebracht te kunnen
worden :
1. De onoprechtheid der Jodenbekeringen.
Men veronderstelt, dat, alwie gelooft aan de mogelijkheid
ener echte bekering onder de Joden, een waanidee koestert,
omdat men voor waar aanneemt (wat ook Luther, niet in zijn
vroegere, maar in zijn latere tijd aannam) , dat een Jood niet
oprecht te bekeren is, en zich hoogstens in schijn bekeert
(zoals in de 15e eeuw in Spanje en Portugal). Deze idee treft
men, meen ik, in veel kringen vrij algemeen aan. Men neemt
wel echte bekeringsgevallen aan voor vroegere eeuwen, voor
de dagen van S. Paulus, doch voor de moderne tijden schaart
men zich achter Luthers oordeel : « Ein Jude oder jildisch Herz
ist so stock-stein-eisen-teefelhart, dass mit keiner Weise zu
bewegen ist ».
2. Joods eigenbelang en antisemitisme.
Veelal meent men, dat, zo er (en dan zeer sporadisch) iets
goeds in het Jodendom wordt aangetroffen, dit goede doorgaans meer « schijn » is, en heel gemakkelijk zal worden uitgebuit tot Joods eigenbelang, zodra de tijd ervoor gunstig is.
Vandaar neemt men tegenover « den » Jood een houding aan,
die niet van een afkeurenswaardig antisemitisme is vrij te
pleiten.
3. Judeophile verblinding voor het slechte in den Jood.
Meerderen nemen aan, dat degenen, die zich kanten tegen
radicalisme en antisemitisme bij de Jodenbestrijding, in den
Jood op overdreven wijze het goede zien en de ogen kortzichtig
sluiten voor het enorm veel kwaad, door Joden op verschillend
gebied bedreven.
4. Onjuiste documentatie.
Niet zelden gaat men in de bestrijding van het Jodendom
volgens een bepaalde methode te werk. Men verschaft zich
een aardige schat van uitspraken, bij voorkeur uit de Talmoed
en de Sjoelchan Aroech (een uit de Talmoed pasklaar gemaakte
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handleiding voor dagelijks gebruik, maar met veel anti-christelijke toevoegingen) , verder van kerkvaders, kerkelijke schrijvers, Bisschoppen, Pausen (heel bizonder Benedictus XIV),
Provinciale Concilies en Dioecesane Synoden, van Monsignori
« die zeer goed thuis zijn in het Joodse vraagstuk », om te
bewijzen, hoe « de Kerk » denkt en, hoe dus elk katholiek moet
denken over den Jood. Ondertusschen durft men de boeken en
brochures, waarin deze stellingen geponeerd worden, niet voor
te leggen aan het oordeel en de goedkeuring der Kerk. Volgens
deze methode zijn de volgende werken geschreven en zonder
kerkelijk « imprimatur » gepubliceerd : « Zendbrief aan de
katholieke geestelijkheid der wereld », van prelaat Dr. Stanislaw Trzeciak, Warschau ; « Het Jodenvraagstuk » bij Lannoo
te Tielt (z. j.) ; « De Joden in de christelijke Samenleving »
door Dr. H. de Vries de Heekelingen (z. j.) te Oisterwijk (een
bewerking van « Israël, son Passé, son Avenir », te Parijs,
1937) ; « De Joodse Hoogmoed » van denzelfden schrijver (z. j.)
te Amsterdam ; verder vooral de dag- en weekbladen met
Nationaal-Socialistische strekking. Dat men zo zorgvuldig het
oordeel der Kerk vermijdt, is wel een bedenkelijk teken.
Het zal voor de lezers nuttig zijn, elk dezer vier punten wat
nader te verklaren.
1. De onoprechtheid der Jodenbekeringen.
Er zijn, vooral indertijd in Spanje, heel veel onoprechte bekeringen geweest, bizonder omdat met de bekering tot het
katholicisme toentertijd stoffelijke voordelen verbonden waren
en de katholieke Spanjaarden zelf te zeer met deze bekeerden
gecoquetteerd hebben.
Daar tegenover staat vast, dat in onze dagen Jodenbekeringen mogelijk en een feit zijn; — dat deze bekeringen (misschien
behoudens een uiterst zeldzame uitzondering) zéér oprecht
zijn ; — dat deze bekeringen evenzeer als de heidenbekeringen
door Christus worden verlangd (en dat dus het bekeringsapostolaat voor de Joden Hem even aangenaam is).
Wanneer men « heiden » bekeeringen vrij algemeen voor
oprecht houdt, dan is 't goed te bedenken, dat zéér véél moderne
Joden in West-Europa en in Amerika rassisch Jood zijn, doch
op godsdienstig terrein volslagen heidens of ongeloovig.
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Het is een voortdurende ervaring van de Commissie voor
Israel, dat zeer velen van deze Joden vanaf hun vroegste jeugd
in de huiselijke kring nimmer een enigszins godsdienstige
opvoeding kregen, of ook maar één ogenblik hadden leren
bidden, ófwel ze hadden op verdere leeftijd het weinige
hunner vroegere godsdienstigheid afgeschud, zodat ze als
volslagen heidenen in het jachtende leven stonden, waarin ze
vooruit wilden, — als heidenen van Jood-rassische afkomst.
Afgezien van deze geaardheid en een soms sterker volksbewustzijn dan anderen, zijn ze, inzake godsdienstige opvattingen, bij
het bekeringsonderricht, doorgaans op één lijn te stellen met
niet-Joodse heidenen, zodat het soms niet overbodig is, de
grondslag van heel de godsdienstige opbouw, het Godsbewijs,
te verstevigen. Het verdere onderricht aan zulke Joden behoeft
'dan doorgaans geen speciaal karakter in Joodse richting, tenzij
soms een tere behandeling van de erfzondeleer en juiste
vorming zijner raseigenschappen en volkstrekken.
De verklaring van de erfzondeleer eist, vooral ten overstaan
van den Jood, een heel bizondere takt, omdat niemand er zo
sterk van overtuigd is, als hij, dat (zoals Rabbijn M. Dienemann
zegt) « de mens de kracht tot het goede in zich draagt, en
maar in zover Gods geboden nodig heeft, om hem te tonen,
welke weg hij begaan moet. Ongehoorzaamheid aan het Godsgebod wordt soms in het vierde geslacht nog gestraft, echter
niet met genadenberoving, want bovennatuurlijke hulp bestaat
er niet. » « De ziel, die Gij mij gegeven hebt, is rein », zo bidt
de orthodoxe Jood dagelijks.
Over het algemeen zal een vrije, eerlijke uiteenzetting dezer
punten, concentrerend in een hoge gelijkheidsleer, een zielkundig kontakt scheppen, wat leidt tot een spontane, dankbare
openbaring van eigen ziel. Wij behoeven dan ook niet te twijfelen
aan de oprechtheid van Joodse bekeringen. Die oprechtheid
wordt over 't algemeen nog gewaarborgd door speciale moeilijkheden, die den Joodsen bekeerling wachten, bizonder van
de zijde van familieleden en familieomstandigheden. Een Jood,
die bekeert, zal er, als Katholiek, doorgaans niet beter op
worden in materiële richting; meermalen komt hij in moeilijker
positie zowel wegens familieomstandigheden, als wegens het
feit, dat sommige katholieke kringen niet zelden wantrouwend
tegenover hem blijven, gereserveerd en koel.
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De veronderstelling derhalve, als zouden minder edele bedoelingen achter hun bekering schuilen, strookt niet met de feiten,
die juist deze bedoelingen uitsluiten. Hoogstens « zou » men_
dit wantrouwen kunnen koesteren, bij een opvallende bewegingtot het Christendom in landen, waar een christelijke regering
(een Grieks-Orthodoxe zoals in Roemenië, of, een gemengde :
Katholieke-Calvinistische zoals in Hongarije) beperkende maatregelen overweegt tegenover een sterk Joods overwicht in een
christelijke staat. Het ligt dan zowel in het Joodse als christelijke belang, de oprechtheid dezer bekeringen zeer critisch ter
onderzoeken, wil men de Spaanse geschiedenis der « Conversos
en « Marranos » niet zien herleven. In België, Nederland, en
over het algemeen in West-Europa en Amerika loopt het niet:
zo druk en slechts in een uiterst zeldzaam geval had de
Commissie voor Israel het gegronde vermoeden, dat het bekeringsmotief niet oprecht was.
Terecht zou de vraag kunnen gesteld warden, of dit nu een
speciaal Joodse trek is. Onze grootstadzielzorg, zeker in NoordNederland, kent gevallen van verandering in geloofsrichting
onder Christenen uit het oogpunt van meer stoffelijke steun in
bepaalde omstandigheden, — en op kleiner schaal gebeurt iets:
dergelijks wel eens, waar het betreft een bedenkelijke opgavevoor het lidmaatschap van een of andere godsdienstige vereniging, welke daarmee charitatieve instellingen verbonden heeft
tot steun van haar leden.
Tegenover de hier en daar gangbare mening, als zou een
Jodenbekering nooit, of maar heel zelden oprecht zijn, staan de
velé feiten onzer naaste omgeving, feiten (onder controle der
Commissie voor Israel) van degelijke bekeringen, die soms zeer
zware offers hebben geëist. Bovenstaande uiteenzetting moge
ertoe bijdragen, aangaande bekeringen uit het Jodendom een_
opvatting recht te zetten, die ook zeer vaak gehuldigd wordt
in diep gelovige Ierse kringen aangaande bekeringen uit het
Anglicanisme.
,

,

.

2. Joods eigenbelang en antisemitisme.
Ons katholiek standpunt in de overgang van een Jood tot
het Katholicisme, alsmede de katholieke stellingname tegen
het antisemitisme sluiten niet in, dat men in den Jood niets,

:
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dan goed zou zien, of de ogen zou sluiten voor de werkelijk
vele ongerechtigheden, door Joden (maar ook door niet-Joden)
bedreven. Al zou men zulks willen doen, men zou in een levendig
kontakt met Joden al heel spoedig tot een andere bevinding
komen, en Joden zelf zouden het van velen hunner eigen rasgenoten getuigen. Het is noodig, vooral hier, het kaf van het
koren, het onkruid van de goede, edele tarwe te onderscheiden.
Dat nu is juist hét punt, waartegen het antisemitisme misdoet. De katholieke strijd tegen het antisemitisme gaat dus
tegen een noodlottige, onmenselijke en onchristelijke veralgemening, tegen de vervolging van den Jood, als Jood, op godsdienstige, rassische, politieke, oeconomische, culturele gronden.
Dit antisemitisme is altijd zeer scherp door de Kerk veroordeeld, eveneens dat antisemitisme, hetwelk in de middelen ter
bestrijding van werkelijke, door Joden bedreven excessen niet
de juiste maat houdt, en een onrechtvaardige, onmenschelijke
actie voert, in zover het « buitensporige » middelen zich veroorlooft, waar « rechtvaardige » middelen alleszins gewenst en
nodig kunnen zijn. Beide zijden van dit antisemitisme komt
men herhaaldelijk in boeken en bladen tegen, en vooral is het
te betreuren, dat de voorstanders der tweede groep antisemieten
het radicalisme der middelen huldigen. Deden zij het niet, ze
zouden niet ver afstaan van het katholieke standpunt. Juist,
omdat ze, afgezien van de bestrijdingsmiddelen, veelal een
juiste kijk hebben op de gevaren van Joodse zijde, slepen ze
zeer velen in hun radicalisme mee, en het is zo pijnlijk de strijd
te moeten aanbinden tegen deze doorgaans zo edel bedoelende
groep, die dan de andere zijde zo licht verkettert, of van
naieviteit beschuldigt. Bij deze tweede soort antisemieten wordt
een zuiver uiteengezet theologisch onderscheid vaak onmiddellijk daarna teniet gedaan door een onkatholieke hatelijkheid,
die den Jood, als zodanig treft en grieft. Zo lezen wij in de
Zendbrief aan de katholieke geestelijkheid der wereld », van
« prelaat » (Mgr., niet Bisschop) Dr. Stanislaw Trzeciak te
Warschau : « Niemand keert zich tegen de Joden, omdat zij
leden zijn van een of ander ras en van een of ander volk,
want er zijn ook onder hen eerlijke en eerbiedwaardige mensen »
(blz. 1) ; doch op de laatste blz. blijft er, in de praktische
toepassing, niets meer van deze distincties over, als de schrijver
besluit : « Als Jezus Christus, onze Heer, op zo ontroerende
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wijze de slechtheden der Joden heeft bestreden, kunnen wij
hetzelfde doen, en meer nog. Wij hebben zelfs de plicht
om te vechten tegen de misdadigheid en de helse plannen van
dit go d d el oo ze ras.» Het wordt ons ook begrijpelijk,
dat de Nazi-pers in Erfurt de redevoeringen van Trzeciak over
het Jodendom indertijd zeer hoog geprezen heeft. Bij bovengenoemde methode denkt men onwillekeurig aan Chestertons
woorden in « The Ball and the Cross » : « You start by hating
the irrational, and you‘ come to hate everything ».
Slechts dan kent de natuurwet het recht toe, om met de
schuldigen ook de onschuldigen te treffen, wanneer het algemeen belang de bestraffing der schuldigen eist en er inderdaad
geen ander middel is, dan waarmee ook de onschuldigen te
lijden hebben. Tegenover het Jodendom worden echter de meer
humane middelen, de rechtvaardige methoden meermalen over
het hoofd gezien, om onmiddellijk tot een onmenselijk radicalisme te vervallen.
In plaats van het versterken der R. K. Pers, der R. K.
staatkundige eenheid, der R. K. Organisaties, verzwakken en
verbrokkelen meerdere antisemieten door hun verdachtmakingen en hun eigen groepering deze zo noodzakelijke eenheid, die
heel wat meer tegen Joodse excessen zou kunnen doen met
rechtvaardige middelen, wanneer men onverdeeld in één sterke
groep naast elkander stond. Tegenover de Joodse pers-invloed
is de versterking der eigen katholieke pers nodig, ook door het
opzeggen van elk abonnement op de te laken persproducten ; —
tegenover de Joodse oeconomische invloed is de versterking
nodig der eigen organisaties, vooral van de middenstand, als
absolute eis ; — tegen Joodse invloed op politiek terrein is het
herstel der innerlijk verscheurde katholieke politieke eenheid
dringend nodig; — tegenover Joodse trusts is de vorming van
eigen corporaties het aangewezen middel, zoals geschied is in
Nederland door de N.B.C. Boerenbond. Deze maatregelen zijn
heel wat doeltreffender en rechtvaardiger, dan de radicalistische pogingen van antisemietische groepen, die daarenboven
door hun verzwakking der eenheid de tegenpartij bedenkelijk
in de kaart spelen.
3. Judeophile verblinding voor het slechte in den Jood.
Iedereen, die wat nader met Joden in aanmerking komt, zal
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bevinden, dat het een volk is van extremen op bijna alle gebied,
in politiek, oeconomie, godsdienst e.a. Men moet de innerlijke
Joodse eenheid werkelijk niet overschatten en het zou me niet
verwonderen, dat de innerlijke verscheurdheid can meer aan
het licht zal komen, wanneer de algemene bedreiging van buiten
vermindert. Op die gronden geloof ik nooit aan het « blijvend »
herstel van de Joodse politieke staat. Deze tweespalt is niet
van vandaag of gisteren, doch vertoont zich reeds in de
Hellenistische tijd, in de dagen der Macchabeërs, onder de
overheersing der Romeinen, en zelfs vlak voor Jeruzalems
ondergang. En juist de radicale, extremistische groepen zijn
het roerigste en laden het odium der niet-Joden op het hele ras,
zo zeer, dat de idee gevestigd wordt, alsof men maar héél, héél
zelden een goeden Jood aantreft.
Toch zijn er naast een groot aantal verstoffelijkte, agerende,
perverse elementen en groepen, zéér veel hoogstaande personen,
gezinnen en groepen, die ver boven de middelmaat uit steken.
En juist onder dezen vinden meerderen hun weg naar het
Katholicisme ; en juist dezen vinden het zo pijnlijk wanneer
ook zij betrokken worden in de aanklacht, die tegen de eerste
groepen terecht wordt ingediend. En zuiver onderscheid is
daarom nu vooral nodig, nu het leven, oppervlakkig gezien,
vaak de indruk wekt, alsof er onder de Joden geen goede meer
te vinden zijn. Dit komt, omdat de fijne elementen minder
opvallen in het dagelijkse leven, terwijl de radicale elementen
en groepen zich roeren op verschillend gebied, waar zij niet
zelden een leidersrol vervullen, zoals onlangs nog in het bekende
manifest ten gunste van het Neo-Malthusianisme, dat bijna,
uitsluitend door Joden ondertekend was en zolicht een algemene reactie tegen « den » Jood wakker roept.
Dit manifest of deze « Open Brief », van « de Nederlandse
Vereniging voor seksuele Hervorming », gericht aan de leden
van de beide Kamers der Staten Generaal was ondertekend
door de volgende personen, bijna uitsluitend Joden : Dr. J.
Valkhoff, voorzitter; H. Ide-Bottenheim, secretaresse ; J. Goudsmit-Geerkens, penningmeesteresse ; J. H. Goud, Prof. Mr. Dr.
Leo Polak, Mr. Dr. Benno, J. Stokvis, Dr. F. Wibaut, M. WibautBerdenis van Berlekom, leden. Zeer terecht schreef « De Maasbode » (Woensd.-avondbl., 2e bl., 25 Jan. 1939) onder de titel
« Wil men met geweld naar het Antisemitisme ? » het volgen-
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de : « Als het kleine percentage Joden onder onze landgenoten
zich geroepen gaat voelen om de toon aan te geven bij de
propaganda voor praktijken, waartegen een christelijk volk
zich verzetten moet en verzetten zál, dan hebben zij erop te
rekenen, dat dit verzet ook zal geboden worden. Het zal dan
niet gaan tegen de Joden, als zodanig, maar tegen de beginselen, die zij willen opdringen... Dit is geen antisemitisme, maar
het zal haast vanzelf tot antisemitisme leiden... »
Het zijn juist weer de provocerende Joden, die het Jodendom
de slechtste diensten bewijzen. Nu zou het een verkeerde Judeophile stemming verraden, daarvoor de ogen opzettelijk te
sluiten ; men zou door een exces van genegenheid misdoen,
mat het antisemitisme door een defekt misdoet. De juiste
houding ligt tussen deze twee in en grondt zich op een objectieve, eerlijke beschouwing.
Een juiste kijk op het Jodendom leert ons, dat niet alle
Joden, die zich orthodox noemen, goed zijn, evenmin als alle
Joden, die niet orthodox zijn, slecht of onbetrouwbaar genoemd
moeten worden. Het innige kontakt, ook met « ongelovige »
Joden leerde, dat ook in die kringen mensen zijn met een edele
levenshouding, en het kontakt met « orthodoxe » Joden leidde
niet altijd tot hoogachting, vooral niet, wanneer men (wat
echter aan 't verminderen is) zich nog schoeide op de hatelijkheden van de Sjoelchan Aroech. Het is immers een feit, dat
men zich, op grond van dat werk, heel wat tegen christenen
kan veroorloven ; doch het zou wederom een fatale generalisering zijn, indien men de ideeën « orthodoxe » Jood en « Sjoelchan-Aroech »-Jood zou vereenzelvigen. En zelfs de SjoelchanAroech-Jood is nog niet altijd aanhanger dezer afkeurenswaardige praktijken.
Joden zelf schrijven daarover : « Niemand zal zeggen, dat
de verschillende uitlatingen (van dat boek) er vriendelijk
uitzien... Het zijn antiquiteiten, die ieder in het licht van de tijd
en van de omstandigheden, waarin zij ontstaan zijn, mag
beoordelen » (Prof. Palache). « Veel bepalingen... zijn in deze
tijd niet meer in de praktijk : b.v. de wetten over koop en
verkoop, diefstal, roof, verloren en gevonden goederen, erfenissen, eden, getuigenissen, straffen, rente, banverklaringen,
invorderingen enz. » (Aldus in de inleiding op de uitgave van
Wilna, 1895). Gewenst echter ware 't, dat dit boek danig werd
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herzien en deze „in onbruik geraakte" bepalingen voorgoed
eruit geschrapt werden, want juist deze maken de Joodse
verhouding verdacht, en zijn niet zonder invloed op sommiger
handelwijze, o.a. N r 224 van het boek « Orach Chajim » (« Weg
ten leven ») N r 146, 153, 158 van « Yore Dea » (« Hij ontvangt
kennis ») , en N r 26, 156, 183, 225, 266, 267, 283, 348 e.a. van
< Chosjen Hammisjpat » (« Borstschild van het recht »).
Niet elke Jood is een Sjoelchan-Aroech-Jood en niet elke
Sjoelchan-Aroech-Jood is een aanhanger van deze en soortgelijke beginselen. Zo zijn er zeker meerdere Nederlandse Rabbijnen, die ertegen gekant zijn.
Gebrek aan dit noodzakelijke onderscheid verraadt de schrijver van het reeds gesignaleerde boek « Het Joodse Vraagstuk »
op blz. 87 en v.g. onder het hoofdstuk « Is de Sjoelchan Aroech
het wetboek der Joden ? » En omdat meerdere Rabbijnen zelf
verklaren van « ja », besluit de schrijver ten onrechte, dat ze
daarom ook voorstanders zijn der door ons gewraakte praktijken. Eenzelfde fout kan men constateren in de boeken van
Dr. H. de Vries de Heekelingen. Dat is geen eerlijke methode
en haar voorstanders missen het recht om degenen van een
Judeophile houding te beschuldigen, die een eerlijk, objectief
onderscheid maken zelfs tussen Joden, die de Sjoelchan-Aroech
volgen.
4. Onjuiste documentatie.
De meest hatelijke anti-joodse schrijverij treft men aan bij
degenen, die met een oppervlakkige kennis van wat historische
data en met een absoluut onvoldoende inzicht in het zo ingewikkelde Joodse probleem (dat uitgaat boven de natuurlijke
orde) zich het recht aanmatigen, hierin een beslissend oordeel
te spreken, en die dit oordeel trachten te staven met uit hun
historische omlijsting gerukte uitspraken van Pausen, Bisschoppen, Kerkvaders, kerkelijke schrijvers, Concilies, Synoden
e.a. Ze gaan letterlijk te werk volgens een methode, reeds door
Kardinaal Newman als « prejudice » bestempeld, waar deze
schrijft : « They have picked up facts at third or fourth hand,
and have gat together a crude farago of ideas, words and
instances, a little truth, a deal of falsehood, a deal of misrepresentation, a deal of nonsense, a deal of invention... » Zo beweert
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Dr. de Vries de Heekelingen over zijn boek, « De Joden in de
christelijke samenleving », dat hij uitsluitend steunt op Joodse
documenten en dat 80 Yo dezer documenten aan originele
bronnen zijn ontleend, en dat de Talmoedteksten nauwkeurig
geciteerd zijn. Een nauwkeurige studie van boek en bronnen
echter toont aan (volgens het bijna uitsluitende getuigenis van
schrijvers' eigen nota's) dat er van de 199 citaten in dit boek
niet 42 (zoals de schrijver heeft beweerd) , doch 80 uit de
tweede hand zijn. Meerdere door den schrijver geciteerde Talmoed-teksten staan niet in de Talmoed, maar in antisemietische
werken van Giinther, Bisschoff, e.a. (Zie o.a. « Apologetisch.
Leven ». Jg. 12, blz. 78 vg.)
Ongetwijfeld hebben meerdere, uit historisch en tekstueel
verband gerukte citaten van bovengenoemde personen, Concilies, Synoden, enz. vaak een algemene zin gaan ze, op zich
genomen, tegen « de » Joden. Doch ditzelfde geldt eveneens
van meerdere uitspraken van Christus Zelf in het Evangelie,
wanneer ze los, op zichzelf worden genomen, afgezien van het
milieu, de groep, waarvoor ze zijn bestemd. Zo o.a. Joann. II,
13-16; VIII, 42-47 ; Matth. XXIII, 3-13 e.a. Deze teksten worden
hier heel bizonder vermeld, omdat juist deze voorkomen in de
reeds meermalen genoemde « Zendbrief aan de katholieke Gees
telijkheid » van Mgr. Trzeciak. Gezien evenwel in hun juist
verband, hebben ze geen universele, maar zéér particuliere
betekenis, daar ze duidelijk bestemd zijn voor een bepaalde
groep.
Eveneens werd in genoemde « Zendbrief » een beroep gedaan
op het getuigenis van Paus Benedictus XIV, doch een zeer
nauwkeurige studie van de werken, acten, Encyclieken van
dezen Paus bewees juist het tegendeel van wat de « Zendbrief »
beweerde. (Zie hierover « De Bazuin » van 17 en 24 December
1937 « Paus Benedictus XIV en het Jodendom »).
Wanneer men verder Christus Zelf wil voorstellen, als zou
hij tegen « het » Jodendom, tegen « den » Jood zijn opgetreden,
vergrijpt men zich aan de eerbied, Hem verschuldigd. Christus
is in werkelijkheid de veroordeling zelf van het Antisemitisme;
Zijn voorbeeld was en is immer het veilige richtsnoer der Kerk
in haar houding tegenover het Jodendom. Zij, die van deze
handelwijze der Kerk afwijken, zijn in dit opzicht onkatholiek
en onchristelijk.
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Christus is niet tegen het Jodendom, maar tegen die groepen
en individuen, welke om hun daden strenge afkeuring verdienen,
ook als ze niet van Joodse afkomst waren geweest.
Overal in het H. Evangelie valt het ons dan ook op, hoe
Christus zuiver onderscheidt tusschen Joden en Joden, het
goede prijzend, het slechte lakend, maar nimmer het ras of
volk, als zodanig, op antisemietische wijze grievend.
Ook Joodse Rabbijnen is die edele houding niet ontgaan. Zo
schrijft o.a. Lewis Browne : « Deze Jozuah (Jesus) was een en
al goedheid en zachtmoedigheid, — behalve in enkele zeldzame
ogenblikken. Hij sprak niet alleen van Gods oneindige liefde
maar beleefde ze ook... De Zeloten legden het op het leven van
de Sadduceërs aan, de Sadduceërs waanden zich hemelhoog
boven de Farizeërs verheven en allen tezamen koesterden een
diepe minachting jegens het arme volk, dat huisde in de
sloppen van de steden of op het land een schamel loon verdiende... Tot een volk, dat van dodelijke haat verzadigd was, kwam.
Hij met woorden van liefde ». (« Wondere Waarheid ». Amsterd., 1926, blz. 109.)
Dit Christusbeeld van een Joodsen Rabbijn benadert meer
de historische werkelijkheid, dan dat van de antisemieten, en
het Christusbeeld van de « Wereldzendbrief », die Christus
voorstelt als den vervloeker van « het goddeloze ras ».
Karl Adam stelt in zijn monumentaal werk « Jezus Christus »
de vraag : « Hoe stond Jezus Christus tegenover de dingen en
mensen van de omringende wereld ? » Het antwoord wordt
opgebouwd op deze fundamentele beschouwing : « Reeds het
doelbewuste, buitengewone, zelfbewuste en mannelijke van zijn
verschijning verbiedt ons om Jezus in de rij van dromers en
dwepers te zetten. Het doet veeleer een uitgesproken aanleg
voor het rationele veronderstellen. Even intuïtief-artistiek als
de blik van Jezus is, zodra Hij de gehele werkelijkheid en haar
diepste en laatste zin omvat, even ongekunsteld, rationeel en
nuchter redenerend is zijn denken, als het gaat om het vaststellen van logische samenhang en betrekkingen, om de
zekerstelling en fundering van afzonderlijke waarheden. »
(« Jezus Christus ». Voorhout, 1934, blz. 99 vg.)
En dan wordt dit beginsel verder doorgevoerd in een meesterlijke, objectieve ontleding van Jezus' verhouding tot de
verschillende personen en groepen. Nergens een generalisering,
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overal een juist afwegen van feiten, personen en omstandigheden; zo o.a. tegenover de Sadduceën, die de verrijzenis loochenen, — tegenover die Pharizeën, welke zijn goddelijke afkomst
ontkennen, — tegenover die Pharizeën, die Hem zijn genezingen
op Sabbath verwijten, — tegenover hen, die zich overgeven aan
een verdraaide casu'istiek, — tegenover hen, die op formeeljuridische wijze de geboden verzwaren. Telkens opnieuw en
overal de strijd tegen het onrecht en het kwaad van individu
en groep, — nergens tegen de natie en het ras ; en het is een
smadelijke methode al deze uitspraken van Christus, losgerukt
van de omstandigheden, zo voor te houden, alsof ze een algemene zin hebben.
En naast het strenge optreden tegen de excessen van afzonderlijke groeperingen en personen een liefde voor Israel, die
nog op het hoge Kruis om vergeving bidden doet. « Ook Jezus'
liefdeboodschap, en juist zij, heeft in Jezus' werkelijkheidszin
en in Zijn mensenkennis haar juiste plaats». (K. Adam, T.a.p.)
Een antisemiet, die zich op Christus beroept, tot verdediging
van zijn werk, is, in het licht van Christus' verheven Persoon
en karakter, werkelijk een godslasteraar en nooit zal één
Bisschop lectuur als genoemde « Zendbrief » van zijn « Imprimatur » voorzien, wel echter veroordelen en afkeuren en, zoals
soms geschiedde, o.a. met Rohling, den schrijver suspenderen.
Vandaar de enorme vrees van zulke schrijvers voor Bisschoppelijke censoren, wat niet pleit voor de kerkelijke richting der
antisemietische leer.
* * *
Wij achtten het nodig heel bizonder onze katholieke intelleetuelen te oriënteren in enige punten omtrent een antisemietische
houding tegenover het Jodendom.
Hierbij behoeft men de ogen niet te sluiten voor het onrecht,
door Joden bedreven, doch men signalere het kwaad, de personen, de groepen zonder maatregelen te nemen tegen « den »
Jood ; zo deed ook Christus. Menige antisemiet echter verwaarloost de effectieve middelen tegen het kwaad (versterking der
katik pers, der staatkundige eenheid, der R. K. Organisatie),
en verliest zich in een afkeurenswaardige bestrijding van het
hele Joodse ras.
Antisemitisme verraadt altijd een gebrek aan degelijke kennis, aan juist onderscheid, aan « sensus catholicus », en is
onmenselijk, onchristelijk, onkatholiek.
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Arthur van Schendel
door Ellen RUSSE.

Zelden kan men van een auteur getuigen, dat hij zóézeer
zichzelf gebleven is, zoo uitsluitend één leitmotief behandeld
heeft in zooveel verscheidenheid van vorm, als bij Arthur
van Schendel het geval is. Van den eersten roman, Drogon
in 1896 tot den nieuwsten roman De Wereld een Dansfeest
in 1938 en in den verhalenbundel van 1939 Anders en Eender
is het noodlot, het tragisch, onafwendbare noodlot, het altijd
terugkeerend thema. Soms wordt het naar den achtergrond
gedreven, bijna onzichtbaar gemaakt door den stralenden
glans van zonnige weiden en zuidelijke steden, of wordt het
dreigend motief overstemd door de rhytmische deining der
wijde oceanen ; doch op een gegeven oogenblik voelt men
opeens de beklemmende aanwezigheid wederom nabij en beseft
men, dat het noodlot altijd aanwezig geweest is. Wonderlijk
zulk een bestendigheid en gebondenheid van levensvisie in
een oeuvre, dat zich over meer dan veertig jaren uitstrekt en
van e eneerbiedafdwingende productiviteit getuigt.
Maar er is meer wonderlijks in het werk van Arthur van
Schendel. Bij de meeste schrijvers spreekt men van een hetzij
gestage, of een snelle ontwikkeling van het talent, van een
langzaamaan rijper worden, van een uitgroeien tot een hoogtepunt, van een zeer merkbaar verschil tusschen de jeugdproducten en de kunstwerken op lateren leeftijd ontstaan. Bij
van Schendel doet zich echter het merkwaardig verschijnsel
voor, dat hij als jong schrijver reeds een gaaf kunstwerk
schiep, dat bij het verstrijken der jaren nog niets aan schoonheid en gaafheid heeft ingeboet : (Een Zwerver verliefd uit
1905) en dat hij 25 jaar daarna als man van middelbaren
leeftijd een roman publiceerde, die zóó anders was van vorm
en inhoud (alhoewel het noodlotsmotief er even sterk in weerklonk als in het jeugdwerk) , dat lezers en critici in koor
spraken over een verrassing. Het Fregatschip Johanna Maria
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luidde een geheel nieuwe periode in, die voortduurde tot de
auteur in 1938 zijn lezers een weer geheel nieuwe verrassing
bereidde door de publicatie van De Wereld een Dansfeest. En
tusschen deze elk op haar beurt verrassende verschijningen, die
elk in haar genre meesterwerken zijn, onverschillig of zij door
een twintig, een vijftig of een zestigjarige geschreven werden,
ligt de lange lijst der ruim dertig boeken, die tot nu toe het
oeuvre van Neerland's grootsten prozaschrijver vormen.
Hieruit blijkt wel, dat van Schendel over een benijdenswaardige vitaliteit beschikt en begenadigd is door een altijd
jong blijvenden geest, waardoor hij in staat is de jeugd van
verschillende generaties te boeien, hetgeen wel als een zeldzaamheid mag worden beschouwd. Indien men voor dit fenomeen een reden wenscht te zoeken dan kan deze alleen gevonden worden in het feit, dat van Schendel een droomer is,
een man, die heel zijn leven lang in verbeeldingen geleefd
heeft, eeuwig kind of dichter gebleven is, zelfs wanneer hij
de werkelijkheid beschreef. Er zijn boeken waarin hij de
meest rauwe realiteit van het leven behandelt : moorden,
diefstal, grijnzend gebrek, boeken waarin hij neerdaalt tot in
de kleinste bijzonderheden van het klein burgerlijk leven
(De Haarlemsche grutterszaak in Een Hollandsche drama en
de groententuinderij in De Grauwe vogels) maar zelfs zulk
een prozaische reëele omgeving wordt eerder doordroomd dan
doorleefd, zoodat hij tot in zijn thans naderenden ouderdom
nog altijd « de onnoozele jongen is met het roode strikje aan
den binnenkant van z'n hoed genaaid : het strikje, waarvan
men de beteekenis niet kende, maar toch iets in zat, dat men
gemakshalve tooverkracht noemt. » (Herinneringen van een
dommen jongen).
De raad, welke Willem Kloos den met Drogon debuteerenden twintig jarige meegaf : « Zoo door te gaan en te blijven
wat hij is, ernstig en echt », heeft van Schendel inderdaad
in praktijk gebracht.
« Te blijven wat hij is, » had Kloos gezegd. En als een van de
dingen die van Schendel was en steeds gebleven is, noemen
we allereerst zijn zwerver zijn. Hij heeft door vele landen
gezworven en met zijn geest door vele gebieden gevagebondeerd. Ten volle hiervan bewust, schrijft hij in de voorrede
van Avonturiers (1936) , het boek dat verhalen en schetsen
-
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bevat over de groote ontdekkingsreizigers Vasco de Gama,
Marco Polo, Columbus e.a. : « In ieder mensch, zij 't ook
heimelijk, dat hij het ontkennen zou, woont een zwerver, een
smachter naar het avontuur. Een ieder is in een hoekje van
zijn hart de ontdekker van een andere wereld. » En dat het
niet nodig was voor van Schendel om werkelijke reizen te
ondernemen ten einde zijn geest te laten vagebondeeren, bevestigt Johan Greshoff, wanneer hij in zijn kostelijk boekje (1)
over zijn vriend van Schendel noteert : « Het grootste genot
is het echter hem over zijn avontuurlijke jeugd en jongelingsjaren te hooren vertellen. Deze jeugdavonturen beleefde hij
echter niet door verre zwerftochten te ondernemen, doch binnen het kader eener stad : Amsterdam. Als kind al komt
van Schendel naar Amsterdam. Achteraf is gebleken van welk
kapitaal belang deze periode voor zijn ontwikkeling is geweest. Indien hij niet als knaap dagen lang door de oude
straatjes en stegen gezworven, niet « op het Y in bootjes veel
gevaren » had, zou hij zich later niet zoo heerlijk bewust
geworden zijn van zijn verknochtheid aan de stad en zou hij
zeker niet bij machte geweest zijn om het leven, den geest
en het onvergelijkelijke décor zoo onontkoombaar voor ons
op te roepen, als hij het in zijn laatste boeken doet. Hij heeft
van Amsterdam ook een anderen kant gekend : het Rembrandtplein, waar toen, in het reeds lang verdwenen « Mast »,
de jonge kunstenaars en hun zeloten zich verzamelden. Het
was een tijd van gisting, bont, wild ; met oneindig vele mogelijkheden, welke niet alle in vervulling gegaan zijn. Kunstenaars met groote gaven gingen er broederlijk om met schilderachtige mislukkingen. Dichters, wereldhervormers, tooneelspelers, schilders en fakirs droomden er gemeenschappelijk
van toekomstige glorie. Hier heeft hij zijn kennis omtrent de
psychologie der bohème opgedaan, welke hem later zoo wonderwel te pas kwam bij het schrijven van zijn Verlaine.
Het is door Greshoff ook dat wij eenige levensbijzonderheden
en data leeren kennen omtrent den auteur, bijzonderheden,
over de wijze waarop een schrijver leeft en werkt, die, wanneer zij goed gekozen en kiesch verteld worden, van kapitaal
(1) Arthur van Schendel door Johan Greshoff (Uitg. J. M. Meulenhoff, 1934).
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belang kunnen zijn voor een nadere aanraking met den mensch
en dus ook met de boeken, waar diens diepste wezen zich in
openbaart.
Zoo vertelt Greshoff ons daL, dat Arthur van Schendel
op 5 Maart 1874 te Batavia het levenslicht aanschouwde als
zoon van een hoofdofficier van het Nederlandsch-Indisch leger
te Batavia. Zijn jongensjaren bracht hij — zooals wij reeds
lazen — in Amsterdam door en schreef van • zijn dertiende
tot zijn achttiende jaar vele verzen en treurspelen. En reeds
op zijn negentiende jaar ontstond dat eerste werk van de
lange reeks die gepubliceerd zou worden en zijn naam als
voortreffelijk prozaist zou vestigen : Drogon, dat te Apeldoorn geschreven werd en drie jaar daarna in 1896 gedrukt
werd met plaatjes van Marius Bauer. Alphons Diepenbrock,
de toonkunstenaar en letterkundige, schreef er een zeer merkwaardig voorwoord bij, waarin hij de kwaliteiten der oorspronkelijkheid van visie in den jeugdigen schrijver prees. Van
Schendel brak terstond met de reeds tot een traditie geworden
schrijftrant der tachtigers, de « ouderen ». Daarom prijst Diepenbrock den debuteerende in de volgende woorden :
« Wat het verschijnen van een boekje als Drogon van den
heer A. v. Scheneld tot iets verblijdends maakt, is behalve
andere goede eigenschappen dit, dat de auteur nog iets anders
gedaan heeft dan « zien », « voelen » en « schilderen », en dat
hij schijnt begrepen te hebben hoe de ware « ziener » een
ander is dan hij die de zooeven genoemde (volgens sommigen
voornaamste) functies van een auteur met onverbiddelijke
halsstarrigheid als een ambt uitoefent. Te meer is het te
verwonderen en te prijzen bij een naar het schijnt nog jeugdig
schrijver dat hij zich niet heeft laten verleiden door de lieve
bekoring van enkele wanbegrippen, die sommigen der « ouderen » helaas, als het bolwerk hunner « vrijheid » vereeren,
en onder de idolatrie met het zintuigelijke zien en voelen
en schilderen, den ziener en voeler en schilder tot het lagere
plan van een van alle hoogere intellectueele inspanning en
moreele verantwoordelijkheid ontslagenen kunstanachoreet
zouden willen doen dalen.
En zoo al dezen « ouderen » eenig materialisme van welken
aard ook niet vreemd is, dan zou het werkje van den heer
van Schendel wel een teeken kunnen zijn van de aanwezigheid
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van een jonger geslacht, al ware het ook om geen andere
reden, dan dat hij de zinnelijke werking van zijn geslacht
niet in de eerste plaats zocht, zonder die daarom te versmaden. »
Drogon is een romantische vertelling uit den tijd der
ridderavonturen, toen de moedige burchtheeren wegtrokken
naar het Heilig Land en de opdringende Saracenen verjoegen.
Het hoort in zekeren zin bij de legenden der Tafel Ronde,
want er wordt gesproken over een Ring, dien de ridders
trachten te veroveren. De Ring bevat een wonderbare robijn,
waarin een druppel bloed van Christus versteende en ieder,
die door de fonkelende schittering van dezen steen beschenen
werd, ontving een bovennatuurlijke verlichting. Doch evenals
in de Graallegende en in de Sage van het Zwevend Schaakbord
(door Couperus zoo boeiend naverteld) is alleen de uitverkoren, wijze, reine, voortreffelijke ridder bij machte het wondere kleinood te vinden. Maar van Schendel heeft in dit zijn
eerste boek, niet de gaafheid en zuiverheid kunnen leggen der
ware ridderromans. Drongon is niet de « reine Tor », geen
Parsifal, geen ridder vrij van smet en blaam. Integendeel hij
is de « booze » ridder, die zijn leven niet zal kunnen verbeteren, doch telkens in nieuwe dwalingen, zonden en zwakheden
vervalt. Vervallen moet, want Drogon wordt door het noodlot
van het eene onheil naar het andere gedreven. Hij kan zich
niet vrij maken van de zonden.
Ziehier de eerste aanhef van het noodlotsmotief, dat heel
van Schendel's werk zal blijven beheerschen. Hoevelen zullen
we niet leeren kennen van zijn helden, die gebukt gaan onder
dat noodlot. In wezen, let wel in wezen, niet in omstandigheden, is er weinig verschil tusschen den tot zonden gedreven
ridder Drogon en den tragischen stakkerd Floris in de Haarlemsche kruidenierswinkel uit het Hollandsch Drama.
Vijf jaar van peinzen en werken gaan voorbij, vijf jaar ook
waarin het werkelijk zwerven begint. Van Schendel verlaat
Nederland en trekt naar Engeland, naar Stratford on Avon,
waar hij zich verdiept in het leven en werk van Shakespeare,
waardoor hij later in staat zal zijn een studie over den grootera
engelschen dramaturg te publiceeren. Doch niet alleen de
woonplaats van Shakespeare trekt hem aan, het land van
legenden en sagen : Wales oefent groote bekoring op hem uit.
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't Is te Pwllheli in Noord Wales dat van Schendel in 1903
zijn tweede boek schrijft : Een Zwerver verliefd. Had Drogon
de aandacht getrokken van letterkundigen en critici als Verwey, Kloos en Diepenbrock, met den mijmerenden zwerver
Tamalone stal hij de harten van het lezend publiek. Niet in
de half mythische sfeer der graallegenden plaatst hij zijn
nieuwen held, doch in een niet nader omschreven tijdperk der
italiaansche middeleeuwen, waarin steden elkander bestreden
en burcht vocht tegen burcht om macht en voorrang. In den
tijd ook toen in de kloosters kettersche gedachten gefluisterd
werden en het geestelijk gezag der priors ondermijnd werd.
En in dat tumult van gebeuren zwerft de mijmerende kloosterbroeder Tamalone rond, zingend en peinzend totdat —
zooals Verwey 't uitdrukt : « er een gemijmer in hem ontstond,
dat de sterkte kreeg van een opwelling. » En deze opwelling
is een onheilbrengende, ze doet hem een moord begaan. Tamalone, evenals Drogon door het noodlot gedreven, doodt de
vrouw voor wie hij een liefde is gaan voelen en den man, die
haar bezat.
Maar ondanks het tragisch slotgebeuren, welk een blijheid
van stralende zorgeloosheid, van vreugde over de schoonheid
van het doorzworven land, van ontroering bij het zien der
groene weiden en vlietende beeken ligt er in dit boek, dat in
het zuiverste proza geschreven is ! Van nu af aan is van
Schendel een auteur naar wiens werken men reikhalzend
uitziet.
De engelsche jaren — het zijn er tien in aantal — gaan
voorbij met lesgeven aan verschillende inrichtingen van onderwijs en het vervolmaken van zijn kennis der taal en letterkunde van het land. Deze kennis weet van Schendel daarna
in praktijk te brengen, door les te geven op een middelbare
school te Haarlem. Daarna vestigt hij zich te Ede en wijdt zich
voortaan geheel en uitsluitend aan het schrijven zijner boeken.
Het wonen te Ede wordt afgewisseld door vele reizen, naar
noord en zuid ; Denemarken, Spanje, Palestina en ook eenmaal
te samen met Jan Toorop naar Lourdes, toen de reeds tot
het katholicisme bekeerde schilder genezing ging zoeken bij
de grot der Moedermaagd. Na 1921 verliet van Schendel
Nederland en zwierf door Italië om zich ten slotte in Florence
te vestigen. Hier gingen zijn kinderen op school.

.ARTHUR VAN SCHENDEL

49

De vele reizen gaven stof tot het neerschrijven van menige
herinnering of tot voorstudie van de romans. Uit het vele
noemen we : Angiolino en de Lente, Der Liefde bloesems, het
tooneelstuk Pandorra, de schetsen over Oude Italiaansche
steden, dit zijn wel de voornaamste titels uit de zeer vruchtbare jaren die liggen tusschen Een Zwerver verliefd, Een
Zwerver verdwaald en de Florentijnsehe verhalen van 1929.
Zoetgevooisde middeleeuwsche verdichtsels, weemoedig door
het op den achtergrond luikend noodlot, diepzinnige gedachten, zuivere, poetische taal, een enkel maal afgewisseld door
een studie : Shakespeare, het minder geslaagde werk : De
Mensa van Nazareth en Verlaine.
Dat van Schendel zich aangetrokken voelde tot den tragischen franschen dichter is niet verwonderlijk. In het leven
van Verlaine vond van Schendel immers twee factoren, die
hij zelf sterk aanvoelde, ten eerste het noodlot van Verlaine,
dat wil zeggen zijn onderworpen zijn aan den demon van den
drank en dan de eigenschap om zijn persoon te kunnen ontdubbelen, wat wij de oude en de nieuwe Adam in een mensch
plegen te noemen. Bij Verlaine huist in zijn binnenste een
slecht mensch : Lèlian, die hem aanspoort tot kwade dingen.
Van Schendel heeft in zijn schitterende biografie vooral den
nadruk gelegd op die ontdubbeling. Dit is trouwens een nevenmotief in vele zijner werken, vooral in de korte verhalen is
er telkens sprake van dubbelgangers of van ontdubbeling.
Zoo beschouwd past de bijzonder gave en bezonken Verlainestudie volkomen in de lijn van het oeuvre van Arthur van
Schendel. Want, na het lezen der tot nu genoemde boeken,
kon men gerust beweren van Schendel's mentaliteit door en
door te kennen. Men wist in welke sfeer zijn gedachten zich
bewogen en in welk tijdperk hij zich bij voorkeur thuis voelde
(voor de romans was dat de nabloei der Italiaansche middeleeuwen). « Van Schendel was — zooals Anton van Duinkerken
eens zoo terecht opmerkte — tot 1929 altijd dezelfde gebleven.
Men wist nauwkeurig, welk genot men te wachten had, als
men een boek van hem ging lezen. In wezen was het altijd
dezelfde verrukking als in de boeken over den zwerver Tamalone. »
Maar toen kwam opeens de verbluffende verrassing : Het
Fregatschip Johanna Maria, een werk zoo door en door, zoo
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oer-echt hollandsch, dat men moeilijk gelooven kon dat het
uit de pen gevloeid was van den auteur, die nog kort te voren
Merona, Een edelman gepubliceerd had, ware 't niet dat proza
en stijl onveranderd gebleven waren. Het is een stoer boek,
een prachtig boek, dit verhaal over een hollandsche schuit,
een der laatste zeilbooten van de koopvaardijvloot. Het werkelijk ontroerend schoone in dit verhaal is de diepgewortelde
liefde van Jacob Brouwer, den zeilenmaker — later bootsman
— voor dit schip. Als onervaren handen het besturen, of
gierige eigenaars het de juiste verzorging niet gunnen, door
haastig na een ongeval onderdeelen te laten vervangen doorminderwaardig hout, lijdt Brouwer er onder als voelde hij
pijnen in zijn eigen lichaam. Zijn innige wensch, zijn hoogste
streven is dan ook het vaartuig in eigendom te bezitten. Het
wordt een hartstocht om te sparen en met alle middelen,
geoorloofde zoowel als door de ongeoorloofde van den smokkelhandel, voldoende geld voor de koopsom bijeen te brengen.
Maar — en hier voelen we wederom het noodlot — als hij zijn
wensch eindelijk in vervulling kan brengen, is hij al oud
en het schip zoo oud, dat het in verval raakt. Slechts één
reis maakt hij met zijn eigendom : de laatste thuisreis, dan
ligt het schip voor goed verankerd, gemeerd aan de Dijksgracht te Amsterdam, waar de oude Brouwer er Zondags
zijn zuster met haar kinderen ontvangt en hen in de kajuit
tracteert op versnaperingen.
Al beleeft dit schip met zijn wisselende bemanning, kapi
teins en eigenaars tallooze avonturen en al zwerft het langs
verre kusten en over wijde oceanen, het boek blijft door alles
heen hollandsch. Het is alsof van Schendel na zijn jarenlang
verblijf in de zonnige landen, opeens hetzelfde heimwee gevoeld heeft naar het triestige noorden dat Timmermans ons
zoo heerlijk teekent in zijn Breughel, wanneer de schilder
in Sicilië op een rots zit boven een knalblauwe zee en dan
een schip ziet uitvaren naar het noorden. De strakke onveranderlijke kleur van zee en lucht doet hem opeens hevig,
onweerstaanbaar verlangen naar de besneeuwde velden en
steden van Vlaanderen, zooals Dickens in zijn Pictures from
Italy met Kerstmis een ondraaglijk verlangen krijgt naar
den dikken ondoorsnijdbaren Londenschen mist. Van Schendel
beschrijft datzelfde gevoel van heimwee bij den nog jongen
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Jan Brouwer, die eenige jaren achtereen langs de Indische
kusten voer.
<K op een morgen ontwaakte hij uit een droom met een
droefheid die hem naar de verte deed staren gelijk hij eens
als kind had gedaan. Het heimwee trok hem naar Amsterdam
terug, hoewel hij wist dat hij er niets zou vinden dat hem
dierbaar was, niets dan een stoep waar zijn zuster had gezeten,
niets dan de herinnering aan een gelaat. Toen werd de hitte
ondragelijk, de kleur van hemel, zee en bergen verveelde hem,
de palmen hinderden hem ; hij moest de grijze lucht en de donkere grachten terugzien en de menschen van zijn stad weer
hooren spreken. Zijn droefheid zag en hoorde niets dan
Amsterdam. »
Er is in dit relaas van vele zeereizen een groote mate van
eentonigheid die echter nooit verveelt, maar voortdurend
boeit, zooals het varen over zeeën altijd verandering brengt
door de wisselende lichtschakeeringen, de winden, de spelingen
in lucht en water. Het is alsof de mist het reëele der avonturen vervaagt, zoodat de verhaler de werkelijke gebeurtenissen in zijn geest verdroomt en dan pas neerschrijft, evenals
de avonturen van Tamalone. Het proza is in het verloop der
jaren nog zuiverder, nog strakker geworden. Waren er in
de eerste romans nog dialogen te vinden, alhoewel sporadisch,
thans ontbreekt de dialoog volkomen, terwijl er toch talrijke
gesprekken en onderhandelingen gevoerd worden. Ziehier een
voorbeeld van zulk een gesynthetiseerd gesprek :
« Kort daarna klom de nieuwe kapitein aan boord. Meeuw,
die hem op de valreep bijgelicht had, zei dat hij een leelijk
gezicht had en dat hij hem meer gezien had. Toen Brouwer
hem in den ochtend zag herkende hij hem en hij sprak hem
in het Hollandsch aan, maar kapitein Nash antwoordde in
het Engelsch, hoewel hij hem verstond. Op de vraag van
Meeuw of hij niet van Nes was, die als derde op de Johanna
Maria had gevaren, antwoordde hij, dat hij als stuurman zoo
had geheeten, maar zich niet alle schepen herinnerde die
hij gekend had. En als dit hetzelfde was waarop hij als jongmensch had gevaren, moest het een oud karkas zijn, hetgeen
hij ook wel zag, veel te duur betaald, hij zou het weer zoo
gauw mogelijk van de hand doen. Straus had hem bedot,
hij was komen kijken en hij had betaald terwijl hij dronken

2

ARTHUR VAN SCHENDEL

was, maar op dezelfde wijze zou hij het weer aan een ander
kwijt geraken. Toen Brouwer zeide dat zij met het ondeugdelijk touwwerk niet in zee konden gaan, begon hij te vloeken,
hij had genoeg betaald en varen zouden zij, al was het ook voor
de haaien. En hij trapte met zijn hak in het dek zoodat er een
groote splinter uit sprong. »
Met het Fregatschip, dat bekroond werd door de Maatschappij v. Letterkunde, had van Schendel zijn nieuwe, zijn
hollandsche periode ingeluid. Deze nieuwe periode, die in zijn
56ste jaar begint, kan men onderverdeelen in een water- en
in een landsfeer. Tot de « water » boeken behooren Een eiland
in de Zuidzee en Jan Compagnie, het kernachtige verhaal
van een Amsterdamschen jongen, Jan de Brasser, die als
Compagnie soldaat naar Oost-Indië trekt, er vele jaren verblijft en dan als een welgesteld man naar zijn geboortestad
terugkeert. Het speelt in den tijd der Oost-Indische Compagnie. Dit koene, sterke boek, dat alle hollandsche jongens
verrukt, wordt wel vergeleken met van Lennep's Ferdinand
Huycle. Het vierde boek is De Waterman, waarin het element
van het water nog meer hoofdpersoon is dan de schipper
Maarten Rossaart. Deze liefde van een mensch voor een
element geeft iets mythisch aan het boek ; iets cosmisch.
Het roept beelden op van Ulysses varend langs de rotsen der
zingende sirenen, of van den visscher, die door de Rijngolven
werd verzwolgen, omdat hij luisterde naar het lokkend lied
der Lorelei. Het is echter niet het water der zee, dat tegen
de boeg van dit schip aanklotst, maar het water der hollandsche rivieren, want Maarten Rossaart is schipper op de binnenvaart. Wat dit boek verschillend maakt van de vorigen
is het veel sterker naar voren komend godsdienstig probleem,
een conflict tusschen protestanten van een zeer bekrompen
sekte en een roomsche.
Terwijl Maarten nog polderjongen is en werkt aan het herstel der dijken leert hij een meisje kennen, een eenvoudig,
simpel kind, Marie, die dienstbode is bij een oude weduwe
in het stadje.
Nu komt het conflict. Marie is, evenals haar meesteres,
een « paapsche », Maarten's vader als hervormde is tegen
dit huwelijk, Marie's « mevrouw » als roomsche is er eveneens
tegen, ook Marie's vader, de daglooner in Bennebroek en
de pastoor van Gorcum, ofschoon deze laatste nogal meegaand
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door van Schendel geteekend wordt. Het eind is, dat Maarten
geen rust meer vindt op het land, zelfs niet bij zijn werk aan
de dijken, en ook niet bij de leden van de broederschap, bij
wie hij zich aansloot, doch door onrust verteerd, gaat varen
op een schuit, de binnenvaart langs de rivieren, met af en toe
een tocht dwars over de Zuiderzee. Marie huilt haar oogen
rood, maar als na acht jaren haar meesteres sterft, gaat zij
met den waterman mee op zijn schuit. Zij varen van noord
naar zuid, langs rivieren en kanalen op hun tjalk « Vertrouwen », waarop hun kind Jantje geboren en door een priester
gedoopt wordt. Toen zij met den waterman meeging, had
Marie gezegd : « Rossaart, wij dienen denzelfden God, maar
wij hebben verschillend geleerd te bidden, laten wij het blijven
doen ieder op zijn wijze. »
Marie zal zich nooit thuisvoelen temidden der leden van
de broederschap en zij zal altijd haar eigen katholiek geloof
trouw blijven, maar zij zal zwaar moeten boeten. Als het
kind enkele jaren oud is, verdrinkt het vlak bij Gorcum. De
jonge vrouw kan nu niet langer het zwervend leven op de
schuit volhouden. Zij begint te kwijnen en zegt, dat zij aan
land wil blijven. In Gorcum lukt 't haar in haar onderhoud
te voorzien door uit werken te gaan. Maar wat het ergst
Marie verontrustte, was niet het zwervend leven naast een
man, die met lijf en ziel verknocht was aan het element van
het water, maar het besef in een ongeregelde verhouding te
leven, buiten haar kerk, buiten de wet, buiten de vastgestelde
orde.
Marie is een nevenfiguur in dezen roman, zij staat wat
belangrijkheid betreft in de compositie op het tweede plan,
maar is haar zielestrijd niet veel grooter, veel waarachtiger
dan de strijd tusschen den Waterman en het lokkend element,
dat hem tenslotte geheel en al voor zich opeischt en waarin
hij verzinkt, evenals de visscher in de Lorelei draaikolken
van den Rijn ? Zij wordt teruggetrokken naar de eeuwige
waarheid, naar de eeuwige rust, die de kerk haar kinderen
schenkt, hij wordt neergetrokken in de diepte, in het rustelooze graf, waar het altijd vloeiend water over hem heenspoelt.
Door het noodlotsmotief thans over te brengen op theologisch, op godsdienstig terrein, slaat van Schendel een brug
naar zijn volgend aan « land » spelend boek, waarin de protes,
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tantsche zwaarmoedige leer van het verdoemd zijn, van het
zich niet bevrijden kunnen van de zonde, hoe langer hoe beklemmender wordt. Een Hollandsch drama opent deze nieuwe
reeks met het verhaal over een kruideniersgezin te Haarlem
aan het einde der negentien'::" eeuw. Hier wordt Floris, een
halve wees, door zijn strenge' ooms opgevoed, die er naar
streven alle zonden bij den jongen reeds in de kiem te smoren.
Maar juist die strenge hardheid en het besef de zonden van
zijn vader als een erfenis in zich te dragen, maken dat Floris
zich niet louteren kan. De last die van binnen en van buiten
op hem drukt, is te zwaar. We wezen reeds op de overeenkomst tusschen Drogon en Floris, maar waar de dichterlijke,
verafgelegen middeleeuwen der ridders en het zonnige zuiden
den druk van het noodlot temperden, wordt hier in de bekrompen mentaliteit der prozaische grutters in een negentiende eeuwsche hollandsche provinciestad, datzelfde noodlot
een beklemmend, benauwend drama. 't Is een somber boek.
En de druk en versombering nemen steeds toe, naarmate van
Schendel deze reeks voortzet met De rijke Man en De grauwe
Vogels. Dit laatste is ook weer het verhaal van een verweesd
kind, dat de zonden van een vader in zich draagt en door het
noodlot achtervolgd wordt. Deze boeken zijn zoo benauwend
triest, zoo troosteloos en zonder uitkomst, dat men geen genot
meer schept in het lezen ervan, ook al bewondert men de
techniek der psychologische uiteenrafeling.
Tusschen door publiceerde van Schendel nog twee bundels,
verhalen en schetsen, de sprookjesachtige Herinneringen van
een dommen jongen en de zeeverhalen over ontdekkingsreizigers : Avonturiers. Beide boeken kunnen als een verpoozing
beschouwd worden tusschen de romans der hollandsche periode. Maar nu kwam de groote verrassing, even onverwacht
en even verbluffend als de verschijning van Het Fregatschip
in 1930.
Het was het najaar van 1938 en nog ligt bij eenieder van
ons de herinnering versch in 't geheugen aan de spanning
der Septemberdagen, toen de oorlog, die thans is uitgebroken,
begon te dreigen. Elkeen liep rond met zorgelijk gezicht,
elkeen sprak over het dreigend noodlot : de nabije oorlog. En
in die dagen van angst behandelden twee der grootste nederlandsche schrijvers een zwierig, licht, blij onderwerp : Prof.
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Huizinga publiceerde zijn Homo Ludens, Arthur van Schendel

De Wereld een Dansfeest. Spel en dans ! Het valt buiten het
bestek dezer bijdrage om nader in te gaan op het waarlijk
magistrale werk van Huizinga over den spelenden mensch,
het zou anders de moeite loonen deze beide boeken met elkander te vergelijken. Hoogst merkwaardig bijv. die parallelgang
der gedachten, als Huizinga het leven als een spel ziet en
van Schendel het leven vergelijkt met een ganzebordspel (het
hoofdstuk over de reis door Spanej). We volstaan echter
met te wijzen op deze coïncidentie.
Bracht de verrassing van Het Fregatschip een terugkeer van
het buitenland naar Holland, De Wereld een Dansfeest
voert ons van Holland naar het buitenland in het cosmopolitisch milieu van welgestelde nederlanders die veel op reis
gaan, zooals dat de gewoonte was tusschen 1890 en 1914,
toen het reizen en vertoeven in plaatsen als Londen, Brussel
en Nice nog niet tot de algemeenheden behoorde, maar tot een
bepaalde klasse van menschen beperkt bleef. Doch het wonderlijke van dit boek is, behalve het bizarre gegeven, de lichtheid
waarmede het gehanteerd wordt en de sierlijkheid der compositie. Het is waarlijk verbijsterend om uit de troosteloosheid
der Grauwe Vogels opeens verplaatst te worden naar de wereldsche wuftheid van het dansfeest, en dan te bemerken hoe sterk
het gevoel voor humor bij van Schendel aanwezig is, Wel kon
men in sommige zijner verhalen een sprankje van dien humor
bespeuren, doch nergens vond men iets dat zóó potsierlijk
was, als de beschrijving van den stijf deftigen makelaar in
effecten, die op zaken-bezoek komend bij een notaris in Zeeland,
voor hij beseft wat er gebeurt, lustig staat te dansen in de
salon, waar de vrouw van den notaris hem ontvangt.
Deze dans door de wereld van twee elkaar minnenden,
Marion, de dochter van een « bomrijken bierbrouwer uit Breda »
en Daniël, den zoon van een notaris te Middelburg en van
eenige kennissen en verwanten uit hun kring, is in een zeer
bijzonderen en eveneens verrassenden vorm gegoten. Het doet
denken aan de laatste figuur van de vroeger zoo in zwang
Ajnde Quadrille des Lanciers, en wel aan de « grande chaine »,
waarbij dames en heeren beurtelings elkander al dansend de
hand reiken. Want dit verhaal over de beide hoofdpersonen
wordt ons beurtelings door een man of door een vrouw en dan
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slechts broksgewijze verteld, totdat wij uit dat mozaiëk van
hoofdstukken de gansche ketting der aaneengeschakelde
gebeurtenissen kunnen samenstellen. Het geweldige knappe
van den opzet is, dat het lezen over hetgeen elk der vertellers
gezien of meebeleefd heeft met betrekking tot de hoofdpersonen, aanleiding wordt om de figuur van den verteller of der
vertelster ook te leeren kennen. Het gegeven is op zich vrij
eenvoudig, alhoewel zeer ongewoon.
Een jongen en een meisje van 'n jaar of veertien hebben
op een kinderbal een ouderwetschen nogal exotischen dans
geleerd, een Spaansche pavane. De herinnering aan dien dans
blijft hen achtervolgen, maar de juiste bijzonderheden der
passen en de volledige melodie der muziek wijkt steeds verder
uit hun geheugen terug. En vooral bij Marion is er de vrees,
dat, wanneer zij dezen dans wederom samen zouden uitvoeren,
hun beider rhythme niet zou harmonieeren. Er is tegelijk
vrees en verlangen in haar hart. Na beiden vele avonturen
te hebben beleefd, vinden Marion en Daniël elkander ten slotte
terug en hervinden zij ook den dans, doch... dan is de mooiste
tijd van hun leven reeds voorbij en in groote armoede, geestelijk
zoowel als materieel, bereiken ze al dansend den dood.
De verwezenlijking van het lang gezochte ideaal komt te
laat, evenals Jan Brouwer te laat zijn schip eindelijk verovert.
Ook achter dit dansend paar staat het noodlot, dat hen voortjaagt over de wereld of zooals Marion het uitdrukt : « Het is
het noodlot dat mij altijd roept uit een andere wereld op die
(dans) maat. »
Natuurlijk dient men dit verschil in rhythme van den dans
symbolisch op te vatten als een niet harmonieeren van het
levensrhythme van twee verschillende temperamenten, maar
zelfs al aanvaardt men deze symboliek, dan blijft er nog veel
wonderlijks en onwaarschijnlijks in de intrige. 't Is dan ook
niet zoozeer om de intrige, dat men van Schendel's nieuwste
roman bewonderen moet, maar om de ongelooflijke knapheid
der ineenzetting en om de ontelbare vele treffende détails.
Hoe levendig heeft hij o. a. de sympathieke indische mevrouw
Hadee voor ons geteekend, een der belangrijkste bijfiguren.
Hoe prachtig is dat oud worden dezer levenslustige weduwe in
enkele trekjes aangeduid. Hoe prachtig ook heeft hij het
langzaam verstillen van den levensdans weergegeven : in de
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eerste hoofdstukken is 't een wemeling van vroolijk dansende
menschen, maar gaandeweg vertraagt de dans om eindelijk
uit te sterven, zooals een sneldraaiende tol na enkele laatste
moeizame wendingen zachtjes neerzijgt. Al is de aanvang
doldwaas en vol sprankelende blijheid, wuft als een luchtige,
fransche roman, de diepzinnige ondergrond wordt steeds duidelijker en aan het einde bereikt dit dansfeest een droevig, weemoedig slot. Maar om zulk een boek te kunnen schrijven en
dan nog wel onmiddellijk na De Grauwe Vogels, moet de
schrijver wel over een onuitputtelijke, zich telkens weer verjongende kracht beschikken.
't Is niet zijn laatste werk. Alweer ligt er een nieuwe publicatie : een bundel verhalen Anders en Eender. Nu moge het
waar zijn, wat Nyhoff schreef, dat van Schendel voor zijn onderwerpen te veel de ruimte noodig heeft om zich te kunnen
beperken tot een short story. Zeker is 't dat deze verhalen
ons wederom iets leeren omtrent den verrassenden, productieven auteur. De titel namelijk geeft als 't ware een synthese van
heel zijn oeuvre : Anders en Eender. Vijf en veertig jaar zijn
voorbijgegaan sinds hij zijn eersteling Drogon schreef, vijf en
veertig jaar ook sinds Kloos hem toeriep : « Zoo voort te gaan
en te blijven wat hij is, ernstig en echt. » Welnu, van Schendel
is zoo voortgegaan en gebleven wat hij toen was, hij is eender
gebleven, de zwerver en diepzinnige denker, de « domme
jongen » van wien de leeraren zeiden, dat hij een droomer was ;
maar hij heeft dat « eendere » telkens « anders » opgedischt.
Hij heeft het nog maar vaag aangeduide noodlotsmotief in
Drogon laten opklinken in vele verschillende sferen, hetzij in
het rijk der zuivere verbeelding of in dat der verdroomde
werkelijkheid, in ver vervlogen tijden of in moderne mondaine
milieu's. En omdat hij zichzelf getrouw gebleven is, omdat hij
onder al wat anders was, toch eender bleef, daarom heeft hij
zijn naam en zijn roem weten te handhaven, daarom ook is
hij blijven boeien (1).
(1) Naschrift. Ook het zoojuist verschenen boek De zeven Tuinen draagt
den stempel der overige werken. 't Is een roman over de jeugd die als een
probleem gesteld wordt tegenover de oudere generatie; doch deze jeugd
wordt al evenzeer door het sombere noodlot bedreigd. Dit boek roept herinneringen op aan De grauwe Vogels.
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Letland
door J. KLEYNTJENS S.J.
Toen, op den 18en November 1918, door den Volksraad,
voortgekomen uit het tijdens de Duitsche bezetting onder leiding van Dr. K. Ulmanis gevormde Letlandsche Democratische
Blok, de onafhankelijkheid van Letland werd geproclameerd,
zag de toekomst er voor den jongen Staat weinig rooskleurig
uit. Het land had door den oorlog zeer geleden; aan de midden
er doorheen loopende rivier de Duna hadden Russen en Duitschers langen tijd tegenover elkander gelegen. Een leger ontbrak, het zoozeer benoodigde geld eveneens. Handel en industrie
waren te gronde gericht, landbouw en scheepvaart niet minder;
vele Letten waren buitenslands gevlucht.
De regeering die toenmaals de teugels van het bewind in
handen nam, met Prof. Dr. J. Tschakste als eersten Staatspresident en Dr. K. Ulmanis als Minister-president aan het
hoofd, zag zich derhalve voor een zeer zware taak geplaatst,
welke nog moeilijker werd, toen eerst de Bolsjewisten omstreeks Kerstmis 1918, en daarna de in het land achtergebleven
Duitsche troepen, aanvankelijk onder graaf von der Goltz, later,
tezamen met Russische troepen welke uit de Duitsche gevangenkampen waren teruggekeerd, onder den Russischen
avonturier Bermondt, het bestaan van den jongen Staat in
gevaar brachten.
Door de Geallieerde Mogendheden gesteund en met de hulp
van een inmiddels georganiseerd Letlandsch leger wist de regeering tenslotte het pleit te winnen, zoodat in Mei 1920 eindelijk aan den opbouw van den Letlandschen Staat kon worden
begonnen. Door het sluiten van vredesverdragen met Duitschland en met Rusland, medio 1920, werden de laatste hinderpalen voor een ongestoorde ontwikkeling van Letland weggenomen.
De regeering zette zich nu er toe, de verschillende takken
van de Letlandsche volkshuishouding tot nieuw leven te brengen. Allereerst gold haar zorg landbouw en veeteelt; van welk
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Letland is de grootste der Baltische Staten — op de kaart aangegeven.
Ruim tweemaal zoo uitgestrekt als België (65.000 km2), is het veel
minder bevolkt (2.000.000 inwoners). Riga, de hoofdstad, telt bijna 400.000
inwoners, Liepaja 60.000. De bevolking is gemengd (73 % Letten, 10 %
Russen, 5 % Joden, 4 % Duitschers, 3 % Polen) ; ongeveer een derde is
Katholiek, ruim eene helft Lutheraan.
De Baltische Staten werden in de XIIIe eeuw door de Duitsche Orde
gekoloniseerd en Duitsche adel bleef er sedertdien, tot aan den wereldoorlog van 1914-18, een overwegenden invloed uitoefenen. In 1721 veroverde Rusland Lijfland en Estland terwijl Estland, dat onder Poolsch
bewind stond, bij de derde deeling van Polen, in 1795, Russisch bezit
werd. De Duitsche adel schaarde zich aan de zijde van den veroveraar
die het nationaal gevoel en de taal der bevolking onderdrukte. In 1918-20
slaagden de Baltische Staten er in hunne onafhankelijkheid te bevechten.
Ze gaven zich toen uiterst democratische staatsdnstellingen, aan de bevolking weinig geëigend, zoodat reactie niet lang uitbleef. Tegenwoordig
treffen wij in de drie Staten een autoritair bewind aan.
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een belang eerstgenoemde voor het land is, moge hieruit blijken,
dat destijds 65 i% der bevolking tot den landbouwenden stand
behoorde.
Vóór den wereldoorlog bevond zich 48 % van de geheele
bodemoppervlakte in het bezit van een 1300 Duitsch-Baltische
adellijke farailiën, terwijl hiertegenover de eigenlijke boerenstand
slechts 39 % daarvan bezat. Uitbreiding van het boeren-grondbezit was door den tegenstand van de grootgrondbezitters en
vele andere belemmeringen vrijwel uitgesloten ; bedoelde tegenstand was, naast andere redenen, de oorzaak van het bestaan
van een diepe klove tusschen den Baltischen adel en het eigenlijke Letlandsche volk. Het was dan ook niet te verwonderen,
dat na het verdwijnen van het Russische gezag, dat den adel
steeds de hand boven het hoofd had gehouden, het vraagstuk
van den grondeigendom in de eerste plaats om oplossing vroeg;
deze oplossing werd verkregen door de totstandkoming van de
wet van 16 September 1920 op de agrarische hervorming, die
practisch volledige onteigening van het grootgrondbezit van den
Baltischen adel medebracht en dat gedeelte van den bodem vrij
deed komen voor verdeeling onder den boerenstand. Als gevolg
hiervan nam het aantal kleine boerenbedrijven niet onaanzienlijk toe, daar de wet de maximum-oppervlakte van ieder nieuw
te vestigen boerenbedrijf op 22 Ha. bepaalde.
Hoewel de landbouw aanvankelijk in niet geringe mate het
bezwaar ondervond van de toepassing van verouderde bebouwingswijzen van den grond en het gebruik van primitieve
gereedschappen, terwijl moderne landbouwmachines vrijwel geheel ontbraken, heeft hij zich desondanks door den noesten
vlijt van den Letlandschen boer spoedig hersteld van de slagen
van den oorlog. Nog sterker was dit zoo mogelijk het geval
ten aanzien van de veeteelt : de omvang van den veestapel
overtrof reeds na de eerste vijftien jaren van Letland's onafhankelijk bestaan dien van vóór den oorlog.
Niet alleen landbouw en veeteelt, ook de industrie eischte
de aandacht der regeering bij den wederopbouw van den Letlandschen Staat. Vóór den wereldoorlog was zij van groote
beteekenis en telde zij vele grootbedrijven, hoofdzakelijk te
Riga gevestigd; zij dankte haar bloei voornamelijk aan de
Russische tolpolitiek van graaf Witte, die de groote buitenlandsche industrieele ondernemingen dwong, in Rusland tot
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vestiging van bedrijven over te gaan, wilden zij het Russische
afzetgebied behouden. Als gevolg van de gunstige ligging der
Letlandsche havens, in het bijzonder van Riga en van Liepaja
(Libau) , is het land de zetel van de Russische grootindustrie
geweest en leverde het bv. een vierde gedeelte van de geheele
Russische metaalproductie.
Toen de Russen in den wereldoorlog gedwongen werden, Letland te ontruimen, namen zij alle machines der Letlandsche
fabrieken naar het binnenland van Rusland mede (in totaal
30.000 wagons, tot een waarde van een half milliard goudroebels!) met het oogmerk, de industrie aldaar wederom op te
bouwen ; hiervan is evenwel niets gekomen. Hoewel bij het
sluiten van den vrede tusschen Rusland en Letland door eerstgenoemd land werd toegezegd, dat de medegenomen machinerieën zouden worden gerestitueerd, bleef de vervulling van deze
toezegging vrijwel geheel achterwege. Al te grooten invloed kan
hieraan evenwel niet worden toegekend, aangezien de meeste
der weggevoerde machinerieën tijdens hun verblijf in Rusland
reeds dermate verouderd, beschadigd of verroest waren, dat zij
bezwaarlijk meer hadden kunnen dienst doen. Ook de Letlandsche industrie moest derhalve practisch van den grond af
weer worden opgebouwd.
Had de Letlandsche industrie vóór den wereldoorlog haar
hoofdafzetgebied in Rusland gevonden, voornamelijk door de
leveringen aan den Staat, door het door de Sowjet-Unie afgekondigde Staats-monopolie was dit afzetgebied voor haar
verloren gegaan, zoodat zij haar oog naar elders had te richten.
Aanvankelijk had men niet het juiste inzicht in de voor de
Letlandsche industrie aanwezige mogelijkheden ; een veel te
groote opzet en uitbreiding waren daarvan het gevolg, welke,
toen een voldoend afzetgebied niet aanwezig bleek, tot ineenstorting van vele ondernemingen leidden. Nadat evenwel aanpassing aan de omstandigheden was verkregen, ging ook de
industrie, zij het dan ook onder het overwinnen van vele moeilijkheden, een tijdperk van steeds toenemenden bloei tegemoet,
al was het natuurlijk uitgesloten, dat zij den omvang van vóór
den oorlog wederom kon bereiken. De regeering steunde haar
door het toestaan van vrijdom van rechten voor den invoer
van grondstoffen, halffabrikaten en machinerieën, alsmede
door het verleenen van credieten.
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De handel van Letland, welke gedurende den wereldoorlog
vanzelfsprekend geheel lamgelegd was, heeft na den vrede aanvankelijk een grooten schijn-opbloei vertoond. Aangelokt door
de verwachting, den handel met Rusland wederom te kunnen
opnemen, waartoe Letland door zijn ligging bijzonder geëigend
was, en gefinancierd ook vooral door veel gevlucht Russisch
kapitaal, ontstonden talrijke nieuwe ondernemingen, voor welke
evenwel in den loop van den tijd geen bestaansmogelijkheid
aanwezig bleek te zijn. Vanzelfsprekend leidde dit, evenals bij
de industrie, tot vele ineenstortingen en voor de banken, die te
roekeloos lange credieten hadden gefourneerd, tot groote verliezen. Gezegd kan worden, dat vooral de jaren van 1926 tot
1928 een crisistijdperk voor den Letlandschen handel en industrie
beteekenden, waaruit zij echter krachtiger te voorschijn traden.
Zagen wij reeds hierboven, dat de regeering op verschillende
wijze bemoeiing met het bedrijfsleven had en niet weinig er toe
bijdroeg, dit te stimuleeren, ook op andere wijze heeft zich deze
bemoeiing geuit. Reeds terstond na de grondvesting van den.
Letlandschen Staat heeft de regeering, teneinde aan de staatshuishouding een solide basis te geven, naast de spoorwegen,
den vlashandel en de houtvesterij grootendeels in eigen hand
genomen, terwijl een spiritus-monopolie werd ingevoerd. Zelfs
begaf de regeering zich tijdelijk op clát handels- en industriegebied, waar het particulier initiatief nog niet in staat was,
zelf leiding te geven, zooals bv. met den lederhandel en de lederindustrie het geval was ; later werd dit terrein evenwel wederom
aan het particulier initiatief overgelaten.
Ter bevordering van de handelsrelaties werden in het buitenland consulaire vertegenwoordigingen gevestigd, en verder werden met de meeste Europeesche Staten en met de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika handelsverdragen afgesloten op
basis van meestbegunstiging, welke laatste clausule evenwel
beperkt wordt door de speciale overeenkomsten, welke Letland
met Rusland en met de Baltische Staten sloot. De oorzaak van
het sluiten van deze bijzondere overeenkomsten is gelegen in het
feit, dat de Letlandsche handel met de bedoelde Staten sterk
passief is, d.w.z. dat er van daaruit meer waren in Letland
ingevoerd worden dan dit land daarheen uitvoert.
Vanzelfsprekend heeft ook de Letlandsche scheepvaart zeer
door den wereldoorlog geleden ; de handelsvloot ging bijna vol1
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komen te gronde. Een geheel nieuwe vloot moest derhalve worden gebouwd, waartoe de regeering, evenals voor den aankoop
van schepen, credieten verleende. Omstreeks 1930 was de tonnage van vóór den oorlog weder bereikt en thans is deze in
belangrijke mate overschreden.
Dat Letland van oudsher de economische verbinding gevormd
heeft tusschen West- en Oost-Europa, is voor een groot deel te
danken aan de aanwezigheid van prachtige havens, waarvan die
van Riga de voornaamste is. Daarnaast komen die van Ventspils
(Windu) en van Liepaja (Libau). Riga, de hoofdstad, door
Napoleon I een « voorstad van Londen » genoemd, was reeds
in de Middeleeuwen bekend en om haar rijkdom beroemd ; de
stad trad nog meer op den voorgrond, toen zij aan het eind van
de 19e en in het begin van de 20e eeuw eindpunt werd van
groote spoorweglijnen, die haar met Centraal-Rusland, de korenschuur van Europa, en verder met Siberië verbonden. Haar
haven is in tegenstelling met die van Ventspils niet ijsvrij, en
moet in den winter met behulp van ijsbrekers worden opengehouden. Ook Liepaja is met Centraal-Rusland verbonden door
een in 1871 aangelegden spoorweg, die over Wilna naar Romny
in de Ukraine loopt ; zij heeft daardoor een belangrijk deel van
den handel van dat gebied tot zich weten te trekken. In 1913,
dus vlak vóór den wereldoorlog, ging niet minder dan een
vierde gedeelte van den geheelen Russischen buitenlandschen
handel, uitvoer en invoer tezamen, via de Letlandsche havens,
hetgeen voldoende de belangrijkheid daarvan aantoont.
Het verlies van het Russische achterland deed zich voor de
Letlandsche havens ten zeerste gevoelen, waarbij, voor wat die
van Riga en Ventspils betrof, nog de tegenslag kwam, dat de
havenwerken in den oorlog zwaar beschadigd waren geworden.
De haven van Liepaja ontging dit lot, doordat zij reeds bij den
aanvang van den wereldoorlog door de Duitschers zonder veel
moeite door een coup de main werd veroverd.
Letland heeft op energieke wijze alles in het werk gesteld
om zijn havens wederom op het oude peil te brengen, en het
is daarin zeer wel geslaagd, zóó, dat over de inrichting daarvan
door een Volkenbond-commissie, die ze in 1926 bezocht, een
zeer gunstig oordeel werd uitgesproken. Goed geoutilleerd en
gunstig gelegen als deze havens zijn, kan het niet anders, of zij
moesten reeds spoedig wederom een belangrijke rol in het
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economische leven van Letland vervullen, waartoe de verbetering en uitbreiding van het spoorwegnet het hare bijdroeg.
Dit laatste heeft al evenzeer de gevolgen van den wereldoorlog in ernstige mate moeten ondervinden; 2/3 van alle
stationsgebouwen werden verwoest, alle spoorwegbruggen hadden de strijdende partijen in de lucht laten springen, en het
grootste deel van het rollend materiaal hadden de Russen bij
hun aftocht naar het binnenland van Rusland medegevoerd.
Wat overgebleven was, namen de Bolsjewisten na hun inval in
1919 mede; slechts een gering gedeelte van het materiaal werd
later in zeer beschadigden toestand teruggegeven.
Het belang van een spoedig herstel van het spoorwegnet inziende, besteedde de regeering enorme bedragen daaraan, en
zij wist er zoodoende in te slagen, het geheele net niet alleen
wederom op te bouwen, doch er zelfs stelselmatig uitbreiding
aan te geven, waardoor het steeds meer en beter geschikt werd
om aan de eischen, welke er aan werden gesteld, te voldoen.
Een bezwaar is wel, dat de Letlandsche spoorwegen, die door
den Staat geëxploiteerd worden, verschillende spoorbreedten
hebben, een gevolg van de ligging des lands tusschen Oost- en
West-Europa ; de orienteering naar Rusland bracht mede, dat
het grootste gedeelte van het net breedspoor heeft, terwijl
daarnaast normaal spoor voorkomt in verkeer met Duitschland.
Tenslotte zijn er ook nog enkele smalspoorbanen.
Het nauwe verband, dat tusschen de zeehavens en het spoorwegnet bestaat, is wel duidelijk aan het licht getreden, toen de
hierboven reeds genoemde spoorweg, die Liepaja met CentraalRusland verbindt, en welke over Lithausch grondgebied loopt,
door de Lithauers werd afgesneden toen zij, na de bezetting
van Wilna door de Polen, de grens met Polen sloten ; als gevolg
hiervan daalde het handelsverkeer in de haven van Liepaja,
dat nu van zijn Centraal-Russisch achterland was afgesneden,
aanzienlijk. Het is evenwel te verwachten, dat, nu het Wilnaconflict geliquideerd is en de betreffende spoorweg wederom
normaal functionneert, dit ook voor dat handelsverkeer een
opleving zal medebrengen.
* *

in de eerste periode van het onafhankelijk bestaan van. Letland bewoog de economische ontwikkeling des land zich in opgaande lijn, waarbij niet uit het oog moet worden verloren, dat
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de opkomst van het land viel in een tijdsbestek van internationale hoogconjunctuur, waardoor de omstandigheden voor Letland wel zeer in gunstigen zin werden beïnvloed. Als terugslag
hierop deed de sedert 1930 intredende algemeene economische
crisis zijn uitwerking ook in Letland in niet geringe mate gevoelen. Zoo gunstig de voorafgaande jaren waren geweest,
zoo ongunstig waren die, welke na 1930 volgden ; in plaats van
budget-overschotten traden deficits, die de gekweekte reserves
opteerden.
Bij den snellen teruggang van de conjunctuur ontbrak het
de toenmaals in Letland aan het roer zijnde regeering aan een
bepaalde, scherp omlijnde economische politiek, waardoor zij
niet bij machte was, aan de gevolgen van de zich steeds verdiepende depressie het hoofd te bieden en de juiste maatregelen
daartegen te nemen. In het parlement bestreden de talrijke
politieke partijen elkander, zonder dat dit tot een opbouwend
resultaat voor het land leidde.
In deze kritieke omstandigheden greep de reeds eerder genoemde Dr. K. Ulmanis in, welke inzag, dat een langer uitblijven van een krachtige, hervormende politiek, catastrophale
gevolgen voor het land zou kunnen hebben ; op 15 Mei 1934
nam hij de teugels van het bewind als Minister-president, tevens
Staatspresident, in handen en van dien datum af dateert het
economisch herstel van Letland.
De eerste taak van de nieuwe regeering was, het evenwicht
in 's lands financiën te herstellen en te zorgen voor een sluitend
budget ; aan het einde van het jaar 1934-1935 was het deficit
reeds aanzienlijk teruggebracht, terwijl het daarop volgende
jaar een overschot opleverde. Dit is sindsdien ieder jaar het
geval geweest.
Wat de volkshuishouding betreft, ging de regeering over tot
een structureele economische hervorming, welke men thans met
de benaming « gebonden economie » pleegt aan te duiden ; zij
ging daarbij van het standpunt uit, dat de Staat, als de hoogste
politieke eenheid, in de eerste plaats geroepen is om voor de
gezamenlijke belangen der natie te waken, en daarom de economische politiek moet richten op de vervulling van de behoeften
der natie.
Ten aanzien van de industrie trad de regeering reorganiseerend op door te bepalen, dat in het algemeen geen nieuwe
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vestigingen meer mogen plaats hebben dan met goedkeuring
van de regeering, terwijl aan den opzet en de uitbreiding van
industrieele vestigingen grenzen zijn gesteld ; zoodoende heeft
men de overbezetting en het gevaar voor overproductie tegengegaan. Verder is de regeering in staat gesteld om door het
stellen van bepaalde eischee invloed uit te oefenen op de verbetering of de rationaliseering van de productie-methoden ; aan
de industrie is verder een richtsnoer gegeven, waardoor zij meer'
ingesteld wordt op de bevrediging van de behoeften van het
land. De import van goederen, die zeer goed binnenslands vervaardigd zouden kunnen worden, wordt tegengegaan, terwijl
anderzijds de onbeperkte concurrentie aan banden is gelegd.
Geconstateerd kan warden, dat de toestand van de nijverheid
door deze maatregelen zeer verbeterd is.
De regeeringsbemoeiing met den buitenlandschen handel uittezich door het beperken van het aantal importeurs door middel
van de invoering van een licentie-systeem, alsmede door het
uitoefenen van toezicht op de Letlandsche exporteurs, met de
bedoeling, meer waarborgen te scheppen voor de vreemde-,
handelsrelaties. Om den export te bevorderen werd voorts be-,
paald, dat invoerrechten, welke bij invoer van grondstoffen
waren betaald, bij uitvoer van het product zouden warden.
gerestitueerd. Tenslotte mogen hier vermeld worden de export-,
clausules, beoogende zooveel mogelijk tegenover den vreemden
import in Letland export van Letlandsche goederen te verkrijgen.
Ten aanzien van sommige export-branches trad de Staat
hiernaast meer actief op, doordat aan een bepaalde, daartoe
met staatshulp opgerichte onderneming, een wettelijk monopolie werd gegeven, waardoor zij in staat werd gesteld, op den,
betreffenden tak van handel controle uit te oefenen. Lag eenerzijds een streven naar rationalisatie hieraan ten grondslag, aan
den anderen kant beoogde de regeering, deze ondernemingen
een rol te doen spelen bij de door haar beoogde nationalisatie
van den handel, zoowel als van de industrie. Tevoren was een
belangrijk gedeelte van de ondernemingen in deze beide takken-,
van de volkshuishouding in handen van Duitschers en Israëlieten, terwijl het aantal daarin werkzame Letlanders ongigévenredigd was aan de meerderheid van deze volksgroep in den
Staat. Het buitenlandsche kapitaal, dat na den wereldoorlog in,
-
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-
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ruime mate Letland was binnengestroomd, had grooten invloed.
Dit alles is door de maatregelen der regeering in voor de Letlanders gunstigen zin gewijzigd ; de invloed van het buitenlandsche kapitaal is verminderd, o.a. doordat de Bank van Letland
gemachtigd werd, ondernemingen in handen van dat kapitaal,
over te nemen. Ook door oprichting van enkele groote ondernemingen, waarop hierboven reeds werd gewezen, en welke op
instigatie en met behulp van de regeering plaats had, werd bewerkstelligd, dat de buitenlandsche invloed in handel en industrie
werd uitgeschakeld of althans tot geringe afmetingen werd
teruggebracht.
Vanzelfsprekend bleef de landbouw niet buiten het terrein
van de bemoeiingen der regeering. Op 29 Maart 1935 werd een
Kamer van Landbouw opgericht, aan welk lichaam meer in het
bijzonder de behartiging van de belangen van den landbouw
werd opgedragen. Tot haar taak behoorde de zorg voor de
verbetering van de bebouwingsmethoden en de moderniseering
der bedrijven, doch ook voor de verheffing van den landbouwersstand en het verleenen van steun aan den landbouwer, derhalve
voor de verbetering van zijn levensvoorwaarden. Verder had de
Kamer het toezicht op de veeteelt en was zij belast met de
bevordering van de veefokkerij. Ook de voorziening in de behoefte aan arbeidskrachten en de verbetering van de positie
der landarbeiders was aan haar opgedragen. Haar streven had
zich bij dit alles te richten op vermeerdering van de bodemproductie. Wordt hier nog bij vermeld, dat de Kamer tevens
belast was met het toezicht op de houtvesterij, den vleeschexport en den uitvoer van vee en agrarische producten, dan
blijkt hieruit wel, dat aan dit orgaan een zeer belangrijke
functie was toebedeeld.
Ook op het gebied van den landbouw bevorderde de regeering,
evenals bij handel en industrie, de rationalisatie van het bedrijfsleven; hier zijn thans bv. alle vroegere boter-exportbedrijven vereenigd in één enkele onderneming, terwijl alle
melkproducten in één cooperatie zijn samengebracht.
Als gevolg van de maatregelen der regeering is de landbouwproductie vermeerderd, hetgeen wederom een gunstigen invloed
heeft gehad op het inkomen van den boer. Dit heeft weer bevorderd, dat er vele nieuwe boerderijen zijn gebouwd. De prijzen
der producten op de wereldmarkt zijn verbeterd; er kan warden
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geconstateerd, dat de Letlandsche landbouw er zeer gunstig
voor staat.
Het bankwezen is op zijn beurt eveneens door de regeering
gesaneerd. Tevoren waren er voor Letland veel te veel banken,
met als gevolg : versnippering van kapitaal. Om in leven te
blijven, moesten de banken te hooge renten vragen, hetgeen
weder tot gevolg had, dat vele ondernemingen, voor wie de
betaling van dergelijke hooge renten te onereus was, in moeilijkheden kwamen, wat weder zijn terugslag had op de credietverleenende banken, die evenzoo in moeilijkheden geraakten,
waardoor het vertrouwen op de banken in het algemeen niet
werd bevorderd. De regeering trad nu ook hier hervormend op,
waarbij aan den Staat invloed op de leiding der banken werd
toegekend. Voorts werd een centrale credietinstelling, de Bank
van Letland, met Staatshulp en onder Staatscontrole opgericht :
aan haar werd de taak gegeven, de liquidatie uit te voeren van
in moeilijkheden verkeerende of hare betalingen gestaakt hebbende banken of handels- en industrieele ondernemingen. De
directeur der Bank werd door de regeering aangesteld, die
daardoor invloed had op de gestie der bank. De Letlandsche
Bank mag verder de oprichting van nieuwe ondernemingen
financieren en de rationalisatie van bedrijven bevorderen. Hierbij
treedt zij ook op als instrument van het streven, den vreemden
invloed in het bedrijfsleven zooveel mogelijk te beperken.
Ook het cooperatie-wezen heeft een hervorming ondergaan
door de instelling van een centrale cooperatie, aan welke de
alleen-invoer is toegestaan van alles wat de andere cooperaties
noodig hebben. Op deze wijze is aan de centrale instelling de
controle op het cooperatie-wezen verzekerd.
Tenslotte moge nog worden vermeld de oprichting van een
krachtstation voor stroomlevering aan industrieele bedrijven
bij Kegums aan de rivier de Daugava; te verwachten is, dat
dit de oprichting van nieuwe bedrijven zal bevorderen.
Geconstateerd kan worden, dat het streven van de regeering
Ulmanis in alle opzichten met succes is bekroond ; als gevolg
van haar maatregelen is het nationaal inkomen in de laatste
jaren zeer toegenomen. Een ander verschijnsel, dat uitdrukking
geeft aan den welvaarts-toestand van Letland is de afwezigheid van werkloosheid. Eerder kan worden gesproken van een
tekort aan werkkrachten, hetgeen zich bv. ten aanzien van den
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landbouw op een merkwaardige wijze manifesteert alle Staatsen gemeente-ambtenaren, die zelf land bezitten of familieleden
willen helpen bij het binnenhalen van den oogst, krijgen daartoe
vacantie. Ieder jaar komen er verder duizenden landarbeiders
uit Polen en Lithauen in den zomer naar Letland, om daar op
het land te werken. Een bezwaar hiervan is echter, dat daardoor Letlandsch geld naar het buitenland afvloeit.
Letland neemt dus onder de Europeesche Staten in territoriaal opzicht weliswaar een bescheiden, doch uit een oogpunt
van welvaart een zeer behoorlijke plaats in. Het raakt ook bij
het overige gedeelte van Europa meer en meer bekend en heeft
wellicht op het gebied van het vreemdelingenverkeer nog een
goede toekomst voor zich. Al was het land op dit gebied niet
geheel onbekend, en al genieten Riga's strand en de opkomende badplaats Kemeri reeds een zekeren naam, toch ligt
hier nog een mogelijkheid tot grooter ontwikkeling. Met zijn
afwisselend natuurschoon en zijn warme bronnen biedt Letland
den vreemden bezoeker, vooral dien uit West-Europa, veel
bekoorlijks en het is dan ook te verwachten, dat het algemeen
toenemende toeristenverkeer, hetwelk zich een steeds grooter
gebied in de wereld ontsluit, ook den weg naar Letland zal
weten te vinden.
Aan de energie, den ondernemingsgeest en de arbeidzaamheid
van zijn inwoners, het beleid en het doorzicht van zijn tegenwoordige bestuurders vooral, is het te danken, dat Letland in
het korte tijdsbestek van zijn onafhankelijk bestaan reeds tot
betrekkelijk grooten bloei gekomen is. Te verwachten is, dat
een natie, die zulk een activiteit heeft getoond, ook in de toekomst niet zal degenereeren. De leiding van zijn tegenwoordig
Staatshoofd, Dr. K. Ulmanis, staat hiervoor borg.
Riga
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Bijbelwoorden Babelwoorden
door L. ARTS, S. J.

De stem des tijds is een stem Gods. God spreekt in den tijd
met bijbelwoorden : de tijd heeft Gods' woorden tot babelwoorden gemaakt. De wereld heeft de taal van den vrede niet
verstaan : zal zij de taal van den oorlog begrijpen?
Wat die stem ons thans verkondigt is deze eeuwige waarheid : de vrede onder de menschen is een zedelijk probleem;
een kwestie van zedelijkheid. Oorlog kan menschenwerk zijn;
vrede is een gave Gods. Dit heeft de wereld niet willen verstaan ; nu zal zij het moeten voelen.
« Zedelijkheid »! Het eerste bijbelwoord dat een babelwoord
geworden is. « Zedelijkheid » — wat klinkt dit woord abstract
en oud in vele moderne ooren ! Misschien zal het woord « oorlog » ietwat konkreter en aktueeler klinken. Want oorlog en
vrede zijn synoniemen van « zedelijkheid » : als het positief en
negatief van eenzelfde portret.
« Zedelijkheid » — dat was voor velen de oude lieve suikertante : een beetje sufferig en naief, maar toch sympathiek en
zelfs eerbiedwaardig, als elke authentieke antikiteit. Men had
er heelemaal niets tegen maar voelde er ook heelemaal niets
voor. Zij was, als de godsdienst zelf, privaatzaak geworden :
een vrij-onschuldige en onschadelijke liefhebberij. Men sprak
haar niet openlijk tegen, men liet haar bazelen : men luisterde
zelfs wel eens graag, zooals men tusschen gewichtiger bezigheden in, even luistert naar vertellingen uit den ouden tijd :
interessant, aardig. Soms pakte men nog eens uit met die oude
kostelijke toiletten, al was het maar om met bewondering na
te gaan hoe snel en grillig de mode geëvolueerd had. Men vond
die oude pruiken prachtig voor een expositie, maar heelemaal
niet praktisch voor het moderne leven. Men gaf gaarne toe
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dat niet alles verkeerd zat in die oude dingen, men schaamde
zich zelfs niet er een en ander, wat bruikbaar leek, uit te kiezen
en over te nemen en aan te passen : de mode is immers grillig.
Maar dat die oude lieve teere dingen van het verleden iets
konden beteekenen voor de toekomst, daaraan dacht men niet
eens. Andere tijden, andere menschen ! Men vergat echter dat
menschen kunnen veranderen, maar dat « de » mensch blijft,
dat het meest moderne in den modernen mensch die mensch
„zelf is.
« Techniek » en « mystiek »! — in dit teeken stond de nieuwe
tijd. Realisme en dynamisme, dat waren de twee vleugelen van
den nieuwen mensch! Slim zijn was de kunst; wijsheid had
uitgediend. Soepelheid gold meer dan stevigheid. Houwe trouw
was « ouwe » trouw geworden. Daarom zou de « laatste » oorlog, ook werkelijk de « laatste » oorlog zijn.
Vrede was, als heel het leven zelf, een kwestie van techniek.
Juridische combinaties, pacten, en wetten en verdragen. Vrede
was een ekonomisch vraagstuk : handelsverdragen, internationale kartels, rationalisatie en verdeeling van grondstoffen. Een
politiek probleem : machtverhoudingen, alliances, evenwicht en.
diplomatie. Een strategische vraag : bewapening en ontwapening, sancties en collectieve veiligheid.
Geen vrede zonder zedelijkheid
Verre van ons de noodzakelijkheid en de doelmatigheid van
deze technische organisatie van den vrede te loochenen of te
kleineeren. De vrede onder de menschen vertoont, in deze
tijden en meer nog in de toekomst, ook een technische zijde,
en wij moeten allen dank weten aan de velen die zich onverdroten aan de oplossing van deze zeer lastige problemen hebben
gewijd. Maar dan moeten wij toch pijnlijk duidelijk vaststellen
dat de technische oplossingen alleen de oplossing niet hebben
gebracht.
De organisatie van den vrede onder de menschen is geen
probleem van mekaniek, omdat het menschdom geen machine
is. De machine mag perfekt berekend en afgepast zijn, zonder
den onzichtbaren « stroom » blijft zij een dood gewicht. Deze
mysterieuze stroom, zoo oud en zoo nieuw als de electriciteit of
de radio-activiteit, is juist de « zedelijkheid » : het onvatbare
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en ontastbare iets, zonder hetwelk al het overige niets beteekent; het onberekenbare, zonder hetwelk elke berekening
misrekening wordt; het mystieke element dat alleen leven geeft
aan elke techniek.
Geen mystiek zonder moraal
Maar daar is stroom en stroom : daar is positieve en negatieve stroom. Zoo is daar ook mystiek en mystiek. De eeuwige
alles bezielende moraal is meer dan een « mystiek ». Wat velen
thans « mystiek » noemen, is, meestal enkel een schitterend
en veelbelovend, maar feitelijk machteloos en gevaarlijk ersatz
van zedelijkheid : dynamiek die wel eens dynamiet wordt; een
oerkracht, maar daarom juist een blinde kracht en een domme
kracht, zonder rem en zonder richting. Men weet zoo ongeveer
van waar zij uit gaat, maar niemand kan berekenen waar ze
heen drijft. Die « mystiek » is uiteraard vaag en troebel, als
een nevel : moraal is niet minder mysterieus maar ook niet
minder doorzichtig en helder dan de aether. « Mystiek » is
strikt subjectief : zij schept hare « levensopvatting » van bin
nen uit, en liefst ook van onder uit : persoonlijke intuïtie, wereldvizioen van den geest, wil tot macht, gevoel van eer, élan vital,
het recht van de liefde, of het diktaat van het bloed, of hoe
men het ook noemen wil. Moraal is geen subjectieve levensopvatting, zij is objectieve levenswaarheid, die van boven uit
ons denken beheerscht, zooals de zon het oog ; die onzen wil
richt, zooals de Pool een magneetnaald; die ons leven ordent
volgens een onwrikbare waarde-hierarchie, aan alles zijn plaats
gevend, op zijn plaats.
Alleen dit objectieve, vaststaande, duidelijke element van de
moraal vrijwaart in ons het subjectieve, het persoonlijke, het
gevoelde, het intuïtieve, het « mystieke », voor ontaarding tot
willekeur, droom, subjectivisme en mysticisme. Het maakt een
persoonlijke levensopvatting tot algemeen-geldende levenswaar
heid. Een oog is al even onmisbaar als ontoereikend om te zien :
daartoe is ook en vooral zonnelicht noodig. Zonder Pool is een
magneet een waardeloos en onbetrouwbaar stuk ijzer. Alle
ankers zijn nutteloos tuig, zonder een brok vast land. Een bron
mag nog zoo wild vloeien, zonder den trek van den oceaan
baart zij enkel een poel. Wat van onder opkomt in den mensch
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uit bloed of zin of hart of instinkt, wordt pas waardevol en
menschelijk, natuur wordt pas kultuur, individueel wordt pas
persoonlijkheid, wanneer het zijn richting vindt van boven uit.
Elke stem van het bloed blijft wartaal, zoolang de geest haar
niet verklaart. Hieroglyfen konden van alles beteekenen : al
het mogelijke en al het onmogelijke, tot op den dag dat Champollion den sleutel vond naar den eenen eenigen nuchteren zin
van het mysterieuze teeken.
« Mystiek » is een van die vele bijbelwoorden die babelwoorden
geworden zijn, en aldus veel verwarring hebben gesticht. Laten
we liever de zaken duidelijk bij den naam noemen, en spreken
van « zedelijkheid ».
Een ander gevaarlijk woord is « realisme ».
Integraal realisme
« Realisme » is waarheid en wijsheid mits het integraal
realisme zij. Mits het ook en vooral afrekene met de onzichtbare machten : met de onmachten van de onderwereld en de
grootmachten van het bovenaardsche : met de blinde oerkrachten van het wilde instinkt, en met de hooge onaantastbare
eischen van den geest ; met de mysterieuze maar zeer reëele
zwaartekracht van het onverloste vleesch, en met de even
mysterieuze maar even reëele spankrachten van het geestelijk
kosmos. Deze onzichtbare machten van de zedelijke wereld zijn
eigenlijk zoo werkelijk en zeker, zoo ontastbaar en zoo onberekenbaar, als de gloeiende aardkern onder onze voeten, en
de ijskoude aether boven ons hoofd. Van deze stoffelijke natuurkrachten onder en boven ons weten we totnogtoe enkel met
zekerheid dat zij bestaan : aardbevingen zijn daarvan af en toe
zeer bescheiden getuigen. Wij weten Goddank veel meer niet
enkel over het bestaan maar ook over den aard en de wetten
van de zedelijke machten, dank aan de wondere sismograaf
van het geweten, en aan de openbaringen van Gods' observatorium. Maar wanneer het instrument van het menschelijk
geweten ontredderd is, en men niet meer luistert naar de uitzendingen van het Goddelijk observatorium, dan zijn daar
schokken noodig krisis of oorlog b.v. — om de verdwaasde
menschheid te herinneren aan de realiteit van de onzichtbare
wereldmachten.
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Geen zedelijkheid zonder God
Gods' luidspreker, Paus Pius XII, die van op de vatikaansche
hoogte de wereld overschouwt, niet enkel in heel haar breedte
maar ook in heel haar diepte, heeft de zedelijke basis voor den
vrede geschetst met drie woorden : rechtvaardigheid, vrijheid,
eer. — Die woorden klinken uit den hooge als klare bazuinstooten : zij hebben hier beneden tallooze echos gewekt, en het
werd een verwarring. Bijbelwoorden werden babelwoorden. Wij
willen hier enkel trachten het eerste en het voornaamste van
die drie woorden te verklaren.
Maar hoeft dit woord wel verklaard ? — « Rechtvaardigheid »!
is dat geen woord zoo scherp en zoo 'blank als een zwaard ?
Jawel, maar het werd hopeloos en roekeloos verbogen en verwrongen tot een afgezakte veer. Rechtvaardigheid is het zwaard
van de waarheid ; maar in de schede van de rede en in de hand
van de liefde. Zonder deze dubbele beveiliging : de veilige rede
en de heilige liefde, is het zwaard niets meer dan een gevaarlijk
moordtuig. Op de eene zijde van het zwaard schrijft de rede :
« cuique suum : elk het zijne! » — op de andere zijde graveert
de liefde : « Vrede ». — Dan pas wordt het zwaard van de
waarheid een werktuig en een symbool van den vrede.
Geen rechtvaardigheid zonder geweten
De tolk van het recht is het menschelijk geweten : een helder
hoofd en een warm hart. Daar ligt tegelijk de macht en de
zwakheid van de rechtvaardigheid ; want niets is zoo taai en
zoo teer als het geweten. Brutaal geweld mag het verkrachten,
het martelen en kwellen, onaantastbaar blijft het geweten, want
rede en liefde liggen dieper en hooger dan elk uiterlijk geweld.
Niets of niemand zal het verwrikken. Geen uiterlijke sanctie is
zoo zwaar als de inwendige aanklacht van het geweten : aan
haar ontkomt niemand. En toch is niets zoo teer als datzelfde
geweten. Geen macht kan het overweldigen van buiten : maar
het kan zichzelf bedriegen. Een kinderhand voor het oog is
voldoende om de heele groote zon te doen verdwijnen.
Geweten veronderstelt « weten » : een helder hoofd en een
helder hart. Oprechtheid is een enorme kracht, maar rechtheid
moet richting geven. Niets is goed wat niet is volgens het
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geweten. Maar daarom is nog niet alles goed wat volgens het
geweten is. Geweten kan niet valsch zijn ; het kan wel vervalscht zijn.
Het klassieke beeld van de rechtvaardigheid is : de vrouw
met den blinddoek. Rechtvaardigheid moet inderdaad tegelijk
blind en scherpziende zijn. Blind voor elke ongeregelde drift die
het inwendig oog beletten zou te lezen in het geweten ; en
scherpziende opdat geen enkel recht, hoe nederig en bescheiden
ook, het ontga. De zwakheid van de vrouw komt van de beweeglijkheid van haar passies : haar macht is de helderheid van het
onvervalschte geweten. Rechtvaardigheid is de trouwe bruid
van de Waarheid.
Vrouw Justitia is geen af godin : zij is de dienstmaagd des
Heeren. Waar zij ophoudt goddelijk te zijn, blijft zij niet menschelijk : daar wordt de koningin tot slavin. Daar kan haar
helm en pantser en zwaard omhangen, ofwel het toilet van een
lichtekooi, zij is en blijft slavin. Zonder de wijding van de Almacht wordt menschelijke rechtvaardigheid ontwijd, en tot
onrecht gedoemd.
Geen geweten zonder God
Zonder God wordt het geweten ofwel een rechter zonder
wetboek, ofwel een wetboek zonder rechter. Dit moeten wij
niet bewijzen, wij moeten het voelen, aan den lijve in de onmacht
en de verwarring van dezen tijd.
Zonder God wordt het geweten een rechter zonder wetboek :
een beul of een slachtoffer. Het geweten immers is de grondwet
van alle grondwetten : het onvergankelijk en onmisbaar perkament voor elk verdrag, de onzichtbare maar onverbiddelijke
getuige van elk gegeven woord, het wetboek dat eiken rechter
domineert. De rechter aller rechters is de wet, en de grondwet
van elke wet is het geweten. Boven elk pakt staat geschreven,
zichtbaar of onzichtbaar : « in geweten ». Zonder dit opschrift
is al het overige : woorden op papier. Het luidt nog wel zoo in
de moderne pakten : het staat er zelfs uitdrukkelijker en nadrukkelijker dan ooit. Maar wanneer men dan vraagt wat die
uitdrukking beteekent, dan staan de meesten met hun gewetensverklaringen verlegen. Vroeger sloot men verdragen klaar en
duidelijk « in den naam van God » of, duidelijker nog, « in den
naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes ». Dit
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was geen naiviteit : de naiviteit bestond hierin dat wij dezen
aanhef naief gingen vinden. Wij hebben den granieten grondslag van het recht weggebroken, en kartonnen pilaren in de
plaats gezet : wij hebben God de eeuwige levende Waarheid vervangen door moderne abstracties en theorieën. Met den oppersten wetgever hebben we de opperste wet opgegeven, en buiten
kracht gesteld.
Boven het hoofd van de vrederechters werd het beeld en de
naam van God verwijderd : in de plaats trad een heele stoet
afgoden. Eerst « déesse Raison », later « das Gefilhl », daarna
« l'Humanité », nu de « natie » of « het ras » of « de klas ».
En elke nieuwe afgod bracht een splinternieuw wetboek in
voege en heel nieuwe opvatting van het recht. Is het dan wonder dat de rechters zelf op den duur het hoofd kwijt geraakten?
Temeer daar op dit oogenblik verschillende afgoden tegelijk
orakelen. Totdat de rechters zelf op zij werden geduwd door
de macht, en vervangen door een beul : die werkt sekuurder
en vlugger. Scepticisme voerde tot fanatisme en cynisme. Zonder God is het geweten een rechter zonder wetboek : geen
wegwijzer maar een windwijzer : een strooman of een ijzeren
beul. Geen vrederechter maar een wreede rechter.
En zonder God wordt het geweten een wetboek zonder
rechter : een doode letter op een rol papier : een moordtuig
of een speeltuig. Want zonder rechter wordt de wet of niet
toegepast, of willekeurig of blindelings toegepast. Partijen
schermen met teksten en feiten ; advokaten bewijzen en getuigen bevestigen alles wat ge wilt : teksten en feiten worden
verwrongen naar willekeur. De macht van het recht wordt
vervangen door het recht van de macht : politieke of 'militaire of
financieele of ekonomische macht. Dit is geen beeldspraak, het
is de treurig-nauwkeurige constatatie van een aktueelen toestand. Waar het wetboek niet meer in de hand is van den rechter, daar wordt het een bijl in de hand van een beul — een
ijzeren of een gouden bijl — ofwel een voddeke papier in de
vuist van een cynieker. Het wetboek wordt een draaiboek.
Zoo is het bijbelwoord : rechtvaardigheid een babelwoord geworden. Wie de rechtvaardigheid en meteen den vrede wil
redden, moet aan het geweten zijn kracht terugschenken. Is
dit wel mogelijk ?
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Utopie of ideaal?
Die rechtvaardigheid, en de vrede welke zij grondvest, is een
utopie voor enkel menschenkracht, of liever voor enkel menschenzwakheid. Voor den christen is deze vrede in de rechtvaardigheid geen utopie, wel een ideaal.
Utopie is een ideëele mogelijkheid die als een materieele
onmiddellijk bereikbare werkelijkheid wordt verwacht; ideaal
is een ideëele werkelijkheid, die als een materieele verre mogelijkheid wordt betracht. Utopie is droom : ideaal is plan. Utopie
is de korte weg, maar die nergens heenbrengt : die weg is
altijd te lang ; ideaal is de lange weg, die nader brengt bij het
doel, die weg is nooit te lang. Utopie is ongeduld, onbeheerschte
kracht, roekeloosheid en vermetelheid ; — ideaal is geduld, beheerschte kracht, betrouwen en wagemoed. De utopist laat al
het bestaande los voor zijn idee ; de idealist houdt het bestaande
stevig vast voor zijn idee. Voor den eerste is alles waardeloos
behalve het doel : voor den andere is alles waardevol als een
middel. De utopist legt zijn heden in de toekomst ; de idealist
bouwt zijn toekomst in het heden. De utopist maakt plannen
voor een luchtkasteel ; de idealist bouwt aan een kathedraal in
een tranendal. De eerste begint met de nok van het dak en
de spits van zijnen toren ; de andere zorgt voor diepe en stevige
grondslagen. De utopist wil in een slag den hemel op de aarde
tooveren ; de idealist wil de aarde stuk voor stuk naar den
hemel heffen.
Het heidendom — meer bepaald het heidensch pacifisme —
is de eeuwige utopie : het christendom is het eeuwige idealisme.
Maar christenen kunnen ook utopisten zijn, vooral in zake
pacifisme.
Wie droomt van « eeuwigen vrede » op aarde, van statisch
evenwicht op een dood punt, wie vrede wil tegen elken prijs,
ook ten koste van den vrede zelf, die is utopist : die zal moeten
rekenen op menschengoden en dus misrekenen. De christelijke
idealist weet dat het vaderland van den eeuwigen vrede niet
ligt in ons tranendal. Hij droomt niet van eeuwigen vrede, hij
bouwt aan den tijdelijken vrede ; hij ijvert voor « meer vrede »
en « betere vrede », moeizaam en onversaagd, zonder illusies,
maar daarom ook zonder desillusies. Hij wil geenen vrede tot
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eiken prijs; hij wil den prijs van den vrede : geen statischer
vrede, maar dynamischen vrede : evenwicht in spanning en
spanning in evenwicht. Wij weten waar onze zwakheid ligt —
wij zijn kinderen van Eva — maar dan weten wij ook waar
wij onze kracht moeten zoeken : niet bij menschengoden, maar
bij den Godmensch : wij zijn ook kinderen Gods.
Wat niet bereikbaar is, is daarom nog niet ongenaakbaar.
Wij verwachten hier op aarde geen volkomen vrede in volkomen rechtvaardigheid : wij streven ernaar, van verre, tastend in het donkere van den nacht, . maar wij weten dat de
dageraad begint op middernacht. Dit alleen nu weten wij met
volkomen zekerheid : dat middernacht voorbij is. Die wetenschap is voldoende voor een onverwoestbaar optimisme. Toen
het goddelijk Woord is vleesch geworden in den kerstnacht
hebben de engelen den dageraad van den vrede begroet.
Zoo nuchter is ons christelijk pacifisme, maar zoo sterk ook.
Wie aan menschen wil wijsmaken dat er een tijd zal komen
dat er geen armen en geen zieken meer zullen zijn, geen booswichten en geen slachtoffers, die is een utopist : die bedriegt
zichzelf of de anderen of allebei. Christus zei : « armen zullen
er altijd zijn onder u », en zieken ook en zondaars : onkruid
onder de tarwe. Dit zal ons aanzetten, niet om met geweld de
tarwe met het onkruid uit te roeien, maar wel om met een
onverstoorbaar geduld, telkens opnienw het onkruid te weren
en de tarwe te verzorgen. Zooals wij honger en armoe en ziekte
en zonde blijven bestrijden, zoo willen wij blijven strijden tegen
den oorlog, niet met de liefde voor het geweld, maar met het
geweld van de liefde. Zoo wordt allengs de grond zuiverder, en
meer geschikt voor het Godsrijk, waar vrede en vreugde in
liefde heerschen. Volkomen zuiver echter wordt die grond van
ons tranendal nooit. Wij zullen altijd moeten strijden tegen den
oorlog. Maar deze strijd zelf zal de kansen van den vrede verhoogen. Dezelfde Christus die beloofde : « Ik schenk u mijnen
vrede », heeft ook gezegd : « Ik breng u geenen vrede, maar
het zwaard. » Dit is en blijft de paradox van het levend
christendom : de heilige vrede in het teeken van het heiligè
zwaard. In dien christelijken zin is de oude heidensche spreuk
waar : si vis pacem para bellum : wilt u den vrede met de
anderen, strijd dan tegen u zelf. -- Op dit zwaard van den vrede
burineerde Christus met zijn bloed — niet met het bloed van
,
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« Zalig de vreedzamen, zalig zij die vervolging
anderen!
lijden voor de gerechtigheid. »
Zoo leert het christendom het onvermijdelijke onkruid zelf
te benuttigen : het verzoent ons met het onvermijdelijk leed.
Van de onmacht van de ziekte maakt het almacht van offer.
Armoede wordt een zegen voor armen en rijken. De schuld van
den zondaar wordt een loutering voor den rechtvaardige. De
ruwheid van het geweld wekt heldhaftige vergevingsgezindheid.
Haat van den vijand wordt door liefde voor den vijand overwonnen. Onheilige oorlog zelf kan een heilig offer worden voor
den vrede : de kruisdood voert naar de verrijzenis, en beulen
worden werktuigen van verlossing.
Dit is het wonder : ook op kromme lijnen kan God recht
schrijven. Voor wie God bemint komt uiteindelijk alles terecht.
Het eeuwig mirakel van het kruis is dat liefde tenslotte zelfs
het onrecht overwint. Voor ons, christenen, is vrede een brok
verlossing.
Het teeken van den vrede is het Kruisteeken : geen hakenkruis, noch sikkel en hamer, synthesen van haat en geweld ; —
ook geen gouden kalf of maskot symbolen van spot en gemakzucht. Het gebaar van den vrede en van de rechtvaardigheid
is geen vuist, maar een open hand : geen vuist in de lucht,
en ook geen vuist in den zak : een open hand die neemt en geeft.
Het goddelijk teeken van den menschelijken vrede is het teeken
van de verlossing, het teeken van het kruis : hier pas wordt
heel de rechtheid van het recht verzoend met heel de breedheid
van de liefde. Mammon en Venus en Mars en alle afgoden zijn
slaven en slavinnen van den vrede : de koning van den vrede is
Christus : de grootste martelaar van de liefde voor het hoogste
recht.
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De Onderwerping van de «Action Française»
door F. DE RAEDEMAEKER S.J.

Het decreet van het H. Officie van den 10en Juli 11. over
de Action Française heeft een belangrijke en door velen sinds
lang verhoopte verandering teweeggebracht in de verhouding
van deze politieke groepeering tot de katholieke Kerk. Op veel
punten, en voornamelijk door de toelating voor de katholieken
om het dagblad van de beweging te lezen, is er een ontspanning
ingetreden in een voor vele katholieke Franschen zeer pijn
lijken toestand.
In deze kroniek willen we zoo nauwkeurig mogelijk de beteekenis omschrijven van de onderwerping van de Action FranÇaise, en er een les uit trekken die alle katholieken aanbelangt.
Daartoe is het noodzakelijk eerst de omstandigheden in herinnering te brengen waarin de Action Française, dertien jaar
geleden, veroordeeld werd.
* * *

Den 27 en Augustus 1926 schreef Kardinaal Andrieu, Aartsbisschop van Bordeaux, in de « Semaine religieuse » van zijn
bisdom een artikel als antwoord op een vraag van een groep
katholieke jongeren omtrent de Action Française.
Het artikel bevat een doctrinale uiteenzetting waarin de leerstellingen van Charles Maurras één voor één worden onderzocht
en, in het licht der katholieke leer, voor onaanvaardbaar verklaard. Immers, zoo zegt het document, Maurras is een uitgesproken goddelooze of agnosticus : zijn levensinzicht is strict
beperkt tot deze aarde. Hij is antichristelijk : het evangelisch
christendom bevat volgens hem, vooral in de acht Zaligheden,
een grond van oostersche sentimentaliteit die regelrecht ingaat
tegen de klare latijnsche en fransche rede. Hij betuigt weliswaar
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een grooten eerbied voor de katholieke Kerk. Maar in haar
erkent hij niet de werkelijke voortzetting van de bovennatuurlijke openbaring ons door het Evangelie gebracht. De Kerk is
voor hem alleen latijnsche of romeinsche orde en tucht en hij
tracht haar in dienst te stellen van de politieke orde die hij
nastreeft. « Katholieken uit berekening », schrijft de Kardinaal,
« en niet uit overtuiging : zoo bedienen de leiders der Action
Francais zich van de Kerk, of ten minste zoo verlangen ze
'zich van haar te bedienen ; maar ze dienen haar niet, daar ze
de goddelijke leering verstooten die zij als taak heeft te verspreiden. »
Op zedelijk gebied is een katholiek ook niet veilig bij de
Action Française : veel boeken van de leiders verkondigen een
aesthetisme en een epicurisme, die een ware bespotting zijn van
de deugd zooals de Kerk deze opvat.
Wat de eigenlijke politieke en sociale leer van de Action
Française betreft, ook deze is onaanvaardbaar voor een katholiek. Voor de agnostische leiders is de politieke orde die zij
droomen een absolute waarde, een natuur-noodzakelijk product
van den franschen geest. Deze monarchistische orde heeft de
harde trekken van de heidensche staatsopvatting. De macht van
den staat, de «raison d'état» wordt het hoogste beginsel waarvoor alle rechten moeten wijken. Alles is goed wat dienstig is
voor de grootheid van de « déesse France ».
De Kardinaal besluit zijn artikel met een samenvatting en de
passende gevolgtrekking :
« Atheisme, agnosticisme, antichristianisme, anticatholicisme,
amoralisme van het individu en de gemeenschap, noodzakelijkheid (daar men, ondanks deze sloopende ontkenningen, de orde
moet handhaven) om het heidendom met al zijn onrecht en
zijn geweld terug in voege te brengen : ziedaar, mijn dierbare
vrienden, wat de leiders van de Action Française aan hun
volgelingen leeren, en wat gij vermijden moet. »
Het artikel van Kardinaal Andrieu eindigde op een gemotiveerden en dringenden raad : de diocesanen zouden de ideologie
van de Action Française verwerpen, hetgeen impliciet beteekende dat zij op geen enkele wijze werkelijk deel zouden nemen
aan de beweging.
Den 8e1 September verscheen, in het officieele gedeelte van
de Osservatore Romano, een brief van Z. H. Pius XI aan
•
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Kardinaal Andrieu. In dit officieele schrijven verklaarde Zijne
Heiligheid zich solidair met den aartsbisschop van Bordeaux :
« Uwe Eminentie wijst in feite op een gevaar dat in onderhavig
geval des te erger is, daar het min of meer rechtstreeks, en
op een niet steeds onmiddellijk klaarblijkelijke wijze, het geloof
en de zeden raakt. » En opdat er geen twijfel zou bestaan
omtrent de bedoeling van de Kerk, herhaalde de Paus uitdrukkelijk de bewering van den Kardinaal, dat alle zuiver
politieke kwesties hier werden van kant gelaten, « de regeeringsvorm b.v. ».
Deze duidelijke uitspraken stelden de katholieken, leden van
de Action Française, voor een harden, maar onontkoombaren
plicht : zich eenvoudig te onderwerpen, en op een andere,
christelijker en waarschijnlijk doelmatiger wijze, hun monarchistisch ideaal te verwezenlijken.
In feite ondernamen zij het de kerkelijke uitspraken in discrediet te brengen. Het dagblad l'Action Française publiceerde.
een reeks artikelen waarin « ceux d'entre nous qui sont catholiques », samen met « ceux d'entre nous qui ne sont pas croyants »,
de hooge vermaning in een valsch daglicht stelden en haar
draagwijdte minimiseerden. De pauselijke curie, zoo heette het,
had zich laten bepraten door de « catholiques de gauche » die
de Action Française en het koningdom in Frankrijk ten doode
hadden verwezen. De verfoeide liberale geest had zich meester
gemaakt van de pauselijke diplomatie, van de « politique
gasparrienne » : daar men den Paus niet rechtstreeks wilde
aanvallen, moest de staatssecretaris Kard. Gasparri het ontgelden. Verder publiceerde men adviezen van theologen, volgens
dewelke er eigenlijk weinig of niets was gebeurd, • en zelfs liet
de bisschop van Montauban in zijn « Semaine religieuse » een
mededeeling verschijnen : uit Rome zou hij vernomen hebben
dat de katholieken met een gerust geweten actief deel mochten
nemen aan de beweging, dat zij het dagblad mochten lezen.
Deze polemiek had de verwarring van de gewetens ten top
gedreven. Pius XI deed een laatste poging om -de rede te doen
zegevieren. In het Consistorie van den 20 en December 1926
hield hij een redevoering, waarin hij verklaarde te willen antwoorden aan degenen die, door de heftige polemiek verbijsterd,
van den Paus nieuwe verklaringen verwachtten.
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« In geen geval, — zegde Plus XI, — is het aan katholieken
geoorloofd de ondernemingen en, in zekeren zin, de school bij
te treden van degenen die de partijbelangen hooger stellen
dan de belangen van den godsdienst, en die de laatste aan de
eerste willen ondergeschikt maken ; het is evenmin geoorloofd
zichzelf of anderen, vooral jonge lieden, bloot te stellen aan
invloeden en leerstellingen die de gaafheid in gevaar brengen,
zoowel van het geloof en de zeden als van de katholieke vorming
der jeugd. »
De beweging der Action Française wordt met deze woorden
expliciet veroordeeld : geen katholiek kan zich nog als lid der
beweging laten doorgaan, zonder aan de Kerk rechtstreeks
ongehoorzaam te zijn : « het is in geen geval geoorloofd... ».
Een tweede veroordeeling betrof het dagblad l'Action
Française :
« ... het is evenmin aan katholieken geoorloofd bladen te
ondersteunen, te begunstigen of te lezen, opgesteld door menschen waarvan de schriften, afwijkend van onze dogma's en
onze zedenleer, aan onze afkeuring niet kunnen ontsnappen, en
waarvan de artikelen, de boekbesprekingen en aankondigingen
vaak aanleiding geven, vooral bij jongelingen, tot zedelijk
verval. »
Het antwoord van de katholieken, leden der Action Française,
liet op zich niet wachten. Den 24 en December verscheen in het
dagblad, onder den titel « Non possumus » en geteekend
« L'Action Française », een artikel dat de breuk met Rome
voltrok. Het begint met een korte samenvatting van de feiten
en een apologie van Ch. Maurras en L. Daudet. Daarop volgen
drie verklaringen. De Action Française, in haar geheel, volhardt in haar bewering dat de Paus zich op politiek terrein
heeft begeven : « 11 ne s'agit plus de morale ni de foi,
s'agit de politique. » De Action Française kan haar eigen
doodvonnis niet onderteekenen, vooral wanneer het haar wordt
voorgelegd door een Paus die zich vergissen kan, die zich
vergist. Dus « L'Action Française continue. » Daarop volgt
de verklaring van de katholieke leiders die trouw willen
blijven aan de Action Française. Zij kunnen aan de beweging
niet verzaken, daar deze alleen hun vaderland kan redden.
Hoe zwaar het katholieken ook valle te moeten weerstaan
aan den wil van den Vader, zij mogen, om hem te gehoor-
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zamen, hun land niet verraden : « Nous ne trahirons pas. »
Tenslotte verklaren de ongeloovige leiders van de Action
Française dat zij deelen in het leed van hun katholieke medestrijders. Nochtans blijft hun bewondering en erkentelijkheid
voor de Katholieke Kerk ongeschokt. Maar waar te kiezen
valt tusschen een gepasten eerbied en een dringenden plicht,
is elke aarzeling uitgesloten : « Non possumus ».
Dit artikel beteekende voor de katholieke onderteekenaars
den opstand tegen Rome. Hij werd gevolgd door een decreet
van de Congregatie van het H. Officie, gedagteekend van
29 Januari 1914 en 29 December 1926.
Vóór den wereldoorlog toch, was reeds een proceduur aanhangig tegen sommige werken van Charles Maurras. Pius X
had een decreet van de Congregatie goedgekeurd ; hij behield
zich echter het recht voor om het op het gepaste oogenblik
af te kondigen, maar dan met den datum 29 Januari 1914
(waarop het decreet aan Z. H. werd voorgelegd) . Voornamelijk omwille van de oorlogstoestanden, hielden Pius X en
Benedictus XV het in.
Den 29en December 1926 hernam het H. Officie de veroordeeling van 1914. Hierdoor werden volgende werken van Ch.
Maurras op den Index geplaatst : Le chemin de paradis,
Anthinéa, Les amants de Venise, Trois idées politiques, Si le
coup de force est possible. « Vervolgens », zoo gaat het decreet
van het H. Officie voort, « gezien de artikelen, geschreven
en gepubliceerd vooral gedurende de laatste dagen in het
dagblad dat denzelfden naam L'Action Française draagt, en
met name door Charles Mauras en Léon Daudet, artikelen
waarbij ieder verstandig mensch inziet dat ze geschreven zijn
tegen den Heiligen Stoel en den Paus zelf, heeft Z. H. de
veroordeeling door zijn voorganger uitgesproken bevestigd,
en haar uitgebreid tot bovenvermeld dagblad L'Action Française, zooals het nu wordt uitgegeven. Dit dagblad dient dus
voor verboden en veroordeeld géhouden, en ingeschreven op
de Indexlijst der verboden boeken . . . »
Helaas, niet alle katholieken onderwierpen zich. Vele koningsgezinden zagen in de Action Française het eenige middel om
hun politiek ideaal te verwezenlijken, zij stelden dit laatste
hooger dan hun religieuzen plicht van onderwerping aan de
duidelijke uitspraken van de H. Kerk. Zoo ontstond het pijnlijk
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geval van een nogal aanzienlijk getal katholieken die in feite
Maurras boven den Paus verkozen. De Kerk was verplicht
de strengste sancties te treffen tegen degenen die deel namen
aan den formeelen opstand. De gewone toelatingen van den
Index worden niet geldig verklaard voor het dagblad L'Action
Française ; bijzondere toelatingen daarvoor blijven voorbehouden aan de fransche bisschoppen en aan den Paus (24 Febr.
1927) ; de priesters moeten aan de leden van de «Ligue »,
aan de regelmatige lezers en aan de abonné's van L'Action
Française de absolutie weigeren (8 Maart 1927) ; bij huwelijk
en begrafenis van weerspannigen zijn de gewone religieuze
plechtigheden verboden ; de H. Communie moet hun geweigerd worden (7 Maart 1928) ; de priester die een aanhanger
van de Action Française absolveert, bedrijft een zonde voorbehouden aan den H. Stoel (16 Nov. 1928).
De gestrengheid zelf van deze verordeningen bewijst hoe
de weerspannigheid voortwoekerde onder een deel der fransche
katholieken, zoo priesters als leeken. Ergerlijke tooneelen
deden zich bij de begrafenis van weerspannigen voor ; tot vóór
de kerken verkochten bekende katholieken de nummers van
het veroordeelde dagblad, waarin de Paus, de bisschoppen
en de trouwe katholieken op de smadelijkste wijze werden
aangevallen.
* * *

Deze pijnlijke toestand, waarbij we niet verder blijven stilstaan, duurde sinds een tiental jaren, toen een kentering viel
waar te nemen in de houding van de Action FranÇaise tegenover de Kerk. De toon werd milder, de aanvallen hielden op,
er werd aangestuurd op een vergelijk.
De tijd had immers uitgewezen hoezeer de bittere aanklachten van de Action Française, tegen de politiek van de Kerk
en van Pius XI in het bijzonder, van eiken grond waren ontbloot ; de Action FranÇaise had veel van haar katholieke leden
verloren, en het getal der weerspannigen verminderde aanzienlijk naargelang de vlam slonk der politieke driften. In 1937 ontstond zelfs een conflict tusschen de Action Française en den
pretendent naar de kroon van Frankrijk. Dat ook ondermijnde
de beweging in de oogen van velen voor wie Action Française
en koningdom één en hetzelfde hadden beteekend. Het is
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interessant hier terloops te constateeren hoe de pretendent,
de hertog van Guise en diens zoon, de graaf van Parijs, in
het Manifest van 22 November 1937 en de « mise au point »
van 2 December 1937, tot de Action Française verwijten
richten die, van hun standpunt uit, gelijkluidend zijn met de
veroordeeling van de Kerk : « Met de rechtmatige zorg voor
de nationale eer en de gepaste liefde voor het vaderland tot
een absoluten cultus te verheffen, tot het centrum van alle
politieke bekommeringen, heeft de Action Française de traditioneele lijn van de fransche monarchie omgebogen. » En
verder, in dezelfde « mise au point » van den graaf van Parijs :
« Wij waren tenslotte wel genoodzaakt te constateeren, dat de
leiders van de Action Française, in plaats van de prinsen ten
dienste te staan, zich van hen hebben willen bedienen. »
Welke ook de oorzaken mogen wezen, de Action Française
scheen tot inkeer gekomen ; zij wenschte klaarblijkelijk een
verzoening met de Kerk. Haar voornaamste doel was de intrekking te verkrijgen van het decreet van het H. Officie
van den 29 en December 1926, waardoor het dagblad op den
Index was geplaatst.
Den 20 en November 1938, toen Pius XI nog leefde, zonden
de leiders van de Action Française een eerste formule van
onderwerping. Den igen Juni 1939 volgde een verzoekschrift :
Heilige Vader,
Wij, ondergeteekenden, leden van het bestuurscomité van het dagblad

L'Action Française, vereenigd in de gevoelens van de diepste vereering
voor Uwe heiligheid,
leggen aan Uw voeten, bij het begin van Uw Pontificaat, gemerkt
reeds door de universeele teekenen van gerechtigheid en vrede, de
ernstig gemeende en loyale verklaring onzer intenties en verzekeringen
neer. Wij vernieuwen de uitdrukking van onze gevoelens, die wij reeds
in onzen brief van 20 November 1938 hadden aangeboden aan den zeer
betreurden en vereerden Opperherder Pius XI zaliger gedachtenis, om
het intrekken te verkrijgen van het Index-decreet, uitgesproken door de
Congregatie van het H. Officie tegen het dagblad L'Action Française.
1. Wat het verleden betreft, spreken wij het meest oprechte leedwezen
uit over wat, in polemiek en gedachtenwisseling, het decreet van veroordeeling van het H. Officie van 29 December 1926 voorafgegaan en
gevolgd is, — en wat van onzen kant is geweest : oneerbiedig, beleedigend of zelfs onrechtvaardig jegens den Persoon van den Paus, jegens
den H. Stoel en de kerkelijke Hierarchie, en tegenstrijdig met den eerbied
dien allen verschuldigd zijn aan elk gezag in de Kerk.
2. Wat in het bijzonder de leer betreft, allen onder ons die katholiek
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zijn, keuren alles af wat zij aan dwaling hebben kunnen schrijven, verwerpen volledig elk beginsel en elke theorie die in strijd zou zijn met
de onderrichtingen van de katholieke Kerk, voor welke onderrichtingen
zij unaniem den meest diepen eerbied belijden.
3. Zij verklaren en verzekeren opnieuw, dat zij er zeer zullen op letten, het dagblad op zoodanige wijze te redigeeren, dat noch de medewerkers, noch de lezers er iets in zullen vinden, wat direct of indirect hun
geweten vertroebelt en wat in strijd zou zijn met de instemming verschuldigd aan de kerkelijke onderrichtingen en voorschriften, van godsdienstige
en zedelijke orde.
Wij bevestigen formeel onzen unaniemen wil, onze activiteit als jour-

nalisten, zelfs op sociaal en politiek gebied, op een wijze te ontwikkelen, die nimmer tekort zal doen aan de onderworpenheid en eerbied,
verschuldigd aan de richtlijnen van het kerkelijk gezag in de vraag_stukken die, op hetzelfde sociaal en politiek gebied, de Kerk aangaan
=door hun betrekking met haar bovennatuurlijk doel.
Wij durven daarom vragen aan den Vader die de sleutels houdt van
de barmhartigheid en de gerechtigheid, zich wel te willen verwaardigen, door voortzetting van het onderzoek dat Z. H. Pius XI reeds liet
aanvatten, te overwegen of volgens Zijn soeverein oordeel — waar,
naar het ons voorkomt, de rechtvaardige motieven voor een verbod
opgehouden hebben te bestaan — dat verbod op zijn beurt niet volgens
rechts zou kunnen vervallen.
Wij plaatsen ons aan de voeten van Uwe Heiligheid, met de hulde
van onze diepe vereering en blijvende toewijding, en van ganscher harte
smeeken wij de zegeningen af van den gemeenschappelijken Vader over
ieder van onze personen, en daarboven uit over geheel ons Frankrijk,
de oudste dochter van de Kerk, waaraan wij ons leven hebben gewijd.
Parijs, 19 Juni 1939.
(w. g.) Léon Daudet
Charles Maurras
Maurice Pujo
Paul Robain
Jacques Delebecque
F. de Lassus
Robert de Boisfleuri
de Partouneaux
de Roux.

We hebben in dezen brief de verklaring onderstreept die
ons de belangrijkste schijnt, daar de leiders van de Action
Française hierin erkennen dat de Kerk ook op sociaal en
politiek gebied haar woord te zeggen heeft, daar de politieke
leer innig samenhangt met de zedenleer, er tenslotte een deel
van is. Het politieke amoralisme was het groote bezwaar van
de Kerk tegen de Action Française ; het scheen meteen de
grondslag zelf te zijn van de polemiek der Action Francaise
tegen de kerkelijke overheid. We meenen dat Rome deze ver-
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klaring uitdrukkelijk heeft geëischt, alvorens op het verzoek
van de leiders der Action Française in te gaan.
Den 10en Juli 1939 verscheen dan het decreet van het H.
Officie hetwelk, naar we mogen verhopen, een blijvende ver
zoening heeft teweeggebracht tusschen de Kerk en de katho
lieken van de Action Française :
« Op den datum der afkondiging van het tegenwoordige
decreet, is het verbod om het dagblad L'Action FranÇaise
te lezen en te bewaren, opgeheven. Verboden blijven echter
de nummers die op dien dag op de Indexlijst van de verboden boeken zijn geplaatst. Deze Opperste H. Congregatie
spreekt echter geen oordeel uit omtrent de zuiver politieke
aangelegenheden en omtrent het doel van het dagblad op
politiek gebied, zoolang zij met de moraal niet in strijd
zouden zijn. »
Het decreet herroept dus alleen het verbod aangaande het
dagblad. De verboden boeken van Maurras blijven verboden ;
en het spreekt vanzelf dat al de theorieën die door Kardinaal
Andrieu werden gewraakt door geen enkel katholiek mogen,
bijgetreden worden. De katholieke Kerk heeft voortaan het,
recht te verwachten dat de Action Française zich beperken
zal tot haar (nooit veroordeeld) zuiver politiek doel, en dat
zij de leerstellingen van de Kerk in acht zal nemen.
* * *

We kunnen ons alleen verblijden bij de verzoening die aan
een zoo pijnlijken toestand voor vele fransche katholieken een
einde stelt. We kunnen ons vereenigen met « de katholieken
van de Action Française (wanneer zij) hun gedachten verhffen naar de bovennatuurlijke krachten die aan deze gelukkige
ontknooping hebben geholpen . In de eerste plaats zullen
zij hun gebeden van dank verschuldigd zijn aan de H. Theresia
van Lisieux, van wie zij niet opgehouden hebben de zachte en
machtige bescherming te ondervinden. » (A. F. 16 Juli 1939).
Uit deze feiten moeten we ook één besluit trekken. Eens
te meer blijkt hoe consequent en onverschrokken, niettegenstaande de ontkerstening der samenleving, de Kerk trouw
blijft aan haar zending om de christelijke zedenleer in hare
heerlijke volheid te verkondigen en te verdedigen. Eeuw na
eeuw heeft zij verklaard recht te hebben op medezeggenschap
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in de sociale en politieke problemen, voor zoover ni. deze in
noodzakelijk verband staan met de natuurlijke en de geopenbaarde zedenleer. De Kerk kan geen staat erkennen die zou
georganiseerd zijn buiten of tegen de eeuwige normen en
afhankelijkheid der goddelijke wetten. Er bestaat een moraal
voor het gemeenschapsleven evenals voor het individueele
leven : door deze leering zal de Kerk steeds in conflict komen
met elk overdreven nationalisme van welken aard ook, volgens
hetwelk alles moet wijken voor den bloei en de grootheid van
de gemeenschap. De gemeenschap, hetzij ras, natie, volk of
staat, is onderworpen aan heilige wetten. Deze wetten zijn :
de eerbied voor de menschelijke persoonlijkheid ; de eerbied
voor het gezin ; de rechtvaardigheid tegenover haar leden, en
ook tegenover de andere gemeenschappen. En zoo groeit de
politieke moraal uit tot een internationale moraal, voor het
behoud waarvan de Kerk op dit oogenblik haar uiterste krachten inspant.
Een theorie die de gemeenschap los maakt van deze banden,
die haar aanbidt als een absoluut goed boven alle andere
waarden verheven en vrij van alle zedelijke verplichtingen,
zulke theorie moet en zal de Kerk steeds veroordeelen ; want
trouw zal ze blijven aan haar goddelijke zending : leerarea
te zijn van eenlingen en volkeren.

.
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Waarom neutraal blijven?
door Prof. Dr. K. du BOIS S. J.

Op 12 Augustus 1898 ontvingen de leden van het Corps diplomatique, bij Tsaar Niklaas II geaccrediteerd, een boodschap van
Minister Graaf Mouravieff waarin zij lazen :
« Het behoud van een algemeenen vrede alsook, zoover mogelijk, een vermindering van de overmatige bewapening wier
lasten heden op alle naties drukken, is het ideaal tot de verwezenlijking waarvan het streven van alle volkeren moet gericht zijn.
» De menschlievende en verhevene strevingen van Zijne Majesteit den Keizer, mijn edelen meester, stemmen dan ook met
dit gevoelen geheel overeen.
» In de overtuiging dat dit lofwaardig streven geheel overeenkomt met de levensbelangen en de rechtmatige verzuchtingen
van alle regeeringen, meent het Keizerlijk Gouvernement dat
het oogenblik gunstig is om, in een internationale bespreking,
naar de middelen te zoeken die aan alle volken de weldaden
verzekeren van een waren en duurzamen vrede. Eerst en vooral moet paal en perk gesteld aan de steeds toenemende bewapening. »
Na in krachtige bewoordingen op de menigvuldige nadeelen
en lasten dier bewapening gedrukt te hebben, eindigt de nota
met het voorstel een conferentie bijeen te roepen om dit « zoo
gewichtig vraagstuk te onderzoeken ».
Dat verzoek kwam geheel onverwacht, bij alle regeeringen
verwekte het verwondering zoo niet achterdocht : Wat kon de
Tsaar daarmee bedoelen ? Welke egoïstische doeleinden schuilden daarachter? De Rus bewapende en legde, met groote
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onkosten, strategische spoorbanen aan. Wel schoot de Fransche
bondgenoot mild geld voor; maar werden die gouden banden
niet op den duur bedenkelijk voor Ruslands onafhankelijkheid?
De openbare opinie bleek integendeel met dat vredesinitiatief
ingenomen, vooral in Engeland en in Amerika.
De Tsaar was zich van die reacties bewust ; hij gaf nochtans
zijn plan niet op. Op 30 December richtte zijn Minister een
tweede schrijven tot de leden van het Corps diplomatique ; het
zinspeelt op de goede ontvangst der nota door de openbare
opinie alsook op . de nieuwe bewapeningen sedertdien. Tot
besluit legt het een programma voor, in 8 punten.
Het eerste punt bevat een accoord om gedurende een te
bepalen tijd noch de land- noch de zeekrachten noch de budgetten die er in voorzien te verhoogen, en wel met het inzicht
om eens die lasten te verminderen. Het achtste punt behandelt
het aanvaarden van bemiddeling in zijn verschillende vormen,
met het doel gewapende conflicten te voorkomen.
De Gouvernementen bleven sceptisch. Zij weken evenwel voor
den aandrang der openbare opinie, en op 18 Mei 1899 kwamen
de vertegenwoordigers van 26 mogendheden te Den Haag bijeen
voor de openingszitting van de « Eerste Vredesconferentie ».
Het bescheiden plan, in December door den Tsaar voorgesteld,
werd slechts heel onvolledig verwezenlijkt; de commissie aangesteld om het eerste — en ongetwijfeld voornaamste — voorstel te onderzoeken, kon het niet eens brengen tot een tekst
dien zij ter stemming aan de algemeene vergadering zou voorstellen.
Het laatste voorstel gaf aanleiding tot het aanvaarden van
een « Overeenkomst » waarin wij over bemiddeling verschillende bepalingen en wenschen aantreffen, en die de statuten
bevat van een « Bestendig Bemiddelingshof » in Den Haag op
te richten (welk oprichten weldra geschiedt).
Deze « Overeenkomst » verklaart o.m. :
« Bij ernstige oneenigheid of conflict moet men, voor zoover
de omstandigheden het toelaten, vooraleer naar de wapens te
grijpen, zijn toevlucht nemen tot de goede diensten of de bemiddeling van eene of meerdere bevriende mogendheden » (1).
(ij In het volkenrecht noemt men « goede diensten » het louter aanbieden, aan mogendheden in conflict, van de gelegenheid om onder elkaar
onderhandelingen aan te knoopen, zonder uitdrukkelijk voor te stellen
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4: Het is daarenboven nuttig dat eene of meerdere mogendheden, vreemd aan een ontstaan conflict, uit eigen initiatief,
voor zoover de omstandigheden het toelaten, hun goede diensten
of hun bemiddeling aanbieden aan de Staten die er in gewikkeld zijn.
» De mogendheden die vreemd zijn aan het conflict hebben
het recht hun goede diensten of hun bemiddeling aan te bieden,
zelfs wanneer het reeds tot vijandelijkheden aanleiding heeft
gegeven.
» De beoefening van dat recht mag nooit door de mogendheden in conflict aangezien worden als zijnde een weinig
vriendelijke daad.
» Het is plicht, wanneer een accuut conflict tusschen een of
meer mogendheden dreigende is, deze er aan te herinneren dat
het « Bestendig Hof » voor hen open staat.
» Daarom verklaren zij (de onderteekenaars) dat het in herinnering brengen, aan de strijdende mogendheden, van deze
overeenkomst en de raad om zich tot het « Bestendig Hof »
te richten, gegeven terwille van het hooger belang van den
vrede, enkel als het aanbieden van goede diensten mogen
aanzien worden » — en dus niet als minder vriendelijke tusschenkomsten.
De oproep van den Tsaar en zelfs de schuchtere overeenkomsten van Den Haag wijzen op de solidariteit die onder de
volken moet bestaan, en meer bijzonder op hun verplichting
zich in te spannen om den vrede en de goede verstandhouding
te bevorderen. Zij dienen zich ook te beijveren, bij het dreigen
en zelfs bij het ontstaan van gewapende conflicten, om oorlog
te voorkomen of te doen ophouden.
Die solidariteit kwam meermalen tot uiting : in de laatste
decennia voor den wereldoorlog 1914-1918 werden verschillende
geschillen bijgelegd, en bijna elk jaar, van 1900 tot 1914, werd
op de bemiddeling van het Hof in Den Haag beroep gedaan.
Tusschenkomst van een derde om dwingend, zoo noodig door
wapengeweld, het recht te doen zegevieren, werd integendeel
in Den Haag afgewezen. In de accoorden verklaarde men toch
uitdrukkelijk dat bemiddelings- of andere vredespogingen voor

zelf aan die besprekingen deel te nemen. Bemiddeling » houdt integendeel
dat voorstel in, en dikwijls daarenboven een ontwerp van grondslag

waarop de onderhandelingen kunnen aangeknoopt worden.
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de mogendheden geen verplichting meebrachten om er op in
te gaan.
Men wilde dus volle vrijheid . . . tenminste wanneer het geschillen van « meerderjarigen » gold. Wanneer onmondig geachte mogendheden onder elkaar krakeelden, kwamen de Groote
Heeren uit Europa er wel eens tusschen. Zoo werd de uitbreidingslust van Japan na zijne overwinning op China (1894)
gebreideld : het mocht geen enkel grondgebied opeischen. Rond
1900 zien wij zelfs in Macedonië een soort internationale gendarmerie de orde handhaven.
Neutraliteit was dan ook geenszins afgekeurd, integendeel.
Was ze niet aan enkelen opgelegd ? Zien wij niet de eerste
Vredesconferentie den wensch uitdrukken dat de rechten en
de plichten der neutralen in oorlogstijd zouden bepaald worden, en de tweede Conferentie (1907) op dien wensch ingaan?
De wereldoorlog van 1914-1918 bracht een radikalen ommekeer in de opvattingen ; deze was bijna algemeen en kwam van
verschillende zijden tot uiting.
De vrijmetselaarsloges der geallieerde en neutrale Staten, te
Parijs vergaderd, spraken zich, op 29 Juni 1917, voor een radikaal plan uit. Het voorzag een internationaal Parlement waarvan de leden door de nationale Parlementen zouden aangesteld
worden. Dat Parlement moest de diplomatieke, economische en
militaire maatregelen treffen noodig om de uitoefening van
zijn macht te waarborgen. Dit zou een aanzienlijke beperking
der bewapening meebrengen, want daartoe, en daartoe alleen,
zouden nationale legers bestaan.
Paus Benedictus XV richtte, op 1 Augustus 1917, tot de
wereld een « Oproep tot den vrede », waarin Hij de regeeringen
der strijdende volken verzocht « overeen te komen over deze
punten die schijnen den grondslag te moeten uitmaken van een
rechtvaardigen en duurzamen vrede :
» Hoofdzaak is dat de blinde macht der wapens vervangen
wordt door de zedelijke macht van het recht, met, als gevolg,
een rechtvaardige, onderlinge overeenkomst om gelijktijdig en
gezamenlijk de bewapening te beperken volgens een vast te
stellen plan en mits waarborgen. Hierbij geldt als maatstaf
wat noodzakelijk en voldoende is om de openbare orde in den
Staat te handhaven. De legermacht wordt dan vervangen door
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de instelling van een scheidsgerecht met zijn vredestichtenden
invloed. De inrichting hiervan gebeure in gezamenlijk overleg
en zoo dat maatregelen worden voorzien tegen den Staat die
weigeren zou de internationale vragen er aan te onderwerpen
of de beslissingen er van te aanvaarden » (2).
President Wilson, in zijne « Boodschap » van 22 Januari 1917
over de voorwaarden en de waarborgen van een rechtvaardigen
vrede, verklaarde : « de vrede moet gevolgd worden door een
daadwerkelijk samenwerken der mogendheden om het onmogelijk te maken dat nogmaals zulke ramp ons zou treffen ... En
ik acht dat overeenkomsten alleen onvoldoende zijn om een
hechten vrede te waarborgen. Het is volstrekt noodig dat er
een macht wordt geschapen als handhaafster van de duurzaamheid der overeenkomsten, een macht zooveel grooter dan
die van eenig nu oorlogvoerend volk of van eenig bondgenootschap, tot dusver gevormd of ontworpen, dat geen volk en geen
mogelijk verbond van volken zal kunnen ondernemen haar te
weerstaan. »
Deze invloeden, samen met nog andere, brachten de geallieerde en geassocieerde landen er toe een « Volkenbond » in het
Verdrag van Versailles te voorzien. Niet zonder lang wikken en
wegen, nemen en geven, waarvan duidelijke teekens te bespeuren zijn in het meermalen vage, soms zelfs tegenstrijdige « Volkenbondspakt » of statuut van den Volkenbond.
Dit « Volkenbondspakt », waar bijna onmiddellijk de meeste
onder de neutralen bij toetraden en de vroegere vijanden ook
na enkele jaren toegelaten werden, brak beslist met de vooroorlogsche opvattingen, in de eerste plaats met de opvatting
dat een land altijd neutraal mag blijven. Vriendelijke aanbieding
van goede diensten en van bemiddeling blijven aangeprezen,
maar zijn niet langer voldoende; bij weerspannigheid moet
daarbij komen een onderzoek naar de schuld en in bepaalde
gevallen een positief ingrijpen om den onwillige te beteugelen,
(2) In zijne encycliek « Pacem » van 23 Mei 1920 kwam Hij hierop
terug : « Wanneer de volken zich met elkaar hebben verzoend, is het
zeker wenschelijk dat alle Staten elk gevoel van wantrouwen edelmoedig verbannen en samensluiten tot een bond of liever tot eene
familie, om aldus hun eigen afzonderlijke vrijheid te beschermen en haar
in de menschelijke samenleving te bestendigen. »

POLITIEKE KRONIEK

95

door economische sancties en zelfs met gewapende macht (3).
De eerste jaren na het sluiten van het Pakt waren de meeste
landen den Volkenbond gunstig gestemd ; getrouw onderhielden zij de verplichtingen die hij hun oplegde.
Onder hen rekenen wij België dat na den wereldoorlog Zijne
neutraliteit afgeschud had. Het keurde zelfs in 1924 de bepalingen goed van het « Protocole van Genève » dat voor een
verplichtend ingrijpen tegen den « aanvaller » minder eischt dan
het Pakt (nl. geen eenstemmige beslissing van den Raad). —
Men weet dat verzet van Japan en Groot-Brittanje niet toeliet
het Protocole definitief te sluiten.
In 1925 sloten wij een der Accoorden van Locarno, met
Duitschland, Frankrijk, Groot-Brittanje en Italië (deze laatste
twee als « waarborgenden »). België, Duitschland en Frankrijk
verklaarden van den oorlog af te zien als middel tot regeling
van een conflict, en elkaar hun territoriaal bezit te waarborgen.
Bij schending van het verdrag door oorlog moesten de onderteekenaars gewapend ingrijpen.
Zwitserland, het vroeger bij uitstek « neutraal » land, verwierp deze met verontwaardiging : bij zijn toetreden tot den
Volkenbond, verklaarde de Federale Raad aan de Federale
Vergadering : « De voor-oorlogsche neutraliteit miste eiken
(3) Het zou ons te ver brengen al die gevallen nauwkeurig aan te
geven. Ziehier enkel, ter verduidelijking, eenige bepalingen uit het « Pakt ».
Twee organismen zijn gezagvoerend : de « Vergadering » waarin elk
« lid » (mogendheid) één stem heeft en de « Raad » waarin de groote
mogendheden bestendig zetelen, samen met enkele kleinere, door de
Vergadering aangeduid.
« De leden van den Bond verbinden zich, de territoriale integriteit en
de bestaande politieke onafhankelijkheid van alle leden van den Bond
te eerbiedigen en te handhaven tegen eiken buitenlandschen aanval. In
geval van aanval, van bedreiging met of gevaar van aanval zal de Raad
zich beraden omtrent de middelen om de uitvoering van deze verplichting
te verzekeren » (art. 10).
« Uitdrukkelijk wordt verklaard, dat elke oorlog of bedreiging met
oorlog, onverschillig of een der leden van den Bond daarbij rechtstreeks
betrokken is, den geheelen Bond aangaat en dat deze de maatregelen
moet nemen, geschikt om den vrede der volken doeltreffend te beschermen ... » (art. 11).
Bij ernstige geschillen onder de leden zijn beraadslagingen altijd geboden en de leden komen overeen « in geen geval hun toevlucht tot
oorlog te zullen nemen, voor het einde van een tijdperk van drie maanden
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zedelijken grondslag omdat ze steunde op de opvatting dat de
Staten niet onderworpen zijn aan de zedelijke wet van het
goede en het kwade, dat de conflicten die tusschen hen losbreken enkel machtskwesties zijn, met uitsluiting van elke
notie van rechtvaardigheid of van billijkheid. »
Toen Italië, in 1935, Abessinië aanviel richtte de Negus een
oproep tot den Volkenbond. Deze sprak zich eenstemmig tegen
Italië uit. Bijna alle landen grepen in, wel niet met hun strijdkrachten, maar toch door economische sancties die Italië gevoelig troffen en ontstemden.
Abessinië werd niettemin verslagen en door Italië onderworpen, waarna, in Juni 1936, de Volkenbond aan de sancties
een einde stelde.
Het reeds sterk verminderd vertrouwen in den Volkenbond
ging nu voor goed verloren. Twee groote mogendheden, Japan
en Duitschland, hadden hem reeds verlaten, Italië volgde hun
voorbeeld; daarna meerdere kleine landen, vooral uit Amerika.
Intusschen zochten andere kleine mogendheden zich los te
maken van de verplichtingen tot gewapende tusschenkomst.
Duitschland had, op 7 Maart 1936, het verdrag van Locarno
na de scheidsrechterlijke of rechterlijke uitspraak of het rapport van
den Raad » (art. 12).
« Wanneer tusschen, de leden van den Bond een geschil ontstaat,
dat een breuk zou kunnen ten gevolge hebben ... komen de leden van
den Bond overeen, het bij den Raad aanhangig te maken ... Wanneer
het Rapport van den Raad met algemeene stemmen, die van de vertegenwoordigers der Partijen niet meegerekend, is aangenomen, verbinden de leden van den Bond zich, niet over te gaan tot oorlog tegen
eene Partij welke zich gedraagt naar de conclusies van het Rapport »
(art. 15).
( Indien een lid van den Bond overgaat tot den oorlog, in strijd met
de bij de artikelen 12, 13 of 15 aangegane verplichtingen, zal hij ipso facto
beschouwd worden een oorlogsdaad tegenover alle andere leden van den
Bond te hebben begaan. Deze laatsten verbinden zich, terstond alle
handels- en financieele betrekkingen met dat lid te verbreken, alle
betrekkingen tusschen hunne onderdanen en die van den Staat die het
Verdrag schendt, te verbieden ...
» In dat geval zal het de plicht zijn van den Raad, die verschillende
betrokken regeeringen van advies te dienen nopens de getalsterkte van
de strijdkracht te land, ter zee of in de lucht waarmede de 19den van den
Bond ieder voor zich zullen bijdragen tot de strijdkrachten bestemd om
de bondsplichten te doen eerbiedigen » (art. 16).
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opgezegd. België nam deze gelegenheid te baat om, op
16 October 1936, bij monde van zijn Koning, te verklaren dat
het zijne volle vrijheid hernam om bij een oorlog neutraal te
blijven en dat het die neutraliteit krachtdadig zou handhaven.
Een Fransch-Engelsche verklaring van 24 April 1937 en een
Duitsche van 13 October 1937 namen instemmend acte van dat
verlangen ».
Ook Zwitserland maakte rechtsomkeer : in een memorandum,
op 29 April 1937 tot den Raad van den Volkenbond gericht,
vroeg het dat « de traditioneele neutraliteit der Zwitsersche
Confederatie zou verklaard worden niet in strijd te zijn met de
bepalingen van het Pakt ». De Raad ging hierop in .
De « Oslo-groep » (België, Luxemburg, Nederland, Zweden,
Noorwegen, Denemarken, Finland) kwam, in Juli 1938, bijeen
om te besluiten dat het toepassen van sancties op verzoek van
den Volkenbond in 't vervolg als niet verplichtend zou moeten
aangezien worden, en dat diensvolgens iedere Staat over de
toepassing zou oordelen ; hetgene tot voordeel van den Volkenbond zelf zal strekken.
* * *

Indien, bij het geschil dat den tegenwoordigen oorlog ontketende, de Volkenbond normaal en met onverminderd gezag,
overeenkomstig den geest en de letter van het Pakt had
kunnen optreden : dan werd hoogst waarschijnlijk een der
strijdende partijen schuldig verklaard, dan was België in den
oorlog gewikkeld.
Indien de Locarno-overeenkomsten nog golden, stonden wij,
met ons leger, aan deze of gene zijde.
Mogen wij dan tegenwoordig onzijdig blijven ? Moest België
niet, bij ontstentenis van een rechter die recht spreekt, zelf
onderzoeken wie rechtmatig strijdt en zich aan diens zijde
scharen?
Bij een geschil is het niet wenschelijk dat de partijen aan hun
eigen oordeel overgelaten worden, dat, bij onwil van de
schuldige, de andere gedwongen is met ruw geweld zijn recht
af te dwingen. Daarom moet een instelling bestaan die, zoo
noodig met sterke hand, het recht handhaaft. Wanneer een
degelijke rechterlijke instelling bestaat, dan eischt het algemeen
'welzijn dat de verliezende partij zich aan het vonnis, zelfs een
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bedenkelijk vonnis zou onderwerpen. Alleen in uitzonderlijke
gevallen blijft het dan geoorloofd zich tegen het uitvoeren van
het vonnis te verzetten.
Maar bij ontstentenis van een rechterlijke instelling is het
den particulier geoorloofd zelf zijn goed recht te verdedigen,
ook met het noodige geweld.
Hetgeen voor de particulieren geldt, geldt eveneens voor de
Staten. Daarom ware een hechte volkenbond wensehelijk : een
machtig internationaal organisme dat recht spreekt en in staat
is dat recht te handhaven, zelfs met aanwending van geweld.
Zulke volkenbond zou beroep mogen doen op strijdkrachten der
mogendheden om het recht te herstellen. Maar helaas dat organisme bestaat niet : welke ook vroeger de werkelijke invloed
van den Volkenbond was, tegenwoordig heeft hij feitelijk elke
rechterlijke macht verloren, daarbij, hij heeft over dit conflict
niets verklaard.
Ingrijpen kan nochtans voor een derde mogendheid loffelijk
zijn, somwijlen zelfs zedelijk verplichtend ; evenwel enkel indien
deze voorwaarden gezamenlijk vervuld zijn :
1) de internationale verhoudingen moeten duidelijk berusten
op onbetwistbare zedelijke beginselen. Op grond daarvan moet
de schuld van de eene partij en de onschuld van de andere partij
duidelijk blijken;
2) de tusschenkomst van de derde mogendheid moet doeltreffend zijn. Met andere woorden : deze mogendheid moet
macht genoeg bezitten om, met behulp tenminste van de onschuldige partij, aan de schuldige partij haar wil op te leggen;
— anderzijds gematigheid genoeg om, na de overwinning, het
recht niet te verkrachten ten nadeele van den schuldige ; om
zelfs den overwinnende te bedwingen.
Indien die voorwaarden niet vervuld zijn is ingrijpen onverantwoordelijk : verdelging, verarming, omwenteling zou het
Gouvernement op zijn onderdanen neerhalen, zonder een zuiver
doel of zonder voldoende waarborg. En het kan misdadig worden, op grond van een vage sympathie of van een luidruchtige
volksbeweging, de veilige neutraliteit prijs te geven voor het
onberekenbare gevaar.
Van zedelijke verplichting tot tusschenkomst mag men slechts
spreken, wanneer de schending van het recht voor een groot
deel der samenleving een ontredderend onheil beteekent ; of
.
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wanneer men, zonder evenredig nadeel, het overigens aanzienlijke en onbetwiste onrecht veilig kan herstellen.
Passen we deze beginselen op onzen toestand toe, dan volgt
het onontkomelijk besluit : neutraliteit.
Wij willen hier niet onderzoeken in welke maat het recht
aan de eene zijde, het onrecht aan de andere zijde is. Vooraleer
men ingrijpt zou dat onderzoek evenwel moeten geschieden,
totdat volle klaarheid bekomen is.
Voor ons geldt vooral deze bemerking — en ze maakt elk
verder onderzoek vrijwel overbodig. Onderstel dat de zaak,
ook zoo breed mogelijk beschouwd, heelemaal duidelijk was :
er zouden een totaal schuldige en een totaal onschuldige partij
thans oorlog voeren. Wat zou dan onze toetreding tot de
onschuldige partij uitwerken?
Zij zou de kansen van het recht grooter maken, dat
spreekt. Maar zou het geschieden in verhouding met het gevaar, de ontreddering, de vernieling, den moord in eigen land?
Want aanstonds werd ons land — zoo goed als geheel ons land
— oorlogstooneel ; en was de macht van ons leger dan zulk
aanzienlijk gewicht dat de balans vanzelf zou omslaan?
Wij hoeven hierop niet verder in te gaan. In de laatste jaren
voor den oorlog had onze Vorst Leopold III zeer goed het
Europeesch belang van onze neutraliteit ingezien : wij konden,
dank zij onze geographische ligging, den vrede vrijwaren ! Nu
de oorlog aan gang is, is dat belang niet minder groot : wij
kunnen vooralsnog de uitbreiding van de ramp beletten ; welke
uitbreiding, als wij er in betrokken waren, wellicht veel verder
zou gaan dan de ontzetting binnen het eigen grondgebied.
Noch op grond van voormalige accoorden, noch op grond
van zedelijke verplichtingen kan men, tegen onze neutraliteit,
steekhoudende argumenten aanvoeren. De argumenten daarentegen vóór onze neutraliteit zijn niet weerlegd. Daarom lijkt
het ons voor ieder Belg een ernstigen plicht, zich aan de zijde
van den Koning te scharen, ter verdediging van zijn kostbaarste bezit : zijn veiligheid en vrede ! En daarvan is de vrede
in Europa altijd eenigermate afhankelijk.

.100

BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING
Godsdienst, moraal
E. STAKEMEIER, Glaube und Rechtfertigung. Das Mysterium der christlichen Rechtfertigung aus dem Glauben. — Herder, Freiburg i Br.,
1937, X 230 blz., Rm. 7,50.
,

Dr. Stakemeier biedt ons hierbij de geschiedenis aan van het ontstaan
van de Trentsche decreten betreffende het geloof en de rechtvaardiging. Om
de discussies tusschen de leden van het Concilie beter te doen begrijpen,
begint hij met de leer uit te leggen die toentertijd verdedigd werd door de
thomistische, scotistische en augustiniaansche school. Bij deze gelegenheid
tracht hij den oorsprong te vinden van de beroemde leer van Seripando over
de dubbele rechtvaardigheid.
Dan volgt de beschrijving van de langzame elaboratie van de verschillende
decreten. Men bemerkt hoe het Concilie met opzet weigert een oordeel te
vellen over de twistpunten van de thomistische en scotistische school ; hoe het
van den anderen kant, ondanks het streven van Seripando, de leer van de
dubbele rechtvaardigheid verwerpt. Wat betreft de disposities tot de rechtvaardiging, heeft het Concilie den Heiligen Thomas nog nauwkeuriger gevolgd
dan uit schrijvers uiteenzetting blijkt.
Het werk van Dr. Stakemeier is in het algemeen zeer grondig en objectief.
Het kan veel er toe bijdragen, om de juiste beteekenis te leeren kennen van
de Trentsche decreten. Geheel de leer van de rechtvaardiging wordt op het
einde van het bOek ten slotte synthetisch uiteengezet.
Ed. Dhanis

Dr. M. SCHEEB:EN, De heerlijkheden der goddelijke genade. —
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 430 blz., Fr. 30.
De toenemende belangstelling voor den grooten XIX-eeuwschen theoloog,

M. J. Scheeben laat zich ook buiten de grenzen van het duitsche taalgebied,
in den vorm van vertalingen en studiën, gelden. Dom H. J. Scheerman,
0. S. B., van de Abdij van Egmond, biedt ons de vertaling aan van Scheeben's
meest populaire werk, dat zelf een bewerking was van een spaansch boek
van Pater Nieuenberg S. J. Het is een volledige uiteenzetting van de
katholieke leer over het genadeleven, niet echter in schoolschen betoogvorm
maar eerder in preektrant gehouden. De vertaling is zorgvuldig gemaakt,
misschien wat te letterlijk, zoodat het af en toe nogal zwaar aandoet.
Zij zal in elk geval de verouderde, overigens onvindbare vlaamsche vertaling
(Roesselare, 1897) gunstig vervangen.
E. Druwé

H. FELDER, Jezus van Nazareth. Vert. door G. KESTEN. — K. Beyaert,
Brugge, 370 blz., Fr. 45.
Het stemt tot vreugde, dat er ook van katholieke zijde voortdurend nieuwe
en degelijke boeken over Christus verschijnen : de lesu nunquam satés !
Ook dit werk mag er zijn. De schrijver, een van Zwitserlands grootste geleerden, ontving onlangs te Rome, als een officieele erkenning van zijn uitzonderlijke verdiensten, de bisschopswijding op zeventigjarigen leeftijd ! Ruim
veertig jaar besteedde hij zijn beste krachten aan de geestelijke en wetenschappelijke opleiding van zijn Ordebroeders, de Kapucijner-studenten. En
sinds meer dan dertig jaar legde hij zich bijzonder toe op de apologetische
vraagstukken aangaande Christus, zoodat hij reeds in 1911 een werk in twee
boekdeelen liet verschijnen : Jezus-Christus (Paderborn, Schkiningh). Ziehier
nu in boekvorm, uitgewerkt en aangevuld, de voordrachten voor een uitgelezen gehoor te Freiburg (in Zwitserland) gehouden. Binnen de zes weken
na het verschijnen der duitsche uitgave, kwamen er aanvragen tot vertaling
in vijf talen toe.

Geen doorloopend en pakkend leven van Jezus, maar afzonderlijke onderwerpen : de bronnen van Christus' leven, de betrouwbaarheid van het

evangelisch Jezusbeeld, Jezus' persoonlijkheid en zondelooze levenswandel,

zijn innerlijk leven, zijn omgang met de mensehen en zijn verhouding tot den
Vader, zijn Messianiteit en zijn Godheid, Jezus in de eerste Kerk, vooral bij
Paulus en bij Johannes, enz. : dit alles con animo beschreven, doch zeer
wetenschappelijk, zoodat de schrijver met voldoening het « bankroet der
rationalistische critiek op Christus en zijn Evangeliën kan bestatigen ».
Na gedurende tientallen jaren den schier onoverzienbaren vloed der « hedendaagsche Christusliteratuur doorloopen, en het ineenstorten van zooveel
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rationalistische bolwerken gezien te hebben, mag hij met onuitsprekelijke
vreugde vaststellen, dat menschelijke kennis en wetenschap niet één trek
konden uitwisschen van Jezus' beeld, zooals het oprijst uit het Nieuw
Testament ».
Dit studieboek voor ontwikkelden — want ontspanningslectuur is het
heelemaal niet — heeft zijn vaste plaats in de bibliotheek van klooster en
seminariën. Een bibliografische lijst ware welkom geweest. Nu heeft men
`den indruk dat, behoudens Renan en Loisy, bijna uitsluitend de duitsche
rationalistische critiek in aanmerking kwam. Jammer dat eenige drukfouten
dit heerlijk werk ontsieren.
J. Salsmans

Mgr. Alban GOODIER, Jezus' openbaar leven, Ik ben de goede herder ;
Jezus' openbaar leven, Hosanna, den Zoon van David (vertaald door
Domna Lucia M. ANTONISSEN, 0. S. B., Priorij «Regina Pacis»,
Sehotenhof). Foreholte, Voorhout, 1938-1939, (Standaard-Boekhandel, Antwerpen), 336 blz., ing. Fr. 35, geb. Fr. 46.
Wij bespraken reeds (Streven V, 562-563) de eerste twee deelen van deze
levensbeschrijving; wij kunnen slechts herhalen wat we toen meenden te
moeten zeggen.
De gewetensvolle arbeid van een even begaafd als vroom schrijver : beter
kunnen we (deze boeken) noch kenschetsen, noch aanbevelen. Wie wetenschap verlangt, grijpe naar Lagrange, Lepin, de Grandmaison, Prat, Willam;
wie een persoonlijk getuigenis zoekt, neme Mauriac ; wie vroomheid behoeft,
raadplege de homelieën van de oude Vaders, de populaire « Levens van
Jezus » uit de Middeleeuwen of de meditatie-boeken uit den tijd der ContraReformatie... Mgr. Goodier heeft iets van dat alles. Wetenschappelijk voldoende gefundeerd, eerder voor eigen gebruik dan voor het publiek geschreven, tracht zijn biographie den eeuwig levenden Jezus voor te stellen : den
Godmensch die de blijde tijding bracht, de zaligmaking voor alle menschen.
Met een vrome, even beschroomde, nieuwsgierigheid die, ook met de fantasie,
van alles 't fijne achterhalen wil ; — met een eenvoudige, rustige, soliede
psychologische kennis die, in één woord of gebaar, een zieleleven vermoeden
kan ; — met een vast geloof dat, in het Oud Testament, de voorbereiding en
de voorafbeelding ziet van Jezus' optreden en voorbijgaan, van de onverwoestbare vervulling der tijden ; — met een onverdroten werkzaamheid, altijd
tot herbeginnen bereid en nooit heelemaal tevreden..., schreef Mgr. Goodier,
op een tiental jaren tijd, een van de allernuttigste boeken voor den hedendaagschen geloovige. Deze verneemt er weinig bijzonderheden in van louter
historisch belang, weinig echo's van wetenschappelijke of apologetische
controversen ; hij staat niet aan den rand van het christendom om, in het
ongeloof, een flauwe afstraling te ontdekken van zijn eigen zoeklicht ; hij
staat midden in de geloofswereld, geniet van haar altijd voedende zekerheid
en hoort weer, tot hem gericht, de « woorden van het eeuwig leven ». De
stille lezer van Mgr Goodier's werk leert weer bidden. Zonder den modernen
vooruitgang ook maar in het minst te negeeren, ziet hij zich onttrokken aan
haar woelige sfeer van harden strijd ; daar gaat voor hem, nu zooals
vroeger, de Heiland weldoende voorbij ; even voelt hij zich in de onzichtbare
wereld verplaatst, de eenige werkelijkheid. »
Eens te meer bevelen wij de vier deelen van het nu volledig vertaalde
boek ten zeerste aan. Moge deze aanbeveling velen het boek doen opslaan
en den Heer vinden. Em. Janssen

J. LAMMRTSE Lz liet Protestantisme. I. Zijn. Oorsprong, II. Historische
ontwikkeling,
Dogmatische ontwikkeling. — Brand, Hilversum,
1937, 1938, 1939 ; 102, 128 en 134 blz., f. 0,95, 1,25, 1,35.
,

De gunstig gekende katholieke reeks « Waarheid en Leven » biedt ons in
deze drie handige deeltjes een goede inleiding tot de kennis van het protestantisme. « Het zal misschien opvallen », zegt schrijver in de inleiding tot het
eerste deeltje, «dat de boekjes niet apologetisch van opzet zijn. Onzes inziens
spreekt de geschiedenis zich zelf duidelijk genoeg uit voor de Waarheid der
Kerk. Slechts waar noodig wordt een verschil met de leer der Kerk nader
uitgewerkt. » In d. I komt het ontstaan van het Protestantisme ter sprake.
.0p den achtergrond van den toenmaligen religieuzen toestand (De Kerk in de
branding, blz. 8-19), wordt achtereenvolgens het optreden van Luther (blz.
20-50) en Calvijn (blz. 51-82) geschetst. Hun respectieve dwalingen toont
schrijver meer door hun eigen karakter, dan uit de heerschende misstanden
van den tijd te moeten worden verklaard. In d. II wordt de verdere ontwikkeling geschetst, van al de meeningsverschillen « onder de kopstukken der
Hervorming », zoowel Luthersche als Calvinistische tot de verregaandste
(deformaties». Hier komt de verspreiding van de reformatie in de Nederlanden
speciaal ter sprake (blz. 68-91). De eigenlijke ontwikkeling van de leer zelf

102

BOEKBESPREKING

wordt in d. III behandeld en wel achtereenvolgens met betrekking op de
hoofdzakelijkste leerpunten : Verlossing (blz. 7-37), Kerk (38-67), Openbaring
(68-83), Sacramenten (84-101), Rechtvaardigmaking (102-114). Schrijver heeft
zich goed ingewerkt in de desbetreffende literatuur, zoowel van protestantsche
als van katholieke zijde. Liefst laat hij de protestantsche schrijvers zelf aan
het woord. De uiteenzetting streeft naar grootst mogelijke bevattelijkheid, die
echter af en toe door al te zware zinsbouw schipbreuk lijdt. Enkele storende
drukfouten en verkeerde verwijzingen hopen we bij een eventueele herdruk
verwijderd te zien. Intusschen zal het werk, dat met het oog op hedendaagsche
stroomingen nog moet voortgezet worden, met belangstelling gelezen worden.
E. Druwé

Hans WIRTZ, De groote ergernis. — Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
304 blz., gen. Fr. 65, geb. Fr. 80.
« Christus is de altijddurende ergernis van de wereld. Vroeger en nu. Bij
Joden, heidenen en... christenen ! », aldus de eerste woorden van schrijvers'
inleiding. Daardoor wordt de inhoud van het boek aangegeven, die niet heelemaal aan den titel en de schreeuwende plaat op den omslag beantwoordt, nl.
een leven van Jezus in 52 vlugge kiekjes. Geen louter bespiegelende geschiedenis evenwel, maar elk tooneeltje in verband gebracht met de gevoelens en
nooden van den modernen mensch. Het boek dat in Duitschland veel opgang
maakte, werd door E. P. Eligius van Breda, Minderbroeder Capucijn, voortreffelijk vertaald en keurig uitgegeven in de Aeterna-Reeks.
E. Druwé

Zeven maal zeven vredesstemmen aller tijden en volken. — De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1939, 290 blz.
De vredesgedachte zooals ze leefde in karakteristieke persoonlijkheden uit
de geschiedenis, de vrede als innerlijke rust door onthechting van het veranderlijke en aanleuning bij het Eeuwige, de vrede als ideaal van rechtvaardigheid en liefde tusschen de volken en de sociale standen, de vrede als krachtdadig verdedigd bezit, de hechte vrede steunend op recht en natuur, de
wankele vrede durend tot de verdrukte op krachten is gekomen ; dat is het
hoofdmotief van dit boek.
De verscheidenheid echter der aspecten stelde schrijver voornamelijk voor
twee moeilijkheden : ten eerste de synthetische ontwikkeling waaraan de
verschillende groepeeringen onder één titel niet verholpen hebben en vervolgens
de keuze der stukken. Elk stuk moet immers een waardevol menschelijk
getuigenis zijn, en al zijn er nog izooveel menschen, (die vrede verlangen en over
vrede spreken, toch zindert niet in alle aangehaalde teksten die echte klank
van een diep inlevende persoonlijkheid en van een algemeen menschelijke
waarde.
Met enkele staaltjes kan de lezer zich een oordeel vormen over de pijnlijke
verwaarloozing der taal, gedeeltelijk veroorzaakt door de bonte verscheidenheid der gevolgde «spellingen».
Zoo wordt in het uittreksel van Ghandi over de «non-violente» beweging
een programma opgesteld « dat daaraan totaal verschillend is » (bl. 165).
Op blz. 169 is er spraak van «leerigheid», op dezelfde bladzijde staat «zachtmoedig» met ch ; op de volgende bladzijde vindt men «groot gebragt» en
«omslagtig» terwijl «noch» hetzelfde beteekent als «nog» (blz. 171). De woorden
«dochter» en «verdicht» staan naast «onregt» (blz. 172) en e<mensch» naast
«vlees». Een vreemde inversie van spelling treffen we op blz. 177 en 180,
bij de woorden «verenigen» en «veelen». Binnenslands maakt uitzondering
op de vereenvoudiging en wordt «binnen 's lands». Wat moet men denken
van constructies als : « Als ik voorstelde de wet van de Macariërs » (blz. 185)
en « ook meende men met het oog daarop dat het geld niet mocht ontbreken
wat in het dagelijksch verkeer der burgers benoodigd was... »?
Om te sluiten nog enkele eigenaardigheden : «leiddraad» (blz. 214) ; elk moet
bereidwillig samenwerken « ieder op zijn plaats, om het goede van het
algemeen tot stand te brengen » (blz. 227) ; « het is een ontmoedigd feit »
(blz. 251) ; indien de zoon van Napoleon de oorlogen van zijn vader voortzette
« zou hij slechts zijn aap zijn (blz. 263), e. a..
H. Peeters

Wijsbegeerte
A. SCHOPENHAUER, Simtliche Werke. V und VI Parerga und Paralipomena. I en II. — Brockhaus, Leipzig.
Het verschijnen van Schopenhauer's Parerga und Paralipomena zal door
velen met vreugde worden begroet. Met Die Welt als Wille und Vorstellung
zijn de Parerga und Paralipomena wellicht het hoofdwerk van den grooten
denker.
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De verscheidenheid van de behandelde problemen, de oorspronkelijkheid
van de zienswijze, de diepzinnigheid van tallooze aanmerkingen maken van
dit werk een zelfstandig unicum. Gewis kan het niet altijd begrepen worden
door hem die met de hoofdlijnen van Schopenhauer's systeem onbekend zou
zijn gebleven, anderzijds stelt het al de voorafgaande schriften in een
nieuw licht. Wie de Parerga niet gelezen heeft, mag over Schopenhauer als
mensch en denker niet spreken : al de haat en de liefde van dit genie, zijn
vooringenomenheid en zijn passies, zijn buitengewone scherpzinnigheid en
zijn uitzonderlijke begaafdheden van metaphysicus en psycholoog liggen over
die bladzijde verspreid.
Het eerste Boekdeel bevat, zooals men weet, de historische essay's waaronder de Erlduterungen zur Kantischen Philosophie en de bemerkingen over
zijn eigen stelsel, het vinnig en misprijzend schrift over de Universiteitsphilosophie, het interessante Versuck fiber geistersehen en de meesterlijke
Aphorismen Zit?" Lebensweisheit — met die twee toppunten van menschenkennis « Von Dem, was Einer ist » en « Von Dem, was Einer vorstellt ».
Met zijn Aphorismen — een van zijn gemakkelijkste en meest glanzende
boeken — komt Schopenhauer zetelen naast Seneca, Epictetus, MarcusAurelius.
De tweede Band behelst « Systematisch geordende gedachten over allerlei
voorwerpen ». Zij breiden zich uit over logica en kleurenleer, over godsdienst en ethica, over archaeologie en mythologie, over de metaphysica van
het schoone en de aesthetiek, enz. Vinnig en wreed, soms cynisch, soms
ongelijk en zonder voldoende informatie, maar altijd treffend en dikwijls
geniaal, pent de auteur hier zijn uitlatingen neer over de geleerden en de
vrouwen, over stijl en boeken, over opvoeding, physiognomie, enz. Steeds
verbaast het ons hoe eeuwig jong en frisch en spijts alles hoe diep humanistisch, vele van die bemerkingen blijven klinken.
De waarde van deze uitgave der Verzamelde Werken, bezorgd door Dr.
Arthur Hbscher, wordt op bijzondere wijze onderstreept door de Parerga
und Paralipomena : om zich ervan te verzekeren, volstaat het de aanmerkingen van den uitgever te lenen V (I) bl. 531 en v. Opzet en draagwijdte
van het werk, geschiedenis van den eersten druk, kenmerken van de
vroegere edities, alles wat den tekst van de Parerga aanbelangt wordt hier
klaar en bondig geschetst.
De uitgaven van Frauenstiidt en Grisebach vertoonden nog allerlei onvolmaaktheden en slordigheden ; de editie van Deussen had wel het handexemplaar benuttigd waarop Schopenhauer zelf verbeteringen had aangebracht aan den geduchten tekst, maar zij had zich niet om de tekstcritische
correcties van de voorgangers bekommerd. Dr Hbscher blijft trouw aan de
editio princeps van Frauensd,dt maar verbetert ze niet alleen met de wijzigingen van Schopenhauer's hand doch ook met al de critisch-beproefde
schrijf- en drukwijzen.
Het critisch deel is in beide banden voortreffelijk verzorgd. Het bevat
na de «Handschrtiftliche Zustitze» een tekstcritisch bijvoegsel waarover wij
(in Streven, 1938, n' 4) uitvoerig hebben gesproken. Volgen daarna de varianten en ten slotte een tabel dank zij dewelke elk citaat uit om 't eender welke
editie die steunt op FrauenstMt geverifieerd kan worden.
Niet alleen zullen Schopenhauer's bewonderaars doch alle vrienden van de
philosophie en van de schoone letteren, de uitgeverij Brockhaus dank weten
om deze definitieve volkseditie die de wetenschappelijke nauwkeurigheid
met de technische helderheid van den druk en de aesthetische soberheid van
den band op prachtige wijze verbindt. Prof. Dr Edg. de Bruyne

Letterkunde
Cyriel VERSCHAEVE, Aan de Vlaamsche jeugd. — Zeemeeuw, Brugge,
1939, 112 blz.
Een ertsklomp is elke redevoering van Verschaeve, waarin, naast ruw
gedachtengruis en ruigheden allerhande, ook schilfers glanzen van het
zuiverste metaal. En als de zon der bezieling doorbreekt, dan gaan die
schilfers zoo aan het schitteren, dat men wel eens alle ruigheid vergeet en
in bewondering het wisselende fonkelspel en het diepe glanzen gadeslaat.
Meer dan in andere werken straalt de bezieling door in deze redevoeringen
« Aan de Vlaamsche jeugd ». In elke rede bijna lichten breede glansplekken
op, en in «Lentezege» schittert de zon onafgebroken.
Maar ook waar de gedachte onmachtig worstelen blijft om haar uitdrukking, blijft de lezing van Verschaeve steeds een verrijking. Geen onzer
schrijvers heeft dieper gepeild naar het wezen van onze liefde en de kern
van onze eeuwige onrust.
Als recensent acht men zich gelukkig Verschaeve nog eens te mogen lezen,
nadat men zich maanden lang ambtshalve heeft moeten verzadigen met het
proza van zijn belagers. L. M.
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«Vlaanderen, o welig Huis». Zooals Vlaaansche schrijvers hun land zien.
Onder redactie van Emmanuel DE BOM. Met de medewerking van
Karel VAN DE WOESTIJNE, Marcel MATTHIJS, Karel JONCKHEERE, Cyriel VERSCHAEVE, André DEMEDTS, Richard MINNE,
Filip DE PILLECIJN, Maurice GILLIA1VIS, Frans Carolina RIDWIT,
Jan DENUCE, Felix TIMMERMANS, Emiel VAN HEMELDONCK,,
Albert VAN HOOGENBEMT, Luc. INDESTEGE, Hilarion THANS,
Lambert SWERTS, F. V. TOUSSAINT VAN BOULAERE en Frans,
DEIVIERS. — Standaard-Boekhandel, Antwerpen, Wereldbibliotheek,
Amsterdam, 1939, 318 blz., ing. Fr. 28, geb. Fr. 40.
.

Duidelijk heeft men dit boek als een album betiteld, een album met prachtige foto's en heerlijke teksten. Men klopte dus aan bij de voornaamste
letterkundigen; als in een kaleidoscoop zou men de verscheidenheid laten
waarnemen van Vlaamsche gouwen, steden en typen... doorheen de oogen
en het temperament van zooveel kunstenaars.
Als een veelzijdig document ligt het voltooide boek, keurig uitgegeven, op
de leestafel. We slaan het open : de 76 illustreerende foto's zijn alle geslaagd;
op velerhande wijze laten we ons bekoren door de interessante opstellen van
Van de Woestkjne, Verschaeve, De Pillecijn, Timmermans, Thans, Gilliams,
Indestege... Toch kan het geheel ons niet voldoen.
Vooreerst hebben de auteurs op commando geproduceerd. De meesten
arbeidden gewetensvol ; zonder veel inspiratie schreven sommigen zoo maar
iets «á leur ananière». Toch liet het commando hen heelemaal vrij : zoo onder
scheidde men te weinig temperament van willekeur; men leverde wat
opgesmukten bierpraat (Minne over Gent, blz. 71-91), men speelde even
beedstormer onder de algemeen gangbare aesthetische waardebepalingen
(Matthijs over Brugge, blz. 17-30). Sommigen (Gilliams, Timmermans) keerden de zaak om : in overigens zeer leesbare stukken plaatsten zij zichzelf
in hun land en hun stad ; zij vertelden hoe hun omgeving hen inspireerde
of niet inspireerde.
Een tweede bezwaar is belangrijker : het boek bezit geen eigen geest. Hier
vinden we romantiek en daar folklore-voor-liefhebbers ; er is min of meer
gelaagd picturaal proza; er zijn causeries met wat vluchtige observatie en
stemming gecomponeerd... : zwaar wordt de bundel er niet door ! Daarom,
niettegenstaande Verschaeve, Thans en anderen, hangt over het boek iets
als een oppervlakkig-materialistische opgetogenheid : te veel wordt Vlaanderen een welig huis met rijke tafelen, een aardsch paradijs bij Noordzee,
Maas en Schelde, waar nogal primitieve typen leven.
« Zooals Vlaamsche schrijvers hun land zien », luidt de ondertitel. Het
ware mogelijk een tegenhanger voor te stellen : het beeld van Vlaanderen
« zooals Vlaamsche schrijvers hun land niet zien »; en het historisch-groote,
stoer-arbeidende, artistiek-begaafde, religieus-diepe Vlaanderen zou, in al
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zijn gewesten, een weliger huis blijken te zijn dan het hier voorgestelde.
Em. Janssen

Gerard WALSCHAP, Het Kind. — Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1939,
235 blz., geb. fl. 2,90.
Na een onmogelijk «rondscharrelen» over den aardbol, zit Henri Tielens —
«het Kind» — weer in zijn gehucht, «met een engel van een vrouwke, een
pracht van een kind (het buitenechtelijk kind van dit vrouwke... natuurlijk !)
met een kleinood van een vriend (den priester Bernard, een ietwat onevenwichtig «mensch van goeden wil») en glimlacht naar het leven, naar de lieve
smeerlapjes van menschen... leeft en laat leven... met een spreuk op zijn
schouw : Alles komt terecht. D. w. z. volgens Henriken : in den schoot van
de Almachtige en Eeuwige Aarde, volgens den priester Bernard, in het
eeuwige leven, dat « ik u allen toewensch in den naam des Vaders en des
Zoons en des Heiligen Geestes, Amen. »
Deze citaten geven o. i. den geest en den toon, de stemming en de
atmosfeer van den roman weer : het werk van een man die . moe is levensen denkensmoe, doodmoe... ook schrijvensmoe, want literair, naar inhoud
en vorm en bouw, staat het minder hoog, is het slordiger, haastiger, ruwer
dan b. v. Sibylle.
Menschen die niet moe zijn zullen dit boek slecht noemen : verderfelijk,
uitdagend, verbitterd, schaamteloos, sarcastisch, goddeloos, en zelfs godlasterend : het getuigenis van een afvallige, een heidensche verheerlijking
van de Aarde... en Henrike zou «glimlachen, alsof iemand hem heimelijk
kittelde !»...
Ons wil het enkel voorkomen als het werk van een «homo finito» ziekelijk
en aanstekelijk voor zieken. Een getuigenis? Eerder de koortsige droom van
een moe mensch ; oprecht zooals de sombere droomen van een uitgeput man
oprecht zijn. Verheerlijking van de Almachtige Aarde? -- wie zou dat hebben
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vermoed, zonder de vier laatste bladzijden? Daar zit geen greintje epiek of
lyriek of tragiek in dit somber werk. Satanisme ? Spot ? och neen : enkel
moeheid ! Alles is moe : hart en geest en ziel : de liefde en de haat. Die
znenschen zijn geen karakters ; niet eens typen ; geen «menschen van goeden
wil» : zij zijn totaal willoos ; te moe om monsters te zijn : zieken en idioten.
Henrike zelf is geen «enfant terrible», niet eenmaal een monster : enkel een
onmogelijk zwalper, die overal elders dan hier, zou terecht gekomen zijn,
niet in de kapel van zijn gehucht, maar in de kapel van een gevangenis.
Hun geloof verliezen? ze hebben geen geloof gehad ; zij missen immers zelfs
het elementair gezond verstand, die christen vlaamsche menschen van te
lande. Demonie? Fatalisme? Relativisme? Nogeens, neen ! enkel moeheid :
neurasthenie.
Wij meenen niet dat deze roman den roem van den Heer Walschap zal
vergrooten. Schrijver teert hier op een onbetwistbaar talent en op de verworven vaardigheid van een hem eigen techniek, die langzamerhand wel
ietwat een «manière» gaat lijken. Wij kunnen natuurlijk enkel betreuren dat
het mooie talent van den Heer W. geen gezonder inspiratie vindt. Een flinke
rustkuur zou zijn geest, zijn talent en zijn ziel, en meteen ons allen, ten
goede komen. Wij vreezen bovenal dat dit boek den schrijver zelf veel schade
kan doen. Voor rijpe menschen die niet moe zijn achten wij dit werkje niet
erg schadelijk of gevaarlijk ; het is eerder onbeduidend. Ziekelijke naturen
zullen er zeker niet gezonder bij worden ; en niemand meenen wij zal er
deugd aan beleven. L. Arts

Arthur VAN SCHENDEL, Anders en eender. — Folemprise, Boucher, Den
Haag, 1939, 284 blz.
Niet alleen de meest geprezen auteur van creatief proza, is Van Schendel
ook een der meest vruchtbare ; en zoo smetteloos, zoo rustig-rijk, zoo ongedwongen beheerscht en beheerschend komt zijn arbeid ons voor, dat hij ons
telkens met evenveel verbazing slaat als bewondering. Even egaal als zijn
glanzend proza, zijn nooit gestelpte productiviteit !
Over Van Schenders persoonlijk leven vernemen we nergens veel ; wie
echter aandachtig zijn werken leest, leert hem geleidelijk beter kennen :
zijn stem en stijl, zijn werk- en doenwijze, zijn diepere levensbeginselen ; —
en deze nieuwe bundel van 25 verhalen openbaart misschien het meest.
Met elkander vergeleken, zijn al de werken van V. S. «anders en eender»;
deze verhalen ook. Onder zuiver-fantastische halen wij er bijna realistischbeperkte op ; maar in alle staat de auteur voor ons, kalm en voornaam, sober
en elegant, even sceptisch en licht schertsend, veel begrijpend, goedmoedig
vooral.
V. S. moet een goed hart hebben : anders ware het hem onmogelijk zoo
te vertellen. Anderzijds moet hij los staan van elke bindende waarheid :
daardoor zijn werkelijkheid en fantasie, gestalten en gedachten voor hem
gelijkwaardig en relatief geworden ; daardoor behoudt hij iets koels en
reflexiefs in toon en houding. Aan alles heeft hij geproefd en hij kent den
smaak van alles ; niets echter heeft hem ooit dronken gemaakt.
Daarmede raken wij de beperking van dit verbazende talent : het is meegaande en aanvaardend, zonder ooit zijn superioriteit prijs te geven ; het mist
tragiek en geweld. Het hart jaagt niet doorheen de productie. Zij is een
heel effen meer waarvan men de boorden niet ziet ; de golfslag is echter
te kalm, opdat het de zee zou zijn.
Dat verklaart ook het feit dat deze groote verteller weinig boeit. Zelfs is
hij niet geboeid ; hij speelt... Afgezien daarvan, moeten wij dit meesterlijke
boek warm aanbevelen, Em. Janssen

Jan MENS, Mensen zonder geld. Roman bekroond met den KosmosEerstelingen-Prijs, 1938. — Kosmos, Amsterdam, 1939, 248 blz., ing.
fl 3, geb. fl. 3.75.
Naar onzen smaak is deze roman afhankelijk van Bartje door Anne de
Vries ; maar het verschil tusschen Drente en Amsterdam maakt het onderscheid tusschen beide boeken vrij groot. Verscheiden punten van overeenkomst vielen ons op : alles wordt 'bekeken met de oogen van den opgroeienden
jongen Japie (een schrander, sluw en goed hartig broertje van Bartje) ;
Japie's zuster Greet en Bartje's zuster Lammechien kunnen naast elkaar
staan ; in beide boeken verhuist het gezin tweemaal ; verscheiden tafereelen,
hoe verschillende ook, gelijken toch op elkander.
Een tweede Bartje is Mensen zonder geld niet geworden. Het benepen leven
te Amsterdam steekt af tegen de zachte landelijkheid van Drente ; minder
verscheiden en poëtisch komen de typen en tafereelen voor ; zelfs wordt de

menschelijke volkomenheid geschonden door de al te duidelijk gewilde hardheid
(de feiten krijgen duwtjes) ; de stijl doet wel eens slordig aan (hoe dikwijls
gebruikt de auteur het woord «kwakken»!).
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Met veel temperament geschreven, is Mensen zonder geld een verdienstelijk
werk, dat zijn bekroning ruimschoots verdient. Hoog stijgt zijn literaire
waarde nog niet : nieuw mag men noch het thema noch de uitvoering meer
noemen ; te beklemd zit de auteur in de realistische zakelijkheid, die wel
eens grofheid wordt.
Voor gevormde lezers. Em. Janssen

A. VAN DE VELDE, Hans Worst, spel in drie kapittels. — Vlaamsche
Boekcentrale, Antwerpen, 1938, 94 blz., 20 fr.
Een nieuw studentenstuk met de symbolische personnages waaraan V. d.
Velde ons gewoon gemaakt heeft : de tegenstelling tusschen geest en stof,
ideaal en drift, die zich vroeger reeds in Tijl-Lamme en in Radijs-Bot
incarneerde, vindt hier een nieuwe belichaming in het tweemanschap :
Wagner-Hans Worst. De reddende kracht van het offer zooals we die in
Halewijn zagen uitgewerkt, slaat hier de brug tusschen die twee uiterste
pijlers van menschelijkheid. De inhoud van het gebeuren : hoe de onrust
naar levensvolheid en geluk, de geest van Faust die leeft in elke mensch en
meest nog in het vreemdsoortig wezen dat student heet, tot eindelijke rust
wordt gebracht in het besef van de gemeenschap der heiligen, die een
gemeenschap is van offer en van boete.
Zichtbaar heeft Van de Velde hier naar meer soberheid en meer diepte
gestreefd. Daarin is hij dan ook geslaagd, al gelukt het hem nooit, in klassieke
beheersching, afstand te krijgen tegenover eigen personnages. Alleen zijn de
spitsvondige woordspelingen soms wat hinderlijk goedkoop en wreekt zich de
romanticus wel eens in romantische ironie over eigen gevoeligheid.
Misschien is dit stuk wel het beste in de jeugdreeks die de schrijver ons
schonk. Voor geschoolde krachten, die het aandurven eigen zieleleven uit te
spelen, en over een flink regisseur beschikken, een dankbare tekst. L. M.

Paul VAN KEYMEULEN, Stille Liebe, Verzen. — Steenlandt, Kortrijk,
1938, 59 'blz.
Het eigene in deze bundel is nog niet scherp genoeg van het vreemde
gescheiden, om te kunnen voorspellen wat het talent van dezen jongen
auteur eenmaal zal vermogen. De invloeden zijn talrijk (Boutens, Gijsen,
Nijhoff, Moens, Van de Woesti,ine, enz.) en duidelijk na te wijzen. Ze doordringen elkaar niet, maar laten zich, parallel, in bijna volstrekte onderlinge
onafhankelijkheid gelden. Waar echter in de zangerigheid van het vers, of in
de spontane eenvoud van een strophe de inspiratie zich loutert van alle
vreemde bestanddeelen, schemert een gevoeligheid door, die eenmaal zichzelf
geworden, zich uiten kan in een zang van eigenaardige en broze bekoorlijkheid.

Selma LAGERLOF, Het huis van Liljecrona, vert. Piet Schepens. Davidscfonds, 1939, Fr. 15.
Men beluistert in dit boek het geheimzinnig leven van het Zweedsche land,
men voelt er de wondere banden tusschen zielen en dingen. Alleen Selma
Lager'« kon zóó verhalen van de menschen uit haar geslacht, van haar volk
ginds hoog in Wermland, bij het Zwarte Meer, van het droevige leven der
jonge domineesdochter op W•vdala. Aan deze wordt alles ontnomen, tot haar
innigste verwachting, tot de liefde en het vertrouwen van haar vader toe.
En wanneer zij ten slotte heel alleen voor het leven staat, komt Liljecrona,
de man die nooit weer zijn viool wou aanraken of een vrouw beminnen, en
speelt voor haar zijn lang-verzwegen lied... — Dit is een boek van verlangen,
lijden en liefde, maar bovenal een boek van trouw aan het leven.
A. Deblaere

Victor RENOIR, Mysterie. Een der «volmaakte misdaden», van Doctor
Julien Morange.
Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen, 224 blz.,
Fr. 32.
Deze detective-roman leest waarlijk boeiend ; het type van Julien Morange,
den koning der misdaad, op den voet gevolgd door dat van Ferdinand Chatinier,
den tegenspeler, is met een verbazende maestria geteekend.
Wij meenen echter dat het boek geen ander is dan Arsène Lupin. L'aiguille
creuse, van Maurice Leblanc ; en wij verstaan niet goed waarom het oude
spoor zoo zorgvuldig werd uitgewischt. Em. Janssen

Kunst
Dr K. Ph. BERNET KEMPERS, Meesters der Muziek. — Brusse, Rotterdam, 1939, 260 blz., ingen. Fr. 29, geb. Fr. 42.
In zijn «Woord vooraf» zegt de schrijver : « Dit boekje, wil van nut zijn voor
ieder, die hetzij in de concertzaal, in de opera, voor het radiotoestel of bij de
gramophoon gaarne naar muziek luistert en die wel iets meer wil weten van
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de meesters, die hem dit genot verschaffen... Dit boek is geen muziekgeschiedenis. Maar wie weten wil, hoe en waar de nog gespeelde toondichters
leefden en wat zij hebben geschreven, die moge, hij zij concertbezoeker of
radioluisteraar, muziekstudent of dilettant, grijpen naar dit boekje, dat ik
getracht heb zoo te schrijven dat men het zonder eenige theoretische kennis
van muziek kan lezen en begrijpen. »
Het titelblad luidt volledig als volgt : « Meesters der Muziek, Levensbeschrijving van dertig der grootste componisten met hun portret, vermelding
hunner werken en van het belangrijkste, dat over hen geschreven is. Gevolgd
door alphabetisch gerangschikte biographische aanteekeningen over drie
honderd anderen. » Vergeleken bij het similaire werk : « Introduction á la
musique à l'usage des amateurs de musique et de radio, ouvrage dfi á la
collaboration de MM. Maurice Emmanuel, Reynaldo Hahn, etc. », overtreft
het boek van Dr. K. Ph. Bernet Kempers ongetwijfeld zijn Franschen tegenhanger, wat het biographische gedeelte betreft : de dertig levensbeschrijvingen
(chronologisch gerangschikt, van Palestrina tot aan Debussy) boeien als een
levendige en meestal tragische film. De lijst drie honderd korte biographische
aanteekeningen zal aan alle muziekliefhebbers groote diensten bewijzen;
opvallend is het, dat er buiten Jongen, van geen enkelen hedendaagschen
Vlaamschen of Waalschen componist wordt gewaagd, terwijl een vrij ruime
plaats aan Noord-Nederlandsche musici wordt gegund. Dit zeer prijzenswaardig boek sluit met een woordenlijst waarin vreemde en technische termen
worden verklaard. Vele radioluisteraars zullen het betreuren misschien, dat
deze lijst geen uitleg verschaft over al de technische termen, ook de gewoonste,
zooals : sonate, fuga, rondo, enz.
G. Neefs

Piet NUTEN, Hullebroeck en zijn beteekenis. Met een woord vooraf door
Prof. Dr Floris VAN DER MUEREN. — De Sikkel, Antwerpen,
1939, 231 blz., gen. Fr. 35, geb. Fr. 48.
Voor wie de na-oorlogsjaren, de tijd van de zangavonden, heeft gekend,
behoudt de naam van Hullebroeck een gevoelsklank die geen naam van een
ander musicus in ons opwekt. Hullebroeck met zijn liederen was toen een
figuur, ik zou haast zeggen een symbool, waaromheen zich kon scharen alwie
streed voor Vlaamsche cultuur. Hullebroeck — met Peter Benoit — is de
man die zijn volk leerde zingen zooals Conscience het lezen leerde. En daarmee
is hij tegelijk in de geschiedenis en in de legende getreden. Maar de herinnering aan de triomfantelijke zangavonden is zoowat al wat zijn enthousiaste
toehoorders van toen over den guitigen zanger van Tineken van Heule of
den geinspireerden voordrager van Noordzee hebben bewaard. En over
Hullebroeck dienen we meer te weten : hoe hij er na taaien arbeid — waarbij
meestal wantrouwig en afwachtend wordt toegekeken in plaats van te helpen,
totdat het succes er is — in slaagde het muziek-luisterend publiek van de
zoeterige wansmakelijkheden der toenmalige concertprogramma's los te maken;
hoe hij met het Gentsche A-Cappella-koor, door hem gesticht, steeds weer de
hoogste internationale onderscheidingen won en aldus den roem van het
kunstzinnige Vlaanderen over de grenzen droeg ; hoe hij heel vroeg reeds zijn
rondtrekken als «Vlaamsche bard» begon in eigen streek eerst, daarna in
Nederland om ten slotte te reiken tot alle gewesten van de wereld waar nog
een dietsche taal gesproken wordt ; en vooral hoe hij aan zijn volk een schat
van eenvoudige maar rasecht-muzikale volksliederen schonk die voor dien van
geen enkel ander land behoeft onder te doen.
Het vieren van Hullebroeck's kunstenaarsactiviteit ter gelegenheid van zijn
zestigsten verjaardag kon geen schoonere bekroning krijgen dan het ontwerp
voor een levensbeschrijving. In Piet Nuten heeft Hullebroeck een biograaf
gevonden zooals elk kunstenaar er zich een mag wenschen. Een degelijk
methodisch opzet voet voor voet uitgewerkt in een minutieuse biografie, geen
ijdel lofgeschal maar een gefundeerde beoordeeling van de compositorische
werkzaamheid aan de hand van teksten en vergelijkingen, en tot slot een
paar tabellen voor de geschiedenis van het A-Cappella-koor en de liederavonden.
Een mooi boek waarvoor Vlaanderen den schrijver dankbaar zal zijn.
G. De Wolf

Dr Camille DIGNEFFE. Onder leiding van —. Met de medewerking
van Jozef SCHELLEKENS, Isidoor VAN BEUGEM, Jozef VAN
LAER S. J., Lodewijk Taeymans S. J. — Steenlandt, Kortrijk, 1938,
191 blz., Fr. 50.
Over dit boek een rustig overwogen recensie te schrijven, lijkt ons wel
onmogelijk. Persoonlijk hebben wij Wijlen Pater Taeymans te goed gekend;
jaar na jaar, op bepaalde tijdstippen vooral, waren wij getuige van zijn arbeid
als schilder, als bouwkundige, als kunstcriticus.
Met heel zijn hart schetst Pater Van Laer, in een eerste opstel, den mensch,
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den priester ; wie den overledene kende, vindt hem hier terug. Levend vindt
hij hem ook weer in de piëteitvolle studie van Dr. Digneffe, De Landschapschilder. Van den mensch gaat deze auteur tot den kunstenaar over ; als hij
nog leefde, zou Pater Taeymans zelf, dunkt ons, deze karakteriseering van
zijn werk monkelend beamen. Korter zijn de opstellen van J. Schellekens over
den bouwkundige, van I. Van Beugem over den kunstcriticus; bij beiden treft
de toewijding en inspanning die zij voor hun respectievelijk onderwerp, met
het gewenschte resultaat dan ook, over hadden.
Voeg daar de biographie bij (de gebundelde en de ongebundelde opstellen),
de chronologische lijst van de schilderijen; denk aan de 66 buitentekstplaten
die het werk illustreeren : weinig menschen genieten de eer van zulk een
gedenkboek ; van weinigen kan het zoo verscheiden en waardevol worden
samengesteld. Misschien slaat de piëteit den toon wel eens te hoog aan;
blijft toch dat in dit boek heel veel te leeren valt, dat de overledene er levensecht uit te voorschijn treedt.
Dr. Digneiffe verdient, om deze praestatie onzen dank ; al zijn medewerkers
onze gelukwenschen.
Em. Janssen

P. CONSTANTINUS 0. M. Cap., Liturgie en Kerkbouw. Voorwoord van
Prof. Ir. M. J. Granpré Molière. — « Vox Romana », Schiebroek,
1939, 248 blz., 197 ill., gen. Fr. 84, geb. Fr. 100.
Een handleiding voor alwie ooit mocht betrokken zijn met kerk- of kloosterbouw. Men moet in dit boek dus geen lange theoretische beschouwingen of
kunstbespiegelingen zoeken ; P. Constantinus was bescheidener en... ook reëeler
in zijn opzet. Na enkele inleidende beginselen over de verhouding tusschen
Godsdienst, kunst, traditie, volk, enz. gaat hij over tot meer concrete voorlichting. Het is er hem hoofdzakelijk om te doen den kunstenaar of kerkbouwer
inzicht te geven in de beteekenis en den zin van het kerkgebouw en zijn
onderdeelen. Deze beteekenis is religieus-cultureel en moet dus opgediept
worden uit de Liturgie. Juridisch legde de kerkelijke overheid zelf heel wat
vast in het Kerkelijk Wetboek en de voorschriften van Concilies en Synoden.
Maar meer dan één houdt zich aan deze normen en blijft niettemin onwetend
over den zin van het kerkgebouw. Om dezen te vatten, moet men zich voegen
niet alleen naar de rechtsvoorschriften, die inzake kerkbouw voortvloeien uit
de Liturgie, maar ook naar haar geest, zooals deze leeft in de liturgische
gebeden en de kerkbouwtraditie. Het is de groote verdienste van P. C. op dezen
geest te wijzen, den warmen geest van den eeredienst, dien ook het kerkgebouw moet onderhouden in de harten der geloovigen. Hij doet het concreet,
eenvoudig en begeesterend. Zijn boek zal den opdrachtgever leiden, den kerkbouwer religieus inspireeren en de voorschriften van de overheid dankbaar
doen aanvaarden. Het is rijkelijk voorzien van illustraties, die evenwel vanwege
de kleine afmetingen niet altijd zeer suggestief zijn.
E. Vandenbussche

Dr Jozef MULS, Schilders van Gisteren uit Noord- en Zuid-Nederland. —
Het Spectrum, Utrecht (Standaard-Boekhandel, Antwerpen), 1939,
89 blz.
Dit boekje over Nederlandsche schilders, levende en overledene, die pas
de geschiedenis ingingen, leest aangenaam ; het is in den lichten conferentietrant gehouden en niet zonder den gepasten humor geschreven. Het geeft
een overzicht van onze XIXe-eeuwsche schilders in hun onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid met de groote Europeesche kunststroomingen. Als
voorbereiding tot en vademecum bij museumbezoek zal het veel dienst
bewijzen ; ongelukkig is het niet van een personenregister voorzien.
De slotbeschouwingen waarin schr. de onwerkelijke levenssfeer van veel
schilders, aspirant-schilders en kunstacademies aanklaagt en tevens pleit voor
meer eerlijken levensdienst in kunstkringen zijn zeer lezenswaard.
E. Vandenbussche

Elsa MAHLER, Michael Nestorow. Ein Maler des gMubigen Russlands. —
Vita nova Verlag, Luzern, 1938, 34 blz. tekst -I- 20 illustraties.
De bedoeling van dit prachtig-uitgegeven boek is « den zin aan te geven
van de gestalten, die op Nestorows doeken leven en te wijzen op hun plaats
in het Russische denken en leven ». (blz. 5). In een eerste hoofdstuk schetst
schrijfster de Russische religieuze ziel aan de hand van de groote Russische
schrijvers, vooral Dostojevski. In het tweede hoofdstuk volgt een korte
ievensschetst van Nestorow en de verklaring van een aantal zijner doeken.
N. werd geboren in 1862; hij bleef werken als eenzaam religieus schilder.
Een interessante illustratie voor hen die belang stellen in de groote Russische
schrijvers. E. Vandenbussche
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Dr P. J. BOUMAN, Van Renaissance tot Wereldoorlog. --- H. J. Paris,
Amsterdam, 1938, 284 blz.
Van Renaissance tot Wereldoorlog behoort niet tot die geschiedkundige
werken, waarin een bepaald tijdvak tot in de bizonderheden uitgepluisd en
beschreven wordt. In de eerste plaats omdat de gekozen stof zich over een
te wijde tijdspanne uitstrekt, in de tweede plaats omdat Schrijver de meening
is toegedaan dat de moderne geschiedschrijving zich bij voorkeur moet toeleggen op de interpretatie der historische feiten, op het «streven naar het
duiden van den zin» en niet op het opeenhopen en critisch schriften van nieuw
feitenmateriaal.
De feiten die Schrijver voor zijn «interpretatie» uitkoos, vullen de vier eeuwen
Weet- en Midden-Europeesche cultuur-evolutie, vanaf de Renaissance tot den
Wereldoorlog 1914-1918. Geographisch ontspint die evolutie zich binnen de
vierhoek Liverpool-Koningsbergen-Rome-Marseille, waarin Frankrijk, Engeland en de Nederlanden de typisch-West-Europeesche, de Duitsche Staten,
Noord-Italië en Oostenrijk de Midden-Europeesche cultuur vertegenwoordigen.
Voor Dr. Bouman is cultuur de levensstijl van een samenleving, de eenheid.
van geest en materieels vorm, het organisch en ondoorgrondelijk verband tusschen geloof en kunstuiting, tusschen intellect ,en techniek of tusschen behoefte
en economische organisatie. Steunend op die definitie stelt hij een geloovigtrrationeele levensstijl in Midden-Europa tegenover een technische-rationalistische in het Westen. Laatstgenoemde bleek het meest expansief en drong de
andere terug. In de plaats van de middeleeuwsche cultuur, waarvan de
Roomsch katholieke Kerk het hart was, kwam langzamerhand een andere
naar voren sterk individualistisch, technisch geschoold, rationalistisch in hare
denkwijze en gericht naar den materieelen vooruitgang van het menschdorn.
Techniek, imperialisme en kapitalisme werden er de voornaamste aspecten
van. Maar juist toen die nieuwe levensbeschouwing haar definitieven triomf
meende te vieren, ging zij ten gronde in de catastrophe van 1914. Volgens
Schrijver was die oorlogscatastrophe van 1914 geen toevallige gebeurtenis:
zij • lag besloten in een langdurige ontwikkeling der cultuur, zij was een symptoom van de innerlijke ontwrichting van een samenleving, die de krachten
welke zij had opgeroepen, niet meer kon beheerschen. De moderne mensch,
vanaf de Renaissance tot op onze dagen, heeft gebroken met de kerkelijkstaatkundige cultuureenheid van het katholicisme. Hij heeft het gezag en het
dogmatisme van de katholieke Kerk verworpen. Steunend op eigen krachten,
vertrouwend op de voorlichting van zijn rede, heeft hij zich een eigen levensstijl, een persoonlijk levensideaal willen vormen ; hij heeft zijn relaties met
God en met de andere menschen naar eigen keuze willen vastleggen ; hij heeft
zijn individeel geluk op eigen hand willen achterhalen en hij werd daarin ten
volle ontgoocheld.
In de manier waarop Schrijver zijn stof behandelt ligt er veel subjectiefs,
Hij werkt met synthetische voorstellingen die bij den lezer een totaal-indruk
verwekken. Zoo krijgen wij achtereenvolgens een kijk op de middeleeuwsche
beschaving, met haar spanning en beweging, de voornaamste stroomingen die
er zich in bewogen, haar langzaam afglijden naar een nieuwe levensstijl : de
Renaissance. Deze wordt dan op hare beurt in hare philosophische, politieke
en artistieke aspecten voorgesteld om dan plaats te maken voor de nieuwere
levensbeschouwingen in de XVIIe en XVIIIe eeuw. Aan de industrieele
revolutie in Engeland en aan de Fransche Revolutie wijdt de Schrijver zeer
suggestieve bladzijden, waarin o. m. aangetoond wordt hoe beide door gansch
de XIXe eeuw door op de ideeën en toestanden blijven nawerken. In een
laatste hoofdstuk wordt de tegenstelling in het licht gesteld tusschen de
enorme ontwikkeling van het «topzware industrieele stelsel» en de degradatie
van alles wat aan een beschaving zijn waarde geeft.
Het valt niet te ontkennen dat de uiteenzettinc
uiteenzetting, van Dr. Bouman een zeer
rijke stof levert voor vruchtbaar nadenken. Zijn
is alles behalve oppervlakIdg. Toch is het van eenzijdigheid niet vrij te pleiten. Wij Katholieken
voornamelijk zullen niet altijd accoord kunnen gaan met de manier waarop
feiten en toestanden voorgesteld en geïnterpreteerd worden. Ook missen wij in
de geciteerde litteratuur nagenoeg alle katholieke werken. Toch is het ook
voor ons Katholieken, een rijk boek dat ons naast heerlijke vergezichten en.
oorspronkelijke gedachten ook de overtuiging geeft dat alleen een universeele en dogmatische godsdienst zooals de onze er een is, die aan het ontred-

derde menschdom redding brengen kan. X.

Constant VAN WESSEM, Koning-Stadhouder Willem M. — Leopold,
Den Haag (A. Manteau, Brussel) , 1939, 175 blz., ing. f. 1.90,
geb. f. 2.50.
Wij bespraken reeds in dit tijdschrift (Streven V, 234-235) de eerste drie
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werken van deze reeks : de levensbeschrijvingen van Oldenbarneveldt, De
Ruyter, Coen. Ons interesseerde de poging om leesbare, evenzeer artistiek als
wetenschappelijk verantwoorde nationale biographieën op de markt te brengen : in Holland zooals bij ons is het toch vooreerst noodig dat wetenschap
en kunst elkander meer ontmoeten, meer doordringen
Dit tweede werkje van Van Wessem in de reeks, heeft de hoedanigheden
van het eerste, dat over De Ruyter. Professioneele geschiedkundigen zullen
waarschijnlijk bepaalde bijzonderheden en voorstellingen corrigeeren ; wij
kunnen alleen getuigen dat het verhaal vlot en prettig leest, dat het, vrij
duidelijk, het stugge karakter en den bewogen levensloop in een totaal-beeld
voorstelt.
Een meesterstukje is het nog niet. Het nogal rechtlijnige schematisme en
de hier en daar oppervlakkig-goedkoope verklaring duiden aan hoezeer de
historische en biographische literatuur, bij ons, nog in de kinderschoenen
loopt. Maar een ernstige, grootendeels geslaagde poging om het genre op peil
te brengen is hier zeker aanwezig. Zij verheugt ons te meer daar Willem III,
Koning van Engeland, als Europeesche figuur belangstelling verdient; — en
omdat het a-religieuze standpunt van den auteur weinig hinderend inwerkt,
mogen we, zelfs voor rijpere humaniora-studenten, dit levensverhaal gerust
aanbevelen.
Em. Janssen

Prof. Dr Hermann JUNG, Der deutschen Boden und sein Gesteins- und
MineralschMze. Mit 86 Abbildungen im Text. — Iena, Verlag von
Gustav Fischer, 1938, 192 blz., ing. RM. 7, geb. RM. 8.50.
Dit boek wil een duidelijk antwoord geven op de vraag : hoe staat het
met de vruchtbaarheid en ondergrondschen rijkdom van den Duitschen bodem.
Het werd eerst en vooral opgevat als een handboek voor hoogstudenten. Als
zoodanig is het voortreffelijk. Logische indeeling van de stof en bevattelijke
uiteenzetting ervan zijn hier wel de voornaamste hoedanigheden. Achtereenvolgens worden de gesteenten, de kultuurbodem en de ertsen behandeld.
Voor den broederen kring van oningewijde lezers, voor wie ook dit boek
bestemd is, geeft Schrijver telkens weer de noodige geologische, chemische,
aardrijkskundige, ja zelfs geschiedkundige ophelderingen. Talrijke kaarten,
Schetsen, tabellen, registers verhoogen de didactische waarde van dit werk.
In een kort aanhangsel wordt ons een overzicht gegeven van de bodemgesteltenis en minerale schatten van Oostenrijk, dat juist in die dagen, waarin
het boek gedrukt werd, bij Duitschland ingelijfd werd. Nu het Duitsche Rijk
andermaal in een wereldstrijd gewikkeld is, een uitputtingsoorlog wellicht
zooals de voorgaande, krijgt het boek van Prof. Jung een zeer actueele
waarde. Of Duitschland den strijd tot een gelukkig einde zal kunnen voeren,
hangt wellicht grootendeels af van de bestaandsmogelijkheden, die zijn
bodem opleveren kan. X.

Anton LUBKE, Das deutsche Rohstoffwunder. — Forkel und Co, Stuttgart, 556 blz., gen. RM. 6.80, geb. RM. 9.80.
Dit lijvige boek handelt, zooals de titel het aangeeft, over de wonderen der
Duitsche techniek in het opzoeken en verwerken der grondstoffen. Een zeer
actueel onderwerp, niet alleen voor Duitschland maar ook voor de andere
landen, daar het probleem der grondstoffen de buitenlandsche politiek van
het Nazi-rijk sterk beïnvloedt. Met zijn sterk ontwikkelde industrie en zijn
streven naar ekonomische zelfstandigheid, zoekt Duitschland die gebieden
te beheerschen waaruit het de steeds meer noodige grondstoffen kan putten.
In afwachting echter dat het met zijn gevaarlijke en geduchte expansiepolitiek
de grenzen van het land naar zijn wenschen verzetten mag, tracht het met
de in eigen bodem voorhanden schatten te woekeren. Men heeft Duitschlands
grondstofpolitiek vaak omschreven als een strijd tegen de armoede. Die
armoede is echter relatief. Vergeleken met vele andere landen, met het onze
voornamelijk, beschikt Duitschland over een grootere verscheidenheid en
een grootere hoeveelheid bodemschatten. Maar in verhouding tot de behoeften van het volk en de eischen van zijn reusachtige industrie zijn die schatten gering en heeft het Rijk werkelijk een onverbiddelijken strijd te voeren
tegen de armoede. Die strijd, het moet erkend worden, is door het Naziregiem met bewonderenswaardige energie aangebonden. Het is ook de verdienste van dit Doek dien strijd weder te geven op een overzichtelijke en
bevattelijke wijze en toch met de noodige nauwkeurigheid. Men voelt dat de
schrijver con amore gewerkt heeft, maar zijn enthousiasme voor de heerlijke
resultaten is hem geen beletsel om objectief de leemten en de tekortkomingen aan te stippen en zelfs te onderlijnen. Achtereenvolgens spreekt hij ons
over het kolenvraagstuk, de zware metalen als daar zijn : het ijzer, het koper,
het zilver, het zink en het lood, het tin en het nikkel en de nieuwste, daaraan
verbonden legeeringen. Daarna gaat hij over tot de studie der lichte meta-
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len, de exploitatie der brandstoffen, het verwenden der olieachtige producten, de textielindustrie, het leder- en pelswerk, de voedingsmiddelen. Bij dit
alles bepaalt hij zich niet tot technische bizonderheden, maar weidt ook uit
over ekonomische en geschiedkundige beschouwingen. In een bijvoegsel
wordt een studie over de grondstoffen-ekonomie van het Sudetenland toegevoegd. Ook oningewijden zullen met groote voldoening het boek van Anton
Lithke doorlezen. Veel is er in te leeren. Het opent horizonten en stemt tot
vruchtbaar nadenken. X.

Sociologie, Politiek
Georges HEYMAN, Beroepsorganisatie en economische reglementeering.
Standaard-boekhandel, Antwerpen, 1939, 55 blz.
« De lezer gelieve (deze brochure) te beschouwen als een « post scriptum »
bij « De Middenstand in de Staathuishoudkunde ». In dit werk, verleden jaar
verschenen (1), « werd getracht de economisch-sociale bepaling van het
middenstandsvraagstuk en van de algemeen middenstandspolitiek te brengen. Dit werk omvatte uiteraard het onderzoek van de eischen welke door
de middenstandsgroepeeringen tot verbetering van de thans heerschende toestanden worden gesteld, maar dan slechts in verband met het onderwerp ».
Het post scriptum is een nader onderzoek naar die eischen.
Eenzelfde strekking komt hier naar voren als in de eerste studie, en ditmaal
nog radikaler, nog onverbiddelijker : afschuw voor de « gerichte economie »,
en wel een brandmerken er van van een principieel standpunt uit, ten gunste
van de « vrije economie », de vrije mededinging, gebreideld uitsluitend door
juridische regelingen, die de rechtstreeks oneerlijke concurrentie doelmatiger
voorkomen dan onze 1.e.renwoordige ', , ,:tgeving het doet en daarbij door
beknotting der mu.olit van ;, c ,,rtels en dergelijke concentraties.
Vooral het « Wetsontwerp op de Beroepsorganisatie en de Economische Reglementeering », van 15 November 1938 en de Besluitwet van 13 Januari 1935
moeten het ontgelden. Men weet dat deze besluitwet het mogelijk maakt,
in bepaalde, zorgvuldig omschreven omstandigheden, een regeling door een
onbetwiste meerderheid van voortbrengers uit een bepaalden bedrijfstak toegepast, voor alle ondernemingen uit dien bedrijfstak verplichtend te maken.
Zelfs het ontwerp betreffende de broepsorganisatie van ambachten en neringen, door de heeren F. Van Ackere, P. Crockaert en anderen ingediend, moet
zorgvuldig gezuiverd worden van al hetgeen het aan verkeerde gebondenheid
bevat, vooraleer te kunnen aanvaard worden.
Wij nemen gaarne aan dat op het gebied van « leiding » van overheidswege
voorzichtigheid geboden is, heel bijzonder bij ons, omdat de geesten nog niet
voldoende daartoe voorbereid zijn en zoowel de groote financie als de Socialis
ten er gemakkelijk misbruik van kunnen maken om hunne afkeurenswaardige
strevingen door te drijven. En 't is ook overduidelijk dat de middenstand in
dat geval hun eerste slachtoffer zou zijn.
Maar alle « pianisten » zonder onderscheid afkeuren, beweren dat « alle
planisme slecht is » (blz. 37), alsook dat « de ordening van de gerichte
economie kwakzalverbedrog is » (blz. 50), steunt op een onaanneembaar
princiep.
Ongetwijfeld is concurrentie nuttig len trouwens onmogelijk geheel weg
te nemen zonder een ondraaglijken dwang door te voeren. Maar van den
anderen kant « mag de juiste ordening van het economisch leven niet aan
een ongebonden concurrentiestrijd worden overgelaten », ze moet « binnen
zekere grenzen gehouden worden », zooals trouwens ook de economische dictatuur welke « een krachtige beteugeling en wijze leiding noodig heeft ». Wij
moeten voorzeker de overdrijvingen der dictaturen laken, ook op economisch 'gebied, maar daarnaast is het plicht te erkennen, dat b.v. de Italiaansche een lofwaardige « bijzondere staatsbemoeiing doorvoerde, die een regelenden invloed doet gelden ».
« Pianistische » voorstellen zijn van katholieke zijde uitgegaan : van de
zijde der arbeidersorganisatie, alsook van die der werkgevers, van deze
laatsten inzonderheid het plan Velge, in den vorm van een wetsvoorstel uitgewerkt. Die voorstellen dienden tot grondslag van het hier gewraakt wetsontwerp (van 15 November 1938). Dat ontwerp werd geenszins onverminderd
door onze katholieke organisaties goedgekeurd, omdat het van hunne voorstellen op belangrijke punten afwijkt, maar evenmin principieel en in zijn
geheel door hen van de hand gewezen omdat het, hoe onvolmaakt ook, toch
in de goede richting stuurt welke is : een matiging en ordening der vrije
concurrentie en wel eerst en vooral door de georganiseerde betrokkenen zelf,
terwijl de tusschenkomst der staatsmacht voorzien wordt, bijna enkel om
« leiding te geven, aansporend of beperkend op te treden » (Quadragesimo
,,

,
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(1)Zie de Sociale Kroniek : Over 't Middenstandsvraagstuk » van Dr Arthur
Thomas, in « Streven » van Augustus 1938, blz. 662, waarin hij o.m. « De Mid
denstand in de Staathuishoudkunde » bespreekt.
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Anno), alsook om aan de besluiten der organisaties de noodige kracht bij
te zetten, aangezien onze grondwet — in tegenstelling met de onlangs
herziene Nederlandsche — niet toelaat 'publiekrechtelijke ordeningsmacht aan
de vereenigingen der betrokkenen toe te kennen.
Kortom, de brochure van Mr. Heyman bevat ongetwijfeld nuttige waarschuwingen, maar ze bouwt op een grondbeginsel dat wij onmogelijk kunnen
aanvaarden en... wij meenden het te moeten zeggen. K.

du Bois

De Hervorming van den Staat. Nieuwe Besluiten — Studiecentrum tot
hervorming van den Staat, Brussel, 1938, 376 blz.
Wij bespraken reeds in een kroniek : De rol van de corporatie in den
Staat » (Streven, Juni 1938, blz. 552-557) de eerste uitgave van het «Centrum»
waarvan dit werk als een vervollediging en een aanvulling is. Een vervollediging omdat « de meeste bevoegde commissiën hunne werkzaamheden
voortgezet hebben gedurende een tweede academisch jaar, om hun programma
af te werken », een aanvulling omdat « vier nieuwe commissiën opgericht
werden ».
De sectie «Bedrijfsorganisatie», waarvan wij verleden jaar de besluiten
bespraken, hield dit jaar geen vergaderingen omdat « het ministerie tegenwoordig de kwestie van de beroepsorganisatie bestudeert ». Wij hadden gaarne
aanvullingen vernomen : het vraagstuk blijft immers actueel, wordt nog
steeds besproken en geeft nog aanleiding tot bewistingen die wel eens
onstuimig zijn...
« Vooraanstaande vertegenwoordigers van de jonge intellectueelen werden
in een commissie gegroepeerd ». Waarom vernemen wij niets over hunne
werkzaamheden?
De overige drie nieuwe commissies onderzochten hoe, tot bescherming der
spaarders, de financieele publiciteit moet geregeld ; hoe de sociale wetgeving
kan vereenvoudigd; eindelijk welke eischen het bevorderen van het urbanisme
stelt.
Om de spaarders te beschermen moet men de financieele publiciteit er toe
dwingen uit te komen voor hetgeen ze is : een aanbeveling ingegeven door
winstbejag. Daartoe stelt de commissie voor de vermelding «meegedeeld» of
«advertentie» in vette letters voor of achter de bijdrage te eischen. Zal 't veel
uithalen? We durven het betwijfelen maar moeten er, met de commissie,
bij voegen dat de vrijheid der pers, door onze grondwet gewaarborgd, geen
doortastender ingrijpen toelaat.
Over de vereenvoudiging der sociale wetgeving krijgen wij interessante
suggesties : het zegels-plakken zou heel wat vereenvoudigd kunnen worden
en eveneens het berekenen der verschuldigde stortingen ; dit zijn middelen
om nuttige wetten minder onsympathiek te maken bij wie storten moet.
Om onze steden te verfraaien, en vooral om het optrekken van onooglijke
gebouwen te voorkomen, vraagt de commissie dat de bevoegdheid der
gemeentelijke overheid aanzienlijk verhoogd worde.
De nieuwe commissies hebben ongetwijfeld nuttig werk geleverd. En ook
de overige die ditmaal nog optraden.
Wij krijgen b.v. over het «Brusselsche vraagstuk» 'n paar nuttige wenken
en ook 'n paar die onze paedagogen wellicht zullen betwisten, nl, opmerkingen
over het onderwijs in de twee landstalen. Hetgeen ons over de staatsfinanciën
ten beste gegeven wordt is zeer belangrijk, van aard om den belastingbetaler
een weinig te verkwikken en zijne min of meer onwillig afgestane centen
zuiniger en doelmatiger te doen aanwenden. Ook de parlementsleden zullen
tevreden zijn : hun aantal is beslist niet te hoog en men behoort ze in , de
gelegenheid te laten nieuwe of verhoogde uitgaven ter stemming voor te stellen.
De bewijzen waarmee beide stellingen verdedigd worden schijnen ons weinig
bevredigend. Is het Engelsch stelsel, dat aan de regeering het recht
voorbehoudt uitgaven voor te stellen, niet nuttig gebleken? Het is een rem
die doeltreffend werkt, een eeuwenlange ondervinding leerde het. En wanneer
het gouvernement die rem te krachtig inzet springt zij onder de drukking
der openbare opinie.
Uit deze enkele opmerkingen en zelfs bedenkingen zal het, hopen wij,
duidelijk blijken dat deze «nieuwe besluiten» niet minder dan de eerste onze
aandacht verdienen. Misschien zullen enkele — evenals verleden jaar — naar
doortastender ingrijpen doen verlangen.
K. du Bols

Dr W. LEEN, De sociale verzekeringen in België, le deel. — StandaardBoekhandel, Antwerpen, 1939, 314 blz., Fr. 50.
In dit Eerste Deel komen de gezinsvergoedingen aan arbeiders in loondienst, de schadeloosstelling bij arbeidsongevallen, de schadeloosstelling bij
beroepsziekten en de maatschappijen van onderlingen bijstand of mutualiteiten aan de beurt; ze worden door den jurist methodisch uiteengezet. Wij

BOEKBESPREKING

1 13

willen echter bijzonder de aandacht vestigen op de «Inleidende begrippen»
(blz. 27 - 45) waarin de schrijver eerst nauwkeurig bepaalt wanneer een
verzekering «sociaal» mag genoemd om daarna te wijzen op de jammerlijke
tekorten der wetteksten en eindelijk te onderzoeken welke hier de taak van
den Staat is : wanneer hij de verzekeringen moet verplichtend maken, aan
wie hij dan de uitvoering der verzekering moet toevertrouwen en door wie
hij den financieelen last er van moet laten dragen. De beschouwingen van
principieelen aard, in deze inleiding ontwikkeld, getuigen van een diepsocialen zin en strekken er toe onze sociale wetgeving nog rijker vruchten te
doen afwerpen. Mogen ze onze wetgevers tot leidraad dienen... zoodra beter
tijden hun wederom zullen toelaten zich aan de hervorming en de vervolmaking ervan te wijden.
K. du Bois

Universitas,
Racisme, Universitaire Bijdrage tot het Rassenvraagstuk.
Leuven, VI° jg., nr 3-4, Jan.-Febr. 1939, 115 blz., Fr. 10.
Dit Racisme-nummer wil — aldus het voorwoord — « een grondige bijdrage
zijn over een zeer aktueel onderwerp ». En, daar het netelige ligt in de
verbinding van deze fictie (n. 1. de vermeende werkelijkheid van het ras)
met de werkelijke politiek van vandaag... ; daarom werden in dit nummer
niet enkel het racisme als zoodanig behandeld, maar tevens aspecten zooals
«Volksgemeenschap en Staat», enz. die, alhoewel niet in onmiddellijk verband met het ras, toch wezenlijk bij het racisme-vraagstuk hooren en van
het grootste gewicht zijn, omdat zij al dan niet de rassen-fictie tot ondergrond hebben. »
De bijzonderste aspecten van het Rassenvraagstuk worden hier aan een
onderzoek en aan een beoordeeling onderworpen. Dit is stellig een der bijzonderste verdiensten van deze uitgave, welke overigens, zooals dit noodzakelijk
het geval is bij publicaties met verschillende auteurs, in haar onderdeelen
betrekkelijk verscheiden en ongelijk is van waarde. Gaarne bevelen wij nochtans voornamelijk de bijdragen aan van Prof. F. Grégoire, Dr. H. Van Rooy
O. F. M., Prof. J. Leclercq. Ook voor een bestudeeren van de verhouding
België-Vlaanderen is deze laatste van groote waarde.
Hugo van de Perre

Mr A. S. de LEEUW, Het Socialisme en de Natie. — Pegasus, Amsterdam, 1939, 376 blz., fl. 1.10.
Welke houding moet het Socialisme tegenover de «Natie» aannemen? Tegenwoordig en in de democratische landen is het antwoord als vanzelfsprekend :
ondubbelzinnig meedoen in 't verzet tegen de autoritaire mogendheden ! Deze
houding is voorwaar een andere dan die door Marx en de Socialisten van
1848 voorgestaan, maar de omstandigheden zijn ook andere, zoodanig dat
deze gewijzigde houding volkomen gerechtvaardigd is. Ziedaar, meenen wij,
de stelling die de schrijver bij zijne partijgenooten wil ingang doen vinden.
Hij verdedigt ze door achtereenvolgens de houding der socialisten tegenover
het - nationale vraagstuk in 1848 ; 1914 ; 1939 te beschrijven en uit te leggen.
Hij is socialist, eerder links gericht ; hij beschouwt en beoordeelt de toestanden van dat standpunt uit ; evenwel zonder de feiten te verdraaien en met
een grondige kennis van de leer der meesters, in de eerste plaats van Marx
en Lenin. Daarom ook, voor wie 't oordeelkundig leest, een leerrijk boek.
K. du Bois

Dr W. BANNING, Hedendaagse sociale bewegingen. — Van Loghum
Slaterus, Arnhem, 2e druk, 1939, 251 blz., ing. fl. 3.90, geb. fl. 4.90.
Deze bewegingen zijn : « Liberalisme en moderne democratie »; « Het
Rooms-Katholicisme »; « Het Calvinisme »; « Het Socialisme », « Het Fascisme ». Ze worden ons bewonderenswaardig objectief en zakelijk geschetst.
De schrijver is niet van de onzen. Welnu we meenen dat weinige buitenstaanders er even volmaakt als hij in slaagden in onze sociale opvattingen binnen
te dringen, de sociale leer der Kerk weer te geven. Daarom besluiten wij dat
hij de veilige gids is om ons in te leiden in de andere bewegingen die hij
beschrijft.
Hij beschrijft en beperkt zich nagenoeg tot een beschrijving. Wel zegt hij ons
een bepaalde methode nl. de «sociologische» ; nauwkeuriger uitgedrukt die der
z.g. «Cultuursociologie» te volgen ; een methode die uitgaat van de overtuiging
of tenminste de hypothese « dat de sociale idealen in de eerste plaats gebonden
zijn aan sociale groepen, en dus begrepen moeten worden uit de maatschappij
xen de zich daarin openbarende tegenstellingen, de in haar gevoerde strijd ».
Maar die methode, tenminste zooals hij ze toepast, leidde hem geenszins tot
besluiten die wij zouden moeten verwerpen. Hij beperkt zich tot enkele
persoonlijke wenken, in een heel korte «slotbeschouwing» (blz. 244-251) ; een
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te korte naar ons verlangen omdat ze van aard is tot nuttige gevolgtrekkingen
te brengen.
Kortom een zeer leerrijk boek dat wij aan den intellectueel warm aanbevelen.
K. du Bois

Dr K. W. P. KLAASEN, Misdaad en pers. Met een voorrede van Dr N.
MULLER. — Dr G. Th. KEMPE en Mr J. VERMAAT, Criminaliteit
in Drenthe. Met een voorwoord van Mr Dr H. Baron de Vos van
Steenwijk. — Dekker & Van de Vegt, Nijmegen, 1939, XII 248
en XI 242 blz., fl. 3.50 en fl. 2.50.
Deel II en Deel III van de serie «Criminologische Studiën» — Deel I is :
Dr. G. Th. Kempe, Criminaliteit en kerkgenootschap.
Misdaad en Pers gaat na — aan de hand van een uitgebreid enkwest —
wat de pers omtrent strafrechtelijke zaken aan zijne lezers meedeelt, in welken vorm ze het doet en hoe in verschillende middens over dat optreden der
pers geoordeeld wordt. Bij wijze van besluit wordt eindelijk onderzocht wat
er dient gedaan om tegen de vastgestelde tekorten en misstappen op te treden.
Drenthe is zoo wat de achterhoek van Nederland ; in menig opzicht de
meest achterlijke. Hoe ontwikkelde zich aldaar de criminaliteit? Welke invloeden werkten in deze ten goede en ten kwade? Een kort maar zeer zorgvuldig doorgevoerd onderzoek gepaard met een studie van het beschikbaar
statistisch materiaal, maakte het de schrijvers 'mogelijk ons daarover veel te
leeren.
K. B.

Harold FRENCH, Bloed over Europa. — Het Nederlandsche Boekhuls,
Tilburg, 1938, 225 blz.
Schrijver gaat uit van het standpunt dat het Russisch internationaal Communisme nog niets van zijn wereldomvattende activiteit heeft afgelegd, en
steunt hierbij voornamelijk op het schrijven van Stalin in de «Prawda>>. De
Russische dictator verklaarde namelijk dat thans het oogenblik is aangebroken, waarop het internationale proletariaat te samen met het Russische volk
een aanvang moet maken met de verwerkelijking der wereldrevolutie
In deze lijn neemt Harold Frensh dan ook achtereenvolgens de bijzonderste
landen in oogenschouw, waar zich op een of andere wijze deze communistische activiteit doet gelden. En in zooverre levert steller ons hoogst belangwekkende documentatie, die voor velen anders totaal onbekend zou blijven.
De titel van het werk : « Bloed over «Europa» beantwoordt evenwel slechts
gedeeltelijk den inhoud, dewijl ook landen buiten Europa onder de loep worden genomen. Dat doet natuurlijk geen afbreuk aan de waarde van dit boek,
wel integendeel. Hetzelfde kan helaas niet worden gezegd van den stijl. Het
slot van elk hoofdstuk — hoe welgemeend de wenschen en waarschuwingen
ook mogen zijn — doet storend aan, daar zij eerder thuis hooren in een dagblad.
Anderzijds dient hier vermeld dat wellicht menig lezer geneigd zal zijn,
voorbehoud te maken bij de bewering over den z. g. voorgenomen Communistischen staatsgreep in Frankrijk (Zie blz. 99).
Verre van ons schrijver's goede trouw in twijfel te willen trekken ; maar
een bewering als deze dient met meer bewijzen te worden gestaafd.
Als waarschuwing echter tegen het nog immer voortwoekerende communistisch gevaar, kunnen wij dit werk slechts aanbevelen ; te meer daar
Harold French het verschil en zelfs de antithese opteekent tusschen hèt
Communisme van Lenin en dat van Stalin. Bij den laatste blijkt het communisme eerder een middel te wezen tot het verwezenlijken van een Russisch
Imperialistischen droom, terwijl in de oogen van Lenine het communistische
Rusland hoogstens een uitvaltoren moest zijn ter verwezenlijking van het
uiteindelijke doel : de wereldrevolutie en de communistische maatschappij.
Hugo van de Perre

Harold FRENCH, Tsjecho-Slowakijë. Bijlage. -- Nederlandsche Boekhuis, Tilburg, Mei 1939, 16 blz.
In mijn bespreking van Harold Frensch's werk : «Tsjecho-Slowakije»,
(Streven, Augustus 1939) kondigde ik de spoedige verschijning aan van een
bijlage tot genoemd werk. Deze is thans van de pers gekomen. De koopers
van het boek (in het verleden of in de toekomst) dienen dus bij hun boekhandelaar navraag te doen. Volgens een nota van de uitgevers wordt zij
hun kosteloos ter beschikking gesteld.
H. V. D. P.
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Wetenschappen

Heinrich KONEN, Physikalische Plauderelen. Gegenwartsprobleme und
ihre technische Bedeutung. — Verlag der Buehgemeinde, Bonn, 1937,
384 blz., Rm 5.40.
Deze «Plaudereien» willen den lezer in de gedachtenwereld der moderne
natuurkunde binnenleiden, hetgeen de schrijver doet al «pratende», dikwijls
verhalend, ni. over de meest beroemde natuurkundigen en hun vorschen.
Hij doet het in een 10-tal gesprekken die elk op zichzelf een geheel uitmaken,
ofschoon ze in nauw verband met elkaar staan.
De gesprekken — m. a. w. de hoofdstUkken van het werk — handelen
achtereenvolgens over : het doel der physica ; de ruimte ; de tijd en het
meten der uren ; het zoeken naar decimalen (gepaste maten) ; groot en
klein ; de energie in haar verschillende gedaanten ; warmte en koude ; de
strijd om het absolute nul ; electrische energie en electriscie stroom ; stralen.
Eindelijk geeft hij ons een aanhangsel bibliographische bijzonderheden over
de scheikundigen wier werk in het boek beschreven werd en die wij meest
alle ook door een photo keren kennen ; het boek is nl. niet enkel keurig,
zelfs rijk, uitgegeven maar daarbij overvloedig en oordeelkundig geïllustreerd.
In die gesprekken kon onmogelijk alles behandeld : de omvang van het
werk liet het niet toe en het was daarbij onmogelijk alle vraagstukken, in de
physica onderzocht, voor oningewijden bevattelijk voor te stellen. Daarom
deed de schrijver een keus aan zijn doel aangepast.
W. Koch

Dr Albert EINSTEIN en Leopold INFOLD, Drie eeuwen Physica. —
D. B. Ceuten, Amsterdam, 1938, 319 blz.
Volgens den ondertitel leidt ons dit werk « Van Galilei tot relativiteitstheorie en quantumtheorie ». De schrijvers stelden zich tot doel : « een overzicht te geven van den groei der physica in de laatste eeuwen en van haar
huidige structuur » (uit het « kort voorwoord » van den vertaler, Dr M. C.
GE ERLIN G) .
Het boek bestaat uit vier hoofdstukken die telkens een bijzonder tijdperk
behandelen. Elk hoofdstuk eindigt met een samenvatting. Ziehier een en
ander er uit.
Hoofdstuk 1. De opkomst der mechanische zienswijze. — Alle verschijnselen
kunnen teruggebracht worden tot beweging die afhankelijk is van aantrekkende of afstootende krachten. Deze zijn slechts van den afstand afhankelijk
en werken op onveranderlijke lichamen.
Hoofdstuk 2. Het verval der mechanische zienswijze. — Daar het blijkt
dat de werkende krachten eener lading op een magneetnaald niet alleen
afhankelijk is van den afstand maar ook van de snelheid der lading, en
daar de kracht noch aantrekkend noch afstootend is maar loodrecht gericht
is op de verbindingslijn tusschen magneetnaald en lading, moeten wij de
mechanische zienswijze opgeven. Hetgeen de optica ons leert over de rol
van de middenstof voor de voortplanting der lichtgolf, dwingt ons nog sterker
tot dat opgeven.
Hoofdstuk 3. Veld, relativiteit. — Een nieuw begrip is dus noodig : « het
veld ». Het zijn noch de leidingen noch de deeltjes, maar het veld in de ruimte
tusschen de ladingen en de deeltjes dat essentieel is voor de beschrijving der
natuurkundige feiten. De relativiteitstheorie werd uit de problemen van het
veld geboren. De speciale relativiteitstheorie is gebaseerd op twee veronderstellingen : 1. ) de natuurkundige wetten zijn in alle eenparig bewegende
cardinaalsystemen dezelfde ; 2.) de snelheid van het licht heeft altijd dezelfde
waarde. De relativiteitstheorie verandert de wetten der mechanica : hare
oude wetten zijn niet meer geldig als de snelheid van het bewegend deeltje
die van het licht nadert. Een andere consequentie is de betrekking tusschen
massa en energie : massa is energie, en energie bevat massa. Hier komt
men eindelijk tot de conclusie : tot nu toe is een zuivere veld-physica nog
niet uitgewerkt ; men moet nog rekening houden met het bestaan van én
veld én materie.
Hoofdstuk 4. Quanta. — De atoomverschijnselen brengen ons tot nieuwe
begrippen : de materie heeft een korrelstructuur ; zij is samengesteld uit
elementaire deeltjes, de materie-quanta. De electrische lading heeft dus
ook een korrelstructuur en, wat zeer belangrijk is voor de quantumtheorie,
dit geldt ook voor de energie. De photonen zijn de energie-quanta, waaruit
liet licht is samengesteld. Bestaat licht nu uit golven of uit photonen ?
Is een bundel electronen een zwerm elementaire deeltjes of is het een golf ?
Hetgeen wij hier schematisch samenvatten wordt den lezer duidelijk gemaakt
door voorbeelden die de theorieën als het ware doen leven ; hij krijgt eau
wijder kijk in een interessante wetenschap, echter niet zonder eenige moeite
en inspanning. Maar merkt de schrijver zelf niet terecht op : « een weten-
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schappelijk boek, zelfs een populair, kan niet als een roman gelezen worden»?
Wij hopen evenwel dat de lezer zich door die moeite niet zal laten terugschrikken.
W. Koch

Het Dier in zijn Wereld, beschreven door Dr. K. KUIPER (Zoogdieren):
Dr. G. J. VAN OORDT (Vogels en amphibiën) ; Dr. L. D. BRONGERSMA (Reptielen) ; Dr. H. C. REDEKE (Visschen en Schaaldieren); Dr. H. C. Engel (Lagere Dieren) ; Dr H. C. BLOTE (Insecten)
en Prof. Dr I. M. VAN DER VLERK (Uitgestorven dieren), onder
redactie van Dr. H. C. REDEKE. — De Haan, Utrecht, 1938, 386 blz.
Het is verbazend hoeveel boeken over Plant- en Dierkunde in Nederland

.

onder het publiek gebracht worden. En het tempo waarin dergelijke uitgaven
verschijnen bewijst dat ze verkocht en gelezen worden. Dit boek is tamelijk
eigenaardig van opvatting. Het is niet een vulgarisatieboek zooals de wonderbaar aantrekkelijke publicaties van Vriends en andere. Het streeft niet
als zoodanig naar aantrekkelijkheid of stijl. Ook is het geen typisch leerboek
voor hoogstudenten zooals dat van Ihle en Nierstrasz. Het wil werkelijk
geschreven zijn « om den Nederlandsche natuurvrienden een zij het ook beknopt overzicht te geven van de velerlei wijzen waarop het dier in zijn
Wereld is ingepast. » Toch staat het, wat behandeling en voorstelling der
stof betreft dichter bij het degelijke leerboek, dan bij het geliefkoosde leesboek. Het is m.i. meer een naslaanwerk dan een boek om aan één stuk door uitgelezen te worden. Dat het eene noofdstuk al wat stroever is dan het andere,
kan niet anders als men een degelijk werk wil dat door meerdere specialisten
werd opgesteld. Het beste hoofdstuk vind ik dat der vogels. Prachtig verzorgde uitgave, rijke illustratie ook met talrijke kleurphoto's maken dit boek
tot een kostbaar en solied stuk werk.
Dr. Alb. Raignier

HANS GUNTHER, Das grosse Fernsehbuch.
handlung, Stuttgart, 192 blz.

Francktische Verlags-

In dit vulgarisatiewerk zet de schrijver de theoretische moeilijkheden uiteen welke de verwezenlijking van de televisie ontmoet heeft, en eenige der
voorgestelde oplossingen. Het bevat aldus een volledige toelichting van het
von Ardenne-systeem, en van het Zworykin-en-Karolus-systeem, dat sinds
Oktober 1938 over het Berlijnsch gebied uitgebreid werd. Het valt op te merken dat de schrijver het nochtans ver gevorderde Baird-systeem van de
British Broadcasting Corporation bijna geheel onvermeld laat. Een andere
opwerping, trouwens grootendeels aan het onderwerp zelf te wijten, is dat
de uiteenzetting wat simplistisch voorkomt voor den technieker, en, dunkt
ons, wat ingewikkeld voor den niet ingewijden lezer.
P. Goedertier

Eric BORCHERT, Mein Objektiv sieht Europa. -- H. Knapp, Halle, 1939,
XXIV blz., 79 afbeeldingen, RM. 4.05.
Er gaat geen week voorbij of daar verschijnt ergens een nieuw boek over
photographische reproducties, meestal vergrootingen van beelden genomen op
klein formaat.
Toch moeten de meeste dezer boeken er zijn en de amateur photograaf blijft
steëds geneigd om de nieuwe boeken te koopen omdat hij telkens iets nieuws
over dit onderwerp verneemt dat voor hem van dienst kan zijn.
Zoo is het met « Mein Objektiv sieht Europa » ook. De beelden werden
gemaakt als reportage-photos en de schrijver is «reporter» gebleven in zijn
boek. De tekst dien hij schreef als inleiding is van journalistischen trant
geillustreerd door talrijke humoristische gezegden en verhaaltjes ; hij doet hetgeen hij vertelt van een zijner Amerikaansche confraters : hij biedt Zijne
lezers aan hetgeen zij wenschen !
Van veel grooter belang — en dat is iets nieuws — is de ontleding van de
verschillende photos, zooals hij die opvat. Hij legt uit hoe hij er toe gekomen
is om die photos op die wijze te nemen, hoe hij het alledaagsche heeft
vermeden, welke truks hij gebruikt heeft, waarom hij zoo of zoo gediaphragmeerd heeft,... enz.
Dit alles wordt zoo voorgesteld dat de lezer elke photo met de inleidende
woorden zal vergelijken en dikwijls het voornemen maken Eric Borchert in
zijn photokunst na te volgen ; het boek zal een echte — een aangename —
studie worden die hem later van nut zal zijn. Het boek moge dus door ieder
naar volmaaktheid strevenden amateur zonder voorbehoud worden gekocht.
J. De Jaegher

BOEKBESPREKING

117
Economie

Prof. Dr. E. CARELL, Algemeine Volkswirtschaftslehre, eine Einfiihrtmg.
Quelle und Meyer, Leipzig, 1939, 254 blz., Rm. 4.
Een « inleiding », en de schrijver beperkt er zich wijselijk toe ons in te
leiden, ons de hoofdzaak mede te deelen, maar dan zakelijk, duidelijk en
volledig. Het persoonlijk element wordt dan ook eenigszins op den achtergrond geschoven ; evenwel niet volledig : de schrijver breekt beslist met het
economisch liberalisme af, hij koos een edeler standpunt, hij wil de economie
werkelijk in den dienst stellen van den mensch. Van den mensch en van
de natie. Dit komt bijzonder duidelijk uit o.m. in zijne rake weerlegging van
het argument uit de « Komparativen Kosten » waardoor de vrijhandelaars
<elke protectie afwijzen.
K. du Bols

Dr E. van HINTE, Het Conjunctuurvraagstuk. Een eerste inleiding in
de studie van prosperiteits- en depressieperioden.
Uitgevers-maatschappij v.h. G. Delwel, Wassenaar, 1939, 224 blz., fl. 3.
Een «eerste inleiding», evenwel een ernstige, die diep in het vraagstuk

binnendringt; dus volstrekt geen vulgarisatiewerkje dat u zoo maar 'n paar
makkelijk te begrijpen bijzonderheden meedeelt zonder u de ware draagkracht
van de zaak te doen beseffen. Wel integendeel : alwie dit werk aandachtig leest zal inzien hoe veelzijdig en ingewikkeld het vraagstuk is en
daardoor voor elke kwakzalverij op dit gebied gewaarschuwd zijn. En daarom
een nuttig boek ! Want er zijn vele kwakzalvers die meenen de crisis bijna in
een handomslag te kunnen wegruimen of minstens heel wat te kunnen milderen. Schrijver is niet van dezen. Hij is er van overtuigd dat crisissen nooit
zullen van de baan zijn, meer nog dat ze feitelijk noodzakelijk zijn, hoe pijnlijk
ook zekere van hun gevolgen wezen mogen. Dan maar lijdelijk toezien?
Geenszins. Reactie is nuttig, ja noodig. En daarom, zegt hij, moet de crisis
er komen, omdat anders reactie, die tot vooruitgang noopt, zou uitblijven.
Reactie, ook van staatswege? Ja evenwel voorzichtig omdat staatsingrijpen
gemakkelijk nadeelig kan uitvallen. — Hier is Schrijver wellicht wat te pessimist. Wij nemen ook met hem gaarne aan dat eenig op- en neergaan
der conjunctuur er altijd blijven zal en zelfs een noodige prikkel tot vooruitgang is. Maar kan ordening, samen met minder woest winstbejag, nijpende
crisissen — met haar droeve naslepen waaronder wij sedert 1930 gebukt gingen
— niet voorkomen? Of moet de crisis zulke hevigheid bereiken om nuttig te
werken? Wij meenen dat een rustiger economisch leven mogelijk is en vooruitgang niet noodzakelijk in den weg zal staan. Zal die vooruitgang dan wat
langzamer geschieden? Mogelijk. Is 't echter een kwaad ? Leeft de mensch
«enkel van brood»?
K. du Bois

Dr E. FRANK, Vraagstukken der theoretische economie. Deel. I. — J. B.
Wolters, Groningen, 1939, 66 blz., fl. 1.50.
Wij staan tegenwoordig voor een « kentering in de economische wetenschap,

(die) zich uit in het zich afwenden van klassieke en neo-klassieke systemen »;
een reactie die «verklaarbaar en wenschelijk is». Maar wanneer een nieuw
gebouw moet opgetrokken op de plaats waar er nu een oud staat is slooping
geboden en dus lofwaardig. En de schrijver gaat aan 't sloopen. Ons inziens
wat lustig:onbezonnen. Kunnen niet minstens vele steenen in 't nieuw gebouw
gebruikt, die hij aan gruis slaat? Achtereenvolgens moeten de economische
wetten, het aanwenden der wiskundige methode, de leer der productie het
ontgelden, kort maar ongenadig. Eindelijk komt de theorie der pachtwaarde
aan de beurt. Deze wordt breedvoeriger onderzocht (blz. 24-65). Maar ook hier
blijft onze eindindruk dat het sloopingswerk, ofschoon door een kundig
vakman uitgevoerd, te ver doorgedreven wordt en wel omdat de schrijver
in overdreven zin de economie als een «ervaringswetenschap» aanziet. Dit
alles belet niet dat het sloopingswerk interessant is, want er valt zeker
te sloopen nu, zooals Schrijver zelf terecht opmerkt, de nuchtere feiten heel
wat economische «dogma's» omvergeworpen hebben. K. du
Bals

Varia
A. SCHELFHOUT-VAN DER MEULEN, Nergens en nooit vergeten. —
Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 65 blz., Fr. 8.
Wat in vele vaak al te strakke klasboekjes over wellevendheid en netheid
gecatalogeerd staat, wordt hier, in een dubbele uitgave, voor grootere jongens
en voor grootere meisjes, vlot en prettig verteld, door een keurige en flinke
opvoedster.
L. Arts
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G. H. J. J. SCHUURMANS-ST6KHOVEN, Luchtvaartwoorden. — Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 64 blz., Fr. 11.50.
Onder de leiding en op initiatief van den Heer J. F. Van Tyen werd in een
vergadering van vertegenwoordigers van Nederlandsche organisaties, op
2 Juni 1937, te Amsterdam, een commissie voor luchtvaart-terminologie benoemd,
die tot taak kreeg een woordenlijst op te stellen, ter verbetering van de
termen in gebruik bij de luchtvaart.
Vreemde woorden werden zooveel mogelijk door Nederlandsche woorden
vervangen, weinig bezwaar werd gemaakt tegen algemeen ingeburgerde
begrippen van Latijnsch-Griekschen oorsprong ; en de publicatie van de voorgestelde woorden werd onder redactie van den Heer G. H. J. J. SchuurmansStekhoven, commissie-secretaris, besloten. Zoo kwam dit zakwoordenboek tot
stand.
Het is in vier kolommen ingedeeld en geeft in de eerste de slagwoorden
thans in gebruik, in de tweede de beteekenis er van, in de derde de aanbevolen vervangwoorden en in de vierde opmerkingen, ter vermijding van
misverstand in de woordkeus.
Het kunstvliegen werd in dit boekje niet opgenomen omdat de afzonderlijke
subcommissie, met dit onderdeel van 't werk gelast, nog niet haar werkzaamheden kon beëindigen.
Voor het snel zoeken van de te raadplegen woorden gebruikt men het
alfabetisch 3lagwoordenregister, dat afgedrukt is aan het einde van dit
mooi boekje.
Ongetwijfeld zal dit boekwerk belangrijke diensten, tot verspreiding van
het vliegwezen bewijzen ; en ik vertrouw dat deze handleiding ruim i&al
verspreid worden.
J. Schul

INGEZONDEN BOEKEN
Simon VAN LOON en H. KERREMANS, Vlakke Meetkunde. Deel 1
en II. — De Sikkel, Antwerpen, 1939, 140 en 160 blz., Fr. 31 en 25.
Simon VAN LOON enH. KERREMANS, GrafiekensChr
ift. — De Sikkel
Antwerpen, 1939, 24 bladen, Fr. 4.
Simon VAN LOON en H. KERREMANS, Algebra. Deel I. — De Sikkel,
Antwerpen, 1939, 220 blz., Fr. 30.
A. GOOSSENS, Met spel en rijm, nieuwe globaal-methode voor het
aanvankelijk leesonderwijs in de Katholieke scholen. — Van jan, Paul
en Zus, I, II, III, IV leesboekje ; I, II, III, IV oefenboekje. — « De Oogst »,
Antwerpen.
Kredietbank voor Handel en Nijverheid, N.V., Vierde Jaarverslag.
Hendrik BYL, Moderne Schrijfmethode voor de L. S., Handleiding
A, B, C. — Rekenoefeningen, voor het 3 e leerjaar, voor het 4e leerjaar. —
Joz. Van In & C°, Lier.
H. BYL, K. LEONARD, Fr. STOFFEN, R. VAN SIC M, Juist en
Vlug, Rekentaken voor het 5e jaar ; het 6' jaar ; het 7' jaar L. S. —
« De Oogst », Antwerpen'.
M. DE ROECK en J. TILMONT, Algemeene Atlas. — WesmaelCharlier, Namen, 1939, 36 platen — 200 kaarten, geb. Fr. 52.
Dr. E. VANGRIEKEN en Fr. S. CARDON, Natuurwetenschappen. —
De Sikkel, Antwerpen, 304 blz., Fr. 24.
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Streven, VII, N's 2, December 1939.

Voor Studenten en Oud-Studenten van
de Sint-Ignatius' Handelshoogeschool
Geboorten :
Ons wordt gemeld door :
M. en Mw. Frederic Deckers, de geboorte van een dochter, Evelyne,
te Antwerpen, den 2en October.
M. en Mw. 'Ch. Case de geboorte van een zoon, Thomas, den 5en
October, te Ter Hulpe.
M. en Mw. Bervoets-Vermeiren de geboorte van hun vijfde kind, te
Deurnu den den October.
M. en Mw. Albert Wunsch-Welter de geboorte van een zoon, Fra.nigois,
te Luxemburg, den Gen November.
M. en Mw. Callewaert de geboorte van een zoon, Michel, te Wemmel,
den 16en November.
M. en Mw. Henri Carbonnel1e-Bouvez de geboorte van een dochter,
Solange, te Hoboken, den 17en November.
M. en Mw. Oracco-de 1'Escaille de geboorte van een dochter, Nicole,
te Leuven, den 19en November.
f

Overlijdens :
Wij vernemen met diepe droefheid het overlijden van twee oud-studenten, de Heeren Alphons de Coninck (Licenciaat van 1927) en Joseph
Vercauteren (Licenciaat van 1919).
De Heer Richard Van der Pluym meldt ons het overlijden van zijn
vader, te St Niklaas, den 20en October.
M. en Mw. Van Gheel-Beernaert melden ons het overlijden van hunne
grootmoeder, te Antwerpen, den 26en October.
M. Airné Poncelet meldt ons het overlijden van zijne grootmoeder, te
Latinne, den 22en November.
De Heer Paul Demarbaix meldt ons het overlijden van zijn vader, te
Berchem (Antwerpen) , den 25en November.
Met de verzekering onzer oprechte deelneming in hun leed, bieden wij
aan de familie der overledenen die onzer gebeden voor hun zielerust aan.

Wikingia
Gedurende den eersten termijn, 1939-40.
Daar is reeds het Kerstverlof in aantocht en daarmee is ook weer
een termijn der Wikingwerking achter den rug. Vermits wij nog niet
gemobiliseerd zijn past het ons dus ook een vluchtig overzicht van onzen
«handel ende wandel» weer te geven. Hier gaan wij dus :
Op 21 Oktober had als naar gewoonte de stichtingsvergadering plaats
in de zaal « Burgerkring ». Wanneer de praeses zijn gebruikelijke welkomrede uitsprak waren er rond de 40 schachten aanwezig. Of we boften !
Met een gloedvol pleidooi wist de praeses de harten der nieuwelingen te
winnen niettegenstaande zekere financieele terughoudingen. Ook werd er
een bitonder woord gerept over de verhouding der Wikings tot V. V. S.
Na een eerste voorsmaak van een werkelijke club werden de schachten
naar hun asiel gestuurd.
Op 27 Oktober was er een Schachtenconvent. De clubleider zette er
de rechten en plichten « eens schachts » uiteen. Verder werd het clubleven
uiteengestippeld onder dreunend geklop der schachten.
Op 28 Oktober brak de langverbeide dag der clubs aan. De doopplechtigheid vatte in allen ernst aan; gezien het talrijk getal schachten
moesten we in serie werken. Dat de corona er leute aan beleefde hoeft
niet betoogd. In een buitengewoon gezellige atmosfeer deed comilitoon

Van den Eynde een reis door den Bijbel, waarna de club in luider
stemming werd gesloten.
Op 15 November ging dan onze eerste cultuuravond door. Felix Timmermans was ditmaal aan de eer met « Pallieter en Vlaarnsche humor ».
Onder de aanwezigen bemerkten we Baron Van de Put, Voorzitter van
ALSI, en vele geestelijke en wereldlijke professoren. Ook de Koloniale
Hoogeschool en de Rijkshandelshoogeschool waren uitgenoodigd. Spreker
behandelde eerst zijn eigen werk om daarna op pittige wijze over te schakelen naar de Vlaamsche humor met als type Pastoor v. Aken. Naast zeer
uitbundige momenten maakten we ook innige oogenblikken mee, dan
weer ernstige deelen wat niet belette dat met een algemeene lachpartij
deze causerie een smaakvol einde nam. Of er nadien dan nog verfrissching
werd genoten ? Dit laten we aan het geheugen der Wiking senioren
zelf over.
Op 18 November kwam dan onvermijdelijk de tweede club. Of er
gejoeld werd. In tegenstelling met andere jaren waren er veel gedoopte
schachten aanwezig, een bewijs dat er wel iets in steekt. Na den doop
van enkele achtergebleven schachten vatte de gewone club aan die zeker
en vast in het teeken stond van het « zingen ». Nog nooit werd er op
een club zoo duchtig van « de kele » gegeven. Goed zoo. Verder werd
opgemerkt dat zekere schachten op zeker gebied, geweldige capaciteiten
bezitten. En zoo krijgen ze stilaan des studenten knepen geleerd.
Op 30 November ging er een rondschrijven voor het Jaarboek dat in
'40-'41 zal verschijnen. We hopen langs alle zijden literaire deelnamen te
kunnen ontvangen. Van den anderen kant wordt er ook aan onze gemobiliseerde Wikings gedacht. Nadere bizonderheden zullen nog volgen. Ieder
doe zijn best.
Verder werden de Wikings nog vertegenwoordigd op 4 bals en
thé-dansant's; hadden er verscheidene bestuursvergaderingen plaats en
werd er nog nader met V. V. S. in kontakt getreden.
Op 3 December namen zij deel aan de jaarvergadering van A.L.S.I.;
alsook aan de Thé-Dansant welke te dier gelegenheid doorging in de
zaal Van Hellemont. Paepsch ende Dietsch.

Wikingiaberichten
Wikings en V. V. S. (Vereeniging van Vlaamsche Studenten).
Bijna een jaar geleden verwezenlijkten de leiders der Vlaamsche
studenten, den wensch dien zoovele hunner voorgangers in stilte geuit
hadden. De « Union Nationale des Etudiants de Belgique » (U.N.E.B.)
werd tot omvorming gedwongen. Deze vereeniging trad tot dan toe op
als vertegenwoordigend organisme van de universitaire jeugd van gansch
het land. Wat die vertegenwoordiging voor ons Vlamingen beteekende en
waarvoor het geld der milde subsidies gebruikt werd hoeft niet gezegd
te worden.
Een federaal statuut werd voorgelegd waardoor de « Federatie der
Studenten in België » zou ontstaan (F.S.B.). Deze federatie zou samengesteld zijn uit een vereeniging van Vlaamsche studenten en een vereeniging van Franschsprekenden, die elk hun eigen innerlijke werking
zouden hebben en hun buitenlandsche vertegenwoordiging.
Een federale raad van beheer werd opgericht waarin beide vereenigingen paritair vertegenwoordigd zijn. Hij is gemachtigd om op te
treden namens de federatie.
Dat deze Federatie alle waarborgen van ernst biedt en haar activiteit
met vrucht zal kunnen ontplooien blijkt genoegzaam uit hare samenstelling : Professoren, oud-studenten en studenten.
Op 17 December j.l. werd dit statuut aanvaard. De « Federatie
der Studenten in België » begon haar bestaan, met eenerzijdu « de
Vereeniging van Vlaamsche Studenten » en anderzijds de « Association
des Etudiants d'expression frangaise ». De F.S.B. werd officieel erkend
als het organisme dat de universitaire jeugd van België vertegenwoordigt.
Veertien dagen later reeds werd V.V.S. vertegenwoordigd op internationale studentencongressen te Krinycka (Polen) van 8 tot 18 Januari

en op de « International Student Service » te Arflina (Zwitserland)
van 7 tot 15 Januari.
Op 17 en 18 Februari richtte het Gentsche studentenkorps een jaarlijksch congres in, dat in het teeken stond van de « Hervorming van
het Hooger onderwijs ».
Er werd een buitenlandsch bureau en een persbureau opgericht; dit
laatste knoopte verbindingen aan met buitenlandsche studentenvereenigingen en bracht een regelmatig uitwisselen van studentenbladen tot
stand.
Het reisbureau richtte een reis in naar Italië gedurende 17 dagen,
waarvan de deelnemingsprijs
alle onkosten op 1250 fr. werd bepaald.
Op sportgebied liet de F.S.B. zich ook niet onbetuigd.
Aan de internationale studentenkaart die door de F.S.B. afgeleverd
wordt zijn groote voordeelen verbonden, o.a. kostelooze visa voor de
meeste landen van Europa; vermindering op de spoorwegtarieven in het
buitenland bij individueele reizen.
Studentenuitwisselingen werden verwezenlijkt; alsmede verscheidene
plaatsen aangeboden, o.a. de Hongaarsehe studenten Unie bood 4 plaatsen
aan in een kliniek van Budapest voor studenten in de geneeskunde.
In Zweden werd een afgestudeerde als leeraar geplaatst.
V.V.S. is op facultaire wijze ingericht en belijdt geen enkele wijsgeerige of politieke leer.
V.V.S. is samengesteld uit drie vereenigingen : Het Gentsche Studentencorps; het K.V.H.V. van Leuven en de Wikings. Het comité van V.V.S.
is dan ook samengesteld uit leden der drie hoogervermelde organismen.
Om aan te sluiten bij de Federatie wordt de aansluiting bij V.V.S.
geëischt. De lidkaart der Federatie wordt dan ook maar afgeleverd door
het vertegenwoordigend organisme van het universitair centrum.
De Wikings sloten zich, zooals reeds hooger vermeld, bij deze vereeniging aan, en ontvingen hiervoor de volledige goedkeuring der academische
overheid.
Zoo namen de Wikings dan ook hun passende plaats in. Dat de
Wikings gewaardeerd werden blijkt uit het feit dat een hunner opgenomen
werd in het comité van V.V.S. als 2de ondervoorzitter.
Met deze aansluiting genieten ook de Wikings de voordeelen door
de Federatie aan hare leden verschaft.
De F.S.B. heeft haar bestendig secretariaat te Brussel, IJzeren
Kruisstraat 83 (toegankelijk van 10 tot 12 en van 17 tot 18 u. behalve
Zaterdag namiddag). Op vertoon van hun lidkaart of vermelding van hun
nummer kunnen onze leden er alle gewenschte inlichtingen bekomen.
Wie de statuten der vereeniging wil raadplegen, kan ze vinden in de :
Bijlage van het Staatsblad van 24 Juni 1939, blz. 434.
,

A.L.S.I.
Militaire adressen.
a) te wijzigen :
Antoine Raymond, sergent 19e R. de Ligne, 11e Cie, 3e Bat.
Auwerkerken Albert, onder-luitenant, I R.AA/II/4e.
Cousin Paul-Emile, sous-lieutenant 2e Chass. á cheval, 4e Esc.
De Keersmaecker Alfons, onder-luitenant I R.LA/II/5e.
Ophoff J., luitenant 35e Linie, 10e Cie.
Pierre Jean, onder-luitenant 3e Lanciers.
Roelandt Pierre, officier aviateur.
Rombouts John, onder-luitenant Esc. Mi/Avi/I D.C.
Van Bockel David, M. d. L. I R.AA/II/4e.
Van der Wee Willy, sous-lieutenant C. T./2 D. I. - 1 P.A.M.A.
Van Oosterwijck Fernand, M. d. L. I R.AA/II/4e.
Verhezen Charles, Luitenant Meelmagazijn.
Wybo Julien, lieutenant E. M./V Groupe/4e Art.
b) bij te voegen :
Adriaenssens René, lieutenant 33e L., 11e Cie, 3e Bat.
Bostells Henry, M. d. L. I Rt de Guides, 5e Esc.
Brutsaert Daniel, Lieutenant Ad. 3e Bat., 9e de Ligne.

Cambier Raoul, lieutenant commandant le 2 PAMA/CT/2 DI.
Carbonnelle Henri, lieutenant CT/10 DI-2 PAMI.
Champenois Paul, lieutenant PMI/CT/6 DI. - BPS 5.
De Ceunynck A., Wachtm., 8 Bij/III Gr/4 A.
Desbuquoit Joseph, M. d. L. 8e A. II Gr/EM.
Donnay de Casteau Raymond, lieutenant 1 Esc., 4e Lanciers.
Fransen Karel, luitenant Beheerder Int. Cie/IV LK.
Geelhand Gérard, Cap. Commandant 2e Batt./I/15 A.
Geens Pierre, luitenant 4 Bij/II Gr/4 A. - BPS 35.
Grootjans Albert, onder-luitenant, 12e Cie, 36e Linie.
Jacoby Marcel, lieutenant 2e Cie, 19 R. de Ligne.
Hauwaerts Maurice, sergeant 2e Grenadiers, 3e Bat. le pel. 9e Cie.
Hellernans Grégoire, luitenant A.R.C./C.T./IV CA. - BPS 23.
Helsen Jean, Etat-Major, le Carab.
Lemaire Ad., luitenant Generalstaf 3e sectie, Brussel.
Massaut Jacques, sous-lieutenant 5e Chass. á pied, 2e Cie.
Suykerbuyk Clément, Wachtm. Gr. Wi/14 D I R, 2e Esc.
Thiry Jean, IV Chass. Ardennais, 4e Cie.
Tollenaere Aimé, Luitenant 3e R. Legerartillerie, III Gr/7e Batt.
Rutten Auguste, M.d.L. EM/II G.A./14 DI.
Van de Putte Albert, I Chass. á Cheval, escadron-école, caserne 2e Lanciers (Etterbeek).
Van der Veeken Marcel, V.K./II L.K./H.W.V.
Van Gooi Jules, Wachtm. Staf I11/2e Art.
Van Looy Alphonse, lieutenant 38e de Ligne, 3e Cie.
Algemeene vergadering van 3 December.
Op de morgenvergadering waren aanwezig de Heeren : Beyers Fr.,
Boelaerts A., Bogaerts A., Block, Brusseleers, Buysens, Claeys, Courtoit
J., De Bruyn J., Debruyne F., De Geyter, De Jongh J., De Jonghe F.,
de Schaetzen, De Schryver, De Smedt, De Vocht, D'Haeye, Dezillie,
Dufraing, Gesp, Goedertier, Goris R., Huybrechts L., Huybrechts S.,
Janssens R., Kooien, Lambert, Leclef F., Michielsen, Nolf, Nollet, Pauwels G., Peeters J., Schaefer, Segers, Tollenaere, Van Bockel D., Van
den Bossche E., Baron van de Put, van de Put J.-M., Van de Putte A.,
Van der Pluym, Van der Veeken, Van de Walle, Van Doormaal, Van
Geninden, Van Goehem, Van Hinsbergh, Van Put A., Van Nuland, Van
Ooteghem R., Van Rykevorsel, Van Schaeren, Van Wynsberghe, Verhaegen, Verhezen, Verhoosel, Weysen.
De vergaderden ontvingen het lijvig « Jaarboek » dat met groote
belangstelling doorbladerd werd. Daarna gingen ze over tot de keus
van de nieuwe raadsleden.
Werden gekozen :
1. Baron van de Put
2. M. Cols
3. M. Croanenberghs
4. M. Courtoit
5, M. Deckers

6. M. de Schaetsen
7. M. Verhezen
8. M. De Smedt
9. M. Aspeslagh
10. M. Gasset
11. De Keersmaeker

Plaatsvervangers :

12. M. De Laet
13. M. Van de Putte

14. M. Block
15.M. Auwerkerken

De « thé-dansant » trok buitengewoon : een talrijk en uitgelezen
publiek, een 450-tal deelnemers brachten er vier aangename uren door.
De netto-opbrengst overtrof 6.000 fr. en werd volledig gestort in het
bijzonder Fonds voor de gemobiliseerden. De initiatieven tot hun voordeel
getroffen ging trouwens aanzienlijk die som te boven
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Bij de Encycliek «Summi Pontificatus»
Omtrent verscheiden hoogst actueele vraagstukken verstrekt
deze eerste Encycliek van Onzen Heiligen Vader zeer duidelijke
richtlijnen. Omtrent de eenheid en verbondenheid namelijk van
de menschelijke familie; omtrent de grenzen van het staatsgezag ten overstaan van eenling en gezin ; omtrent de godsdienstige opvoeding en het internationale recht ; omtrent de
roeping van den leek in en door de Katholieke Actie en omtrent
de rol van de Kerk bij het stichten van een duurzamen vrede...
Het is hier onze bedoeling niet één van die vele punten in het
licht te stellen, of zelfs ieder van hen om de beurt van een
technisch commentaar te voorzien. De geheele Encycliek is
méér dan een aaneenschakeling van afzonderlijk behandelde
onderwerpen : zij vormt één getuigenis, met één bedoeling en
één geest, afgelegd op een historisch moment.
In het eerste jaar van zijn Pontificaat, voor het eerste feest
van Christus-Koning dat hij als koninklijk plaatsbekleeder van
Christus vieren mocht, met den onlangs uitgebroken Europeeschen oorlog voor oogen waarvan de reeds groote verschrikkingen een nog vreeselijker verwoesting laten duchten, schreef
Zijne Heiligheid Pius XII, geheel eigenhandig in het Italiaansch,
dezen wereldbrief dien hij zelf als een programma bedoelde.
Neen, méér dan een nuchter programma : uit den samenloop
van persoonlijke levensomstandigheden en groote wereldgebeurtenissen haalde Zijne Heiligheid zijn bijzondere taak als
Opperherder op : arbeiden aan de geestelijke en godsdienstige
heropvoeding der menschheid, de eenige die eenig succes
bereiken kan. « Daarom moet zij (de heropvoeding) uitgaan
van Christus als van haar onmisbaar beginsel, tot stand komen
door de rechtvaardigheid en bekroond worden door de liefde (1). »
(1) Wat, zonder verdere verwijzing, tusschen aanhalingsteekens staat,
werd overgenomen uit de vertaling van de Encycliek door Pater Dr.
L. de Jonge S.J. (De Maasbode van Zondag 5 November 1939, Ochtendblad).
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De Encycliek Summi Pontificatus is, in haar geheel, het
bewogen getuigenis van den Opperherder van Christus' kudde ;
zijn leven, zijn leuze, de ontredderde samenleving ziet hij convergeeren tot één arbeid : alles herstellen in Christus.
In een eerste deel vatten wij de Encycliek zoo getrouw mogelijk samen. Haar indeeling, zooals wij haar voorstellen, zal velen
wellicht schoolsch voorkomen ; zooveel duidelijker overschouwen, we daarna toch geheel den tekst. In een tweede deel
belichten we dan de ééne inspiratie, de leidende gedachten.

INLEIDING
Pas priester gewijd toen, op het einde van verleden eeuw,
Onze Voorganger Leo XIII de toewijding voorschreef van
geheel het menschdom aan het Allerheiligste Hart van Jesus,
wijden Wij nu geheel ons pauselijk leven en arbeid toe « aan
de uitbreiding van het Rijk van Jesus Christus ».
Duidelijk zien Wij, na veertig jaar, de beteekenis en kracht,
de vooruitziende wijsheid van deze toewijding : Christus alleen
toch kan de hedendaagsche samenleving weer gezond maken.
« Vol hoop en vertrouwen » plaatsen Wij dus « deze eerste
Encycliek van ons Pontificaat... onder het teeken van ChristusKoning » ; daarbij « voelen wij ons diep doordrongen van de
algemeene en geestdriftige instemming van de heele kudde
des Heeren ».
Om de instemming en genegenheid, zooals Wij haar bij den
aanvang van ons Pontificaat en daarna waarnamen, bedanken
wij geheel de katholieke wereld. Inzonderheid richten wij ons
dankbaar tot Italië, sedert de Lateraansche verdragen met de
Kerk weer verzoend.
VOORSTEL
Als plaatsbekleeder van Christus, dienen Wij, nooit beïnvloed
door aardsche overwegingen, getuigenis te geven van de waarheid. Daarom moeten Wij nu de verderfelijke menschelijke dwalingen uiteenzetten en weerleggen ; en wel vooreerst « de
heillooze pogingen van niet weinigen om Christus te onttronen,
de verwerping van de wet der Waarheid die Hij verkondigt,
van de wet der Liefde die de levensadem is van zijn Rijk ».
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bij dezen ontzettenden oorlog, moeten Wij met zooveel meer
aandrang op Christus' Liefde wijzen : nu kan de Heer voorbijgaan.
Het is de tijd niet voor « een volledige theoretische stellingneming tegenover de dwalingen van onze dagen » ; « thans
beperken wij ons tot eenige fundamenteele bemerkingen ».
MIDDEN
A. Waar liggen, in het verleden en in het heden, de oorzaken
der hedendaagsche rampen ?
« Vóór alles staat vast, dat de diepe en eigenlijke oorzaak
» der rampen, die de moderne maatschappij te betreuren heeft,
» ligt in de loochening en afwijzing van een algemeen geldende
» zedelijke norm (2) , zoowel voor het persoonlijke als voor het
» gemeenschappelijke leven, en ook voor de internationale ver» houdingen. » Men heeft de natuurwet miskend en vergeten,
gegrondvest nochtans op God den Schepper, den Wetgever, den
Vergelder ; — en « de ontkenning van dit natuurlijke fundament
der zedelijkheid heeft in Europa haar oorsprong in de verwerping der christelijke leer (2) , waarvan de Stoel van Petrus de
schatbewaarder en leermeester is ». Geleidelijk is duisternis
over Europa gekomen.
Op twee dwalingen « onder de veelvuldige... die uit de vergiftigde bron van het religieus en zedelijk agnosticisme opwellen »,
vestigen Wij uw aandacht :
1. De miskenning van de wet der menschelijke solidariteit
en onderlinge liefde.
De menschenfamilie is één : allen zijn kinderen van één
Vader, gered door één Middelaar Jesus Christus. « In het licht
van deze eenheid in rechte en in feite van het geheele menschdom, verschijnen de afzonderlijke personen ons niet los van
elkander, als zandkorrels, maar in organische en harmonische
onderlinge verhoudingen verbonden, die verschillen overeenkomstig de wisselende tijden, volgens hun natuurlijke en bovennatuurlijke bestemming en aanleg. »
De ontwikkeling en het onderscheid van de volken doet
de geheele menschheid rijker en schooner uitkomen. De Kerk
denkt er ook geenszins aan, de karakteristieke eigen waarden
van elk volk, zijn kostbaar erfgoed, aan te tasten of gering
(2) Cursiveering van ons.

122

BIJ DE ENCYCLIE SUMMI PONTIFICATUS »

te schatten ; « haar doel is de bovennatuurlijke eenheid in een
allen omvattende liefde van gevoelens en daden... ». Zij stelt
ook een rangorde in de beoefening der liefde voor; hoe zou zij
dan de vaderlandsliefde ontkrachten ? Heeft haar wonderbare
leer van liefde en vrede den burgerlijken en godsdienstigen
vooruitgang niet bevorderd ?
//. De absolute autonomie van het staatsgezag.
« Na aldus het gezag van God en de heerschappij zijner wetten.
» te hebben verworpen, streeft de staatsmacht met onverbidde» lijke logica naar de absolute autonomie, die alleen aan den.
» Schepper toekomt.» Zulke macht kan wel, nu en dan, stoffelijke successen behalen en « oppervlakkige beschouwers verbaasd
doen staan » ; de wanverhouding echter tusschen het materieele
succes en de zwakheid der zedelijke grondslagen stoot, vroeg
of laat, het gebouw omver.
De staat mag zich het particuliere initiatief niet op een
onbegrensde wijze toeëigenen. Evenmin mag hij het gezin schenden, dat, evenals de mensch, « van nature aan den staat voorafgaat ». Door de hedendaagsche dwalingen wordt de familie wel
het meest beproefd ; zij heeft nochtans het onvervreemdbare
recht en den zwaren plicht om de kinderen, door een godsdienstige opvoeding, tot geloovigen op te leiden. Zoo worden de
kinderen trouwens de hechtste steun van den staat zelf.
Deze dwaalleer maakt ook het volkenrecht los van het goddelijk recht, om het te grondvesten op den autonomen wil der
staten. Maar dan is het volkenrecht noodzakelijk overgelaten
« aan de rampzalige dynamiek van het particuliere belang en
van het collectieve egoïsme, die beide bedoelen de eigen rechten
te doen gelden, met miskenning van die van anderen. »
Besluit van dit gedeelte.
« Heden... worden allen den ontzettenden afgrond gewaar,
» waartoe de door Ons geschetste dwalingen en haar praktische
» gevolgen de menschheid hebben gebracht. »
B. Waarop dienen een nieuwe orde en een duurzame vrede
gegrondvest ?
Als eenmaal de oorlog voorbij zal zijn, volgt de nieuwe orde
niet noodzakelijk uit de overwinning van een der partijen. Zij
zal moeten steunen « op den onwrikbaren grondslag, de onverbaring »; en het is « de moederlijke taak der Kerk » te « arbeigankelijke rots van het natuurrecht en van de goddelijke open-
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den aan dit werk der wedergeboorte, door aan de gewijzigde
tijdsomstandigheden en aan de nieuwe behoeften der menschheid de geëigende middelen aan te passen ».
1. De nieuwe geest onder de katholieke leeken.
Met groote vreugde nemen Wij, in alle streken der katholieke
wereld, een levendigen geest waar van zelfheiliging en apostolaat. Hij voedt zich voornamelijk aan twee genadebronnen : de
beweging der Eucharistische Congressen; de Katholieke Actie.
Wat de Katholieke Actie betreft : de deelname der leeken aan
het hiërarchisch apostolaat van de Kerk wettigt de schoonste
verwachtingen ; maar ook « het huisgezin heeft een bijzondere
opdracht om deze voor onzen tijd zoo gewichtige medewerking
der leeken in het apostolaat te bevorderen, omdat de geest van
het gezin van nature den geest der jongere generatie beïnvloedt».
//. De taak van de Kerk zelf.
Het is de taak van de Kerk zelf, « alles in Christus te vernieuwen wat in den hemel en op de aarde is » (Eph. I, 10).
Zoovelen zien thans vertrouwvol naar haar op, omdat eenieder
heeft waargenomen hoe ijdel een vrede blijkt, zonder de eenheid
van het godsdienstig geloof en van een algemeen aanvaard
wetboek. Die eenheid kan de Kerk slechts schenken. Zij verzwakt daarom het staatsgezag niet noch matigt zich zijn
rechten aan (zooals men wel eens beweerde) ; zij is integendeel,
zij alleen, de veilige grondslag van orde en vrede.
BESLUITEN
I. Nu, niettegenstaande onze vredespogingen, de oorlog toch
is uitgebroken en inzonderheid het door ons geliefde Polen heeft
getroffen... : in dit uur van duisternis zullen de geloovigen
standvastig de beproeving doorstaan, hoopvol omdat zij weten
dat bij de Kerk de redding is.
II. Intusschen zullen zij den plicht van naastenliefde, waarvoor « een allerwijdst veld zich (nu) opent », als barmhartige
Samaritanen nakomen ; terwijl Wij al het mogelijke zullen doen
om het herstel van den vrede te verhaasten.
III. Bidt allen, opdat God in zijn barmhartigheid de dagen
der beproeving verkorte. Zoo worden allen één : zij leven « in
die eenheid van geloof en van liefde, waaraan de wereld moge
erkennen de macht en de werkdadigheid van Christus' zending
en van het werk zijner Kerk ».
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II

De woorden « Christus, rechtvaardigheid, liefde, vrede »
klinken doorheen de geheele Encycliek als een blijde boodschap,
maar ook als een strenge terechtwijzing. De hedendaagsche
oorlog is het hoofdzakelijk gevolg van het verlies eener algemeen geldende zedenleer, die de rechtvaardigheid zou waarborgen. Die zedenleer werd in Europa verloren door de verloochening van Christus en zijn liefde. Het afwijzen van het christelijk
geloof dus — niets anders — heeft de Europeesche beschaving
naar den afgrond gevoerd ; een nieuwe orde kan slechts, door
een algemeen aanvaard christelijk geloof, tot stand komen.
Zoo is Christus de eenige hoeksteen voor een duurzaam opgetrokken vrede; zoo staat deze Encycliek — niet door haar
aanvang alleen, ook door geheel haar inhoud — « onder het
teeken van Christus-Koning ».
Maar die ééne grondgedachte dient dan allerernstigst overwogen ! Het heeft wel zin en nut bepaalde toepassingen op de
keper te beschouwen — het internationale recht b.v., waarbij
de juridische vergankelijkheid van tractaten evenzeer wordt
aanvaard als voor elk tractaat eerbiedige oprechtheid gevergd,
de beperking van het staatsgezag, de rechten en plichten van
het gezin —; men misvormt echter de Encycliek als men
haar in een reeks van losse verhandelingen laat uiteenvallen.
Men doodt haar ziel. Wat Zijne Heiligheid met zijn hartebloed
heeft geschreven : daarvan maakt men een veelvuldig theologisch-ethisch tractaat, voorzichtig geformuleerd en vernuftig
samengebracht.
Neen, de Encycliek zegt vooreerst : de hedendaagsche Europeesche beschaving heeft Christus verloochend, de zedenwet
overboord gegooid : daarvan ondergaat zij de straf. Men denkt
hierbij aan cultuurhistorici en geleerden die, onlangs nog, de
schaduwen van morgen zagen vallen over den bedrieglijken
zonneschijn van vandaag. Afgezien van hun bijzonder standpunt
en overtuiging : waar zij de cultuur als decadent beschouwden,
de rampen als nakend voorstelden ; daar worden zij, door de
feiten niet alleen, door het hoogste gezag der Katholieke Kerk
nu ook, in het gelijk gesteld. Al te veel hebben wij aan modernen
vooruitgang, aan verruiming, aan ontvoogding geloofd; wij
wilden onze cultuur en geestesrichting « Europeesch » maken :
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wij zagen niet hoe de nieuwe geest onze eigen reserven van
een gezond, bloeiend, gelukkig leven vernietigde. Waar het
vooruitgang en leven gold, leek het geloof ons gemakkelijk
achterlijk en remmend, verstard en verstarrend. Hoe klaar
wordt het nu dat het christendom alleen, in zoover het bestond
of nog nawerkte, de zedelijkheid staande hield, en dat de
zedelijkheid en het geloof ons voorloopig voor het ergste
behoedden. Ook op ons, onbesuisde aanbidders van den modernen vooruitgang, past deze paragraaf van de Encycliek :
» Misschien hadden velen, toen ze zich verwijderden van de
» Christelijke leer, geen helder bewustzijn dat ze werden bedro» gen door den valschen klank van klaterende leuzen, die een
» dergelijke vervreemding voorstelden als een bevrijding uit
» slavernij, waarin ze tot dan toe waren gebonden. Ze voor» zagen de bittere gevolgen niet van den droevigen ruil tus» schen de waarheid die vrij maakt en de dwaling die verstrikt;
» ze bedachten niet, dat de mensch op het eigen oogenblik waar» in hij de oneindig wijze en vaderlijke wet van God en de
» vereenigende en verheffende liefde van Christus prijs geeft,
» zich overlevert aan de willekeur van een poovere, wispelturige,
» menschelijke wijsdoenerij. Ze spraken van vooruitgang en ze
» vielen terug, van opkomst en ze zakten omlaag, van een
» stijging naar rijper oordeel en ze raakten in slavernij ; ze
» begrepen het nuttelooze niet van iedere menschelijke poging
» om de wet van Christus te vervangen door iets anders dat
.» er op lijkt : „Ze zijn dwaas geworden in hun redeneeringen" »
(Rom. I, 21).
Deze fundamenteele overtuiging van Onzen Heiligen Vader,
vanzelfsprekend voor wie er thans over nadenkt, moeten wij
ons, op alle domeinen van onze werkzaamheid en belangstelling,
eigen maken. Zonder vrees voor een logische consequentie, voor
een vrij hardhandig schiften en scheiden ! Want een ander diep
inzicht van Zijne Heiligheid is onafscheidbaar hiermede verbonden : we staan thans aan de kentering der tijden ; wij, de
geloovigen van nu, moeten de bouwers zijn van een geheel
vernieuwde, christelijke samenleving.
De oorlog is niet een toevallige ramp, die zonder diep in te
grijpen voorbij zal gaan. Het komt er niet op aan flarden te
redden van de oude decadente conventie ; een duurzame vrede
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blijft tóch onmogelijk, zoolang de samenleving zóó zou voortbestaan. Een algeheele omwenteling alleen, een oprechte terugkeer naar zedenleer en geloof redt de wereld en het menschdom.
Niet een terugkeer naar al de oude levensvormen, zelfs niet
naar al de vormen van oude vroomheid ! Een deemoedige terugkeer van de menschheid, als een verloren zoon, naar het vaderhuis van de Kerk ! Het nieuwe, weer algemeene geloof moet
uitgroeien boven de hedendaagsche verwarring, moet haar beheerschen en ordenen ; en deze grondige vernieuwing vergt, van.
ieder burger van het Rijk Gods, de krachtdadigste medewerking. « Wie leeft in den geest van Christus, laat zich niet
» neerslaan door de moeilijkheden, die zich tegen hem verzet» ten, maar voelt zich des te meer gedrongen om zich in te
» spannen met al zijn krachten en in volle vertrouwen op God.
» Hij onttrekt zich niet aan de angsten en de nooden van het
» uur, maar gaat het harde leven tegemoet, klaar om te helpen
» met een liefde die het offer niet ontvlucht, die sterker is dan
» de dood en die haar gloed niet laat dooven door de on.stui» mige stroomen van kwellende beproevingen. »
Bouwers aan de nieuwe christenheid, die de eenig handhaafster blijkt te zijn van den vrede onder de volkeren : zoo,
dienen de geloovigen zichzelf en anderen te beschouwen.
Bouwers met al hun krachten, hun edelmoedigste toewijding,
hun oprechtste dienstbaarheid ! Bouwers, even realistisch optredend als idealistisch consequent, even onwrikbaar in hun
overtuiging als liefdevol in hun toepassingen, even tactvol en
bezonnen als moedig en bereid !... Niet enkel om in alles en
over alles weer christelijk te denken, dienen wij deze Encycliek
te overwegen ; zij moet ons drijven tot de apostolische daad. De
daad alleen, het daadkrachtig schenken en offeren, zal de Lente
doen aanbreken...
...Bouwen op den hoeksteen die Christus is : dit constructief
gedeelte van de Encycliek beantwoordt volkomen aan haar
negatief gedeelte : de maatschappij is ontredderd omdat men
Christus verloochende. En beide berusten op deze waarneming
we maken een diepgaande omwenteling door, waarvoor slechts
Christus en zijn Kerk veiligheid en een uitkomst bieden.
.

Een drietal gedachten willen we nog, ieder afzonderlijk, even
belichten. Een drievoudige overtuiging, daarmede verbonden,.
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vormt als het diepe akkoord waaruit het geheel spel der Encycliek opstijgt, waarboven het zich beweegt, waarin het weer
verzinkt. Wij raken, als het ware, den geest, het hart, de
vroomheid van Onzen Heiligen Vader.
10 De noodzakelijkheid van een algemeen geldende zedenleer en haar ontoereikendheid wanneer zij gelaïciseerd wordt.
Aan dit verlies van een algemeen geldende zedelijke norm is,
zegt de Encycliek, de hedendaagsche instorting te wijten. Het
onderscheid onder de volken, de plicht van elk volk om zijn
karakteristieke eigen waarden te beveiligen en in eere te
houden, de taak van den staat tegenover de gemeenschap, de
menschelijke persoonlijkheid en het gezin, het internationale
recht en de supernationale verhoudingen : het zijn even zooveel
bijzondere toepassingen, die telkens een zedelijke norm onderstellen ; en wanneer, in het tweede gedeelte der Encycliek, het
stichten van een nieuwe orde staat voorgesteld, komt het woord
« rechtvaardigheid » aanhoudend voor. Ja, de nieuwe orde wordt
slechts gebouwd op « de onvergankelijke rots van het natuurrecht ».
Vanzelf lost het christelijk geloof de moeilijkheden onder de
volkeren niet op. Bijna even verderfelijk als een ongodsdienstig
moralisme zou zijn — het houdt toch geen stand ! —, even
verbijsterend zou een religiositeit inwerken, die zich met de
zedelijke normen niet inliet. Deze zou niet meer op de aarde
rusten; zij zou zich buiten de werkelijkheid plaatsen waar men
dagelijks in leeft. Zij zou zich onmachtig stellen ; want oncontroleerbare, tenslotte subjectief gekleurde motieven zouden de
macht waarnemen, die slechts door serene bezonnenheid kan
worden uitgeoefend. Zij zou bedrog en verderf verspreiden : het
schaduwbeeld van een onwezenlijke theocratie zou het waarachtige beeld vervangen, uit waarneming en nadenken samengesteld, van een geordende samenleving.
Het is noodig hierop nadruk te leggen. Niet aan vrome idealiseering alleen is deze Encycliek ontsproten : nooit verbreekt zij
het contact met de meest nuchtere werkelijkheid ; en, al wijst
zij met zooveel aandrang op den « hoeksteen » die Christus is,
zij gaat de geheele structuur na van het gebouw, dat, zonder
Christus weliswaar een puinhoop, mèt het belijden van Christus
alleen nog niet is opgetrokken.
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2° De rechten en de rol van het gezin.
De dubbele passus van de Encycliek, waarin over het gezin
nogal breedvoerig gehandeld wordt, lijkt Onzen Heiligen Vader
diep uit het hart gegrepen. De staat rag het gezin niet schenden, op velerhande wijze reeds bedreigd en ontredderd; de
katholieke opvoeding geschiedt, natuurlijk en volkomen, in den
huiskring alleen ; in den huiskring vooreerst wordt de apostolische geest der Katholieke Actie aangekweekt en bevorderd.
Een van de meest bedenkelijke kwalen lijkt het den Heiligen
Vader, dat, van staatswege en omwille van de zoogenaamde
opvoeding, de kinderen aan hun ouders worden ontrukt. Men
doet de natuur geweld aan ; men miskent « de verborgen
tranen der moeders, de berustende droefheid van ontelbare
vaders, het bittere verdriet waar geen statistiek van spreekt
noch spreken kan ». En vooral : waar de sfeer van het huisgezin vol is van teederheid, deemoed, godsvrucht ; daar —
daar alleen — groeien de kinderen vroom op, zij richten zich
spontaan naar het bovennatuurlijke. « Wanneer de kerken
» worden gesloten, wanneer het kruisbeeld uit de scholen
» wordt weggenomen, blijft het huisgezin de providentiele en
» in zeker opzicht onaantastbare wijkplaats voor het christelijk
» leven. »
Zijne Heiligheid legt ons, om zoo te zeggen, zijn hart open.
Hij is vooral bekommerd om de jeugd ; en een jeugd, die buiten
het gezin opgroeit, groeit bijna noodzakelijk buiten het geloof
op. Dus moest Hij wel zeggen : « Voor ons oog staan in smar» telijke helderheid de gevaren die, naar Wij vreezen, het tegen» woordige en de komende geslachten zullen overkomen ten» gevolge van de miskenning, de kleineering, de voortschrij» dende vernietiging van de bijzondere rechten van het huis» gezin. Daarom treden Wij op als krachtige verdedigers dezer
» rechten, in het volle bewustzijn van den plicht, dien onze
» apostolische bediening Ons oplegt. »
3° Het heil in en door de beproeving.
Niet alleen onder het teeken van Christus Koning gesteld,
verwijst de Encycliek ook naar de godsvrucht tot Jesus' Heilig
Hart : « Zoo blijve deze vereering (van het Heilig Hart van
» Jesus) het beginsel, waarop steunen en het doel, waarnaar
» streven, ons verlangen en onze hoop, onze leering en onze
» herderlijke ijver, onze lijdzaamheid in zorg en verdriet, die
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» Wij geheel en uitsluitend wijden aan de uitbreiding van het
» Rijk van Jesus Christus. »
Hoe volkomen ook met de godsvrucht tot Christus Koning
verbonden, de godsvrucht tot Jesus' Heilig Hart stelt de gelatenheid in de beproeving, het gebed en de boetvaardigheid
meer op den voorgrond : daardoor bevordert men het meest
het Koningschap van Christus. En al gaat nu de aandacht
van Onzen Heiligen Vader vooreerst naar de ontredderde
samenleving, al schrijft Hij (om het zoo te zeggen) een maatschappelijk- en moreel-georiënteerde Encycliek : meer dan
eens breekt de diepe overtuiging door, dat ook de maatschappelijke genezing met gelatenheid, gebed en boetvaardigheid
innig is verbonden.
Even hoopt Zijne Heiligheid nog dat « dit uur van uitersten
nood » voor velen een uur worde van bezinning, « een uur
van verandering in gedachten en gevoelens ». Want « uren van
zoo pijnlijke desillusie zijn dikwijls uren van genade, een
« voorbijgaan des Heeren » (Ex. XII, 11) , waarin op het
woord van den Zaligmaker : « Zie Ik sta voor de poort en
klop » (Ap. III, 20) deuren open gaan die anders gesloten
waren gebleven ». Maar dat is geheel zijn gedachte nog niet.
Wanneer Hij dezen tijd vergelijkt met de duisternis die viel
over de aarde toen men Jesus had gekruisigd (cfr. Brev. Rom.,
G. Vr.) dan ligt daarin ook besloten dat het deelachtig worden der geloovigen aan Jesus' kruisdood den Paaschmorgen
voorbereidt. Wanneer Hij, verteederd, de veelvuldig beproefde
gezinnen heeft beklaagd : even later moet Hij zijn « eindeloozen
dank » uitspreken, omdat de hechte trouw van « ontelbare
gezinnen » een zooveel veiliger wijkplaats is geworden voor
het beproefde geloof. Wanneer Hij, aan het einde van zijn
Brief, de naastenliefde aanbeveelt, het gebed, de versterving,
de boetvaardigheid : dan is het opdat God « in zijn barmhartigheid de dagen der beproeving verkorte ». En de gebeden
der kinderen zijn Hem het dierbaarst : « Het Hart van Jesus,
dat u liefheeft, biedt geen weerstand aan de smeekende onschuld ».
Aan de offerende edelmoedigheid van vrome zielen zal het
herstel van de orde het meest te danken zijn ; de beproeving
i de tijd der volkomenste gave : men zou het peil van de
ncycliek even neerhalen, zoo men dát onbeklemtoond liet.
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Hoe ernstig Zijne Heiligheid den toestand inziet en hoe
die ernst zijn hoopvolle verwachting doet toenemen..., de onbevangenheid waarmede Hij den wereldvrede geheel verstoord
weet en in de harten der getrouwen een hoogeren vrede gesticht, zijn oprechtheid en zijn geloovend optimisme, mogen
blijken uit volgende aanhaling, waarmede wij besluiten : « Te
» midden van de wereld, die zulk een snijdend contrast biedt
» met den vrede van Christus en het Rijk van Christus, be» vinden zich de Kerk en haar geloovigen in tijden en jaren
» van beproeving, zooals zij maar zelden heeft gekend in haar
» geschiedenis van strijd en lijden. Maar juist in dergelijke
» tijden ondervindt de mensch, die standvastig blijft in het
» geloof en zijn hart sterk houdt, dat Christus-Koning nooit
» dichter bij is, dan in het uur der beproeving, dat het uur
» is der getrouwheid. »
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Liefde?
door J. SALSMANS S.J.

Dat vraagteeken, achter den titel, zou het soms laten gissen,
dat sedert den wereldoorlog, sedert den nieuwen Europeeschen
oorlog vooral, de liefde uit deze wereld verhuisd is ? Zooals
Christus het vroeg van het geloof (Le. 18, 8) , kunnen wij
althans denken : Moest Hij zichtbaar terugkomen, zou Hij
nog liefde op aarde vinden ?
Buiten de echt kerkelijke kringen, waar bloeit er nog een
kerngezonde beleving der deugd door Jezus zelf aangewezen
als het kenteeken der « zijnen » ? « Daaraan zullen allen herkennen, dat ge mijn volgelingen zijt, indien ge liefde hebt
jegens elkaar (Joann. 13, 35). » Oorlogstoestanden hebben
vele menschen er aan gewend bijna uitsluitend aan zichzelf
te denken en voor zichzelf te zorgen. Tegenover anderen houdt
men er acute rechtsbetrekkingen op na (en onderhield men
die altijd nog !). Crisis en werkloosheid maakten het struggle
for life veel scherper. De eene oorlog volgt op den anderen,
trots alle conferenties en schoone woorden. De politieke verwarringen, ook onder katholieken, geven aanleiding tot oneenigheid en verdachtmaking en kwaadsprekerij ; in dien strijd
en « zelfverweer » acht men haast alle middelen goed. En de
tekst van den Psalmist (Ps. 132) : « Wat is het goed en aangenaam, als broeders te zamen wonen » verliest zijn honigvloeiende zoetheid bij den wrangen smaak der werkelijkheid.
Ja, waarlijk, bestaat er nog liefde op aarde ?
Het is nochtans niet in dien zin, dat wij een vraagteeken
zetten achter « Liefde ». Maar in het bijzonder onderzoeken
wij hier of liefde ook tegenwoordig een deugd is voor onze
intellectueelen. Wat trouwens aansluit bij het voorgaande en
ons de gelegenheid biedt eenige misvattingen recht te zetten.

132

LIEFDE

Welk begrip verwekt bij onze gestudeerden de « deugd van
liefde » ? Denken ze wel aan iets anders, dan aan een vroom
gevoel van medelijden, waardoor ze, zonder er zich toe verplicht te achten, een aalmoes geven aan een bedelaar ? Of
waardoor een Zuster van « liefde » zieken of andere noodlijdenden verpleegt ? Misschien meenen ze al heel diep het begrip
van liefde te ontleden, als ze daarbij letten op mystische genaden van gebed en vereeniging met God, die, ja, het monopolium schijnen van nonnen in een slotklooster...
Wat een gebrekkige opvatting van de « liefde » ! In de verste
verte beperkt zich deze heerlijke deugd niet tot een zekere
gevoeligheid, die weinig in den smaak van mannen valt ;
noch tot gevoelens of woorden ! Zij is hoofdzakelijk een goede
gesteltenis van den wil, gunstig genegen voor een persoon,
zoodat men hem goed wil en wenscht en behoorlijk bezorgt.
Beminnen, of goed willen, is juist het tegenovergestelde van
haten of kwaad willen. Die genegenheid, amor benevolentiae,
waardoor men iemand « gaarne ziet » let niet op eigen belang,
maar laat zich, heel psychologisch, gunstig stemmen door de
volmaaktheid en « beminnelijkheid » van den persoon. Zij is
dus geheel verschillend van de strekking waardoor men iets
begeert voor zichzelf, « iets gaarne heeft », amor concupiscentiae, tot eigen voldoening, genot en welzijn.
Als nu echte liefde op God toegepast wordt, dan hebben wij
de goddelijke deugd van liefde, de « koningin der deugden »,
wat wij gewoon zijn te noemen de « christelijke liefde ». Verlicht door verstand en geloof, die ons verkondigen, dat God
oneindig volmaakt is, goed in Zichzelf, boven al beminnenswaardig, is het heel natuurlijk, dat onze wil zich tegenover
Hem gunstig stemme. Ja, zoo natuurlijk, dat men verwonderd
mag zijn, dat een mensch, met gezond verstand en in God
geloovend, voor die akte van liefde aarzelen kan. Een rechtgeaard hart bloeit als vanzelf open tot genegenheid, als het
onder de menschen een « goed hart » voelt.
Hier echter dient opgemerkt, dat wij God, een enkelen geest,
niet zien, en in het menschelijk complex is alles nu eenmaal
zoo vast ineengeschakeld, dat het niet makkelijk is den wil
te bewegen door louter verstandelijke beschouwingen, waar
zinnen en verbeelding en gevoel haast niet tusschenbeide ko-
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men. Daarin juist bestaat de psychologische moeilijkheid van
de akte van liefde.
Maar de Opperste Meester heeft daaraan willen tegemoetkomen door als 't ware zijn beminnelijkheid in den Godmensch
waarneembaar te maken. Het is dus een best aangewezen en
zeer practisch middel, om tot liefde Gods te geraken, den
Zaligmaker zelf te beschouwen, zooals Hij zich zoo beminnelijk
toont in zijn leven en dood, — wel opmerkende dat Hij een
goddelijke persoon is en dat in Hem twee naturen, de goddelijke en de menschelijke, vereenigd zijn ; ja, dat hetgeen
ons zoo aangenaam aandoet in het Evangelie, in Jezus' karakter en woorden en weldaden, doorgaans slechts uitingen zijn
van zijn menschelijke natuur ; dat bijgevolg boven deze menschelijke beminnenswaardigheid van een goddelijken Persoon,
er nog iets oneindig volmaakter en schooner is : de beminnelijkheid der goddelijke natuur, die één is in den Vader en in
den Zoon en in den Heiligen Geest. Het is zeker niet moeilijk
te besluiten in den wil, al is het zonder veel gevoel : « Ik ben
Christus, God en mensch, goed genegen ; ik bemin God om
Hemzelf, omdat Hij in zichzelf het Opperste Goed is en alle
liefde waardig. » Dat men vooral denke op die eigenschappen
Gods, waarvoor men het meest « voelt », als zijn barmhartigheid, zijn weldadigheid ; maar het is om het even gelijk welke
eigenschap te beschouwen of de oneindige volmaaktheid in
zichzelf, daar dit alles vereenzelvigd is in het ééne enkelvoudige Goddelijk Wezen, en dat men zóó altijd God om
Hemzelf bemint.
Een ander middel om tot de liefde Gods te komen is de
beschouwing van Gods weldaden, bijzonder van degene die
ons het meest treffen, als daar zijn de Verlossing door het
Bitter Lijden, de Heilige Eucharistie, de bestemming tot het
eeuwig geluk. We mogen echter niet blijven staan bij die weldaden door erkentelijkheid te verwekken, of de hoop of begeerte om daaraan deel te hebben, maar we moeten in en
door de gaven de goedheid van den Weldoener zelf herkennen,
en tegenover Hemzelf, als beminnenswaardig, goed gestemd
zijn : dat is wederom echte liefde.
Laten wij opmerken, dat die liefde in zeer innig verband
staat met het volmaakt berouw : dit is immers een leedwezen
uit liefde Gods, omdat men de zoo beminnelijke Opperste
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Majesteit en Goedheid vergramd heeft. Zulk leedwezen is
voor een zieltogende, in staat van doodzonde, bij afwezigheid
van den priester, het eenige middel ter zaligheid. Het is dus
van allergrootst belang liefde en volmaakt berouw te leeren
verwekken. Trouwens ieder mensch, ook de minst ontwikkelde,
is gehouden van tijd tot tijd een akte van liefde in zich te
doen onstaan. Wat dus soms noodig of verplichtend is, kan
psychologisch zóó lastig niet zijn, en de Alwijze en Algoede
Meester geeft passende genade aan den mensch die zijn best
doet.
Wat echter de liefde bemoeilijkt, is dat ze moet zijn « boven
al », d.i. den dienst en de vriendschap Gods zoo hoog stellen,
dat men liever alles zou lijden of verliezen, ook het lichamelijk
leven, dan een doodzonde te bedrijven. Liefde die daartoe niet
reikt, is niet ernstig noch Gode waardig. Maar de genade, door
een nederig gebed verkregen, maakt alles mogelijk. — Men
merke wel op, dat de liefde kan samengaan met vrijwillige
gehechtheid aan dagelijksche zonden : dan is de liefde wel
niet zuiver, maar blijft toch wezenlijk liefde. Nog veel minder
is het vereischt, dat alle bezorgdheid voor eigen waarachtig
geluk uitgesloten zij : men mag en moet het geluk des hemels
zichzelf toewenschen en betrachten ; men mag de deugd van
hoop, volgens de schijnvrome overdrijving der « quiëtisten »
niet uitschakelen.
We hebben hier nooit van « onvolmaakte » liefde Gods gesproken, nl. van zekere geneigdheid tot God, samengaande
met het onvolmaakt berouw. Die uitdrukking lijkt ons minder
goed gekozen, omdat daar veeleer bezorgdheid voor eigen
geluk, en nog geen genegenheid voor God zelf, dus geen liefde,
te vinden is. Liefde is één : God om Hemzelf beminnen.
Na deze wijsgeerige en theologische beschouwingen — die
niets anders zijn dan de verduidelijking van den katechismus
en van de gebruikelijke (zoo zinrijke !) « akten » van liefde
en van berouw — zouden onze intellectueelen nog meenen, dat
de goddelijke deugd van liefde te eenvoudig voor hen is
Wij moeten God beminnen om Hemzelf : dat is het hoogste
gebod en de haat van God is de grootste zonde. Dus overal
waar wij Hem vinden, zullen wij Hem liefhebben. Welnu alle
redelijke schepselen, die deel hebben, of althans kunnen heb-
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ben, in de bovennatuurlijke orde, zijn op bijzondere wijze iets
van God : door de heiligmakende genade zijn ze kinderen Gods
(of tenminste geroepen om het te worden) ; er is iets in hen
waardoor ze Gode aangenaam en voor ons beminnenswaardig
zijn. Gelijk het heel natuurlijk is genegenheid voor de kinderen
van zijn vriend te gevoelen, strekt ook de liefde tot God zich
tot onzen « naaste » uit. We beminnen den naaste, niet om
hemzelf, maar om God. Zelfs is de liefde tot God en de bovennatuurlijke liefde tot den naaste één en dezelfde deugd, daar
ook de beweegreden « om God » dezelfde is. Deugden immers
verschillen slechts volgens hun beweegredenen.
Juist naarmate de beweegreden der liefde in een bepaalden
persoon beter verwezenlijkt is, verdient deze meer achting
en genegenheid : heiligen in wie een hooger genade een volmaakter Godsgelijkenis teweegbrengt, zijn ook beminnenswaardiger en we moeten hun het grootste geluk toewenschen. Dat
beteekent echter niet, dat wij hun het meeste goed moeten
bezorgen, want hier komt nog in aanmerking een andere maatstaf voor werkdadige liefde, nl. de nauwer betrekkingen die
ons met bepaalde personen verbinden : zoo behooren wij meer
te zorgen voor onze naastbestaanden en voor onze landgenooten (1) dan voor vreemden.
Het is dan ook duidelijk, dat we geen enkelen « naaste » uit
onze liefde mogen verwijderd houden, ook niet wie ons kwaad
deed, onze zoogenaamde « vijanden ». Het kwaad goed te keuren hoeven we zeker niet, noch te verzaken aan rechtmatige
vergelding ; maar haat en wraakzucht, vrijwillig verbolgen
blijven, vergiffenis weigeren en laag genoegen scheppen in
het lijden van den « vijand » zijn uit den booze. Beseffen onze
intellectueelen wel, dat ze in den regel zondigen door iemand
geruimen tijd alle blijken van genegenheid en achting te onthouden, door alle betrekkingen af te breken met wie tegen
hen misdeed ; dat het hun zoo maar niet vrij staat « te breken »
tot versmading, verbittering en ontstichting toe ? Christus
sprak heel vinnig over den plicht der verzoening alvorens
een offer aan het altaar te brengen (Mt. 5, 24) en gaf zelf
(1) Zoo blijkt de vaderlandsliefde, goed verstaan, op de eerste plaats
gericht op de personen met wie wij in gemeenschap leven : een logische
en eenvoudige toepassing van de « orde der liefde ».
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een heldhaftig voorbeeld door te bidden voor zijn beulen :
Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen (2).
Zonder twijfel heeft onze Zaligmaker ook voor onze gestudeerden die heerlijke woorden na het Laatste Avondmaal gesproken (Joann. 15, 12) : « Dit is mijn gebod, dat ge elkander.
beminnen moogt zooals Ik u bemind heb » : het testament van
zijn H. Hart, de « dithyrambe • der liefde ».
Ja zelfs noemde Hij het een nieuw gebod (Joann. 13, 34)
Was dan het voorschrift der naastenliefde onbekend in het
Oude Verbond ? Geenszins. Maar het werd toen door de Wetgeleerden niet meer zoo duidelijk voorgesteld, en veeleer verstikt
onder hun spitsvondigheden waardoor ze den Joodschen godsdienst grootendeels tot formalisme verdraaid hadden. Christus
prent het met nieuwen nadruk in, en past het uitdrukkelijk op
de « vijanden » toe (Mt. 5, 44). Hij vraagt een intenser en fijner
liefde : wij moeten elkander beminnen als broeders (Mt. 23, 8) ,,
ja gelijk Christus ons bemind heeft (Joann. 13, 34) : een vreeselijk Woord, dat we toch niet van een strikte gelijkheid kunnen
verstaan ! — Niet alleen « om God » maar ook bepaald om
Christus behoort men den naaste lief te hebben (Mt. 18, 5) , of
beter Hemzelf in den naaste (Mt. 10, 40 ; 25, 40). — Om die
nieuwe kracht en die nieuwe beweegredenen, kan Jezus van een
waarlijk nieuw gebod spreken, en zulke liefde aanwijzen als het
herkenningsteeken van het christen-zijn (Joann. 13, 35). —
Onze Zaligmaker laat geen gelegenheid voorbijgaan zonder op
de liefde nadruk te leggen ; men zou haast denken, dat Hij in
het laatste oordeel uitsluitend letten zal op de werken van.
barmhartigheid (Mt. 25, 34-46) , en dat men zich om geen
ander voorschrift dan de liefde tot God en tot den naaste hoeft.
te bekommeren (Mt. 22, 40). Was het niet wat S. Augustinus
snedig uitdrukte : Ama, et quod vis fac, bemin oprecht en doe
dan wat ge wilt ? Dan immers, als men God waarlijk liefheeft,.
zal men niets anders meer willen en doen dan wat goed is.
(2) Afschuwelijk steekt daar tegen af, wat Plato, de groote wijsgeer uit het klassieke heidendom, bepaalde (Rep. I. 332 d.) : « De rechtvaardigheid bestaat in goed te doen aan zijn vrienden en kwaad aan
zijn vijanden. » Xenophoon vermeldt van Cyrus den Jongere dat deze
zich gelukkig voelde, op zijn sterfbed te kunnen zeggen dat niemand
meer goed aan zijn vrienden, meer kwaad aan zijn vijanden had gedaan.
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Wij moeten den naaste beminnen gelijk onszelf.
Laten we eerst opmerken, dat de christelijke leer ons gezonde
liefde tot onszelf als een plicht oplegt. Dat is geen verfoeilijke
zelfzucht of egoïsme. Deze laatste woorden zijn pejoratief en
beduiden overdreven bezorgdheid voor zichzelf, met onbillijke
uitsluiting van anderen. Heel redelijk moet men voor zichzelf
het ware geluk en de oprechte goederen wenschen en nastreven.
Het ware onnatuurlijk den ingeboren drang naar geluk te willen
uitroeien door een hyper-stoïcijnsche strekking of door valsch
mysticisme of schijnvrome onbaatzuchtigheid. Maar die aandrang tot eigen welzijn en geluk moet geregeld worden en gevestigd op bovennatuurlijke redenen. Zoowel als onze naaste
zijn wijzelf het kind Gods ; we moeten in ons het werk van onzen
hemelschen Vader eerbiedigen en hoogschatten, en Hem in ons
beminnen, en onszelf om Hem, bijgevolg ons de ware goederen toewenschen en bezorgen. Doorgaans komt de mensch niet
tekort aan den plicht van te willen gelukkig zijn ; zelfverwensching is in den regel niet gemeend ; maar vaak is de wijze
waarop men het geluk najaagt verkeerd : men draaft achter
schijngoederen aan en verwaarloost de bovennatuurlijke waarden. Zoo is elke zonde een tekortkoming aan de liefde die men
zichzelf verschuldigd is.
Welke is nu de draagwijdte van dien regel : den naaste beminnen gelijk onszelf ?
Geenszins dat wij in alle omstandigheden aan den naaste even
veel goed moeten bezorgen als aan onszelf. Wordt een geval
scherp gesteld, en kunnen wij niet een bepaald goed aan ons
zelf en tegelijk aan den naaste doen toekomen, dan, in gelijken
nood, mogen we, zonder zonde, onszelf en ons voordeel verkiezen ; want we zijn met onszelf nauwer verbonden (3) dan
met den naaste. In dien zin, maar in dien zin alleen, is de Fransche zegswijze juist : Charité bien ordonnée commence par soimême. Het spreekt vanzelf, dat het soms beter en edelmoediger
is zich een redelijk offer te getroosten en het bepaalde goed
aan den naaste te laten toekomen. Nooit echter mag men zelfs
een dagelijksche zonde bedrijven om anderen te helpen.
Maar den naaste beminnen gelijk onszelf beteekent inder(3) Die maatstaf diende ook boven om te bepalen aan welken evenmensch wij meer goed moeten bezorgen. Zie S. THOMAS, Summa theol.
2. 2. q. 26. a. 4.
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daad, dat wij onzen evenmensch toewenschen en bezorgen, wat
wij in dergelijke omstandigheden redelijk begeeren van anderen
te ontvangen, en omgekeerd, dat wij den naaste niet aandoen
wat we in dezelfde omstandigheden redelijker wijze niet zouden
wenschen te ondergaan. Bondig luidt het : Doe voor anderen wat
ge voor u zelf wenscht; vermijd wat gij zelf niet gaarne hebt.
(wordt vervolgd)
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Bij het derde eeuwgetij
van Vondels bekeering ')
door Prof. Dr. B. H. MOLKENBOER 0. P.

Een bekeering is een uiterst teedere en intieme aangelegenheid, ja van zóo persoonlijken aard, dat men aarzelen moet er
in het publiek over te spreken. Menschelijke wijsheid, die over
alles haar oordeel wil vellen, vergist zich zoo licht in haar
pogingen om te achterhalen, hoe dat geheimzinnig proces hier
of ginder is begonnen, voortgezet en beëindigd ; te meer omdat
de bekeerde zelf nauwelijks weet uit te leggen, hoe de groote
verandering in hem voltrokken werd en hij de sterke neiging
voelt, om alle psychologische verklaringen van buitenstaanders
weg te vagen met een beroep op het ingrijpen van Gods
welbehagen, zooals de Psalmist deed en Vondel hem bijviel :
Dat 's het hoogh beleit byzonder

Van den grooten Godt om hoogh,
Die dat onbegrijpbaer wonder
Uitgevoert heeft voor ons oogh.
De CXVII. Harpzang.

De ontroerende bekentenissen van alle convertieten, van een
Paulus, een Augustinus, een Newman, van de vele Franschen
uit de laatste tijden en van de Nederlandsche bekeerlingen,
welke het Geert Groote Genootschap onlangs aan het woord
heeft gelaten (zie de Nos. 575-577) , zijn bij alle verscheidenheid van hun naar Rome voerende wegen, samen te vatten in
dat laatste woord van de machtelooze verbazing : « De vinger
Gods is hier » (Exod. VIII, 19). De Geest immers blaast waar
Hij wil (Joan, 1, 8) en hoe Hij wil, en wij menschen kunnen
over de wijze, waarop God in persoonlijk contact treedt met
een ziel, niet anders dan stamelen. Ook hier blijft het « geheim
(1) Gedachtenisrede in het R. K. Maagdenhuis te Amsterdam op
21 Oct. 1939, eenigszins aangevuld.

140

BIJ HET DERDE EEUWGETIJ VAN VONDELS BEKEERING

van den Koning » ons verborgen (Tob. XII, 7) ; ook hier geldt
de vermaning :
Rust nu. Poogt
Niet meer te weten. Buig uw knien
(Op Urbanus den achtsten),

die Vondel zelf tegenover het Mysterie zoo voorbeeldig in
practijk bracht.
Bij elke analyse van een bekeering behoort dus dit strenge
voorbehoud, een voorbehoud van eerbied en bescheidenheid,
voorop te staan. De mededeeling van het goddelijk Geloof is
nooit en kan nooit zijn de consequentie van een redeneering
al is zij, nog zoo juist, nooit het gevolg van een indruk of
aandoening, al waren ze nog zoo diep. Maar het Geloof is een
pure gave van God, een gratuite meedeeling uit de Bron van
alle licht. Het is een door Gods hand ontstoken vlam, die het
eigenwijs verstand doorstraalt en den weerbarstigen wil overmeestert. Het is een boven alle verhoudingen uitgaande adoptie
tot het kindschap Gods ; een verheffing van den armen mensch
tot den bovennatuurlijken staat, waar geen aardsche promoties
mee te vergelijken vallen; een deelgenootschap aan de goddelijke hoogheid, zooals er ter wereld geen deelgenootschap
bestaat; een onvergelijkelijke waarborg van eindelooze zaligheid
en eeuwigen vrede. En al deze duizelingwekkende rijkdommen
worden den mensch gegeven « uit geen verdienste maer genade » (Geboortezang) ; want, zooals St. Paulus uitdrukkelijk
verklaart : « Het hangt niet af van hem die wil, en niet van
hem die loopt, maar van God die zich ontfermt » (Rom. IV, 16).
Wanneer wij dan bij elke bekeering mogen en moeten spreken
van een bijzondere en opvallende uitverkiezing, dan volgt daar
van zelf uit, dat zij als een zielefeest voor allen die gelooven
een reden tot dankbare blijdschap is. Het behoort tot de
troostrijke en heerlijke gevolgen van de Gemeenschap der
Heiligen, dat wanneer één lid van de menschelijke samenleving
door zijn inlijving in het mystiek Corpus Christi tot aanzien
komt, alle leden in zijn vreugde deelen (I Cor. XII, 26) , ja dat
zelfs de goddelijke Herder en mèt Hem de gansche Hemel er
in juicht, wanneer een afgedwaald schaap bij de kudde wordt
teruggebracht (Matth. XVIII, 12-14 ; Luc. XV, 3-7).
Het mag dan als een natuurlijke eisch van het menschelijk
hart gebillijkt worden, dat de Katholieken van Nederland in
-
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Noord en Zuid en de Katholieken van Amsterdam in het
bijzonder het blijde feit van de bekeering van Joost van den
Vondel tot het aloude geloof der Moederkerk in dankbaarheid
gedenken. Zouden wij onzen aard niet te kort doen, zouden
wij geen ontrouw plegen tegenover ons katholiek verleden,
zouden wij ons den dichter niet onwaardig toonen, wanneer wij
de hemelsche begenadiging, welke hem driehonderd jaar geleden ten deel viel, zwijgend en onverschillig voorbijgingen ?
Mogen wij ons laten beschamen door de fanfares, waarmee wij
tegenwoordig zelfs het profane en onbeduidende zoo vaak
gevierd zien ? Van uitbundigheid of luid vertoon willen wij
natuurlijk bij dit intiem herdenken niet weten, maar onze plicht
staat duidelijk vóór ons, in dit herdenkingsjaar van de kerstening onzer Lage Landen door Sint Willibrord ook het derde
eeuwgetij te behartigen van een der schoonste vruchten, die
Willibrords apostolaat voor de Kerk van Rome won in den
dichter, die hem bij herhaling heeft gehuldigd (1). Wij wagen
het, in toegepasten zin Vondels opwekking « aen d'oude
burgery », om een ánder teeken van Gods almacht te gedenken,
hier aan te halen :
Nu 't Eeuwgety van 't vierenswaerdigh wonder
Zijn derden ringk op heden toesluit, ronder
Dan goude pen of passer ronden sluit :
Zoo breeck, als bloessem, uit,
In Lentemaant, met haer verquickte loten,
0 Burgery, uit Gysbrechts erf gesproten
En noit veraert van uwen ouden struick

En op dezen Sint Ursuladag, het feest der Patrones van de
stad van Vondels geboorte, het feest ook der Patrones van
de stad zijner wedergeboorte, in dit Maagdenhuis, waarvan
hij de beginselen gezien en toegejuicht heeft, gaan onze gedachten terug naar de Octoberdagen van 1639, toen hij ter
eere van Keulen en van Amsterdams Begijnhof zijn treurspel
Maeghden voltooid had en zich in die mystieke Wijnmaand tot
de nieuwe snede van den hemelschen Wijngaardenier mocht
rekenen ; gaan onze gedachten terug naar de eerbiedwaardige
priesters, bij wie de dichter in zijn zielenood steun en leiding
zocht, naar den vromen wijzen Marius vooral, den vader van
het Maagdenhof en den wegwijzer op den driesprong van den
(1) Vgl. mijn opstel : Engelsche Heiligen bij Vondel, in het Tijdschr.
v. Taal en Letteren (Tilburg), 1939, bl. 176-187.
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meer dan vijftigjarigen Vondel, zijn leerkind, zijn bekeerling.
Daar zijn er, die aan de uitdrukking « Vondels bekeering »,
aan de Katholieken zoo gemeenzaam, aanstoot nemen en liever
neutraal of kleurloos spreken van zijn « overgang » of « verandering ». Tot zekere hoogte heeft dit subtiel bezwaar recht op
eerbiediging. Wanneer men nl. onder « bekeering » verstaat
den innerlijken omslag van volslagen ongeloof tot vurige Godsaanbidding, van paganisme tot Christendom, van een zondig
naar een deugzaam leven, dan ongetwijfeld zouden wij bij
Vondel moeilijk van een bekeering kunnen spreken, dan zou
die term niet minder dan een beleediging voor den nietkatholieken Vondel zijn.. Maar zijn levensgang van de Doopsgezinde en Waterlandsche gemeente naar de Kerk van Rome
behoeven wij gelukkig niet te zien als een weg « du diable
á Dieu », ten minste niet wat den terminus a qua betreft.
In zoover gaat 's dichters eigen vergelijking van zijn conversio met die van Sint Paulus en Sint Augustinus (in Toetssteen) niet op. Eerder denken wij aan een convertietentype
als de vrome zoekende Newman. Want een diep geloovig Godsaanbidder, een Christen van de daad, een goed en vroom man
is de Doopsgezinde Vondel altijd geweest. In dezelfde jaren
van zijn jeugd dat hij ontdekte, hoe in de letters van zijn
vollen naam JOOST VANDER VONDELEN de Christocen
trische gedachte van Sint Paulus ligt opgesloten : DOOR EEN
IST NU VOLDAEN, welke hij fier als zijn lijfspreuk onder
zijn bijbelsche en aandachtige verzen zet, streeft hij er naar,
de « christelijke ridder », de « christen kampioen » te zijn, die
hem als een ideaal van deugdenrijk en vruchtbaar leven voor
den geest staat, enkel gegrondvest op de « hoecksteen Christus » (Hymnus of Lofzangh van de Christelycke Ridder).
Vondels heele leven is een zichtbare opgang geweest door
Christus naar God. Aanvankelijk meedwalend door het « dorre
en grazelooze Sin » der Reformatie (Altgeh. I, 190-191) , toegevend aan een fellen en door haat gestuwden afkeer van
zijn politieke en theologische vijanden, verslingerd op het genot
van aardsche schoonheid, van tooneel en dans en literatuur,
ja dwars door alle stormen en verlokkingen heen, « quae vir
sustinet christianus » (St. Ambrosius) , blijft zijn ziel of,
zooals zijn doopersche uitdrukking luidt, zijn « Scheepken des
gemoeds » voortstreven naar de « soete en stille haven » van
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« 't nieu Jerusalem, der vromen Vaderland » (Hierusalem
Verwoest). Later als hij, oud en grijs, bij het lijk van zijn lief
kleinkind, de twintigjarige Maria, zich troost met de gedachte,
dat zij haar doel bij God bereikt heeft, herinnert hij zich zijn
eigen heimwee en tastend Godsverlangen, het Augustinisch
« irrequietum » van zijn eerste levenshelft en geeft weer wat
hij zelf zoo diep ervaren heeft :
Wat herquam van het enkel Een
Doolt, als in ballingschap verschoven,
Vint geene rustplaets hier beneen,
En zoekt het vaderlant daer boven.
Zoo waelt de lely van 't kompas,
Die met den zeilsteen wert bestreeken,
Rondom, en zoetkt de starlichte as,
Haer wit, waer van zij was versteeken.
(Uitvaert van Maria van den Vondel.)

Het kenmerkende immers van Vondels houding in de jaren,
die aan zijn bekeering voorafgaan, is zijn innerlijke onrust.
Bij al den ernst, waarmee hij zich in zijn Bijbel verdiept, bij
alle vroomheid van zijn geestelijke liederen, bij alle vreugde
aan zijn Poëzie,
Om wie ick 't leven lieve, en sonder welcke ick niet
De majesteyt der sonne aenschou als met verdriet
(Geboortklock),

ja zelfs bij het zuiver geluk van zijn voorbeeldig huwelijksleven — blijft de begeerte naar dieper voldoeningen, de behoefte aan « vastigheid » vooral en de zucht naar grooter
klaarheid in zijn levensrichting hem innerlijk kwellen. Deze
strijder voor de vrijheid zoekt voor alles zelfbevrijding. De
pleiter voor de rechten van 't « gewisse » hunkert naar de
kalmte van zijn eigen geweten, van zijn eigen hart. Hij wil
los komen uit de belemmeringen, die zijn geestelijke vleugels
binden. Hij wil de ruimte, den breeden wiekslag. Met den
Psalmist wenscht hij zich « vleugels van duiven » (De TIM.
Harpzang) : het zingen in een kooitje benauwt hem al zoo
lang. Onder de beeldspraak van zijn vroegste verzen reeds
beluisteren wij zijn zielezucht naar de zoete vrijheid :
Oft schoon 't wildt voghelken met lust
Int korfken tiereliert en fluytert,
En inde traly twijl het tjuytert
Verdient tghekochte zaedt gherust,
En klieven met syn vlercxkens locht
T' zou liever inde tacxkens schieten,

144

BIJ HET DERDE EEUWGETIJ VAN VONDELS BEKEERING
Den blauwen Hemel, zoo het mocht
Slechts magher synen kost ghenieten...
(Het Pascha.)

In denzelfden nog volop Dooperschen tijd, dat deze Unruhe
zu Gott zich in velerlei heimweezuchten openbaart, knaagt hem
het zelfverwijt, dat hij zich maar onvoldoende aan de groote
waarheden van Christus overgeeft. De Koningin van Saba, die
om Salomons wijsheid haar land verliet, beschaamt hem. « Een
Vrouwe, een Koninginne, en Heydene die komt beschamen
onzen roem », omdat de wijsheid van den Zaligmaker ons met
onze complexen (« zwaer gejockt ») nooit zoo krachtig heeft
aangetrokken als Salomons wijsheid die vrouw :
Dies derven wy het heyl van d'aengeboden waerheyd 1).
Deze mistroostige conclusie verraadt genoeg 's dichters onbestemd gevoel, dat hij niet is waar hij wezen moet.
Wij zullen op dit latent verlangen en dien innerlijken groei
van Vondels ziel naar het Katholicisme, dat haar eenmaal volkomen bevredigen zal en op grond waarvan men haar « naturaliter catholica » genoemd heeft, niet verder ingaan. In aansluiting bij anderen zooals Drabbe en Brom hebben wij in de
Vondelkroniek van Augustus 1939 daar voldoende op gewezen.
Maar wanneer wij hier dien altijd weer ervaren drang, geprikkeld door Roomsch stavisme, door jeugdherinneringen en door
ontwakend historisch besef, als gegèven mogen veronderstel..
len, dan blijft ons over, ons met den begenadigden dichter-zelf
te verheugen over het feit, dat hij, na lange inwendige en ook
uitwendige worsteling — nl. met zijn naaste verwanten —
na veel gebed en overdenking eindelijk den drempel der teruggevonden Moederkerk is overschreden.
Dat Vondel zich daarover onuitsprekelijk verheugd heeft,
ligt niet enkel in de rede, maar blijkt ook zonneklaar uit zijn
eigen herhaalde bekentenissen. Weliswaar heeft de dichter
nooit een eigenlijk bekeeringsgeschrift samengesteld in den
geest van den H. Augustinus of, om meer bij huis te blijven,
zooals hij een enkelen bekeerling onder zijn tijdgenooten had

(1) Zie het klinkdicht : Op de aenkomste van de Koninginne van
't Zuyden te Hierusalem, achter de Heerlyckheyd van Salomon, en
weer onderteekend met « Door een is't nu voldaen ».

BIJ HET DERDE EEUWGETIJ VAN VONDELS BEKEERIZ‘;G

145

zien doen 1) en zooals onze dagen er zoovele zagen verschijnen. Zonder de persoonlijke motieven van al die bekeeringsverhalen ook maar in het minst aan te tasten of te verdenken,
mogen wij wat Vondel betreft met groote waarschijnlijkheid
meenen, dat zijn opvallende bescheidenheid, ja zijn waarachtige christelijke ootmoed zich tegen een relaas, waarvan hij
zelf de hoofdpersoon of de held was, principieel heeft verzet.
Er is geen enkele uitlating van hem bekend, waaruit zou
blijken, dat hij zijn omhelzing van het katholiek geloof voor
iemand anders dan voor hem zelf belangrijk vond. Ook hier
bleef hij dus de groote zwijger, dien zijn biograaf Gerard
Brandt in hem zag, ten minste wat rechtstreeksche mededeelingen over zijn eigen inwendige ervaringen aangaat.
Maar van den anderen kant lag het evenzeer buiten Vondels
karakter, om dingen waar hij vol van was in zijn verzen te
verzwijgen. Zijn beroemde bekentenis in den Roskam van 1630,
dat wat hem op 's harten grond lei hem welde naar de keel,
heeft een ver strekkende beteekenis ; hij heeft ze ons onbewust
in de handen gegeven, om den dieperen zin van vele zijner
verzen te ontsluiten. Als Vondel ergens van vervuld geweest
is, dan ongetwijfeld van die belangrijkste gebeurtenis van zijn
gansche leven, zijn aansluiting bij Rome. Al de veertig jaren,
die hem sedertdien nog restten, is hij daar vervuld van geweest, zooals hij nog in zijn Bespiegelingen en Heerlijckheit
der Kercke, bijna een kwarteeuw later verschenen, duidelijk
en dankbaar te kennen geeft. Hij heeft dus over die groote
wending van den schemer naar het stralende licht in zijn
werken gesproken, maar op zijn manier, d.w.z. direct in korte
terloopsche woorden van dankbaarheid, en indirect door zich
achter de personen van zijn treurspelen of achter de uiteenzettingen van zijn leerdichten te verbergen. Want Vondel hield
ervan zich te uiten door den mond van een ander.
Wanneer hij bij voorbeeld met de Edelingen van zijn Gysbreght in den Kerstnacht gaat neerknielen « voor de kleene
voeten van 't Kind, waer voor Herodes vreest », voelen wij,
hoe diep hij doorhuiverd is van de vreugde zijner naderende
(1) Bijv. : Bekeeringhe Petri de la Faille, Predikant te Caudekerck,
uyt de Calvinistische Ketterije tot het H. Catholijck Geloove. Tot
Leuven, 1628.
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redding in die welbekende maar misschien nog nooit voldoende
op 's dichters eigen verwachting betrokken verzen :
Dat God zijn kudde weiden zal,
En hoên voor ramp en ongeval,
Eri na 'et verdwaelde schaepken vraegen,
En dat op zijne schouders draegen
Met vreughd bij 't overigh getal.
Hier is de wijsheid ongeacht :
Hier geld geen adel staet noch pracht.
De hemel heeft het kleen verkoren.
Al wie door ootmoed word herboren,
Die is van 't hemelsche geslacht.

Ieder woord is in deze ontroerende regels een belijdenis van
eigen gespannen verwachting, van eigen geestelijke voorbereiding op het komende heil. Het is de gemoedsstemming, die
hij zich achteraf duidelijk zal herinneren en weergeven :
Mijn ziel verlangt, als in een donkren nacht
Van schaduwen, naer 't hooghtijt, lang verwacht,

en die hem zooveel te luider zal doen juichen om het door
brekende licht :
Geen afgedwaelde ontfangt de morgenstarre
Met meerder vreught, dan ick dien dageraet,

den dageraad, waaruit de zon van waarheid en genade te
vorschijn komen zal, met zooveel blijde geestdrift begroet
0 morgenzon ! rijs op, en vaer om hoogh !
Wat zagh ick al, maer door een ander oogh !
(Altgeh. 1, 383-84; 390-91; 579-80).

Vondels woord is nooit zoo innig en tot het uiterste geladen,
nooit zoo aandoenlijk teeder en volledig schoon als waar deze
vreugde der zekere verworvenheid hem overrompelt. Om veel
treffende verzen — uit Maeghden en Gebroeders reeds —
voorbij te gaan, herinneren wij aan zijn mystieken Kruisbergh,
op den drempel der Kerk en in den vromen schemer van de
Begijnhof stilte gezongen :
O bloed en waterrijcke rots !
O hartebron der wijsheid Gods !
O artzeny voor alle krancken !
Vergun my oock een druppel nat :
Bevloey mijn dor en dorstigh blad,
En leerme myn verlosser dancken...
Daer rust het afgejaeghde hart,
En vindt er stilpijn voor sijn smart.
Daer nestien alle tamme veuglen,
En heffen tegens 't Paradijs
Bij beurt een lofzang aen om prijs.
Daer leert de ziel haer lusten teuglen...
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En, doorgaande in deze stijgende jubilacie van de ziel, die
« uit den ydlen droom der ydle weereld » is ontwaakt, zouden
wij vooral over die wonderbare Altaergeheimenissen moeten
spreken, die immers het Hooglied van Vondels bekeering zijn
en waarop de Kruisbergh zoo hemelsch preludeert. Was het
leerstuk van de H. Eucharistie voor den hoogmoed van zijn
zintuiglijk leven het groote weerstandspunt voor de onvoorwaardelijke overgave geweest — en hier bijzonder toonde de
wijze priester Marius zich met geduldigen en innemenden tact
den « involger der weerstrevende onbekeerdheid », dien de
dichter hem in zijn lijkdicht prijzen zou — zooveel te brandender drongen de tranen der blijdschap uit zijn veranderde
oogen, toen « Gods rede » der zinnen trotschheid eenmaal had
onderdrukt. Nergens is de bekeerde Vondel ons Katholieken
meer nabij dan waar hij deze in zijn poëzie volkomen nieuwe
accenten treft. De zaligheid der overwinning wordt door de
heugenis der doorgeworstelde moeilijkheden zooveel te dieper
en echter. Hoort eens, hoe hij als de zuiverste belevers der
Godservaring den sussenden invloed van Jesus' Tabernakel
op zijn eenmaal zoo onrustig hart onthult :
Wel zaligt, die, in 't hygende verdriet,
Naer dezen troost en vasten vryburgh vliet :
Wanneer u maght van vyanden ontzeggen,
Is 't veiligh in Gods schaduw stil te leggen :
Geen Cherubijn den vroomen wisser deckt
Dan Kristus zelf, wiens vleugel wijder streckt :
De klockhen deckt haer ongepluimde kiecken,
Maer Godt zijn kint met dees genadewiecken.
0 zielen, die belast zijt en belaen,
Hier rust uw heil, aenbidt dit hemelgraen.
(Altgeh. II, 401-10).

Hoe stichtend en beschamend klinkt uit zulke verrukkingen
den geboren Katholiek, ja zelfs den priester het delectamenturn in de verworven goddelijke gave te gemoet « Vermoeit
van ydel dolen », voelt deze nieuweling zich van meet af thuis
in den schoot der Kerk als aan Gods Vaderhart. Hoe diep
beseft hij, dat de « uitgelachen droom », het « aengebaste wonder » van weleer de rijkdom en de vreugde van zijn sterfelijke
dagen geworden is. Samenstemmend met de Room sche Liturgie
van het Sacrum Convivium en met St. Thomas « expertus
potest credere », zwelt de dankbare genieter van Jesus' nabijheid tot den getuiger en apostel uit, die zooveel menschen als
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hij met zijn innig woord bereiken kan voor dezelfde onuitspreekbare ervaringen wil winnen. Het « compelle intrare »
van den Evangelischen Gastheer (Luc. XIV, 23) houdt ook de
dienaar Vondel zich voor gezegd. Alleen verbaast hij er zich
over, dat een kerstenhart zoo traag kan zijn om, betooverd
door lager zinnelijkheden, dien altaarzegen te verzuimen. Hij
begrijpt niet, hoe een opwekking tot dagelijksche Communie
voor geloovigen noodig kan zijn. Ja het merkwaardig verschijnsel doet zich voor, dat deze leek en bekeerling in de
dagen, toen het uitwendig leven der Kerk in de Nederlanden
gedesorganiseerd was en toen de Jansenistische angst voor
den Christus Eucharisticus reeds opkwam, een overtuigd propagandist van die veelvuldige Communie geworden is, een
weergalm avant la lettre, een heraut van het pauselijk woord,
dat pas in onze eeuw weerklinken zou. Men leze er het eerste
Boek der Altaergeheimenissen maar op na :

.

't Gevleeschte Woon verandert dus zijn lijf,
Om 's menschen wil : de mensch blijft even stijf,
Verandert noch zijn schubben, noch zijn zinnen.
Godt zoeckt den mensch, geen mensch zoeckt Godt te winnen.
De hemel biet zich zelven tot een spijs :
Maer d'aerde steeckt de walgh van 't Paradijs,
Van 't heerlijck ooft der onbedorve luchten,
En 's levens boom, met altijt rijpe vruchten;
Van maent tot maent, door al het gansche jaer,
Ja dagh op dagh te plucken op 't altaer.
0 heilgenot ! verzuimt men u zoo schendigh ?
(Altgeh. I, 1431-42).

Met Sint Augustinus en Pius X weet hij, dat juist de zonde
van iederen dag de Communie van iederen dag noodzakelijk
maakt :
De bluts en buil eischt daeghlixe artsenye
(ib. 1529; vgl. 184).

Moet daarom een consequent Katholiek des morgens • vroeg
niet « rennen » naar dien zuivren dauw des Offers (III, 167879) ? Moet hij niet kruipen naar 't altaar en bedelen om dit
zielbanket (II, 368) ?
Wat weldaet kost de Vader meer bewijzen,
Dan zielen met zijn eenigh kint te spijsen,
Des Vaders hart ? 0 dierbaer dischgenot !
Ay, smaeck, hoe zoet, hoe vriendelijck is Godt !
(1, 661-64).

Ma bespeelt deze Nederlandsche David zijn Godlovende
harp voor de nieuwe gemeenschap, die hem opnam en die • hij
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als het mystieke Corpus Christi mee wil helpen bouwen, terwijl
hij danst voor de heilige Christusark, den trotschen leeuwenkop der gevelde ketterij onder zijn voet en onvervaard voor
de addertongen van zijn beschimpers :
Dit was het feest, dat Davits geest verweekte
Tot zangk en spel, toen Godt zijn tafel deckte,
En hem vereerde een boordevolle schael,
In 't aenzicht van zijn haters altemael
(I, 665-68).

Geloofsbeleving, bijna tastbare ervaring van Jesus' tegenwoordigheid, ademen in een sfeer van genade en goddelijke
liefde : dat alles beteekent het zuiver geestelijk gewin van
den bekeerling Vondel, die er geen beter beeld voor wist dan
alweer die prachtige beelden van den Meester zelf van den
uitgegraven schat en de teruggevonden parel (Matth. XIII,
44-46). Van zijn jeugd af had de Doopsgezinde koopman deze
metaforen in zijn hart gedragen : men zie zijn Hymnus over
de Scheeps-vaert van 1613, vs. 389-90. Na zijn overgang gebruikte hij ze telkens, wanneer hij zich de bovenaardsche
kostbaarheid van het weergevonden Geloof zijner vaderen
bewust wilde maken.
De parel inderdaad was voor Vondel een rijk en diep symbool.
Uit zijn bekenden Rei van Joseph in Dothan weten wij, hoe hij
de paarlen zag als gestolde tranen, om te kennen te geven, dat
uit aardsch verdriet een hemelsch geluk ontluiken kan. Al de
tranen van den ongelukkigen Josef zullen de Engelen eens,
als paarlen, rijgen aan een snoer van goud om hunnen hals te
sieren (vs. 539). Mogen wij niet zeggen, dat de Muze van
Vondels katholieke Poëzie, de Aartsengel Godvruchtigheid, zich
getooid heeft met de paarlen, die zij uit de tranen van zijn geloofsbeproevingen won ? Is m.a.w. Vondels dichterlijk vermogen
door zijn nieuw geloof niet tot een rijkdom gestegen, welken
hij zonder dat geloof nimmer zou hebben bereikt ? Zooals fysieke
organen zich kunnen vergrooten en versterken bij den groei van
hun object, zoo zet het oog van de ziel zich uit voor de volle
straling van de zon der Waarheid. Wij denken aan het « cor
nostrum dilatatum est » van den H. Paulus (II Cor. VI, 11).
Wij denken aan de leer van St. Thomas over het lumen gloriae,
dat het menschelijk intellect versterkt om de goddelijke dingen
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te zien, weliswaar pas volmaakt ir den Hemel, maar inchoatief
door de geloofsgenade ook reeds hier op aarde (Summa Theol.
I. Q. XII, art. 13).
Vondel zelf heeft het bekende beginsel van den Aquiner, dat
de genade de natuur niet opheft maar vervolmaakt (I. Q. 1.
art. 8 ad 2) , verwerkt in een gedicht op de bekeering van
Christina van Zweden, welke zestien jaar na zijn eigen overgang (in 1655) voorviel. Al zinspeelt hij in dat vers met geen
woord op zich zelf, de inspiratieve beteekenis van de genade
voor de natuur moet hij toch ervaren hebben, om ze, geheel
in overeenstemming met de leer van St. Thomas, zoo markant
te kunnen formuleeren :
Elcke oirzaeck wort ons kenbaar door haer wercken.
Maer als Natuur, waerze uitmunt, wort bejegent
Van Godts Gena, den oirsprongk van het goet,
Dat zij bezit, dan springt ze in overvloet,
Gelijck een bron, die heele landen zegent.
(Blijde inkomste te Rome)

Eerst toen de volle beteekenis van de katholieke verlossingsleer tot hem begon door te dringen, zag hij intuïtief, dat de
schoonste roode rozen alleen op den Kruisberg groeien en mocht
hij met Sint Peter getuigen :
Maer onder en aen 't kruis daer bloeien schoone vruchten
(Peter en Pauwels, vs. 474).

Het « Justus fide vivit » wordt dan zijn fier beleden lijfspreuk
als een bekentenis, dat voortaan zijn Geloof en zijn Dichtkunst
zullen samenvallen.
Dit schijnen wij in elk geval met zekerheid te mogen zeggen :
Vondels genie had voor een duurzame en rijker bevruchting
zó6zeer de bronnen der katholieke inspiratie noodig, dat wij
ons nog minder een onroomschen dan een onklassieken Vondel
zouden kunnen voorstellen. Het meerendeel der motieven, waarvan zijn Muze tot dan toe geleefd had, was uitgeput of had
zijn belangstelling verloren. Het « Numine afflatur » in hoogsten, in katholieken zin werd de voorwaarde voor den vollen
uitbloei, misschien zelfs voor de bestendiging van zijn dichterlijke werkzaamheid. Ook het felste vuur slaat bij gebrek aan
brandstof neer en hoe machtiger de capaciteit van dezen hoogbegaafde tot wasdom kwam, des te grootscher objecten postuleerde zij om op gang te blijven. In onmiddellijk verband met
deze herdenking van Vondels bekeering stelde een Protestant
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mij de verrassende vraag : « Denkt u ook niet, dat als Vondel
niet katholiek geworden was, hij met zijn dichterlijke gave
geen raad meer geweten zou hebben ? » Al werd hier, ter verzachting denkelijk, aan toegevoegd, dat dit « wel ongelukkig
.gezegd » was — wat niet mijn meening is — het belangsrijkst
aspect van den invloed van Vondels bekering op zijn vis
creativa is er regelrecht mee aangegeven.
De bewering, van niet-katholieke zijde vaker vernomen, dat
het Roomsch geloof onzen poëet eigenlijk weinig heeft gedaan
en de neiging van sommigen, om de enorme beteekenis van dat
geloof zoowel voor 's dichters persoon als voor zijn werk en voor
'de heele Nederlandsche dichtkunst te onderschatten of weg te
praten, heeft dan ook het belachelijke van elk wanbegrip en het
pijnlijke van ieder misverstand. Door niemand is tot nog toe
aangetoond, dat Busken Huet zich destijds vergiste, toen hij
Vondels katholieke periode « de tweede en grootste helft van
's dichters leven » noemde, of dat Dr. Knuttel onlangs verkeerd zag door Vondels overgang tot de Roomsch-Katholieke
Kerk als « de sluitsteen van zijn kunstenaarschap » te typeeren.
De gedachte, dat de aloude en voor velen uitgeputte Moederkerk met haar indrukwekkend leergeheel en apparaat .van eeredienst, heiligenvereering en eigen door Reformatie en ongeloof
verworpen kenmerken nog altijd jong en frisch genoeg was,
om een geniaal dichter als Vondel te winnen, te boeien en te
inspireeren, is een overweging, welke de Nederlandsche Katholieken, naast de herdenking van hun vernederingen in de eeuwen
der gereformeerde hegemonie, niet behoeven te onderdrukken.
Het verschijnsel van den Roomschen Vondel, den door niemand
benaderden woordvoerder der Contra-Reformatie in een land en
een tijd van geuzen en antipapen is, naar den zuiveren Barokstijl waarvan hij een meester was, een buitengewoon welsprekend teeken van de Heerlijkheid der Kerke, die ook in de
helle tonen van Vondels poëtisch palet « triomfeert met pracht
van wit en root » (Altgeh. II, 1769) . Vondel heeft de afgebroken katholieke Kerk van Holland als een nieuwe bruid uit den
Hemel zien dalen. Hij heeft in zijn dichterlijke vizioenen die
Kerk met de glanzende steenen van zijn verrukte taal herbouwd.
Vondels voorbeeldig doorleefd en heroïsch uitgezongen geloof
stempelt hem tot den profeet van het Nederlandsch Katholicisme. In vollen zin herboren uit water en den heiligen Geest,
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is hij als een kind het koninkrijk Gods binnengegaan in de orde
der Genade : het koninkrijk Gods in de orde der Schoonheid
heeft hij er als een vorst mee veroverd. Even fraai als juist,
heeft men gezegd, dat deze roomsche dichter den stroom van
zijn verzen breed deed uitvloeien over het heele zeventiende
eeuwsche leven « als een inundatie van schoonheid » (1). De
groote denkbeelden immers van zijn verworven Geloof, opgevangen in de klare spiegels van zijn toovertaal, hebben doorgestraald tot in de harten van die zich verzetten toe. De Roomsche Vondel heeft in een naar decadentie neigende eeuw zijn
geestesmerk zóó diep in Hollands dichtkunst gedrukt, dat de
waarde van onze toenmalige poëten, de hervormde niet uitgesloten, naar hun verhouding tot dien reus wordt berekend.
De winst van Vondels bekeering alzoo is velerlei : voor zijn
persoonlijk zieleleven, voor zijn geloofsgenooten, voor zijn dichtkunst en voor het cultuurpeil van heel Nederland. Als Katholieken en als Nederlanders verheugen wij ons over het bezit van
den man, die ons, door hemelsche beschikking, eerst uit de
nationale, daarna uit de dogmatische verstrooiing hergeven
werd en wij zullen het nooit vergeten, dat Neerlands grootste
zanger met een Dante, een Calderon en een Gezelle tot de
machtigste dichters der katholieke Kerk behoort.
Nijmegen.
(1) Anton van Duinkerken : Dichters der Contra-Reformatie (Utrecht,
1932), bi. 56.
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Sigmund Freud
PSYCHO-ANALYSE ALS WERELDBESCHOUWING
door Dr. P. ELLERBECK

De verreikende invloed van Freud
Eind September stierf op 83-jarige leeftijd te Londen de
grondlegger van de psycho-analyse, Sigmund Freud. Hij stierf
in ballingschap. Een andere balling, de Oostenrijkse romanschrijver Stephan Zweig sprak de lijkrede uit bij de crematie.
Hij uitte zijn dankbaarheid en verering voor zijn « meester en
vriend ». Hij wees op de onsterfelijkheid, die Freud zich
door zijn baanbrekend werk veroverd had en hij getuigde voor
de machtige invloed van deze leer op het hedendaagse denken :
« Is er iemand van onze generatie die niet innerlijk door hem
gevormd en veranderd is ? Zijn grootse ontdekking van de
menselijke ziel leeft als een onvergankelijke sproke voort in
alle talen en dat in letterlijke zin. Want waar is de taal die de
begrippen en de woorden die hij aan de schemering van het
half-bewuste ontworsteld heeft, nu weer zou kunnen missen
en ontberen ? Moraal, opvoeding, philosophie en dichtkunst,
schilderkunst en psychologie, alle bestaande vormen van geestelijk arbeiden en scheppen en van geestelijk contact zijn sinds
twee, drie generatie's als door geen tweede in onzen tijd door
hem verrijkt en gerevolutioneerd. Zelfs zij die van zijn werk
niets afweten of zich verzetten tegen zijn ontdekkingen, zelfs
zij die zijn naam nooit hebben gehoord, zijn hem onbewust dank
verschuldigd en aan zijn geestelijken wil onderworpen. » (De
Groene Amsterdammer, 14 October 1939.)
Zo sprak een romanschrijver, wiens kijk op het leven door
Freud gevormd was en die meende in deze visie de zin van
het leven gevonden te hebben. Op dergelijke wijze hebben velen,
al tijdens Freuds leven gesproken en geschreven. St. Hall, de
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beroemde Amerikaanse psycholoog, sprak van een Copernikaanse wending. Copernicus had bewezen, dat de aarde, 's mensen woonplaats, niet het middelpunt was van het heelal. Darwin
ontnam den mens zijn geprivilegieerde positie boven het dierenrijk. Tenslotte kwam Freud met een derde beslissende stap in
de onthulling van het menselijk wezen. Hij bevrijdde het mensdom van de illusie dat hogere waarden het leven regelden, hij
zou bewezen hebben dat slechts de driften vormend werkten
op leven en cultuur. Zulke waarderingen van vereerders van
Freud zouden in evenwicht moeten gebracht worden door getuigenissen van anderen, die ook wijzen op de verreikende
invloed van Freud, maar daarin een collectieve neurose zien,
een waandenkbeeld, dat harten en zeden vergiftigt, een geraffineerd verrottingsproces, door een man van ander ras op de
Westerse cultuur ingeënt. Aan de beoordelingen van beide
zijden is eigen, dat de leer van Freud beschouwd wordt als
een geheel, dat aanvaard of verworpen moet worden. Voor de
één is het een levensbeschouwing, die alle waarden bepaalt
voor de ander een massale leugen, die alles ontgeestelijkt. Als
het zo gesteld is, moeten we positie kiezen. Het kan evenwel
ook zijn dat de probleemstelling te simplistisch is, dan moeten
we onderscheidingen aanbrengen. Maar zelfs al zou dat het
geval zijn, zouden we toch van te voren wel eens mogen overwegen hoe zo'n scherpe tegenstelling in waarderingen mogelijk
is. We hebben hier met een realiteit te doen. Freuds' werk is
niet meer ongedaan te maken. Wat leert ons dit over de mentaliteit van onze eeuw ? Dit artikel wil op deze vraag een
algemeen antwoord geven.
De aard van de invloed der psycho-analyse
Freudianisme, psycho-analyse, dieptepsychologie, of hoe
men het ook noemt, is een zaak geworden van geloof, voor een
massa onkritischen zowel als voor vele psychologen en medici.
Kan dat het juiste standpunt zijn ? Gaat het hier over een
geheimzinnige openbaring, over influisteringen van een genius
of een daemon ? Integendeel, Freud poneert zijn werk als berustend op feiten, die zonder vooroordeel geordend moeten
worden. Die feiten waren er altijd geweest, maar hij alleen
wist de feiten te zien zoals ze waren, zijn intuïtie legt zich nu
op aan eenieder, die maar kijken wil. Ligt hier geen vreemde
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tegenstelling : geloofsfanatisme in het aanhangen van een
wetenschap ? Dit verschijnsel is niet alleen te verklaren door
het geloof, hoe strijdbaar dan ook, dat Freud zelf in zijn visie
had; ook andere psychologen vochten voor hun opvatting. Evenmin kan de fascinerende stijl van den vulgarisator Freud de
adequate oorzaak zijn, want hoe deze ook boeit, de meeste
mensen reflecteren te weinig op hun lectuur om daardoor
hun hele levensopvatting te wijzigen. Is het dan toch de overtuiging van een waarheid, die zo veroverend werkte en waarvoor anderen blind waren ? Ons antwoord op deze vraag is
bevestigend, maar sluit een belangrijke nuance in : men heeft
gevoeld dat in de psycho-analyse een waarheid stak, die door
anderen verborgen was gehouden. En in het aanvoelen van een
waarheid, niet in het klare zien en scherpe onderscheiden, ligt
de grootste meeslepende kracht. In de heldere dag gaan de
meeste mensen hun sleurgang, maar in de ochtendnevel of in
de avondschemering rijzen nieuwe verlangens en vermoedens.
Daar raakt men aan mogelijkheden, die in het daadwerkelijk
leven niet te verwerkelijken zijn. De vage belofte houdt lang
haar bekoring, het nauwomschreven contract is gewoonlijk
een desillusie.
Om nu te weten waarom deze leer zo betoverend werkte,
moeten we haar inhoud zien en nagaan in welk tijdsgewricht
zij haar beloften openbaarde. Welk is het milieu, waarin de
psycho-analyse opkwam en in welke geestesstructuur werd ze
ontvangen ? Zulk een beschouwing ontneemt niets aan de
originaliteit van den ontdekker. Zijn werk staat scheppend in
tussen beide situatie's. De oorspronkelijke geest vindt de sleutel,
die past bij het slot, dat er al was, maar waarvan de structuur
geheim bleef.
Onze uiteenzetting kan slechts grote lijnen aangeven. Het
werk van Freud wordt niet behandeld als verrijking van de
wetenschap, als nieuwe oriëntatie in de psychopathologie —
al ligt juist hier een grote verdienste. We vatten het zoals het
werd opgenomen door weinig deskundigen, meer als literatuur
dan als studieboek. Hierin ligt immers de grote, boven geschetste invloed van Freud op onze tijd, terwijl de scherpe
onderscheiding van wat wetenschappelijk verantwoord en bruikbaar is voor de vakwereld bestemd is. De invloed daarvan za!
hopenlijk heilzaam en in het verborgen werken. We verraden
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Freud niet door ons hier met de eerste wijze bezig te houden.
Freud gaf zijn werk ook als levensbeschouwing, zelfs al moest
hij toegeven dat alle conclusie's nog niet zeker waren. Zijn
leer was voorlopig de beste oplossing. Onderordening aan
andere wetenschappen kende hij niet. Hij bekende zelf geen
philosoof te zijn, maar gaf zijn opvatting toch maar als enig
redelijke verklaring. Over de godsdienst gaf hij een mening
ten beste, die goed overeenkwam met zijn vrijmetselaarschap.
Hij gedroeg zich zelfs zeer autoritair tegenover zijn aanhangers : verbeteringen en veranderingen in de leer mochten alleen
door hem zelf, den meester, aangebracht worden. Hij bleef
steeds geloof eisen : wie zelf geen analyse had doorgemaakt,
mocht niet over de psycho-analyse oordelen, en voor het welslagen van een analyse was blind geloof in de methode een
conditio sine qua non.
Wetenschappelijke bodem van de psycho-analyse
In welk milieu was nu de psycho-analyse bij Freud gerijpt ?
In de tweede helft der negentiende eeuw begon Freud zijn
wetenschappelijke loopbaan als medicus. Hij specialiseerde zich
eerst in de physiologie en anatomie. De wetenschappelijke
instelling van deze tijd, waartegen later zo felle reactie's loskwamen, is al herhaaldelijk beschreven. We geven slechts
enkele karakteristieken, die hier van belang zijn. In de experimentele natuurwetenschap gold alleen de verklaring uit een
geconstateerde opeenvolging van oorzaak en gevolg. Alle
doelgerichtheid was uit den boze. Alles werd ontleed in elementen, die mechanische wetten volgden. De wiskundige formule
benaderde het dichtst de werkelijkheid. Daar men op deze
wijze groot succes had, wilde men dezelfde methode als norm
stellen voor alles wat de naam van wetenschap verdiende.
Ieder oordeel buiten dit verband was primitief, naief, waardeloos. Door het absoluut stellen van deze methode werd alleen
het object, dat door deze methode te bestudeeren was, nl. de
stoffelijke wereld nog voor werkelijk gehouden. Door deze
methode zag men alleen mechanische causaliteit, alle teleologie,
alle begrip vanuit een eenheid, die meer was dan de som der
elementen, werd buitengesloten.
De psychologie van deze tijd, opgekomen uit de physiologie
van de zintuigen, nam opgewekt al deze beperkingen aan : ze
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werd atomistisch en materialistisch. De elementen waren de
gewaargewordingen, die zich volgens associatiewetten verbonden. Het bewustzijn werd een nevenverschijnsel. Men had de
psychologie zonder ziel ; de mens was een mechanisme. Al
kwam er toen een geesteswetenschappelijke psychologie op,
al was bij velen het leven sterker dan de leer, het positivistisch
ideaal beheerste toch de meeste geleerden.
De ontwikkeling van Freuds leer
In Freud komt nu dit ideaal op een eigen wijze tot ontwikkeling. Freud kreeg belangstelling voor zenuwziektes. Hersenanatomie bevredigde hem niet. Een verblijf in Parijs, waar hij
het werk van Charcot meemaakt en te Nancy, waar hij onder
Bernheim studeert, doet hem iets nieuws zien. De hypnose,
toen het middelpunt van de psychiatrie aldaar, doet hem de
waarde van het psychische erkennen. Zielsziekten hebben psychische oorzaken en moeten psychisch genezen worden. Allerlei
hersenphysiologische en -anatomische gegevens zijn nutteloos.
Hier ligt de ontdekking van Freud, een intuïtie, die hem verder
beheersen zal het psychische volgt eigen wetten. De academische psychologie mag doorgaan met het bestuderen van
gewaarwordingen en drempelbepalingen van zintuigelijke verrichtingen, in den mens is echter meer. Als men staat voor
een vernietigd leven bij een neuroticus, helpt de oude psychologie niet. Menselijke handelingen worden met de neutrale
zintuigindrukken niet verklaard. In den mens leven neigingen
die zijn leven opbouwen, dringend naar een doel. Een beleving
die niet verwerkt is en het evenwicht stoorde, veroorzaakt een.
ziekte. Ze blijft als een Fremdk45rper de geestesstructuur belemmeren, als een prop in een bloedbaan; ze is ongekend en
kan dus niet in de normale werkzaamheid opgenomen worden.
De vraag is nu : hoe spoort men zo'n beleving op, en vervolgens hoe neutraliseert men haar werking. Het antwoord geeft
de psycho-analyse, en niet de hypnose van de Franse school.
Door langdurige gesprekken van den patient met den psychiater
volgens vrije associatie, waarbij niets verborgen mag gehouden
worden, kan inzicht verkregen worden in de ziekteoorzaak en
door een bepaalde instelling tegenover die oorzaak moet die
storing overwonnen worden. De ontdekking, de ontwikkeling
en tevens de toepassing van die methode veronderstelde een
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opvatting over de psychische structuur van de mens. Men
moest de processen kennen die door de belevingen worden
doorgemaakt.
De studie van dromen en van de vergissingen in het dagelijks leven, gevoegd bij die der neurosen versterkte dit inzicht
en gaven Freud de overtuiging dat hij een algemene, heel het
psychisch leven beheersende, dynamische structuur had ontdekt.
Hoe hij deze structuur dacht, kunnen we slechts in enkele regels
aangeven. In tegenstelling met de algemeen aanvaarde psychologie, die een mozaïek-bewustzijn opbouwde, was de psychologie
van Freud er een van neigingen en driften, opstijgend uit de
duistere grond van het onbewuste, zoekend naar bevrediging
als ontlading van spanning. Ze was nog mechanistisch. In
plaats van gewaarwordingen kwamen de neigingen, die in het
verloop van het proces niet veranderden, al sprak Freud dan
van een ik en een boven-ik. In de verhouding van deze twee
psychologiën kan men een parallel zien met de verhouding
impressionisme-expressionisme in de schilderkunst, twee richtingen, de een objectief de ander subjectief op hetzelfde niveau
van de psyche.
Volgens Freud was het driftengeheel, de mens dus, wezenlijk
sexueel. In verschillende fasen drong het naar de bevrediging
van een sexueel doel. Die drang werd evenwel gehinderd om,
tot klaar bewustzijn te komen door de censuur, die geplaatst
is tussen het onbewuste en het bewuste. De driften kunnen
alleen maar hun doel bereiken als ze die censuur passeren, en
dan moeten ze vermomd optreden, waardoor ze aan het bewustzijn iets toeschijnen, wat ze niet zijn. De eigen aard van die
driften blijft sexueel en het zou de verdienste van de diepste
psychologie zijn dat ontdekt te hebben. Hier ligt nu de grote
denkfout van de positieve wetenschap, die een gedeeltelijke
causaliteit als teleologie neemt. Dat een doel middelen van
aard verandert, wordt niet erkend. Het doel volgt de oorzaak,
is dus slechts gevolg van de oorzaak, en wordt er geheel door
bepaald. Terwijl men ondertussen vergeten is, dat de driften
in zich niet kenbaar zijn, dat men ze al vanuit een doel bepaald
heeft, en dat die bepaling geschied is vooral bij abnormale
gevallen of bij de niet vol-menselijke gedragingen als dromen
en vergissingen.
Niets heeft meer bijgedragen tot de heftige disputen omtrent
.
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de waarde der psycho-analyse als juist dit sexueel karaktervan alle streven (wat trouwens door Freud later enigszins is
beperkt, toen hij ook de doodsdrift invoerde). En naast de
pakkende stijl van Freud is dit ook een eerste oorzaak van
het succes der vulgarisatie.
De wetenschappelijke wereld negeerde eerst Freuds fantastische hypothesen. Haar grenzen en wetten werden doorbroken.
Bij velen was het een globale reactie ; zulk een systeem, dat
alle tot nu bekende zekerheid aantastte, kon niet aanvaard
worden. Anderen gingen de sexualiteit grondiger na en merkten
spoedig de overdrijvingen. Dit waren er aanvankelijk maar
weinigen. Het Freudianisme kreeg veel aanhangers, maar niet
onder vakmensen. Freud negeerde deze op zijn beurt en ging
voort met de ene hypothese op de andere te stapelen.
De bodem waar de psycho-analyse wortel schoot
Waarom accepteerde een groot deel van de niet positief
godsdienstigen dit alles ? Omdat men — we zeiden het al —
vaag een waarheid vermoedde, die verborgen was gehouden.
Zij die slechts leefden van de tijdsstromingen, waren in een
moeilijke positie geraakt tegenover de lagere strevingen in
de mens. Het leven, zoals het zich concreet voordeed in eigen
bewustzijn en in de gewoontes der maatschappij, stond tegenover de « wetenschappelijk gefundeerde » levensopvatting. Uit
naam van moraliteit en fatsoen werden velerlei beperkingen
opgelegd. Die zeden waren nog sterk beïnvloed door het Christendom, het fundament ervan was echter weggeslagen. Een
bijzondere kleur werd aan dit alles gegeven door een in hoofdzaak Protestantse opvatting, dat de neigingen op zich zondig
waren. Tegenover deze mentaliteit stond een veelvoudig optimisme, dat de mens als in zich geheel goed beschouwde. Dit
optimisme was romantisch, teruggrijpend op een ideaal verleden ; naturalistisch, de natuur is goed, als ze maar niet belemmerd wordt ; rationalistisch, de rede moet autonoom het leven
beheersen en zuiveren ; evolutionistisch, we gaan naar een
volmaakte mensheid ; scientistisch, de wetenschap zal voor alle
kwalen de oplossing vinden. Maar ondanks al deze suggestie's
ging het leven zijn gang. Ieder voelde de driften en een toegeven
gaf onlust in deze maatschappij. Voor al de pijnigende vragen,
die in elk leven voorkwamen, hadden die verschillende «-ismes›
.
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geen andere oplossing dan een vertrouwen in de toekomst,
die beter zou wezen. In de vrijgeworden wereld woekerde het
kwaad. Hoe knusser men er zich installeerde, hoe gemakkelijker
het milieu werd, des te huichelachtiger werd ook de schijn, die
het kwaad wilde verhullen. Maar al werd het kwaad
onder schoner mom bedreven, de gevolgen openbaarden
zich toch in ziektes en verwording. Wat een opluchting
moest het voor velen geweest zijn, als dat overal gekende,
maar zelden openlijk beleden dringen der natuur als een normale werkzaamheid verklaard werd en opgenomen kon worden
in een algemene wereldbeschouwing: Zo kon men weer « gezond » worden. Niet immers deze realiteit was ongezond, maar
wel de drang van buiten die zonder reden dit alles verdrong
en een hele maskerade der driften nodig maakte. Hoe welkom
moest voor velen niet de theorie zijn, die ook de groten, de
reinen, de helden gelijk stelde met de anderen, die ontuchtigen
werden genoemd. Allen samen vormden ze het soort mens,
dat volgens zijn eigen immanente wetten leefde. Het kan zijn,
dat al diegenen, die aanvlogen op deze theorie, niet slechter
waren dan anderen, dat zij alleen ontmoedigd waren door een
strijd voor een ideaal, dat vals was en waarvoor ze geen middelen hadden. Het is mogelijk dat deze tijd niet lager stond dan
de voorgaande. Eén zaak echter was veranderd : al het lagere
werd samengevat, als het ware redelijk gemaakt en gebillijkt
door een « wetenschap ». Dat wat is, vormt immers voor de
wetenschap — en zo was men weer slaaf van het positivisme —
de norm van wat zijn moet. De mens is alleen een zinnelijk
wezen, laten we nu zien hoe, gegeven deze realiteit, de mens
zo gezond en gelukkig mogelijk zijn kan.
Dat Freud vaak een andere bedoeling had, zag men niet
meer. Freud, die alle geloof in een sexuele moraal vernietigde,
week zelf niet van de rechte weg. In de leer werden door
volgelingen grotere excessen begaan dan door hemzelf. Hij
was liefdadig, vol arbeidslust en hij had zich een ideaal gevormd
van een ideale gemeenschap, die afweek van wat het publiek
van hem verwachtte. Maar wat gaf dit als romanschrijvers,
vulgariserende psychiaters, heilpaedagogen en ethnologen alle
gebieden van het menselijk leven met het sexuele gingen
verklaren en zo een prachtgelegenheid schiepen voor wetenschappelijk getinte pornografie. Bij Freud had het sexuele
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een eigen betekenis gekregen, die niet gedekt werd door het
algemeen gangbare begrip. Maar daar stoorden zich al die
scribenten niet aan. Hoevele romans verschenen niet met voor
den leek verstaanbare, en dus vervalste analyses van aberratie's, sexueel, in de bekende betekenis van het woord, niet in
technischen zin. Gelukkig dachten veel van die aanhangers
niet diep door en pasten deze leerstellingen niet op zichzelf toe.
Wat zou het immers prettig zijn voor ouders te beseffen dat
hun kleine kinderen jegens hen sadistische en kannibalistische
neigingen hadden, om van andere neigingen maar niet te
spreken.
De psychoanalyse had zo'n succes omdat ze allerlei duisters
.« verklaarde ». Ze gaf slagwoorden en wat ze ontnam had
voor velen al geen waarde meer. Nu kon men bovendien zijn
opvattingen verdedigen. Men kon eerlijk zijn tegen de leugen
der cultuur. Godsdienst, moraal, liefde en schoonheid werden
ontmaskerd. Men wist nu wat dat waard was : producten van
dezelfde instincten, die de hypothetischen hordemens van de
oertijd beheersten. Het was naief en abnormaal dat niet te
geloven. Hoe interessant bovendien om in zijn eigen driften
en laagste lustgevoelens de levenswetten van het mensdom
te herkennen. En wanneer men rijk was, kon men een psychoanalyticus betalen, die soms jaren lang met dit belangrijke
werk hielp. Dat had als gevolg dat deze uitrafeling van eigen
driften, zoals alle occupatie met het onbewuste, een niet meer
te bevredigen behoefte werd. Door deze vivisectie van de
psyche was het leven leeggepompt. Zelfmoord leek dan soms
nog de enige oplossing.
Conclusie
Men begrijpe onze bedoeling goed. Dit artikel wil geen
oordeel uitspreken over de psychiatrische en psychologische
waarde van de psycho-analyse. Een verstandig gebruik is
mogelijk en we onderschatten haar verdienste voor vakgeleerden geenszins. We menen echter te moeten waarschuwen
voor het onverantwoordelijk geschrijf van de velen, die deze
theorie op de markt brachten, die voorlopige hypothesen als
de waarheid aanprezen aan een publiek, dat er niet rijp voor
was, zelfs al waren het ontwikkelden. Wetenschap over het
zieke zieleleven is geen handelswaar voor handige publicisten.
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Ze moet alleen open staan voor hen, die door vorming en
instelling in staat zijn te onderscheiden wat in elk speciaal
geval nuttig is. Men kan lachen met de geheimtaal van vakspecialisten. Ze heeft echter een groot voordeel : men moet
studeren om ze te beheersen. Gemakkelijke beelden, zoals de
psycho-analyse gebruikte, maakt de resultaten van onderzoek
nog niet tot gemeengoed. Ze vermeerdert alleen het aantal
halfweters, en in dit geval staat een dergelijke actie gelijk aan
het opheffen van de wetten op verdovende middelen. Als er
ook op wetenschappelijk gebied vrije concurrentie heerst zonder
moraal, als men den geleerde hetzelfde recht toekent als aan
industriemagnaten om hun machtswil uit te leven, om zijn
theorie voor het forum der massa te werpen, dan is het
duidelijk wat geaccepteerd gaat worden, niet de waarheidskern,
maar het aangename voor de lagere driften. Vruchtbaar wetenschappelijk werk vraagt bescheidenheid, die kritiek accepteert,
liefde voor de waarheid ook, die accepteert dat er een werkelijkheid is, waarin 'wetten zijn, waar de mens niet aan raken
mag. Men moet het geduld hebben om in te werken op de
vakmensen, al lijken deze verblind. Een andere houding wreekt
zichzelf. Het heeft de psycho-analyse geen goed gedaan dat
ze niet kon afwachten. Maar waar zou het geduld vandaan
komen, als men niet gelooft in een diepere wereldorde en
zijn eigen wetenschap als zelfheerlijk ziet. Dan gaat iedere
uitvinder of ontdekker zich als verlosser beschouwen en de
mensheid wordt overgeleverd aan de ene valse profeet na
de andere. Ook de geleerde moet dienerid staan tegenover de
gemeenschap en weten dat experimenteren met de heiligste
zaken ongeoorloofd is. Een vrijgevochten wetenschap met
haar blind geloof in vooruitgang keek niet naar de offers
die haar proefnemingen vroegen. Ze wilde het oordeel over
haar werk overlaten aan het volmaaktere nageslacht, dat
echter de offers vaak vergeet, en het succes alleen kent.
Maar men doet toch ook geen experiment met springstof
midden in een bevolkte stad. Als het experiment resultaat
oplevert, zal men na zekeren tijd de onmenselijkheid vergeten
zijn en op het resultaat doorwerken. Maar welke redelijke mens
veroordeelt niet zo'n daad ?
Wij staan nog niet ver genoeg van het werk van Freud
om de vernieling, door dat werk veroorzaakt, te vergeten, al
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kunnen we reeds juiste elementen in zijn leer aanwijzen. Deze
gegevens mogen niet verloren gaan. In het goed gebruik er
van ligt een opbouwende kracht. De psychologie zal het zinnelijke en het sexuele niet meer vergeten, maar het zoeken te
leiden. De psycho-analytische gegevens zijn daartoe nu wel
onmisbaar. We blijven het echter betreuren dat dit werk het
eerst geprobeerd werd buiten, ja tegen het geloof. In Freud
heeft zich wel op een katastrofale wijze geopenbaard waartoe
ongeordende wetenschap leidt. Uit eerbied voor al het ideale,
dat er ondanks lagere driften in de mensheid leeft, moet het
ons droef stemmen, dat een man als Freud met zijn grote
talenten en werkkracht, niet de weg heeft gevonden om zich
in dienst te stellen van de ware cultuur.
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Jan Sobieski
door Prof. Dr. 0. FORST de BATTAGLIA

(liet ontzet van Weenen, vervolg)
De beteekenis van den grooten ruiterijaanval, dien Sobieski
na zware voorbereidende gevechten zelf aanvoerde, blijkt het
duidelijkst uit de Turksche bronnen ; vooral uit hetgeen de tolk
der Verheven Porte, de Griek Mavrokordato, er over vertelt.
Hoe hoog echter zijn strijdgenooten den Koning van Polen en
zijn verdiensten in de overwinning weten te schatten, daarvan
hebben we afdoende bewijzen, uit de pen van zijn natuurlijke
tegenstrevers.
Vooreerst de Hertog van Lotharingen. Deze had (hij schrijft
het zelf aan den Paus) slechts door enkele schikkingen tot de
overwinning bijgedragen ; de eenheid van zoo vele Vorsten
heeft getriomfeerd ; de Koning van Polen echter « heeft onsterfelijken roem verworven, door het feit, dat hij, als groot
Koning en groot veldheer, vanuit zijn rijk hierheen gekomen is voor zulk een onderneming ; ik heb slechts naar zijn
verordeningen gehandeld, die goedgekeurd en nagekomen werden » (je Wal agi que par ses dispositions qui ont été approuvées
et suivies).
Dat dit geen ijdele lof is, daarvoor staan borg de betrouwbare, gelijkluidende brieven van den Anglo-Ierschen edelman,
Taaffe, een officier uit de naaste omgeving van den Hertog
van Lotharingen, en de aanteekeningen van den Savojaard,
commandant Provana, die in den legerstaf van Starhemberg
de belegering van Weenen meegemaakt had.
Dat het onmiddellijk na de schitterende overwinning tot
oneenigheid kwam, niet alleen tusschen Sobieski en de Poolsche
aanvoerders eenerzijds, de aanvoerders van den Keizer anderzijds, maar ook tusschen dezen en de bondgenooten van RijksDuitschland ; daarvoor zijn een heele reeks van omstandigheden
aansprakelijk, waarvan vaak niemand persoonlijk de schuld
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droeg maar ieder ten deele de oorzaak was. Vooreerst
weze de onverkwikkelijke kwestie van het buitmaken vermeld.
Het gaat niet aan, de Poolsche troepen hier vrij te spreken
van de verwijten, die tegen hen eenstemmig werden uitgebracht.
Bovendien hebben niet alleen Duitsche ooggetuigen, maar ook
Fransche, Engelsche en Italiaansche, onweerlegbaar bewezen,
dat een deel van Sobieski's soldaten, niet slechts voor Weenen
doch ook elders, er een zeer rekbare discipline op na hielden.
Gewelddaden, ongehoorzaamheid, plundering waren geen
uitzondering, noch bij den tros, noch bij al de afdeelingen van
het Poolsche leger, behalve de elite. De Koning moest de
strengste maatregelen treffen om de tucht te handhaven ; dan
nog kon hij er niet altijd in slagen. Dergelijke baldadigheden
der soldateska waren toentertijd een onvermijdelijk verschijnsel.
Ook de keizerlijke soldeniers hebben in Hongarijë schandelijk
huisgehouden. Het was integendeel een uitzondering, die de
overheden eer aandeed, als de overwinnaars na bevochten triomf
niet verder over de schreef gingen.
Feit is verder, dat de verzorging der hulptroepen, voortreffelijk gedurende den opmarsch, sedert den slag veel te wenschen
overliet : niet omdat er kwade wil bij was ; maar het uitgezogen
land bevatte bijna geen proviand meer. Het buitmaken echter
en de ontevredenheid over het onvoldoende onderhoud van
het Poolsche (en het Duitsche) leger zouden nog niet tot
ernstige moeilijkheden geleid hebben, zonder de politieke
intrigues en conflicten omtrent de étiquette.
Leopold wilde de eerste Weenen binnentrekken. Vóór den
slag was hij zijn hoofdstad slechts langzaam genaderd ; nu
moest hij zijn keizerlijke waardigheid, die geen gelijkstelling
met een anderen monarch duldde, hooghouden. Persoonlijk was
er den eenvoudigen en bescheiden Vorst niets aan gelegen, den
Koning van Polen « de hand », den voorrang namelijk, te laten ;
hij zag ook in dat deze hem, den Keizer, niet zonder meer de
eerste plaats kon inruimen. Maar de ministers brachten den
weifelenden Habsburger er toe om, zelfs op dit historisch
moment, « den Koning, die gekomen was om Weenen te bevrijden, om zijn rijk en gansch de christenheid van de dreigende
slavernij te redden » (woorden van Nuntius Bonvisi) te ontzeggen, wat men aan andere koningen nooit toeliet. En dit was
niet alleen een kwestie van étiquette. Reeds bij den slag meende
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het Weensche hof dat Sobieski, om zijn relaties met Hongarijë
uit den tijd van het Poolsch-Fransche bondgenootschap, voor
zijn zoon Jakob aanspraak zou maken op den troon der Arpaden ; en men vermoedde, ditmaal met recht, dat de Poolsche
Vorst voor denzelfden zoon het huwelijk met een Aartshertogin
verlangde, hoewel hem dit reeds gedurende de Alliantie-besprekingen als onmogelijk was voorgesteld. Ten slotte kwam de
invloedrijke Spaansche gezant tusschen beide. Spanje beoogde
een spoedigen vrede met de Turken en een opheffing der Liga
tusschen den Keizer en Polen, opdat de Oostenrijksche Habsburgers hun Spaansche Agnaten in den strijd tegen Lodewijk
XIV krachtiger zouden steunen.
Zoo zag men dan, na den glorievollen Zondag, 12 September
1683, weldra een droevig spel van intriges en nog droeviger
procédé's. Leopold I en Johann Sobieski ontmoetten elkander
voor Schwechat, nadat hun beider ministers twee dagen lang
het ceremonieel hadden behandeld. Beide Vorsten waren te
paard ; ze hielden elkander zorgvuldig in het oog : of ze wel
goed tegelijkertijd hun hand naar hun hoed zouden heffen.
Dan werden er op vriendelijke wijze hoffelijkheden gewisseld;
maar daarna kwetste de Keizer den vadertrots van zijn bondgenoot diep, toen hij den vriendelijken groet van den Prins van
Polen, die met het hulpleger dapper had meegevochten, niet
eens beantwoordde. Het Poolsche leger zelf, gewoonlijk door
zijn Vorst vriendelijk bejegend, werd zeer verstoord op den
Keizer, die, zonder een spier van zijn gelaat te vertrekken, de
veldteekenen en veldheeren, de officieren en soldaten voorbij
reed.
Het gelukte den Nuntius Bonvisi, samen met den pauselijken
privaat-gezant P. Marco d'Aviano, den toestand eenigszins te
redden. Men scheidde tenminste zonder formeelen twist.
Sobieski vergezelde het keizerlijke leger naar Hongarije om
de Osmanen te achtervolgen, hoewel b.v. de Keurvorst van
Saksen, door de houding van het Weensche hof eveneens beleedigd, geërgerd naar zijn land terugkeerde. Men zal het den
Koning van Polen altijd ten goede moeten houden, dat hij zich
zoo gemakkelijk heeft laten paaien. Op zijn schuldlijst toch kan
men niets boeken, behalve de zeer begrijpelijke ijdelheid, waardoor hij vóór Leopold Weenen had willen binnentrekken, om zich
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door de dankbare keizerstad te laten toejuichen. Daarenboven drongen meerdere Poolsche magnaten, die innerlijk de
Fransche partij nog steeds aanhingen, onophoudelijk er op aan
dat hij naar huis zou terugkeeren. En Marysienka, doodelijk
beleedigd om de minachting haar zoon betoond en om haar
teleurgestelde verwachting (zij, niet Sobieski, had dezen zoon
in Hongarije geplaatst willen zien, of hem begroeten als echtgenoot eenex keizersdochter) , zij, de heerscheres over het hart
van den Koning, praamde hem evenzeer den ondankbaren
geallieerde aan zijn lot over te laten.
Sobieski bood weerstand aan al die invloeden. Deze trouw
aan het eenmaal gegeven woord en aan de eenmaal als juist
geziene gedragslijn, is misschien een nog grooter eeretitel
voor den Monarch dan zijn wapenfeiten. Niets vermocht den
strijder voor de christenheid van zijn kamp tegen den Islam
te weerhouden. Noch de tegenslagen, die hij weldra wegens de
tuchteloosheid van zijn troepen in Hongarije te verduren kreeg,
en die zich later op zijn expedities in de Turksche Donauvorstendommen — het huidige Roemenië — nog vaak herhalen
zouden Noch de vijandigheid der Spaansche partij aan het
Weensche hof, die al haar krachten inspande om een einde te
stellen aan den Turkschen oorlog ! Noch de aanlokkelijke
beloften van het Fransche hof ! Noch de invloed van zijn
omgeving; en deze bestond toch alleen uit menschen, die den
Koning lief en duurbaar waren !
Na Weenen
Dertien jaar mocht Johann Sobieski, na zijn overwinning bij
Weenen, nog leven en heerschen ; voor zijn land bleef er geen
resultaat van over. Alle bemoeiingen van den held, vaak na
aanvankelijk mooie resultaten, werden ten slotte nooit met
volledig succes bekroond ; doch dat brengt noch zijn opvattingen, noch hem zelf in het gedrang. Zijne grondstelling, volgens
dewelke Polen op de eerste plaats de Turken als de vijanden
van de westersche beschaving te duchten heeft, is juist. Uit
historisch standpunt beschouwd is het thans duidelijk, dat
Sobieski's staat en volk wel onder de heerschappij van christelijke naburen vervielen, doch van dit zachtere juk was bevrijding mogelijk. Indien echter de Turken over Polen hadden
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geheerscht ; indien zij daarvóór of daarna Weenen hadden veroverd en den weg naar het Westen gevonden, en zelfs, zooals
te verwachten was, Rome verwoest : dan had zoowel Polen
als de geheele christelijke beschaving hierbij een dood gevonden
waaruit geen opstanding meer mogelijk was.
Dat Polen, door die oorlogen verzwakt, er tenslotte zijn
onafhankelijkheid bij inschoot, is een andere kwestie. Daaraan
droeg echter de Koning geen schuld. Zoolang het hem mogelijk
was, had hij zich toegelegd op een grondwetsherziening, die
alleen het rijk uit den ondergang kon redden. Hij trachtte van
Polen een erfelijk koninkrijk te maken met sterke centrale
macht ; hij wilde een goed gevormd leger oprichten. Hij streefde
naar een uitbreiding tot aan de Zwarte Zee : welke heilzame
gevolgen zou deze uitweg voor de latere Duitsch-Poolsche
verhoudingen niet hebben gehad ! Alles tevergeefs. De oligarchen en de breede kringen van den adel, door het buitenland
gesteund en aangehitst, verzetten zich er tegen ; want volgens
de 17e-eeuwsche staatsopvatting beteekende de zwakheid van
een staat de sterkte van een anderen. Om beurten schilderden
de keizerlijke en de fransche diplomatie, als waren zij bezorgde
beschermers van de nationale vrijheden, de « tirannieke »
strevingen van Sobieski op zijn somberste af ; zij verhinderden
den Koning in alles.
Op de vergadering van den Rijksdag moest de oude held,
vermoeid en vertwijfeld, zich de meest krenkende beschimpingen laten welgevallen ; in zijn eigen familie kweekten de vreem
de intrigeerders vijanden en tegenstanders. Zijn tweede zwager
Wielopolski stond aan de spits van een samenzwering ; daarin
was zelfs zijn eigen zoon, zijn lieveling Jakob, betrokken, die
nauwelijks nog den dood van zijn al te lang levenden vader
kon afwachten.
De aanvallen tegen de Turken leden een voor een schipbreuk._
Nu eens ontbrak het krijgsmateriaal ; dan schoot de verkenningsdienst te kort ; dan weer streden de onderofficieren onder
elkander. En terwijl het keizerlijke leger de Osmanen en Hongaren tot diep in de bergpassen van den Balkan terugdrong,
kwam Sobieski weliswaar tweemaal tot in. Moldavië, eenmaal
zelfs dicht bij de Zwarte Zee. Doch telkens mocht hij tevreden
zijn heelhuids te kunnen terugkeeren. Dit hoofdzakelijk wegens
de ontoereikende administratie, en omdat zijn leger niet zoo.
.
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sterk was als men van Polens natuurlijke krachten had kunnen
verwachten ; ofwel omdat hij te laat naar het slagveld kon
oprukken, wat weer aan den krijgsdienst in zijn land te wijten
was. Van Polen mocht men in dien tijd wel een kortstondig
enthoesiasme, doch niet een konsekwent doorvoeren van een
langoverwogen plan verwachten ; terwijl juist daartoe Sobieski
het noodige talent had bezeten. Ofschoon opbruisend en impulsief, had hij toch met ongelooflijke taaiheid aan zijn eigen
inzichten vastgehouden. Pas de dood is hem als een onoverkomelijke hindernis in den weg getreden.
Sedert ongeveer 1690 was de koning ziekelijk. Hij leed veel
aan nieren en maag. Zijn groote zwaarlijvigheid moest zijn
dood bespoedigen ; doch zijn sterk gestel bood lang weerstand.
Met een bewonderenswaardige christelijke gelatenheid droeg Sobieski zijn lot : de ontgoochelingen, de tweedracht tusschen zijn
vrouw en beide jongste zonen eenerzijds en den oudsten anderzijds, de scheiding van zijne teergeliefde dochter, de totale
mislukking van zijn politieke inzichten zoowel naar binnen als
naar buiten, de pijnlijke ziekte
Wat men over zijn wanhoop en geloofstwijfel vertelt, is
kwaadwillige onzin. Tot aan het einde heeft hij zijn geloof en
zijn zelfvertrouwen bewaard. Zijne Marysienka ook hier
werd de waarheid verkracht — stond hem trouw ter zijde en
maakte hem de laatste levensjaren draaglijker. Een aanmoedigend gesprek met zijn vertrouwden hielp den Vorst over zijn
droefheid heen. Hij verkoos godsdienstige, wetenschappelijke,
artistieke onderwerpen. Doch ook aan besprekingen van polibeken aard nam hij tot het einde toe actief deel. Maanden lang
was het inslapen hem onmogelijk ; waterzucht verzwaarde nog
zijne marteling. Men verwachtte het einde, zonder toch aan
een onmiddellijk gevaar te denken ; tot, op 17 Juli 1696, een
eerste aanval van uraemie den koning neersloeg. Voor korten
tijd herwon hij het bewustzijn, juist genoeg om de laatste
Sakramenten te ontvangen. Na een vrome biecht en een
waardig afscheid van zijne omgeving, vond Johann Sobieski,
heldhaftig en christelijk zooals hij op aarde had geleefd, een
smartvollen dood. Geheel buiten zichzelf, had Marysienka haar
man gedurende den doodstrijd verlaten. Men leidde haar als
bedwelmd naar haar vertrekken ; slechts de twee jongste zonen
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weenden bij hun stervenden vader. Toen stortte, « als diepbeproefde koningin en halfdoode dochter, Maria Casimira de La
Grange, de zwaar terneergeslagen weduwe, haar tranen in den
schoot van den eeuwigen Vader; zij smeekte Hem om troost
en opbeuring bij het verlies van haar teergeliefden echtgenoot
en Heer, van onsterfelijke doch immer smartelijke gedachtenis».
Een walgelijk naspel legt de gansche tragiek van Sobieski's
leven bloot. De oudste zoon, wiens karakter men wel psychoanalytisch verklaren doch niet goedpraten kan, weigerde aan
zijn moeder de kleinoodiën, waarmede zijn vader waardig zou
opgebaard worden ; zelfs den toegang tot het koninklijk slot
had hij haar ontzegd (dat hij het lijk niet binnen liet, is hatelijke
overdrijving van Jakob Sobieski's vijanden). Aan de oneenigheid
der nakomelingen viel de troonopvolging van het huis Sobieski
ten offer. Trots aanvankelijk gunstige uitzichten, droeg geen
der zonen van den overwinnaar der Turken de Poolsche kroon.
Geen hunner trouwens had haar waardig gedragen. Het
nageslacht van den held is in de mannelijke lijn uitgestorven ; in de vrouwelijke bloeit ze in bijna alle katholieke
vorstengeslachten : in het Habsburgsch-Lotharingsche, het
Wittelsbachsche, het Wettinische. Uit de zijtakken der familie
leven in Polen nog talrijke vertegenwoordigers : bij het volk, in
den hoogeren middenstand, bij de intellectueelen. Het aandenken
aan den Koning is bij zijn volk in eere gebleven. Met een juist
instinct heeft men de ontzetting van Weenen als de glorierijkste
herinnering bewaard, ofschoon andere overwinningen van
Sobieski van militair oogpunt belangrijker waren. De dapperheid, de vroomheid, de volharding van den Vorst komen bij
Weenen tot uiting. Zijn andere kentrekken, als Vorst en
mensch, hangen meer samen met verstand en gevoel dan met
karakter ; en het volk schat den wil steeds hooger dan verstand
en goedheid. Wij echter mogen bij dezen heldhaftigen kruisridder niet vergeten, dat de persoonlijkheid van Jan Sobieski
heel wat ruimer was dan de vereenvoudigende faam het zou
laten vermoeden. Sobieski was Pool met al de hoedanigheden
en gebreken van zijn volk. Hij kon zich licht begeesteren,
achtte in den strijd voor de hoogste idealen zijn leven gering;
en was toch uiterst levenslustig, onmatig in spijs, drank en
liefde, lichtgeraakt, diep godvruchtig, trouw in zijn vriend-.
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schap, ontoegankelijk voor langdurigen wrok. Hij had zin voor
al het schoone ; teekende, schilderde, bespeelde verscheidene
instrumenten, schreef sprankelende brieven, sprak acht talen
(geen enkele buiten zijn moedertaal volmaakt, doch ook geen
enkele gebrekkig). In alle takken der wetenschap was hij ervaren; hij beoefende met denzelfden ijver jacht en dans, om
zich dan weer aan lectuur over te geven. Wispelturig, van
de meest opgewekte vroolijkheid overgaand tot de diepste
droefheid, vlug van geest, haastig, dikwijls te haastig in zijn
oordeel : een echt Poolsch magnaat, allerbeminnelijkst in zijn
verscheidenheid !
Wat hem echter hoog verhief boven het type dat hij prachtig vertegenwoorde, waren zijn knapheid als staatsman,
zijn consequente trouw aan een idee, zijn ruime blik
door geen hindernis op het dwaalspoor gebracht, zijn bereidvaardigheid tot het offer, zijne miskenning van lamlendige
inschikkelijkheid, zijn onderschikken van het militaire aan het
politieke, zijn zin voor cultuur en staatseconomie, zijn constructieve gaven. Hij had een buitengewoon talent om met
menschen om te gaan en hen te peilen (zijn haastig vonnis
verzwond weldra bij een intiemer contact). Deze stuurman leed
schipbreuk, enkel omdat zijn volk aan binnen- en buitenlandsche
verleiders, aan vreemden en heimelijke intriganten was overgeleverd. Sobieski aan het hoofd van den Franschen staat onder
Lodewijk XIV, of van den Brandenburgsch-Pruisischen onder
de Hohenzollern, Sobieski als keizer : wat had hij niet tot
stand gebracht ! Sobieski aan het hoofd van den Poolschen
staat in zijn bloeiperiode, tot welken luister had hij hem niet
opgevoerd ! Nu echter heeft hij slechts één zaak afdoende
gediend, en hierdoor viel hem onsterfelijke roem ten deel : hij
bracht na een weloverlegd plan de eindbeslissing : de zegepraal,
in uitersten nood, van de christelijk-westersche beschaving op
de oostersche overrompeling. Zoolang de idee, waarvoor hij
leefde en leed, zal voortleven, zal ook zijn naam onsterfelijk
zijn.
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De Nobel-prijs voor een Viaamsch Geleerde
door Dr. L. ELLAUT

Het toekennen van den Nobel-prijs in de geneeskunde en de
physiologie 1938 aan Prof. Dr. C. Heymans van de Geneeskundige Faculteit te Gent, heeft in de lage landen veel vreugde en
fierheid verwekt. Verrast heeft deze bekroning niemand, want
sinds lang werd het luidop voorspeld in de medische kringen
van binnen- en buitenland, dat de hoogste wetenschappelijke
onderscheiding aan dezen noesten en onverwoestbaren werker
en oorspronkelijken vorscher, eens zou te beurt vallen. En
welverdiend is ze wis en zeker, want het is al te bekend dat
het Nobel-comité, onder de candidaten die hem worden aangewezen door de meest vooraanstaande geleerden van de geheele
wereld, een keuze weet te doen die alleen door hooge motieven
wordt geleid en ingegeven.
Voor de Nederlandsche universiteit Gent is het een hooge eer
en voor den laureaat zal het zeker geen otium cum dignitate
worden. Velen zullen nog eens schamper hebben gedacht aan het
gevleugelde woord « le crime contre l'esprit », waarmede een
Belgisch Staatsminister in het parlementair debat over de vernederlandsching van ééne van 's lands universiteiten, meende
den nationalen opgang van Vlaanderen te kunnen remmen.
Och arme !
Het nieuws bracht een oogenblikje verpoozing en opluchting
in den chaos van tegenstrijdige berichten omtrent het krijgsrumoer bij onze buren. Het kan niet verklaard worden als een
blijk van wederkeerig dienstbetoon van neutrale staten en
kleine volkeren, want op hetzelfde oogenblik werd bekend
gemaakt dat de Nobel-prijs 1939 aan den Duitscher Domagk
werd toegekend.
Het ligt niet in onze bedoeling een parallel te trekken of
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een vergelijking te maken tusschen het wetenschappelijk werk
van deze twee geneeskundige Nobel-bekroonden. Al is hun werk
geheel verschillend van inhoud en toedracht, al ligt het zelfs
op een geheel ander terrein — wat duidelijk tot uiting komt
in de tweevoudige benaming van geneeskunde en physiologie,
want Heymans' werk is uitsluitend physiologisch en Domagk's
werk heeft reeds de norm van het geneeskundige bereikt —
toch is het even verdienstelijk en zeer demonstratief voor dit
allerbelangrijkste axioma dat eens door een anderen Nobel-prijs
Ch. Richet (1913) werd geformuleerd « quiconque veut opposer la clinique au laboratoire et le laboratoire á la clinique,
ne comprend rien ni à la clinique ni au laboratoire ».
Noch Heymans noch Domagk zijn geneeskundigen, d.i. clinici,
in den echten zin van 't woord. Zij zijn beiden, en dit is
misschien een nog edeler en schooner taak, de wegbereiders
en de voorloopers van de artsen die hun dagen en nachten
vullen met de verzorging van patiënten en, zooals het heet,
de lijdende menschheid bijstaan. Maar dat deze twee mannen
van het laboratorium die bij middel van het dierexperiment
naar nieuwere inzichten vorschen in de levens- en ziekteprocessen om daaruit nieuwe geneesmethodes op te bouwen,
en dat de eerre reeds de vruchten van zijn ontdekkingen voor
den patiënt kon dienstbaar maken, en dat de andere in de
zuivere sferen van de geneeskundige grondwetenschappen ons
betere verklaringen van tot dusver onopgeklaarde verschijnselen heeft gebracht — dat aan deze twee mannen op denzelfden
dag de hoogste wetenschappelijke onderscheiding te beurt valt,
is naar mijn meening, de allerschoonste illustratie van de onkreukbare eenheid van deze weleer goddelijk genoemde geneeskunde : ars divina medica.
Omtrent den persoon van Domagk is ons weinig bekend;
omtrent de resultaten van zijn levenswerk, dat zoo juist op
een schitterende wijze werd bekroond, weet elke medische
practicus mede te spreken in zeer eenvoudige maar treffende
bewoordingen. Reeds van jaren her heeft deze geleerde, die
veeleer een scheikundige blijkt te zijn, gezocht naar een geneesmiddel dat, zooals weleer Ehrlich (Nobel-prijs 1908) het voor
het bestrijden van de syphilis heeft gedaan, een afdoend wapen
zou zijn tegen de zeer hevige besmettingen van microbieelen
aard. Er bestonden reeds enkele schaarsche medicamenten die

174

GENEESKUNDIGE KRO

IN IE.

een specifieke werking hadden tegenover zekere ziektekiemen,
maar zij bleken al te vaak onmachtig te zijn. Domagk heeft
na lang zoeken — vele honderden medicamenteuse producten
werden geprobeerd, afgewezen, opnieuw synthetisch opgebouwd, getoetst, gesplitst — ten slotte een groep stoffen
ontdekt — sulfanilamiden luidt hun familienaam — die al veel
actiever kiemdoodend werken wanneer zij gewoon langs den
mond worden ingenomen en ook daarbij voor het menschelijk
lichaam onschadelijk blijken. Na de noodige voorzorgsmaatregelen en voorproeven op dieren, werd in het jaar 1935 voor
't eerst op den mensch de proef gewaagd en al dadelijk met
zeer gunstig resultaat bekroond. Tegenover de terecht zoozeer
gevreesde streptokokkenbesmetting zooals b.v. roos, etterige
keel- en oorontstekingen, beenontstekingen, furonkels die al te
vaak een doodelijken afloop hebben, bleek het alras dat hier
een heroïsch medicament gevonden was dat al het tot nog toe
bekende overtrof. Meer was er niet noodig om verder te zoeken
en ook ontstekingsverschijnselen en bacterieele ziekten van
anderen aard aan de proef te onderwerpen. De geneeskundige
vakliteratuur van de laatste twee-drie jaar krioelt van bijdragen allerhande over de werkingswijze van het nieuw medicament en de daarmee bereikte uitslagen. Middelerwijl werden
door Domagk en tallooze anderen uit de vijf werelddeelen,
nieuwe aanverwante stoffen gefabriceerd en bezit men thans
tientallen medicamenten die allen van het eerste product
(prontosil in Duitschland, rubiazol in Frankrijk) afstammen en
waarmede men zoo'n uiteenloopende algemeene of locale besmettingen als nierontsteking, kraambedkoorts, longontsteking,
epidemische hersenvliesontsteking, druiperziekte, zeer voordeelig behandelt en Goddank genezen kan. Zoo'n revolutie in
de geneesmiddelenleer had men nooit te voor gekend ; zij heeft
het aanschijn van de moderne therapeutiek ten eenenmale veranderd en onderst boven gekeerd en ook... vereenvoudigd
(asigillum verf simplex» zeide reeds Boerhaave meer dan twee
honderd jaar geleden).
Met één sprong had, van uit den beperkten en stillen kring
van het laboratorium, het werk van den vorscher de wereld
veroverd en zich door zijn groote degelijkheid weten op te
dringen. Dergelijk succes, binnen een zoo geringe tijdspanne,
is een fortuinlijke gebeurtenis waarvan niet veel voorbeelden
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te vermelden zijn. Het nut en het belang van zulke ontdekkingen
ligt voor de hand en binnen het begripsvermogen van eiken
geneeskundigen leek. Dat het Nobel-comité zulke voortreffelijke
prestatie naar waarde wist te schatten en te beloonen, zooals
destijds ook de ontdekking van de insuline tegen de suikerziekte (1923) en van de leverextracten tegen de kwaadaardige
bloedarmoede (1934) , is een bewijs van den hoogen humanitairen
zin van het Stockholmsche academisch instituut. Het weet aldus
de echte weldoeners van de menschheid voor het gebrachte
werk te vergoeden.
Heel anders is het werk van Heymans dat den Nobel-prijs
van 1938 veroverde. Het kan vergeleken worden met de prestaties van de Nobel-bekroonden van 1937 Szent-Gy&gyi (Hongarije) over de vitamine C, van 1936 Loewi en Dale (Oostenrijk en Engeland) over de humorale overbrenging van den
zenuwprikkel, van 1935 Spemann (Duitschland) over de
embryommire organisatoren, van 1929 Eykman en Hopkins
(Holland en Engeland) over de ontdekking van de vitaminen.
Al deze wetenschappelijke ontdekkingen die veeleer een geheel
levenswerk beteekenen dan één enkele ophefmakende ontdekking, betrekken hun grootste verdienste uit het feit dat zij
bouwmaterialen vormen voor de menschelijke biologie. Het
verband met de geneeskundige praxis is hier niet onmiddellijk
zichtbaar, alhoewel in een nabije of verre toekomst toch zal
blijken of reeds gebleken is, dat zij voor de therapie niet
vruchteloos geweest zijn. De beoefenaars van de biologische
wetenschappen zijn evenwel geen menschen die zich in den
ivoren toren van hun laboratorium hebben afgezonderd en het
contact met de clinici hebben verbroken — een spuiter noemde
de eersten de aristocraten, de laatsten de democraten van de
geneeskunde — maar mannen die door hun geestelijken aanleg
meer in stille studie en proefondervindelijk werk naar de diepste
gronden zoeken en den oorsprong en de modaliteiten van het
leven en de ziekten trachten op te sporen. Zij zijn de onbaatzuchtigen bij uitnemendheid die zonder berekening alleen genot
en voldoening vinden in het streven naar waarheid en inzicht
in het wezen van de levensverschijnselen. Velen onder hen
slijten daar een leven van vereenzaming, onbekend aan de
massa die ze aankijkt met de groote oogen van de verbazing.
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Rijk wordt men gewoonlijk niet met laboratoriumwerk en zware
dagen van ontbering hebben velen gekend, vooral in het begin
van hun loopbaan.
Ook deze wroeters in de stilte wil het Nobel-comité in
dankbare vereering met haar schenking indachtig zijn. En dat
heeft het op een schitterende wijze voor onzen landgenoot
Prof. C. Heymans gedaan. Eigenlijk heeft het hier ook vader
Heymans in den zoon bekroond. Vader Heymans was de eerste
rector van de destijds voor één derde vernederlandschte universiteit van Gent ; hij sprak er de eerste Nederlandsche rectorale
rede uit en zegde dit memorabele woord, bij een andere gelegenheid, dat de Nolf-universiteit schoenlapperswerk was. Deze zeer
oorspronkelijke man en weergalooze professor heeft destijds,
zoowat vijftig jaar geleden toen de nieuwere experimenteele
geneeskunde in ons land, naar het voorbeeld van Duitschland
vooral, zoo'n geweldige vlucht nam, ten koste van reusachtige
moeilijkheden en werk, een wetenschappelijk centrum gesticht
te Gent dat sinds jaren vooraan staat en thans de meest
schitterende uiteindelijke bekroning ontvangt vanwege de geneeskundige autoriteiten. Reeds in 1893 stichtte hij met Gley
de « Archives Internationales de Pharmacodynamie et de
Thérapie » waarvan nu 62 banden verschenen zijn.
In dit midden van hard labeur en harde tucht, want vader
Heymans was onverbiddelijk in zijn kritiek en onverzettelijk
waar het op werken en experimenteeren aankwam, dagen en
nachten aan één stuk als 't moest, werd de zoon Corn. Heymans
opgeleid. Deze is ook naar den geest de zoon van zijn vader en
het komt aan velen voor dat deze Nobel-bekroning ook den
vader vereert want beiden zijn onafscheidbaar en 't werk van
den zoon is de logische voortzetting van' den arbeid van den
vader.
Onder de leiding van vader Heymans en onder de leiding van
C. Heymans werden tal van leerlingen gevormd die thans leerstoelen bekleeden in Europeesche, Amerikaansche, Afrikaansche en Aziatische universiteiten. Het uitstralingsvermogen van
het Heymans-laboratorium is steeds zeer groot geweest en zijn
wetenschappelijke prestatie zeer hoog : de zoon alleen, en hij
is slechts 47 jaar oud, heeft zijn naam geschreven boven 245
wetenschappelijke bijdragen in alle wereldtalen en in alle vaktijdschriften ; een niet onbelangrijk procent daarvan verscheen
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in het Nederlandsch en waren bestemd om de vruchten van
zijn onderzoekingen nader tot de Nederlandschtalige medici te
brengen : zoo onderhield hij bestendig het contact met de
mannen van de geneeskundige praxis die overigens nooit op
hem te vergeefs beroep deden voor spreekbeurten of zelfs voor
gewone vulgarisatievoordrachten. Prof. C. Heymans was de
eerste voorzitter van de « Vlaamsche Vereeniging tot Bevordering van de Geneeskunde » tot wier oprichting en goede
standing hij in hooge mate heeft bijgedragen. Alle moderne
hulpmiddelen heeft hij aan zijn onderwijs dienstbaar gemaakt
en, met zijn voornaamsten medewerker Prof. J. Bouckaert,
schreef hij een handboek over de geneesmiddelenleer en werkt
hij thans aan een groot Nederlandsch leerboek over de physiologie dat in samenwerking met zijn vakgenooten uit Noord en
Zuid wordt uitgegeven.
Het hoofdthema van C. Heymans' levenswerk behandelt de
physiologie van den bloedsomloop en de ademhaling en het is
voor de ontdekking van zekere eigenschappen van de aorta en
den sinus caroticus (een zakvormige uitstulping in den wand
van de groote halsslagader, gelegen aan de splitsing van dit
bloedvat in zijn twee hoofdstammen) dat hem de Nobel-prijs
.1938 voor de physiologie en de geneeskunde werd toegekend.
De ontwikkeling van zeer belangrijke wetenschappelijke leerstellingen in verband met den bloedsomloop die ten slotte een
merkwaardig geheel van biologische feiten aan het licht brachten en een inzicht gaven in de functie van hart en bloedvaten,
ging gepaard met het uitbouwen van vernuftige technieken.
De merkwaardigste was wel deze van den gekruisten bloedsomloop die bij den hond werd verwezenlijkt : de Heymans'
slaagden erin een geïsoleerd hondshoofd in het leven te behouden dat alleen door een paar zenuwen met zijn romp verbonden
bleef en zijn bloed ontving van het hart van een anderen hond.
Door allerhande fijne kunstgrepen konden ze zelfs drie honden,
alleen met hun zenuwen en bloedvaten zoodanig verbinden, dat
het op elk oogenblik mogelijk werd een of ander orgaan in- en
uit te schakelen naar believen en naar gelang van de noodzakelijkheden van het experiment. Aldus kon de inwerking van
zekere stoffen op het hart worden bestudeerd door het openen
en sluiten van kraantjes naar willekeur, en als het ware door
een druk op een knop, het in vitro naar het in vivo worden
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verplaatst. Zoo bleek b.v. een hondshoofd, dat van den romp
was afgescheiden, nog te reageeren en zijn ooren te spitsen bij
't hooren van een hem bekende stem. Deze proeven hebben
de velen die ze zagen in bewondering gebracht door hun
correcte uitvoering en door de tallooze nieuwe gegevens die
zij verschaften. Uit de manueele vaardigheid groeiden aldus
nieuwe biologische doctrines.
Heymans' oorspronkelijkste bijdragen tot de physiologie
gelden de speciale gevoeligheid van zekere zones van de wanden
der groote bloedvaten tegenover scheikundige prikkels : t. w.
de regeling van de ademhaling en den bloedsomloop door centripetale zenuwbanen die van uit deze zones de hersenen bereiken. Ook daarvoor moesten nieuwe technieken uitgewerkt wat
alweer vele jaren van materieele zorg en een ontzaglijk kapitaal
aan wilskracht en geduld opeischte.
De dierproeven, door J. F. Heymans en C. Heymans ontworpen en gerealiseerd, toonden aan dat de verhooging van den
druk die binnen de bloedvaten heerscht ter hoogte van den
grooten aortaboog, om zoo te zeggen spontaan d.i. reflectorisch
de werking van het ademcentrum vertraagt, terwijl de verlaging van den bloedsdruk in hart en aorta, weerom reflectorisch,
de werking van het ademcentrum verhoogt. Deze proeven
brachten ook het nieuwe feit aan het licht dat deze gevoelige
bloedvatenzone hare bijzondere ontvankelijkheid te danken
heeft aan de scheikundige samenstelling van het bloed; het is
deze samenstelling van het bloed die de vaatgevoelige zenuwuiteinden van de aortische streek prikkelt. De prikkel wordt
aan de hersenen overgeseind door speciale zenuwbanen die door
Heymans duidelijk werden beschreven en gelocaliseerd.
Zekere strooken uit de groote bloedvaten bezitten dus een
speciale gevoeligheid die hun toelaat prikkels op te vangen
precies zooals de huid, het netvlies van het oog of het slakkenhuis van het oor. Deze gevoelige zones verkrijgen aldus een
gelijksoortige beteekenis in het organisch leven van het individu
als voorheen alleen aan de periphere gebieden van het zenuwstelsel werd toegeschreven : hun gevoeligheid is een zeer
bijzondere. Niet tegenover het licht of de temperatuur zijn zij
gevoelig, maar tegenover de schommelingen van den bloedsdruk, het zuurstof- of koolzuurgehalte van het bloed en talrijke
pharmaceutische producten.
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Deze hoofdschotel van Heymans' werk heeft een geheel nieuw
terrein ontgonnen en opent vergezichten op nieuwe behandelingsmogelijkheden. Voorloopig ligt zulks nog niet binnen het
bereik van de klinische toepassingen, maar de ervaring met
andere al te theoretisch gewaande ontdekkingen, heeft geleerd
dat het jaren kan aanloopen vooraleer van uit andere laboratoria en langs heel andere wegen, plots een licht opgaat dank
zij nieuwere onderzoekingen en dat ten slotte de therapie met
alles zeer gebaat is. Zoo verging het o.m. met Laguesse die,
vijf en twintig jaar vóór de ontdekking van de insuline, had
beweerd dat de alvleeschklier een stof afscheidt ; ze werd ontdekt door twee physiologen en heeft thans duizenden diabeteslijders het leven gered. Laguesse was geen clinicus, Banting
en Mae Leod evenmin.
Een laatste reeks werken van Heymans en zijn medewerkers
loopera over het ontstaansmechanisme van den hoogen bloeddruk. Zoo zagen zij o.m., door het wegsnijden van de zenuwen
en van den sinus caroticus, hypertensie bij de proefdieren
ontstaan die dan ook onder al haar aspecten werd bestudeerd.
Thans staat zijn laboratorium onder hoogspanning en wordt
druk geëxperimenteerd om een beter inzicht te verkrijgen in
de hypertensie van renalen oorsprong. Het zou blijken dat
deze bloeddruk o.m. zou toe te schrijven zijn aan zekere stoffen
die door de nier worden opgebouwd en in de bloedbaan gestort.
Hier zal wellicht ook een vruchtbaar veld worden ontgonnen
en, wie weet, een tipje worden opgelicht van den zwaren sluier
die dit onafzienbaar hoofdstuk van de menschelijke ziekteleer
bedekt.
God geve dat de nog onaangetaste werkkracht van den
Nobel-laureaat en zijn toegewijde medewerkers van het J. F.
Heymans-instituut der Gentsche universiteit, in volle actie
blijve en dat zij nog veel schoons en goeds ontdekke. Zoo diene
hij de medische wetenschap, zijn Alma Mater, zijn land en de
mensehheid.
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Hans Memling
door A. HERNOULD
Ter gelegenheid van de Memling-tentoonstelling te Brugge
werd over dezen schilder veel geschreven. Meestal belichtte
men slechts één zijde van zijn talent ; in onderstaand opstel
hebben wij getracht het zoo volledig mogelijk voor te stellen.
Zijn leven
Over het leven van dezen Brugschen meester is, in de allerlaatste jaren pas, door ijverige archievenstudie het voornaamste aan het licht gebracht.
Memling is afkomstig uit het keurvorstendom Mainz, en wel
uit Seligenstadt, een stadje ten Zuid-Oosten van Darmstadt.
Wellicht hebben zijn voorouders in het nabijgelegen dorpje
Mtimlingen gewoond. Omstreeks 1433 geboren, is hij, langs
Keulen om, naar de Zuidelijke Nederlanden overgekomen rond
1450. Klaarblijkelijk is hij dan te Brussel in de leer geweest
bij Meester Rogier van der Weyden (1). Reeds vóór 1453 zal
hij te Brugge in de schildersgilde zijn opgenomen, daar de
oorkonden der gilde, van dat oogenblik af bewaard, nergens
zijn opneming vermelden. In 1465 werd hij in dezelfde stad
als poorter ingeschreven. Andere oorkonden constateeren nog
zijn aanwezigheid aldaar tusschen 1478 en 1491. Véér 1480
huwde hij met Anna de Valkenaere (overleden in 1487) ; bij
zijn dood in 1494 liet hij drie onmondige kinderen achter.
Memling was niet de eenige die naar het rijke Vlaanderen
verhuisde : Jan van Eyck was uit de omstreken van Maaseik
naar Brugge overgekomen ; zoo hadden ook de Noordnederlanders gedaan Pieter Christus, Dirk Bouts, Hugo van der
Goes ; in 1483 volgde nog Gerard David. Talrijk ook waren de
Duitschers, die in Vlaanderen in de leer, daarna naar hun vaderland terugkeerden. Memling echter bleef ; hij werd de uitgesproken meester der schilderkunst te Brugge. Immers Rogier
(1) Argumenten hiervoor bij M. Friediiinder, Die Altniederliindische
Malerei VI, 16-21.
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was overleden in 1464 ; Van der Goes was werkzaam te Gent
tot in 1482, en Pieter Christus, die ook te Brugge arbeidde,
was een te onpersoonlijk navolger van Van Eyck en van Rogier,
om naast Memling geplaatst te kunnen worden.
Dat Memling te Brugge hoog in aanzien stond, bewijst o.m.
het feit dat hij onder de 142 personen der stad gerekend werd
die de hoogste belastingen betaalden. Zijn schilderijen genoten
bij de burgers dus hooge waardeering; ook werkte hij voor rijke
Italiaansche en Engelsche kooplieden, o.m. voor de agenten
der Medici, voor de Tani en de Portinari uit Florence.
In de negentiende eeuw was Memling de eerste der Vlaamsche
meesters dien men terug ontdekte. Voor enkele tientallen van
jaren werd hij door critici en anderen verguisd ; thans heeft
men hem weer naar waarde leeren schatten.
Zijn werk
Toen Memling te Brugge aankwam, bloeide daar reeds een
schilderschool, die met Van Eyck een toppunt had bereikt.
Memling heeft zich de verworvenheden van zijn voorgangers
te nutte gemaakt; hij heeft ze, samen met de liefelijkheid, het
kenmerk der oude Keulsche school (2) (van zijn verblijf te
Keulen meegebracht (3) ), tot een eigen stijl verwerkt.
Van Van Eyck, via Rogier, leerde hij het realisme, het landschap als achtergrond, de zorgvuldige uitvoering. Van hem
heeft hij nog den groepenbouw, de rijke tapijten, en het baldakijn dat dikwijls boven een tronende Madonna is opgehangen (4). Zelf bracht hij verbetering in het perspectief en een
nieuwe opvatting van het landschap. Meer nog dan zijn voorgangers slaagt hij best in het kleine schilderij (5) , in het
uitbeelden van een rustige stemming.
(2) Cfr. De Keyzer, Kunstgeschiedenis, 205. Memling was bloedverwant
van den Keulschen meester van het Marialeven, met zien hij gelijkenis
vertoont. Friedl. Ibid., 48.
(3) Op het Ste-Ursula-schrijn herkent men de gebouwen van Keulen;
gebouwen van Bazel of van Rome kan men, op de respectievelijke
paneelen, niet ontdekken.
(4) Hoe Memling alles van de XV eeuw vereenigd heeft, leze men
bij Knuttel, De Nederlandsche schilderkunst van Van Eyck tot Van
Gogh, Amsterdam, 1938, 79.
(5) Dit geldt ook voor Van Eyck : « In de Zingende Engelen van het
altaarstuk te Gent is alles gelijkmatig uitgevoerd : men zou kunnen
zeggen een miniatuurkunst die op grooteren maatstaf is gebracht sf;
(A. Philippi, Groote meesters der schilderkunst).

.

iS2

KUNSTKRONIEK

Hij verschilt vooral van Jan van Eyck door de behandeling
van het licht. Deze laatste liet het licht gewoonlijk uit een
zijvenster vallen (6) , waardoor hij de fijnste schakeeringen
van licht en donker — zij het meestal slechts in de hoeken —
op het doek kon laten spelen. Hierdoor verkregen zijn schilderijen een overweldigende pracht en glans. Memling houdt niet
van dit lichtspel ; bij hem is het licht overal even sterk, zonder
schaduwen. Dit geldt ook voor het altijd zonnige landschap,
altijd in lentelicht. Zoo hoort het bij de eeuwige blijheid, die
door al zijn werken heenstraalt.
Dat effene, gelijkmatige licht heeft Memling volkomen met
figuren verbonden. Daarom is zijn kunst zoo rein, zoo omzweefd
en doordrenkt van reinheid.
Het is niet te verwonderen dat hij van Van Eyck geen
sterkeren invloed heeft ondergaan ; deze kunst immers was te
rijk en te grootsch : de navolgers er van (men denke aan
Pieter Christus en aan Luis Dalmau) kunnen slechts ontgoochelen.
De kunst van Rogier van der Weyden daarentegen, Memling's
leermeester, die vooral met lijnen werkte, was veel gemakkelijker te kopieeren en daardoor veel meer expansief (7). Bij
hem treft ons overal een gevoelvolle behandeling van de lijn
en een kunstvol in elkander vlechten der beweging. De kleur
is meestal grauw en zeer dun. Hij zoekt het vrije glijden der
beweging in de ruimte. Zijn schilderijen zijn van een « neutrale
en lichtlooze klaarheid » (8). Van hem nam Memling de dunne,
doorschijnende kleur over, de compositie en de voorstelling der
ruimte (9). Van hem ook het plaatsen der figuur, zonder voorgrond, onmiddellijk voor den toeschouwer. Het duidelijkst
bemerkt men dat in de vrij vroeg geschilderde tronende Madonna te New-York : zonder moeite herkent men de hoekige
activiteit en de heftigheid van Rogier.
Memling's aard kwam echter met dien van zijn meester niet
overeen. 'Rogier was een tragische, diep bewogen natuur;
Memling kalm en rustig, een contemplatieve. Hierin is hij ook
het kind van zijn tijd. De veroveringslust was met den dood
(6)
(7)
(8)
(9)

Typisch in dit opzicht is de zgn. Madonna van Luca.
Friedliinder, o.c. II, (86-)89.
Ernst Heidrich, Altniederitindische Malerei, 23.
Frieditinder, o.c., VI, 49.
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van den laatsten Boergondiër (1477) tot bedaren gekomen, en
juist hier begint de groote periode van Memling (hoogtepunt 1479). De menschen verlangden alom naar vrede. Wel
kwam Brugge nog in opstand tegen Maximiliaan (1488) , maar
alleen om verdere oorlogen te voorkomen. De hoogere burgerij
vooral, waarin Memling verkeerde, verlangde naar rust. Bovendien begon de stad reeds te kwijnen door de verzanding der
haven ; met de stad en den handel kwijnden de burgerij en de
vreemde koopmansgeslachten. In dat milieu rijpte onze schilder (10). Zijn kunst werd vrijer, de behandeling van den vorm
afgerond en vloeiend. Hem kenmerkt een nooit falende evenwichtigheid, de bevalligheid der verschijning, de klare en
harmonische indeeling der vlakken, de zekerheid van toets, die
ook onveranderlijkheid met zich bracht. Hij is geen uitvinder,
geen vernieuwer : nergens vernieuwt hij zijn procédé of zijn
typen ; al zijn werken weerspiegelen een hooger evenwicht.
Aldus is hij de schilder bij uitnemendheid van vrede en zachtheid geworden ; aldus werd zijn kunst, naar het woord van
Wies Moens, « een lyrisme van jeugdige gelukzaligheid ».
Van Van der Goes, met wiep hij wel in betrekking zal geweest zijn (11) , onderging hij geen merkbaren invloed. Alleen
werd door den Heer Hulin opgemerkt dat in een zijner vroegste
werken — het mansportret te Frankfurt — de hooge muts
voorkomt, die wij bij Van der Goes zoo dikwijls aantreffen.
Dit is echter een alleenstaand geval. De dramatische kracht
van Van der Goes strookte ook niet met Memling's zachtheid
en liefelijkheid; bovendien was de invloed van Van der Weyden,
voor den van nature standvastigen schilder, reeds voldoende
geweest.
In de algemeen gangbare voorstellingen heeft hij het lyrisme
en de sierlijkheid gebracht, die hem een eigen plaats verleenen
in de Vlaamsche schilderschool. Gedurende zijn heele loopbaan
nam hij ongewijzigd die plaats in : steeds bewaarde hij de
zachte stemming, steeds schemerde de compositie van Rogier
door ; steeds bleef de schildering even doorzichtig. Alleen aan
het einde van zijn leven bemerkt men, vooral in het aanbrengen
(10) Cfr. het artikel van Charles Bernard in L'Indépendance, 4-10-39 :
« Le vrai visage de Memling ».
(11) Beide meesters moesten in 1468 de Boergondische feesten te
Brugge opluisteren. Beiden schilderden voor de Portinari.
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van versieringen, Italiaansche invloeden. Dat is waarschijnlijk
te wijten aan zijn omgang met Italiaansche kunstliefhebbers te
Brugge, die veel bij hem bestelden.
Memling's Madonna's
Inzonderheid is Memling de schilder der Madonna ; én door
het groote getal dezer schilderijen, én door hun artistieke
kenmerken.
Het type der Madonna is steeds hetzelfde. Het is niet naar
de natuur gevormd ; wél naar een beeld, dat vele afbeeldingen
van vroegere meesters in hem hadden doen ontstaan (12).
Hierdoor is de Madonna aan al het aardsche ontheven. Jan
van Eyck had het menschelijke in het goddelijke gebracht; hij
Memling zijn de Madonna's, hoe reëel ook, bovenaardsch, goddelijk. Tevens hebben zij nog veel van de « ámes pures », zooals
Taine de Madonna's der Keulsche school noemt (13). Te Keulen
was de godsvrucht tot Onze Lieve Vrouw, evenals te Brugge,
alom verspreid. De Keulsche Madonna-uitbeelding, zooals
Memling haar gekend moet hebben, was grondig gewijzigd door
Stephan Lochner, die onder den invloed der Vlamingen het
nieuwe realisme met het mysticisme verbond (14).
Verwijlen wij even bij de bekende « Lieve Vrouw met den
appel ».
De Madonna is nog frontaal gezien ; zij staat onmiddellijk
vooraan, zonder voorgrond, zonder aanduiding van perspectief.
Alleen zien wij het kind op een kussen rusten. Het voorhoofd.
der Lieve Vrouw is breed, de trekken ovaal en lang, zoodat
zij irreëel schijnen ; de mond is van de uiterste fijnheid. Het
geheele gelaat doet bovenaardsch sereen aan. Opmerkelijk is
de driehoeksbouw der figuur : de mantel valt in regelmatige
schuine lijn van het hoofd tot op het tapijt dat onder het
kindje ligt. Hierdoor verkrijgt het geheel een opgaanden zwier,
waarin ook het kind, totaal binnen de begrenzing van den
mantel gehouden, is opgenomen. Het samenvallen van het licht
krullende haar op de borst maakt het hoofd nog meer ovaal
en gotisch. Toch wordt de opgaande lijn daardoor niet verbro(12) Zie Friedander, o.c., VI, 53.
(13) Philosophie de l'art, II, 18.
(14) In «Memling» geeft G. Bazin een goede schets van dezen ontwikkelingsgang.
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ken; wel gaat de aandacht eerder naar het hoofd der Maagd,
dan naar het kind, waarvan het kleurenvlak niettemin nog sterk
in het Gog valt. Aldus is binnen den genoemden driehoeksvorm
een heldere en sterke eenheid ontstaan. De gouden stralen, die
van het hoofd der Maagd uitgaan dragen weer het hunne bij
om het geheel te verheff'en.
De transparante roode kleuren harmonieeren met de roze
huidkleur van het Jezuskindje, van de handen en van het
hoofd der Lieve-Vrouw. Het blauw van het kleed, getemperd
door het gouden, met parels bezette kraagje, door den rood-engouden appel, en door het over het kleed neervallend haar,
vormt met den rooden mantel een zeer aangenaam contrast.
Talrijk zijn de realistische trekjes : de appel, het wapen en
de versiering in de vensters; daaronder links de spiegel, die
de Madonna en den geknielden donateur weergeeft. Men merke
oak het smalle landschap op, door de kier van het Iinkerluik,
en, door het rechterluik, en het geheele landschap waarop we
verder terugkomen (15).
De Madonna's van Memling zijn zeker de meest maagdelijke
van geheel de Westeuropeesehe kunst, Zeker, zij hebben de
zachte, doorschijnende kleur van het vleesch, maar de geheele
(15) Ziehier hoe FriedUinder, in geciteerd werk VI, p. 36, dit schilderij
beschrijft : «Betrekkelijk groote halffiguur, licht lokale kleur, koel, ietwat
stoffig rood, een perzisch tapijt en een met brokaat bewerkt kussen onder
op de om1ijsting. Ret madonna-hoofd recht v66r den toeschouwer, een
weinig geneigd, met zuiver geronde wangen. Het gezonde bruinachtige
vleesch krachtig gemodeleerd, vooral de hand der Madonna die den
bolronden appel vasthoudt. Psychologisch toont zij sereniteit en waardigheld, maar ook een kommervollen, [onkvrouwelljken en lichtgekrenkten
blik. Het kind noch grillig, noch dof en gesloten, veeleer in een gewonen
gemoedstoestand, die aan uitdrukkingsloosheid grenst. De Moeder houdt
het vrij moeilijk zittende kind v66r zlch: nergens komt het buiten de
omtrekken van den rooden mantel der Madonna. Ret opstellen van de
figuur in het beeldvlak is zeer geslaagd, Het DOg glijdt over de gebogen
omtreklijnen, de afgeslepene llchamen, zonder op uitsprong of hoeken te
stooten, Van den accentloos gladden vorm gaat een ontspande, aangename rust en een gelijkmoedig behagen uit. Bij vergelijking is de figuur
gevuld; interessant is de halffiguur, karakteristiek voor het tijdperk en
de ontwikkeling. De ruimte achter de Madonna is rijk ultgebeeld. De
Madonna behoefde weliswaar deze ruimte niet en kon ook op een
neutralen achtergrond, ja zelf's op goudgrond staan. De kamerwand
bestaat uit geopende en gesloten vensters (met een uitzicht op het land),
verder uit glasbeschildering en uit een ronden spiegel, waarin Maria van
achteren en de donateursfiguur van den anderen vleugel in profiel gezien

worden. »

KUNSTKRONIEK

186

verschijning heeft niets lichamelijks. Verschaeve (16) heeft
de aandacht getrokken op deze uitnemende maagdelijkheid der
Lieve Vrouw, die het kind wel innig liefheeft, maar zonder
lichamelijke hartstocht. Zij houdt het slechts vast met de
vingertoppen, als was zij bang het aan te raken. Men zou
meenee dat het kind niet het kind is van haar bloed. Zij is
wel teeder ; maar zij lijkt niet de moeder, zij blijft maagd.
Vrede ligt in haar oogen, de zwarte, diepe maagdenoogen. Er
ligt oneindigheid in die oogen, die niet zien, maar die den
beschouwer meevoeren naar een sfeer aan de overzijde van
deze werkelijkheid. In haar maagdelijkheid is de Madonna
alleen; zij rijst boven al het aardsche uit. De glanzende kleuren
van haar gewaad, in tegenstelling met de veel donkerdere van
den daarnaast afgebeelden donateur, doen die eenzaamheid, in
al haar grootheid, nog sterker uitkomen. En bij dit alles is
Memling kalm ; zonder het onstuimige gevoel dat Rogier b.v.
bij zulke schilderijen zou bezield hebben. Hij bezat dien vrede
van het hart, waarmee hij het grootste dat er geschiedde, het
ontzagwekkende geheim van de menschwording, begreep en
met de uiterste sereenheid weer kon geven.
Die stemming wordt nergens verstoord. Alles op het schilderij maakt haar nog inniger : het landschap onder een jeugdige zon, het doorschijnende licht van het interieur, de biddende
Maarten van Nieuwenhove op het zijluik.
De laatste Madonna's, vooral die uit het Uffizi te Florence,
vertoonen duidelijk Italiaanschen invloed (17). Hier is de
H. Maagd omringd door heiligen en engelen (Angelico) , engelen spelen muziek (Bellini) , er zijn versieringen aangebracht
van bloemslingers en putti (Mantegna). Toch blijft de Vlaamsche werkwijze overwegend : de natuurlijkheid, het realisme in
de figuren en in de détails, in de tapijten en baldakijnen, in
de transparante schildering.
Het portret en het landschap
Memling was niet alleen de schilder der Madonna, hij was
ook een begaafd portretschilder. Onder de Vlaamsche primitieven heeft Memling ons het grootste getal portretten na(16) Uren bewondering V.
(17) Hiervoor zie men vooral : Dr. W. Rothes, Hans Memling und die
Renaissance in den Niederlanden,
.
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gelaten, en deze behooren tot de allermooiste. Van Eyck
had rauw-realistische portretten geschilderd, geweldig en
onovertroffen in hun gelijkenis met het model. De portretten
van Rogier van der Weyden daarentegen zijn bijna een zuivere
weergave van de ziel ; zij weerspiegelen de wilskracht, de
hardheid, het diep religieuze gevoel, die hij, uit zichzelf, op
het model overdroeg. Bouts was een ontleder, die de spieren
telde en de beenderen in het gelaat te scherp liet uitkomen.
Memling daarentegen, veel zachter van aard dan Van der
Weyden, niet een ontleder als Bouts, noch een vernieuwer als
Van Eyck, rondt de trekken af, idealiseert ze min of meer, legt
waaardigheid in de gelaatsuitdrukking, waaronder toch nog
steeds het individueele zichtbaar blijft. Deze idealiseering vloeit
voort uit zijn procédé, waarbij hij eerst naar het model teekende, en daarna deze teekening vrij uit het hoofd overschilderde, zoodat hij veel vrijheid bekwam voor zijn fantasie (18).
Gewoonlijk schildert hij alleen het hoofd, in heldere kleuren,
en het bovenste gedeelte van de borst in donkerder tonen. Dit
beslaat bijna het geheele schilderij. De omlijsting snijdt meestal
de schouders en den top van den hoed. Het gezicht is een
weinig gekeerd, voor de drie vierden zichtbaar. De afgekeerde
helft is in raccourci gezien. De handen, gewoonlijk gevouwen,
rusten op de omlijsting; meestal is er slechts ééne zichtbaar.
Steeds komen zij met de gelaatsuitdrukking overeen, fijn en
rustig, nergens gewrongen. De laag verf is hier vooral uitermate dun en doorschijnend, zoodat dikwijls zelfs nog de trekken
van het zilverstift zichtbaar zijn.
Met voorliefde schildert hij mansportretten, die ook door
de vreemde kooplieden talrijk bij hem besteld werden. In deze
stukken is hij ook veel realistischer dan in het vrouwenportret.
Men denke bijvoorbeeld aan den man met den gebroken neus,
uit den Haag, of aan den man met de munt, uit Antwerpen,
zijn beste portret misschien. Een krachtige uitdrukking ligt
in dit donkere gelaat, trotsch kijken de bruine oogen, de haviksneus doet aan een onvermurwbaren geldduivel denken. Daarom,
en om het oude muntstuk, denken wij eerder aan een hartstochtelijk verzamelaar dan aan den medailleur « de Candida ».
Door den bouw van het portret trekt Memling de aandacht
(18) Friedltinder, o.c., VI.
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op het gelaat, meer nog dan Rogier die bijna altijd halffiguren
schildert. Hierdoor zou de Bruggeling meer nadruk leggen
op de psychische gesteltenis van het model, indien hij deze
niet verzachtte door het landschap van den achtergrond. Dit
landschap, steeds frisch en vreugdig, verspreidt den totaalindruk, zoodat men onwillekeurig zijn stemming met die van
den afgebeelden persoon vereenigt. Men kan dit constateeren
op de diptiek van Maarten van Nieuwenhove.
Bij de uitbeelding van dezen rijken burger, later burgemeester van Brugge, is Memling zeer realistisch. De voorgestelde
jongeling lijkt wel niet verstandig; hij is echter zeer godvruchtig, zijn houding zeer eerbiedig. « In de vaste houding der
aanbidding komt Memling tot de grootste richtingszekerheid
en geslotenheid der compositie » (19).
De grootste verdienste van deze diptiek, de Madonna met den
donateur, is de samenhang tusschen beide deelen. Het eerste
paneel geeft een bovenaardsche voorstelling, het tweede een
aardsche verschijning, door donkerder kleuren (donkerbruin en
zwart) aan de eerste ondergeschikt. Dezelfde atmosfeer in de
kamer en over het landschap maakt beide deelen onscheidbaar;
door den spiegel van het rechtsche schilderij warden zij nog
meer versmolten. Zoo is deze diptiek de uitbeelding geworden
van het menschelijke met het bovenaardsche vereenigd.
Onscheidbaar van het portret en van al Memling's werken
is het landschap, waarvan hij werkelijk een vernieuwer is. Het
is zeer fijn, perspectivisch volmaakt, tusschen twee pijlers, doorheen een venster, of naast een portret aangebracht. Meestal
vertoont het een slingerweg, die soms de aandacht van plechtige groepen afleidt en het oog rusten laat in de frissche verten.
Daar vinden wij dikwijls gedeelten van een stad, zeer nauwkeurig afgewerkte huizen, een ruiter op een schimmel, wandelende menschen.
Voor de eerste maal krijgt, in de schilderkunst van het
Noorden, het landschap een vrij zelfstandige rol toebedeeld :
een plaats waar de ziel vrij kan droomen. Gevoel en stemming
zijn steeds dezelfde : rust en licht. Bij Van Eyck was het
landschap misschien nog fijner geschilderd, maar het miste
gevoel, het was zuiver naturalistisch uitgewerkt. Bij Memling
(19) Friedltinder, o.c. VI, 46.
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is reeds aanwezig wat Titiaan doorvoeren zou tot het « heroïsche landschap » : het landschap dat deelneemt aan de gemoedsbeweging der figuren.
De groepschildering
Nog vrij talrijk zijn de groepschilderingen die ons van
Memling overgebleven zijn. Slechts enkele zullen wij bespreken.
In de groepschildering toont Memling steeds den invloed
van Rogier ; hij bezit echter glanzender kleuren dan zijn leermeester. De vormen van Rogier rondde hij af, maar tornde
aldus ook aan diens verkregen geestelijke eenheid. In de kleinere
groepstukken, het Floreins-altaar te Brugge b.v., is hij op zijn
best. Reeds had hij omstreeks 1470 een dergelijke aanbidding
der koningen gemaakt (thans in het Prado) ; daarmede vergeleken vertoont het Floreins-altaar, negen jaar later ontstaan,
een veel geringeren invloed van zijn voorganger. De Madonna
is nog frontaal gezien, maar haar handbeweging is reeds vrijer.
Ook lijken de personen inniger verbonden. De vormen zijn
minder hoekig, de beeldvlakken meer samengenomen. Prachtige
donkere stoffen geven den toon aan. De halsdoek der LieveVrouw, het doek waarop het Jezuskindje rust vertoonen Memling's karakteristiek wit, dat met diepe innigheid de waardige
blauwe verschijning der Maagd omgeeft. De kleederen der
koningin zijn donkerrood, roodbruin en lichter blauw. Zij zijn
met goud bezet ; alles vervloeit tot een mat-glanzende eenheid.
Ziehier hoe M. Duchateau de kleuren van dit schilderij beschrijft : « Opnieuw verschijnt nu het rood. Want de koningen
uit het Oosten dragen geen goud, geen wierook en geen
myrrhe. Zij offeren het rijke, geurende rood. De zwarte neger
brengt het met alerten groet. Het levende rood dat zich
onmiddellijk talloos vermenigvuldigt. Het slingert rond als een
reptiel, als een bloedsomloop waarvan het hart onzichtbaar
klopt, maar waarvan het rythme aan de vele aders kan
worden geteld.
En plots hooren wij dit nieuwe, gekende geruisch dat het
donkerblauw der tronende Maagd niet vermag te storen. Want
het goddelijk kind ontvangt het van den ouden magiër en deelt
het mee aan een koning, waarin men Karel de Stoute meent
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te erkennen (20). En over dit alles opent de os zijn sprakelooze,
verwonderde oogen » (21).
Weer zien wij op den achtergrond het landschap, met het
deel van een stad, met ruiters op de baan (het gevolg der
koningen). Weer zijn de hoofden der figuren voor een vierde
afgewend. Het interieur wordt verlevendigd door den spiedenden man (rechts) en door Jan Floreins (links) , die de oogen
van het gebedenboek opslaat om het gebeuren te volgen.
Aldus is dit stuk gegroeid tot een kleine, evenwichtige samenstelling, een parel in de kroon der Vlaamsche school.
In Memling's laatste werken maakt de rust plaats voor de
beweging (b.v. in de zeven vreugden van Maria, Pinacotheek
te Miinchen, en in de Passie te Liibeck, waar licht-en-donker
behandeld is). Deze beweging neemt dan de plaats in van
het bijna geheel verdwenen gevoel. Tegelijk wint het landschap aan bewogenheid ; cosmische krachten werkten in. Dacht
de schilder aan den naderenden dood (22) ?
Soms ook tracht hij een historisch gebeurtenis in twee of
meer tafereelen op doek te brengen. Dan plaatst hij het hoofdgebeuren vooraan, de andere in rangorde en goed gescheiden
daarachter. Dat is het geval met de verschillende paneelen van
het Ste-Ursula-schrijn, de mooiste schepping (meent men) van
den meester. De uitvoering getuigt wel van een volmaakte
techniek, maar de personen leven en voelen zoo weinig; het is
wel prachtig geschilderd, maar volkomen koud. Niet veel beter
is het met het mystiek huwelijk van de H. Catharina gesteld.
Zooals dit schilderij op de tentoonstelling te zien was, vertoont
het te scherpe kleuren en te strakke figuren. Veel levendiger,
in al hun waardigheid, zijn de gestalten op den buitenwand, in
effen wit en zwart. Weer geeft dit typisch wit, door geen ander
schilder geëvenaard, aan deze figuren een innigheid en een
diepte, welke het middenpaneel moet missen.
* * *

.

Gedurende zijn meest productieve periode hernieuwt Memling
nooit zijn thema's. Steeds blijft hij de innige zanger der heilige
Maagd, de fijne portretschilder, de lieflijke vertolker van
(20) Naar onze meening ten onrechte. Karel stierf reeds in 1477._
(21) Kultuurleven, 5, 1939.
(22) Zie hierover Bazin, Memling, 14-15.
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heilige gebeurtenissen. Alleen aan het einde van zijn leven
ontaardt deze standvastigheid in een soort mechaniek. Zijn
laatste werken missen innerlijk leven ; de natuurlijkheid van
vroeger wijkt voor gezochtheid, overdadigen opsmuk en theatrale gebaren.
Zoo is Memling, de leerling der Keulsche school, van de school
der liefelijkheid en bevalligheid, door zijn werk bij Rogier een
echt Vlaamsch schilder geworden. Hij bezong de innigheid en
de religieuze ingekeerdheid der Vlaamsche ziel. Zeker heeft
hij door zijn schilderijen de menschen tot de bovennatuurlijke
sereenheid binnengeleid, die zijn eigen hart genoot. Ieder kunstenaar doordrenkt toch zijn werk met de eigen ontroering;
ieder groot kunstenaar gaat zijn opdracht ver te buiten.
Memling's mystieke aard keerde zich met voorliefde tot de
Heilige Maagd. Voor de volgende geslachten heeft hij het beeld
opgehangen van deze teedere, bovenaardsche Maagdelijkheid.
Hierin ligt een vergaan van het aardsche in de bovennatuur,
een weemoedig verlangen naar rust : zoo leefde het in de stad
en bij den schilder.
Memling bracht in de Vlaamsche school het lyrisme : een
zacht egaal geluid van teere gevoeligheid.
En besluiten we deze bijdrage met den vromen wensch van
Wies Moens (23) : « Moge Memling's boodschap van nooit vermoeide overgave aan den arbeid, van vrede, en edelheid van
gevoel verstaan worden, eerst en vooral door de schilderende
zonen van ons volk, dat als geen ander zijn innigste wezen heeft
uitgesproken met lijn en kleur, — tot vreugdige fierheid van
onszelf, tot een duurzame verheugenis voor alle minnaars van
het schoone over de wereld. »

(23) Dietbrand, 7, 1939.
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Albert Verwey en Frederik van Eeden
door Em. JANSSEN S. J.
Kantteekeningen bij het posthume werk van
Albert VERWEY, Frederik van Eeden (1).
Er zijn religieuze temperamenten ; andere zijn het niet. Er
zijn Maria's en Martha's, helden en burgerlui, avonturiers en
gezette menschen : telkens vormen beide categorieën samen
een zooveel schoonere samenleving. Beide groepen moeten bestaan; zooveel heerlijker komt de eene uit, wanneer de andere
voor achtergrond dient.
Wij kunnen verder gaan. Religieus georiënteerde menschen
leven niet noodzakelijk meer godsdienstig dan andere ; avonturiers trotseeren niet noodzakelijk meer gevaren ; helden niet
noodzakelijk vaker en dapperder den dood vernieuwers brengen niet altijd meer tot stand dan conservatieven, en Maria's
die neerzitten aan Jezus' voeten zijn Hem niet altijd welgevalliger dan Martha's die zijn maal bereiden. Alles van den levensloop wordt door het temperament niet bepaald, en elk temperament heeft absolute voordoelen op een ander.
Maar dit blijft : het diepste, het rijkste, het grootste, het
geheimste ligt, in het algemeen gesproken, bij de religieuze
temperamenten ; het ligt bij de helden, de vernieuwers en
veroveraars ; van Maria heeft Christus zelf gezegd dat zij het
beste deel had verkozen. Het religieuze openbaart den grond
en zin van het leven ; daarvoor heeft men, heldhaftige veroveraar, alles dan veil. Dán echter doen een samenleving en
en zin van het leven ; daarvoor heeft men, heldhaftig verrende, het zich gewonnen geven aan een hoogere macht en
zaak, den eerbied en deemoed daartegenover, vervangen willen
door berekening, door een licht eigenwijze bezonnenheid, (baar
(1) De Sikkel, Antwerpen, 1939, 332 blz., ing. Fr. 55, geb. Fr. 70.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

/95

een evenwichtig criticisme dat over alles den staf zou zwaaien.
Bezonnenheid en criticisme zijn onontbeerlijk ; doch waar zij het
laatste woord hebben, verschrompelt en verkleint het leven.
De zoeker, de profeet, de religieuze avonturier die Frederik
van Eeden was, heeft vooralsnog, als laatsten biograaf, den
bezonnen, den burgerlijk-degelijken, den ernstig berekenenden
Albert Verwey gevonden. Er zou geen nadeel aan vast zijn,
indien Verwey zijn eigen humanisme niet voor laatste norm
had genomen : zoo heeft hij tenslotte Van Eeden niet van uit
de hoogte, maar van uit de laagte gezien en beoordeeld.
Wij zijn er blij om, dat dit werk van den Leidenschen Hoogleeraar nog tot ons is gekomen ; de uitgevers verdienen onze
dankbaarheid, omdat zij dit « ongecorrigeerde » handschrift,
zooals het zich in de nalatenschap van Verwey bevond, zoo
eerbiedig en zorgvuldig aan het licht brachten. Wij vernemen
meteen in het Voorbericht dat deze tekst de « grondige uitwerking (is) van colleges in 1934 en '35 gehouden » : ja, « het
bezit de levendigheid van gesproken voordrachten, die evenwel
ook de samenhang vertoonden van het tegelijk beplande boek ».
Anderzijds leeren wij den Hoogleeraar Verwey waardeeren, en
de nauwgezette zorgzaamheid waarmede hij zijn taak vervulde.
Niemand was, beter dan hij, in staat om over Van Eeden te
schrijven. Beide stichters van De Nieuwe Gids waren, door hun
respectievelijk huwelijk met twee dochters van J. van Vloten,
in elkanders familie getreden. Hun artistieke en zuiver-menschelijke geaardheid mocht dan wel verschillen, hun neigingen
hen van elkander verwijderen : niet vóór 1906 liepen hun wegen
heelemaal uiteen, toen Van Eeden's huwelijk verbroken werd.
Doch ook daarna bleef de leider van De Beweging een goed
ingelicht en veel ziend getuige.
Verwey is het met de literatuur altijd ernst geweest. Het
aesthetisme der Tachtigers vergroeide bij hem spoedig tot een
geestelijk humanisme, met, naast aesthetische, ook zedelijke
en verstandelijke bestanddeelen. Wat hij aanvatte, verrichtte
hij nauwgezet en, in verhouding met zijn aard en levensrichting,
grondig. Zijn gezichtskring was ruim en zijn blik scherp ; maar
hij bleef buiten alles. Van Eeden daarentegen is de man die
zich, tijdelijk tenminste, altijd aan iets gewonnen gaf ; hij liet
slechts los als de overgave zelf hem niet bevredigde. Dat
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maakt, samen met den verbazenden en veelzijdigen aanleg, de
charme uit van deze zoo raadselachtige verschijning ; en hij is
tegelijk de Tachtiger, van wien de talrijke en veelvuldige geschriften het meest uitgebreide materiaal vormen tot een
psychologische studie. Over geen tijdgenoot werden dan zooveel
en zoo interessante boeken geschreven ; het meest belangrijke
document was daarbij wel het dagboek, in de allerlaatste jaren
pas (nog niet volledig) uitgegeven. De oudere gezaghebbende schrijvers over Van Eeden Feber, Kalff, Padberg —
hadden het dagboek niet voor zich ; Van Tricht gebruikte het,
maar zijn opzet was te intellectueel-synthetisch (1) ; de allereerste ging Verwey, in het licht van deze dagelijksche aanteekeningen, de wording, den groei, de uitkomst na van de meeste
der groote werken.
Hij schreef de schets, die hij alleen kon schrijven. Met persoonlijke herinneringen en ervaringen, met het uitgebreide
dagboek en andere teksten, met een grondige en gerijpte kennis
van ieder der groote werken, met zijn veelzijdige eruditie, ondervinding en technische knapheid, bouwde hij een eenig levensbeeld op. Als Hoogleeraar in de Nederlandsche Literatuur zou
hij Van Eeden hoofdzakelijk als auteur bekend maken : het
strekt den geleerde tot eer dat hij, uit de bonte verscheidenheid van bijzonderheden, zoo scherp het suggestieve
wist op te halen, zoo sober de bestanddeelen bloot te leggen
waaruit ieder werk geleidelijk werd samengesteld. En pas heeft
hij den groei van een creatie onderzocht, of hij neemt den
tekst ter hand : daar gaat het toch om !
Dit posthume werk van den Leidschen Hoogleeraar wordt
ons misschien, uit geheel zijn arbeid, het meest dierbare. Stellig
een der meest kostbare : bijna onontbeerlijk tot de kennis van
den waren Van Eeden, diens artistieke gaven en resultaten,
diens werkwijze en den geheimzinnigen groei van de verbeeldingen in hem. Sereen, vakkundig, met nauwgezetheid en
smaak, heeft de oude Verwey ons een literaire carrière voor-

(1) De zeer verdienstelijke studie van Dr. W. H. van Tricht,

Frederik van Eeden. Denker en strijder (Amsterdam 1934) werd door
ons, in dit tijdschrift, nogal breedvoerig besproken (Streven II, 198-205).
Haar waarde is, absoluut beschouwd, grooter dan die van onderhavig
werk; overigens vullen beide boeken elkander uitstekend aan.
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gesteld, geheel gelijktijdig met de zijne verloopend, dikwijls er
mede verbonden, in haar wezen geheel er van verschillend.
Hoe komt Van Eeden ons voor ? Hoe ziet Verwey hem ?
De allereerste zin uit het werk geeft ons antwoord : « In een
» tijdperk waarin de vormen van kunst, wetenschap, religie en
» zede ook hier te lande moesten vernieuwd worden, is Frederik
» van Eeden een van de vernieuwers, hoewel meer een expert» mentator dan een vinder geweest. »
Van Eeden was, meent Verwey, een experimentator, die
hoofdzakelijk door de eigen onrust werd gedreven. Zijn voornaamste kenmerk zou in de splitsing van het zelfbewustzijn
gelegen zijn, in het onderscheiden van een dubbel-ik, en (als
gevolg daarvan) in de altijd kwellende inwendige onzekerheid (2). Werkelijk : geheel het dagboek komt als één weifelen
en worstelen (3) voor : een besef van eigen kracht, bekwaamheid, aanleg ; daartegenover het gevoel alsof hij een roeping
(in de striktste beteekenis van het woord) diende na te komen,
alsof een bovenaardsche stem tot hem sprak, alsof hij aanhoudend alles diende prijs te geven.
Verwey ziet echter in Van Eeden alleen den weifelaar, den
worstelaar nergens ; hij verraadt er, dunkt ons, zijn eigen ontoereikendheid door. Nu heeft Van Eeden misschien, op bepaalde
tijden, wat veel geweifeld, te weinig geworsteld ; herhaaldelijk
heeft hij zich toch, door een heldhaftige worsteling, uit veel
weifeling bevrijd. « Ik heb Gods lokstem gevolgd waar ik die
het zuiverst vernam », schreef hij in 1919 ; en al viel hij, worstelend, van de eene onzekerheid in de andere ; hij richtte zich
naar Gods wil.
De getrouwheid aan Gods wil, tegen eigen verlangens, voordeel, bekwaamheid in, geeft den diepsten grondtoon aan van
Van Eeden's literairen, wetenschappelijken, humanitairen,
socialen, religieuzen arbeid (4). De nog jonge auteur van
(2) Zie daarover vooral blz. 50-60 (psychologische verklaring van het
Dagboek), 313-317 (bespreking van De Heks van Haarlem. Treurspel
der Onzekerheid).
(3) « Wie de waarheid oprechtelij k zoekt, moet de fasen en perioden
van zijn leven, ook zonder terughouding durven geven, ten bate van hen
die nog weifelen en worstelen » (Inleiding tot Mijn Dagboek).
(4) Wij zouden hier de voorbeelden kunnen vermenigvuldigen. Men
vergunne ons één aanhaling : den slotzin van de voordracht Waarvan
'
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De kleine Johannes wist reeds dat het diepste leven een deemoedig buigen was, een gehoorzamen in liefde aan den alles
beheerschenden God : met zijn nog onbekenden geleider was hij
naar de stad gegaan, « waar de menschheid was en haar
weedom » ; — maar deze hoofdtrek van de religieuze mentaliteit, onderwerping en ontferming, vond bij Verwey nooit
volkomen begrip noch waardeering.
Van Eeden voelde steeds een oppermachtigen God die hem
geleiden moest ; Verwey lijkt nooit in de blaking te hebben
gestaan van Gods nabijheid. Een nogal koel-intellectueele wijsheid, een oprechte en ernstige degelijkheid waren hem alles;
hoofdzakelijk van buiten slechts kon hij, veel meer nog dan
het artistieke en het aesthetische, het religieuze waarnemen. De
burgerlijke maatstaf van den bezonnen Verwey is te klein voor
den heldhaftigen avonturier Van Eeden ; hoezeer ook te goeder
trouw, de bezittende biograaf ontneemt toch aan den hunkerenden zoeker proportie en grootheid. De « onzekerheid » van
den dolende komt tenslotte neer op het « Irrequietum » van
Augustinus ; het is maar jammer dat de al-te-wijze criticus
de stuiptrekkingen van diè onrust zoo weinig heeft aangevoeld (5).
Hoe komt de kunstenaar Van Eeden ons voor ?
Weinig artisten waren zoo « geïnspireerd »; bij weinigen
werden de groote concepties zoo vanzelf en buiten den eigen
leven wij?, met welke voordracht, in 1898, de sociale periode van Van
Eeden's werkzaamheid werd ingezet : « Maar dit weet ik zeker, dat het
leven alleen dán heerlijk is, als men moed heeft. Den moed der rechtvaardigheid, den moed om trots alles en allen zoo te leven als men weet,
zoo diep en innig als een mensch het weten kan, dat God het van ons wil. »
(5) Dat verklaart de verbijsterende beschouwingen, die Verwey omtrent Van Eeden's overgang tot het Katholicisme ten beste geeft (blz.
317-319). Ze zijn zeer kort, omdat de laatste periode van Van Eeden's
leven buiten het kader van het boek valt. Pijnlijk doen ze ons aan, pijnlijk
om Verwey zelf; want het is bevreemdend hoe een moreel hoogstaand
geleerde, in een land waar het Katholicisme een zoo heerlijk werk heeft
verricht en nog verricht..., een man die zich zoozeer in den bekeerling Vondel
heette te verdiepen (om talrijke andere punten van belangstelling niet
te vernoemen), van het katholieke leven tenslotte niets begrijpt, —
minder dan niets, omdat hij waant het te begrijpen. Met hoeveel meer
schroom, eerbied, sympathieke waardeering en benadering heeft Van
Tricht dien laatsten stap van Van Eeden behandeld ! Hier faalde Verwey;
hier miste de mensch proportie om den geleerde sereen en ruimdenkend
voor te lichten.
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wil om geboren, kwamen zij in het onbewuste tot rijpheid.
Levensbestanddeelen, waaruit ze werden samengesteld, kan
men wel aangeven en verwerkt zien ; de synthetische macht en
visie, die, bij iedere creatie, de veelheid tot een eenheid maken,
den toon en den vorm bepalen, als een bezetenheid den kunstenaar opjagen en voortdrijven, kwamen, bij dezen grootsten der
Tachtigers, eminent naar voren. Zijn tijdgenooten waren meesters in het fragment ; hij componeerde, het eene na het andere,
omvangrijke werken. Met beheersching en evenwicht bewoog
hij zich in de wereld die hij creëerde ; die wereld was hem
werkelijker dan de andere.
Zorgvuldig en meesterlijk geeft Verwey dat ontkiemen,
groeien en terechtkomen aan. Hier arbeidt hij op volle kracht.
Zijn bemerkingen omheen De kleine Johannes (het eerste deel,
de andere deelen) , Johannes Viator, De Broeders, Van de koele
meren des doods, Minnestral, De nachtbruid, Sirius en Siderius
wijzen ons den eenigen weg, langs waar de beteekenis en waarde
dier werken veilig kan worden nagegaan en vastgesteld.
Telkens was hij er bij, toen Johannes in de duinen het sleuteltje
begroef ; telkens graaft hij het op, telkens past het op het
geheimzinnige kistje met kostbaarheden.
Wij weten dan hoe het werk ontstond, hoe het mostaardzaadje een boom werd. Alles wordt bijna vanzelfsprekend;
duidelijk zien we meteen de geniale gaven van Van Eeden,
hoezeer ook het onrustige en veelzijdige in hem de gezuiverde
bezinking verhinderde van vlammende intuïties tot diamanten
gloed. Zoo goed als feilloos heeft de Leidensche Hoogleeraar
het omvangrijke oeuvre van den geneesheer, schouwer en hervormer, literair tenminste, geschift, gewikt en gewogen ; hij
heeft het, ja, zwaar bevonden.
Doch weer raken we een tekort. Waar Van Eeden een gouden
sleuteltje onder de duinroos verborg, haalt Verwey uit de
doornen een ijzeren sleuteltje te voorschijn. Alles van elk werk
achterhaalt hij, alles behalve den bloei zelf. Dat Van Eeden,
in de meeste van zijn groote werken, alles op het spel zette
voor een mogelijke nieuwe verworvenheid; dat het hart, te
midden van tragische en beangstigende problemen, naar vastheid haakte, meer nog dan de geest naar zekerheid, veel meer
dan de ziel naar schoonheid ; dat deze tot heldhaftigheid gepraamde ziener elk werk als een daad en belijdenis bedoelde,

198

LETTERKUNDIGE KRONIEK

veel meer dan als een artistieke praestatie : niets van dat alles
ontging Verwey; het raakte echter zijn koude kleeren alleen.
Zijn gemoed bleef koud, zijn stem koel ; hij sprak het ontfermende vonnis uit van den zelfzekeren mensch. Neen, het leven
bestaat om de wijsheid niet, de wijsheid bestaat om het leven :
niet meer zin voor avonturen, met meer te wagen en meer te
spelen, meer met het hart en met de offerende daad, had
Verwey die waarheid dienen te benaderen.
De diepste beteekenis van elk kunstwerk ligt buiten de kunst;
zijn eigenlijke kunstwaarde voldoet en verrijkt dán alleen, wanneer zij op grond van die diepere beteekenis wordt waargenomen. Hier schiet Verwey jammerlijk te kort ; zijn levensinzicht stelt alleen het spel voor van relatieve waarden, zonder
absolute eenheid (tenzij een zuiver-woordelijke). Men kan hem
wijsgeer, humanist, dichter, criticus noemen : de wijsbegeerte
heeft hij tot een observeerende systematiek herleid; het humanisme tot een inwendig en uitwendig fatsoen ; het dichterschap
tot een spel-van-buiten-uit met wonderen, mysterie en eeuwigheid; de critiek tot een bedachtzaam aanleggen van een Nibelungen-schat... Hoe graag hadden wij hem, door al deze cultuurvormen heen, doorgloeid gezien van het eenige leven dat liefde
heet ! Met Gods engel heeft hij niet geworsteld, tenzij op den
ring en voor sportieve toeschouwers : hoe hadden wij de worsteling écht gewild, hoe graag den overwinnaar gezegend
gezien ! Als de holbewoners van Platoon, kent Verwey de
schaduwen van alle dingen ; de dingen zelf kent hij niet, onder
het eindelooze firmament.
Vanzelf zal de aandachtige lezer hieruit opmaken, hoezeer
wij dit posthume werk van Albert Verwey op prijs stellen. Voor
de studie van Van Eeden is het onontbeerlijk, en meer en meer
dient, in de cultuurgeschiedenis, de studie zelf van Van Eeden
onontbeerlijk te worden : deze man vereenigt tè veel in zich.
Afgezien van het eenigszins onvoltooide (aan de omstandigheden te wijten) , is het, in zijn soort, onovertroffen : de kennis
van den auteur Van Eeden gaat er een reuzenstap mee vooruit.
Maar de kennis van Van Eeden mag bij de resultaten van
Verwey niet stilstaan : dan ware het essentiëele ongezegd en
niet bereikt.
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Nieuwe Economische Problemen
door Ph. VAN ISACKER
Wij hebben er elders de aandacht op gevestigd dat, gedurende
de maanden die de oorlogsverklaring van 1 September zijn
voorafgegaan, de Belgische handelsbalans uitgesproken gunstig
is geweest (1). De maanden Mei tot Augustus lieten een batig
overschot van niet minder dan drie kwart milliard over.
Gunstige handelsbalansen zijn in het verleden in België
slechts uitzonderlijk en alleen voor zeer korte maanden voorgekomen. Ze wijzen over het algemeen op een uitputting van
de voorraden van grondstoffen en levensmiddelen. In het huidig
geval is dit ook voor een gedeelte vast te stellen. Tegenover
den invoer van de voorgaande jaren, is, gedurende de eerste
acht maanden van 1939, een algemeene val van de importbedragen van levensmiddelen en grondstoffen te vermelden.
Evenwel wat de voedselvoorziening betreft, is de val van den
invoer slechts een val van de prijzenbedragen, niet een val van
de tonnenmaat. Integendeel stijgt de tonnenmaat van 2.343.000
tot 2.579.000 ton in vergelijking met de acht eerste maanden
van 1938. Voor de grondstoffen daarentegen is een val te
constateeren én van de prijzenbedragen én van de tonnenmaat.
De herleving van de economie was op den vooravond van den
oorlog nog niet uitdrukkelijk genoeg om tot een normaal herstel
der stocks aan te sporen. België beschikte aldus, toen de oorlog
in Europa is uitgebroken, over een voldoende bevoorrading aan
levensmiddelen. De industrieele bevoorrading daarentegen was
beneden het normale peil gedaald.
De eerste weken van den oorlog hebben den toestand nog
verscherpt en de betrekkelijk betere gesteldheid van de voedselbevoorrading tegenover deze van de grondstoffen nog meer
omlijnd. Het op rantsoen stellen van de bevolking is in België
nog niet noodzakelijk gebleken. Indien uitzonderlijk voor
enkele eetwaren een zeer tijdelijk te kort is voorgekomen, was
dit alleen toe te schrijven aan de buitengewone aankoopen van
<1) Zie Economische Tijdingen van de Kredietbank, nr van 10 December.
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einde Augustus en begin September. De normale bevoorrading
der winkelzaken is thans meer dan geruststellend. Daarentegen is in veel nijverheden het te kort aan grondstoffen reeds
van af de eerste weken na de oorlogsverklaring voorgekomen.
Tal van belangrijke bestellingen geraken niet uitgevoerd bij
gebrek aan grondstoffenvoorraad.
Hoe zal nu België, gedurende de wellicht lange oorlogs
maanden die volgen, zich van grondstoffen en voedingswaren
kunnen voorzien ? Het gaat hier — het hoeft niet gezegd —
om aanmerkelijke hoeveelheden die we in het buitenland moeten aankoopen. Op het prijzenpeil van 19374938, dat abnormaal laag was, is het bedrag dat ons land elk jaar door import
aan zijn bevoorrading moet besteden, te schatten op ongeveer
4 milliard voor de voedselvoorziening en 8 milliard voor den
aankoop van grondstoffen. Deze sommen vertegenwoordigen
alleen wat we meer importeeren dan we aan gelijkaardige
produkten heruitvoeren.
Nu reeds zijn de prijzen uitgesproken hooger dan in 19371938 en indien de prijzenstijging, gedurende dezen oorlog,
dezelfde ontwikkeling moet nemen als in 1914-1918, zijn ver
dere en nog meer markante stijgingen te verwachten.
Op dit oogenblik is natuurlijk niet te overzien hoe de bevoorrading van België, gansch den oorlog door, zal verloopen
moeilijk kan men bepalen waar de zwakke punten zullen voorkomen. Meer omlijnde toekomstmogelijkheden zal men, naar
alle waarschijnlijkheid, kunnen zien na de besprekingen die de
Belgische regeering thans voert met de oorlogvoerende landen
en speciaal met Engeland.
Maar toch van nu af reeds, wil het me voorkomen dat, met
een gesteldheid van zaken zooals deze thans is en namelijk met
het behoud van onze neutraliteit, waarvoor de vooruitzichten
gunstig zijn, de toestand van bevoorrading van het land algemeen genomen, wel, heel den oorlog door, zou kunnen dezelfde
blijven als deze die we bij den aanvang van den oorlog mogen
vaststellen. Namelijk dat we ook in het vervolg gemakkelijker
aan levensmiddelen dan aan grondstoffen zullen geraken.
Het is — dat spreekt vanzelf — niet de kleine voorsprong
die België, op het gebied van voedselvoorziening tegenover de
grondstoffenbevoorrading op dit oogenblik heeft, die deze meening kan wettigen. Deze voorsprong kan hoogstens de eerste
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maanden van den oorlog beïnvloeden. Er zijn in het voordeel
van deze meening andere redenen die ik kort wensch samen
te vatten.
Het is duidelijk dat Engeland en Frankrijk, die het meesterschap op zee in handen hebben en naar alle waarschijnlijkheid
zullen behouden, opnieuw, zooals in 1914-1918, Duitschland
zoeken te treffen niet alleen op het oorlogsterrein, maar evenzeer door de economische blokkade. Maar alles wijst er op dat
de blokkade van 1939 minder uitdrukkelijk dan in 1914 een
hongerblokkade zal zijn. Ze zal meer de zuiver industrieele
weerstandsmogelijkheden van Duitschland aantasten. Het is
bekend hoe de blokkade van '14 zwaar de burgerbevolking in
Duitschland heeft getroffen. De oorlogsstatistieken wijzen uit
dat, door ondervoeding, meer dan 700.000 burgers als slachtoffer van de hongerblokkade, van 1914 tot 1918, zijn omgekomen.
De huidige oorlog heeft, wat de voedselvoorziening betreft,
Duitschland beter voorbereid gevonden. Zonder ernstige misoogsten, moet het graan, dat in Duitschland in reserve aanwezig is en verder van eigen productie en van mogelijken
invoer uit Oost-Europa kan worden verwacht, een weerstand
van lange jaren toelaten. Aan aardappelen is Duitschland
ruimschoots voorzien ; ook de eigen vleeschvoortbrengst is
voldoende ; slechts aan eetbare vetten kan te kort komen en
zijn dan ook reeds thans vrij strenge rantsoeneeringsmaatregelen aan de bevolking opgelegd.
Men mag inderdaad niet uit het oog verliezen dat, sedert den
wapenstilstand van 1918, de agrarische productie van Duitschland zeer is verbeterd. Alle voedingswaren samen genomen, is
de nationale landbouwopbrengst van Duitschland, naarmate de
oogst beter of minder goed is, voldoende om 80 á 85 p.e. van
de normale behoeften te voldoen.
Duitschland heeft slechts een te kort van 10 p.e. voor de
graangewassen ; het heeft, gedurende de laatste jaren genoeg
aardappelen voortgebracht om niet op den minsten invoer van
import te moeten beroep doen ; ook het slachtvee van zijn
eigen uitbatingen was voldoende, hoewel invoer van vreemd
veevoeder hier noodzakelijk bleek. Alleen moest het, met vrij
groote hoeveelheden, eieren, boter, spek en andere eetbare
vetten in den vreemde aankoopen. Deze waren werden geïm-
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porteerd vooral uit Nederland, Denemarken en de Baltische
landen ; voor een minder belangrijk gedeelte van over zee, uit
de Vereenigde Staten namelijk, uit Nieuw-Zeeland en China.
Het kwetsbare punt dat de blokkade kan raken is in elk
geval niet meer in de eerste plaats de voedselvoorziening,
maar veeleer de grondstoffenbevoorrading. Duitschland heeft
te kort aan tal van grondstoffen en niet het minst aan ijzererts, petroleum en textielgrondstoffen. Het is daarbij arm aan
deviezen en goud. Zoo ligt het voor de hand dat de geallieerden
door een dubbel middel de bevoorrading van Duitschland zouden verhinderen : door den toevoer van grondstoffen naar het
Reich af te sluiten, maar ook door den uitvoer van Duitsche
fabrikaten stil te leggen om het aanvullen van den deviezenvoorraad te bemoeilijken.
Tot op 23 November 11. zijn Engeland en Frankrijk niet hardhandig opgetreden om den uitvoer van Duitsche waren, langs
neutrale landen om, te verhinderen. Sommige mededeelingen
uit geallieerde bron waren zelfs geruststellend, tot de verklaring van Chamberlain van 23 November is gekomen en ook
op den Duitschen uitvoer de blokkade in toepassing werd gebracht. Anderzijds is van meet af de blokkade onverbiddelijk
geweest voor den invoer in Duitschland van voor den oorlog
onmisbare grondstoffen. De tegenwoordige oorlog, veel meer
dan deze van 1914-1918, zal een oorlog zijn van overvloedig
krijgsmateriaal en een ruimschoots bevoorrade industrie achter
zich moeten stellen.
Het is daarbij duidelijk dat de neutralen, die natuurlijk niet
zonder moeilijkheden en minder overvloedig dan in normale
tijden, graangewassen en andere levensmiddelen invoeren, deze
uitsluitend voor hun eigen bevoorrading zullen houden. Het
gevaar voor de geallieerden bestaat veel minder dat hiervan
een gedeelte naar den vijand zal overgaan ; terwijl steeds mag
worden gevreesd dat de nijverheid der neutrale landen aan de
industrieele oorlogsbevoorrading van Duitschland zou medehelpen.
waarom zouden dan Engeland en Frankrijk zoo scherp toezien wanneer het er op aankomt de neutrale landen, die aan de
Duitsche grenzen zijn gelegen, voldoende te bevoorraden aan
voedingswaren ? Een meer nauwgezette controle daarentegen
is te verwachten voor de grondstoffen van oorlogsnijverheden.
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Nu, een oorlogsnijverheid is bijna ieder nijverheid, vooral in
ons land, waar het industrieel apparaat meer op de voortbrenging van halffabrikaten is aangewezen. Bij het bepalen van
zijn bevoorradingspolitiek zal België in elk geval hiermede
moeten rekening houden en buitengewoon zijn aandacht besteden aan het grondstoffenprobleem.
Men heeft aan de regeering verweten dat ze tot nog toe
een slechts weinig omlijnd economisch programma heeft voorgebracht. In het regeeringsbeleid zijn ontegenzeglijk tekorten
en ook minder gepaste maatregelen aan te wijzen. Wij stellen
ons voor hierop verder terug te komen. Vooraf dient nochtans
opgemerkt dat nimmer in het verleden een regeering voor
zulke moeilijke taak heeft gestaan als thans en dat een meer
duidelijk vastgestelde economische politiek eerst zal mogelijk
zijn wanneer de positie der neutralen beter zal zijn bepaald.
Op het actief van de regeering is nochtans van nu af reeds
een dubbel en hoogst belangrijk resultaat in te schrijven. Al
heeft het met de economie van het land slechts een onrechtstreeksch verband, toch weze het mij toegelaten het hier te
vermelden. Drie maand lang heeft België reeds zijn neutraliteit gehandhaafd en zeer gevaarlijke klippen weten te omzeilen. Alle kansen zijn nog steeds aanwezig voor het verdere
behoud van den vrede binnen onze grenzen. Anderzijds wordt
algemeen erkend dat op het gebied der landsverdediging de
verloopen maanden van versterkten vredesvoet het maximum
hebben gegeven van wat, voor de defensie van het land, na de
krachtinspanning van de vredesjaren, nog kon worden bijgezet. Het zal de economie in oorlogstijd op voortreffelijke wijze
dienen wanneer hoe langer hoe meer zal blijken dat België, met
verminderd gevaar, als neutraal land zijn arbeid kan voortzetten.
Meer bepaald op economisch gebied kan het de regeering
ten goede worden aangeschreven, dat de eerste oorlogsweken
vooral werden besteed aan onderhandelingen met de oorlogvoerende landen. Zooals we het reeds zagen, hoofdzaak is
dat de positie der neutralen spoedig niet alleen in rechte
maar ook in feite duidelijk worde omschreven.
Niet zonder grond is men, vooral in de handelsmiddens
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en in deze van de gemiddelde industrie, ontstemd om de
samenstelling van de delegaties die de onderhandelingen voeren ; speciaal het verwaarloozen van den Antwerpschen handel en van de Vlaamsche industrieele middens is te betreuren.
Een betere samenstelling van sommige delegaties zou wellicht sneller bevredigende resultaten hebben opgeleverd. We
bedoelen hier vooral de samenstelling van de eerste Engelsche
delegatie, waar de Antwerpsche handelswereld een rol had
kunnen vervullen.
Minder gelukkig is tot nog toe het regeeringsbeleid geweest
in beslissingen die uitsluitend van binnenlandsche aangelegenheden afhangen. De kwestie van de scheepstonnemaat,
zoo belangrijk in oorlogstijd, werd slechts, na weken van
talmen, in haar voorstudie met voldoende doelmatigheid aangevat. De besprekingen in den schoot van de bevoegde commissies lijken tot resultaten te moeten leiden en in elk geval,
bij deze gelegenheid, heeft de regeering op al de betrokken
belangen en op een goed gekozen vertegenwoordiging, beroep
gedaan.
In zake het kolenprobleem ziet men nog geen oplossing
in het verschiet. De stocks worden elke maand met bijna
300.000 ton ingeschrompeld -- wat bewijst dat nu reeds de
voortbrenging uitgesproken onvoldoende is. Einde Januari,
zullen er geen verkoopbare kolen meer in de bovengehaalde
voorraden aanwezig zijn. Een regeling moet zonder verwijl
klaar komen.
Het kolenprobleem heeft een dubbel uitzicht. Niet alleen
moet de productie worden opgevoerd, maar ook, zelfs in oorlogstijd, dienen de prijzen laag gehouden. Deze twee kwesties
houden overigens met elkander verband.
In het verslag dat onlangs door de regeeringsexperten,
de HH. Tschoffen en Yernaux, werd uitgebracht, wordt de
aandacht er op gevestigd dat een aanpassing van de 45 urenweek, die een verhooging van de productie van 8 p.c. zou
toelaten, ook voor gevolg heeft, door een vermindering van
de algemeene onkosten per voortgebrachte ton, den kostprijs
met 5,85 p.c. te verlagen. Een hooger dan 8 p.c. opgevoerde
opbrengst — en die is noodzakelijk — zou in verhouding
nog veel lagere kostprijzen medebrengen en wellicht een ge-
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deelte van de onlangs ingevoerde prijzenstijging doen verdwijnen.
Deze prijzenstijging, die niet minder dan 12 p.c. bedraagt,
heeft vanwege de Belgische industrie een begrijpelijk protest
uitgelokt. Zeker heeft de oorlogstoestand de Belgische nijverheid voor andere moeilijkheden geplaatst dan deze die zich
in normale omstandigheden voordeden. De hoofdmoeilijkheid
gedurende de oorlogsmaanden, zal zijn uit het buitenland de
noodige grondstoffen in te voeren — een moeilijkheid die
we in vredestijd niet hebben gekend. Veel minder zal België
zich moeten bekommeren dan gedurende de jaren die voorbij
zijn, om voor de waren die het nog kan exporteeren vreemde
uitvoermarkten te vinden. Wie thans uitvoervergunningen
bekomt en voldoende aan grondstoffen is bevoorraad, kan
voor zijn fabrikaten buiten onze grenzen zonder moeite een
klienteel vinden.
Maar een gemakkelijker afzet in het buitenland zal slechts
blijven bestaan op voorwaarde dat onze productiekosten niet
te hoog oploopen en dat de Belgische prijzen niet stijgen
boven deze van de wereldmarkt. Dat is de groote kommer
die we moeten hebben. In verband hiermede, mag men niet
uit het oog verliezen, dat, ten gevolge van onze ligging aan
een gevaarlijke zee, de vrachtprijzen der grondstoffen door
België veel hooger worden betaald dan door veel andere landen
die onze concurrenten zijn. De val van de munten van de
staten die in den oorlog zijn betrokken, hebben onze industrie
daarbij reeds in handicap gesteld. Dit alles moet tot voorzichtigheid aanzetten en mag ons niet toelaten de prijzen van
onze haast eenige nationale grondstof, die in alle nijverheden
overvloedig wordt gebruikt, nog verder te laten opdrijven.
Het Belgisch kolenambt heeft de elementen opgegeven die
de prijzenstijging van 12 p.c. wettigen. Het wil me voorkomen
dat de stijging in die mate gegrond is, dat ze werkelijk met
de verhoogde productiekosten overeenstemt. Maar die prijzenverhooging ware niet noodzakelijk geweest, had men, reeds
op dit oogenblik, een politiek van hoogere tonnenmaat krachtdadig nagestreefd.
Evenwel niet alleen om de prijzen laag te houden, maar
ook op zichzelf is een verhoogde productie in de huidige omstandigheden noodzakelijk.
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Het is bekend dat de kolenproductie van België, vóór dezen
oorlog, iets minder dan 30 millioen ton per jaar bedroeg. Het
kolenverbruik van het land was ongeveer van hetzelfde bedrag.
Van de nationale opbrengst werd nagenoeg, aan kolen en
cokeskolen, 20 p.c. uitgevoerd ; anderzijds moest België 6 millioen ton invoeren. Het evenwicht van onze kolenbalans hadden
we pas enkele maanden vvd& den huidigen oorlog bereikt.
België koopt zijn vreemde kolen aan hoofdzakelijk in landen
die in oorlog zijn : in Duitschland, Polen en Engeland. Zijn
uitvoerlanden zijn in de eerste plaats Frankrijk en in mindere
mate Scandinavië en Zwitserland. Met Nederland staan we
op een voet van uitwisseling die aan import en export nagenoeg evenwichtig is.
Mag men zich aan een verminderd gebruik van kolen in
België gedurende den oorlog verwachten ? De toekomst zal
het uitmaken. In elk geval zou het voor de economie van het
land hoogst nadeelig zijn moest onze nijverheid tot een verminderd verbruik door een verminderde productie worden gedwongen. Voor enkele van onze basisnijverheden, zooals de
metallurgie, zijn de vooruitzichten niet ongunstig. Het ware
onverantwoordelijk de bestellingen niet te kunnen opnemen
bij gebrek aan een grondstof die overvloedig in ons eigen land
aanwezig is. België zal al de hulp van een hoog gehouden
economische bedrijvigheid noodig hebben om de uitzonderlijk
zware lasten te dragen die de landsverdediging oplegt.
Anderzijds mag ons land zich de weelde niet getroosten
den uitvoer van kolen naar zijn gewone exportmarkten te
laten te niet gaan. Enkele onder deze markten, zooals de
markt van Zweden voor de cokeskolen, heeft het slechts met
veel moeite kunnen veroveren. Overigens hebben de onderhandelingen met Frankrijk uitgemaakt dat, zonder de leveringvan Belgische kolen, ook de invoer van Fransche ijzerertsen
in België zal stilvallen. In vredestijd koopt België normaal in
Frankrijk meer dan 75 p.c. van de ertsen die onze metallurgie
verbruikt.
Hoe zal het, tijdens den oorlog, met de invoermogelijkheden
van kolen in België verloopen ? Zooals we het reeds deden
opmerken, koopt ons land haast uitsluitend zijn kolen aan
in landen die in den oorlog zijn betrokken. Gedurende de eersteweken van den oorlog zijn de leveringen niet stil gevallen.,
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Dat mag ons voor de toekomst niet geruststellen. Het is opvallend hoezeer, reeds in de periode van meer actieve bewapening, Duitschland verplicht is geweest den kolentoevoer naar
België te verminderen. Van 6.167.000 ton, in 1937, is, in 1938,
de invoer op 4.494.000 ton gevallen en, gedurende de eerste
acht maanden van 1939, daalde hij nog met 20 p.c.
België moet zich in staat stellen om, zonder in eenige mate
afhankelijk te zijn van den vreemde, zijn export te behouden
en zijn eigen nijverheden ruimschoots van brandstoffen te
voorzien. Dat onderstelt een verhoogde productie, die in de
uiterste gevallen tot 20 p.c. kan oploopen. Een verhooging
van 20 p.c. zal inderdaad noodzakelijk blijken, indien de gansche invoer wordt stop gezet, het nationaal verbruik even
hoog blijft als in 1938-1939 en de uitvoer dezelfde verhouding
behoudt als gedurende de jaren die den oorlog zijn voorafgegaan.
Is het mogelijk desnoods onze productie in deze mate op
te voeren ? Wellicht, maar dat onderstelt een volledige demobilisatie van de mijnwerkers en ook een verhooging van den
arbeidsduur. De nuttige arbeidstijd van een mijnwerker met
ons stelsel van 45 uren is minder dan 6 uren per dag. Een
verhooging van een uur op dezen nuttigen tijd zou ongeveer het
resultaat geven dat, in de huidige omstandigheden, als het hoogste kan worden geschat dat we genoopt kunnen zijn te bereiken.
Waarborgen dienen natuurlijk aan de mijnwerkers gegeven
dat maatregelen van tijdelijken aard, alleen noodzakelijk in
oorlogstijd, hun sociaal statuut niet zullen verminken. Extravergoedingen moeten voor de overuren in aanmerking komen ;
de meerdere uren dienen slechts ingevoerd in de mate waarin
het hooger belang van het land deze noodzakelijk maakt.
Onnoodig er aan toe te voegen dat de invoer van vreemde
kolen de handelsbalans van België zeer bezwaart. In 1937
hebben we aan vreemde kolen, cokeskolen en briketten 1.428
millioen frank besteed ; in 1938, 1.178 millioen frank. Het zou
vooral in oorlogstijd, niet nadeelig zijn, kon door eigen productie, onze handelsbalans in zekere mate worden ontlast.
De regeering heeft, wat best te begrijpen is, van af de
eerste weken van den oorlog haar aandacht geschonken aan
het agrarisch probleem. De Minister van Landbouw heeft vrij
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scherp dirigistische maatregelen uitgevaardigd waarbij aan
de landbouwers de verplichting wordt opgelegd zekere teelten,
vooral deze van de graangewassen, boven andere te verkiezen.
Tegen deze maatregelen is verzet gekomen en, het wil ons
voorkomen, niet zonder reden. Men heeft doen uitschijnen dat
de voorschriften van het Departement van Landbouw technisch bezwaarlijk zijn toe te passen. Ze zijn ook om economische redenen aanvechtbaar. Op dit uitzicht van het vraagstuk vooral wensch ik de aandacht te vestigen.
Tijdens de regeering Spaak, werd, op initiatief van Minister.
Heymans, een gemengde landbouw-industrie commissie opgericht. De verslagen in deze commissie uitgebracht hebben
bewezen dat in ons land het evenwicht tusschen graanteelt
en dierlijke speculaties, gedurende de laatste jaren, werd verbroken. De instorting van de graanprijzen op de wereldmarkt
heeft een abnormale uitbreiding van den veestapel veroorzaakt. Op hun beurt zijn de vleeschprijzen en de prijzen van
de zuivelprodukten ingestort. Vandaar zware moeilijkheden
die vooral de kleine landbouwers treffen en herhaaldelijk
aanleiding gaven tot sociale troebelen.
Een herstellen van het evenwicht is natuurlijk gewenscht.
Doch in oorlogstijd krijgt het agrarisch probleem in België
een nieuw uitzicht. De vraag mag worden gesteld of de behoefte aan vleesch en zuivelprodukten niet, reeds in den loop
van het volgende jaar, grooter zal zijn dan de behoefte aan
graangewassen.
De voorschriften van het Departement van Landbouw zijn
vooral ingegeven door de vrees dat België, dat slechts 30 p.c.
van zijn verbruik van tarwe voortbrengt, gedurende den oorlog
aan graangewassen zal te kort hebben. De tarweteelt aanmoedigen is op zichzelf goed te keuren. Waar dit echter
geschiedt ten nadeele van de vleesch- en zuivelproductie is
het, in de gegeven omstandigheden, gevaarlijk. Het is geen
voldoende argument dat België op dit oogenblik nog overvloed heeft aan boter om niet aan de toekomst van den veestapel te denken. Naar alle waarschijnlijkheid, zullen we hoe
langer de oorlog duurt, hoe meer in de eerste plaats de behoeften aan eetbare vetten gevoelen.
De maatregelen van den Minister van Landbouw zijn nog
in een ander opzicht gevaarlijk. Streng toegepast, moeten
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ze voor gevolg hebben algemeen de teelt van industrieele
landbouwgewassen in te krimpen en den grondstoffenvoorraad
van zekere nijverheden te verminderen. Speciaal zal de vlaskultuur door de voorschriften in kwestie te lijden hebben.
Men heeft op niet minder dan 15.000 Ha. de oppervlakte
geschat die aan de vlasteelt zal zijn onttrokken. Dat is niet
alleen bezwaarlijk voor de oorlogsjaren, het kan ook op de
toekomst van de Belgische economie blijven wegen.
V66r den huidigen oorlog, leverde de Belgische vlasbereidingsnijverheid niet minder dan 55 á 60% van het vlas dat
op de wereldmarkt wordt aangekocht. Door een gedeeltelijk
wegvallen van de leveringen van de groep der vlaslanden
van N.O. Europa — Rusland, Polen en de Baltische landen —
zijn de kansen voor België zeer hoog om onzen invloed op de
wereldmarkt niet alleen tijdelijk gedurende den oorlog, maar
ook voor de toekomst te verstevigen. Voor de economie van
het land is dat niet zonder belang, vermits het globaal resultaat van de in- en uitvoertransacties van stroovlas en toebereid vlas, aan België een batig overschot geven van nagenoeg
300 millioen.
Deze gunstige positie dankt België aan den inzaai van vlas
in Frankrijk, in Nederland en ook op eigen bodem. Frankrijk
stuurt ons de opbrengst van ongeveer 30.000 Ha. stroovlas
— de twee derden van zijn productie —; Nederland deze
van 15.000 Ha. Onze eigen winning geeft evenveel als de
gezamenlijke hoeveelheid ingevoerd vlas, namelijk, om bij
de cijfers van 1939 te blijven, de productie van 45.000 Ha.
Indien ons land van zijn eigen opbrengst een derde moet
kwijt geraken, hoeft het geen betoog dat zijn invloed op de
wereldmarkt hierdoor ernstig zal worden aangetast. De oorlog
van 1914-1918 heeft bewezen dat de stoornissen door de oorlogsgebeurtenissen aan de economie van veel landen aangebracht niet altijd van voorbijgaanden aard zijn, maar in meerdere gevallen blijvende verschuivingen veroorzaken. Bij het
treffen van maatregelen moet de overheid vermijden dat,
om voordeelen van zeer tijdslijken aard — die in dit geval
kunnen betwist worden, — een gansche toekomst gevaar loopt.
In oorlogstijd is ten andere het bezit van grondstoffen een
krachtig economisch wapen en een pasmunt van ongewone
waarde. Ik meen te weten dat, reeds gedurende deze eerste
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drie oorlogsmaanden, de voordeelen die de vlasbereidings.
nijverheid aan België geeft, minstens al een paar keeren de
economische onderhandelingen met vreemde mogendheden
gunstig hebben beïnvloed.
We hebben in de vorige bladzijden van deze bijdrage trachten te doen uitschijnen dat het voedselprobleem gedurende
den oorlog — hoezeer het ook de overheid moet bekommeren
— minder angstwekkend zal zijn dan het vraagstuk der grondstoffen. De vlasteelt opofferen aan de teelt van graangewassen is een fout van berekening, een wisselverzetten naar
een verkeerd spoor, waarop na korten tijd niet meer is terug
te komen. Het meer soepel toepassen van de maatregelen van.
den Minister van Landbouw heeft reeds een begin van bevrediging gegeven. Wij zouden evenwel, voor de vlasteelt, een
meer positieven maatregel wenschen en wel het aanmoedigen
van de voortbrenging van de eenige grondstof die België,
in de balans van zijn buitenlandschen handel, met batige overschotten uitvoert.
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Godsdienst, moraal
Peter LIPPERT S. J., Eenzame broeder. — Eenig geautoriseerde vertaling uit het Duitsch door Jos. VAN REUSEL, pr. Van In, Lier,
1939, 234 blz., ing. Fr. 28.
Verscheidene werken van Pater Lippert werden in, het Nederlandsch vertaald, 'hoofdzakelijk door Eerwaarden Heer Van Reusel, die jaren lang aas
persoonlijke vriend met hem omging en correspondeerde. Een zekere waardearing geniet de befaamde auteur en zielenleider bij ons wel ; populair is hij
nog niet geworden. Hij valt buiten den gezichtskring der Nederlandsche
oultuurmenschen.
Het religieuze dat binnen dien gezichtskring valt, 'bestaat hoofdzakelijk uit
polemiek, propaganda en publiciteit. Dat dient niet afgekeurd ; het is echter
onvoldoende. Ook door werken van innerlijke verdieping, stille contemplatie en
broederlijke meewarigheid moet de moderne geest in de sfeer van het
geloof leeren ademen en zich bewegen ; de moderne mensch moet God weer
leeren vinden, tot God bidden; — en onder de religieu.s-paedagogische auteurs
van dezen. tijd 'neemt Pater Lippert een der allereerste plaatsen in.
Eenzame broeder, zoo vertolkt Eerwaarde Heer Van Reusel den Duitschen
titel Eins" und Gemeinsam. In het werk staan twaalf toespraken gebundeld;
de auteur richt zich tot een denkbeeldige gemeenschap van mensohen : « Laat
anis plaats nemen rond een kleine tafel, .mijn vrienden, en met elkander
»spereken en met elkander zwijgen.» (blz. 1). Het zijn mensdhen die zich
verwant voelen : God, Dien zij in het midden van hun ziel stellen, verbindt hen
met elkander. Ieder van hen weet zich tegelijk eenzaam : zijn eigen persoonlijkheid moet hij, voor God juist, ontwikkelen en bevestigen ... Het zijn
mensohen die eenzaam opgaan in God en gemeenzaam van Hem leven ; ieder
van hen is 'een « eenzame broeder », want de « rijke en volle eenzaamheid
wordt basis en stof tot een vruchtbaar gemeenschapsleven » (blz. VI).
Als .groote « eenzame 'broeder » komt Lippert hun voor; samen wenden zij
zich tot God. Niet weg van de schepping, niet buiten elk spel : in den glimlach
van het schepsel speelt Gods minnende almacht ; zorgeloos dienen wij mede te
spelen wat God in ons doet. Godsdienst, heiligheid, gebed, ontgoocheling,
huivering, vrees voor de onvruchtbaarheid van het leven : deze veelvuldige
werkelijkheid werd, voor den « eenzamen » Lippert, van Gods geheimzinnige
aanwezigheid doorgloeid; als in een wazigen spiegel doet de « 'broeder » Lippert
er telkens Gods aanschijn in opglan.zen.
Eenzame broeder is geen boek .dat men leest en weglegt, evenmin een boek
waarvan men alleen geniet als van een kunstwerk (al is het dat ook). Het
worde voor ons een « broeder », die ons toespreekt in onze « eenzaamheid ».
Zijn rustig-milde stem, zijn speelsch'e paradoxen en hun zachte gloed, zijn wijsheid, menechenkennis en godsliefde zullen ons telkens verrijken, verdiepen,
breeder doen worden van begrip en voller van liefde. Het leere ons, als « eenzame broeder » naar velen te gaan, met « de woorden van het eeuwige leven ».
Em. Janssen
,

J. KLUG, Het katholiek geloof. Voor Nederland bewerkt door N. Steur,
H. J. van Deursen en H. J. Wachters. — Geloofsverdediging, Antwerpen, 720 blz., geb. Fr. 65, gen. Fr. 48.
Heeft een boek nog een aanbeveling noodig, als het vereerd is met een
lovende Voorrede van Z. E. Mgr. Dr. de Jong, aartsbisschop van Utrecht?
< Op heldere wijze geeft het een uiteenzetting van de katholieke geloofsleer en
de argumenten uit openbaring en rede, die er voor pleiten. Daarna worden
de voornaamste moeilijkheden behandeld, zonder noodelooze polemiek. De
schrijver richt zich niet alleen tot het verstand, doch ook tot het gemoed van
den lezer; hij leert ons het Christendom niet alleen kennen, doch ook beleven, »
En Mgr. Cruysberghs zegt in zijn « Begeleidend Woord voor Vlaanderen » :
« Men heeft dit boek geheeten de ideale, katholieke leekendogmatiek. Elke
lezer zal dat in zijn bondigheid veelzeggend oordeel beamen. Het ware moeilijk de katholieke geloofsleer vollediger en korter, dieper en klaarder te
behandelen. «,5
Ja, hoofdzakelijk hebben we hier te doen met apologetica en dogmatiek, maar
met inachtneming van al de aanpalende vraagstukken, omtrent de Heilige
Schr:Lftunr zoowel van het Oud als van het Nieuw Testament, omtrent wijs-
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begeerte en geschiedenis, ja zelfs omtrent kerkelijk recht en natuuriijke
wetenschappen. Tot onze blijde verrassing vinden we veel belangwekKer.de
en moderne onderwerpen, dadelijk bewijzende dat het boek «op de hoogte.> is,
b. v. hoe voor sommigen Christus niet een Jood is maar een Ariër blz. 209),
hoe de totalitaire opvattingen van den Staat groot gevaar inhebben (586)—
Alleen de zedenleer blijft buiten beschouwing. Het is dan ook verwonderlijk
een oordeel — trouwens zeer juist — over nieuw-malthusianisme en...
periodieke onthouding (512) te vernemen.
Niet schematisch wordt dit alles uiteengezet, maar niet zelden < ,or tori°
modo», zoodat het werk niet het uitzicht heeft van een leerboek, maar aangenaam is om lezen. Er zijn heerlijke bladzijden over beproeving en zonde
in het Aardsch Paradijs (147-164), over Onze Lieve Vrouw (237-241), over de
opwerpingen tegen de katholieke moraal (399-410), over de ontwikkeling van
het dogma en de gedachtenstroomingen door de eeuwen heen (459-468), over
de immer strijdende Kerk (573-594).
De indeeling brengt alles terug tot het begrip : God. Na de besclouwing
van het Opperwezen in zich zelf, zijn al de leerpunten gerangschikt om God
als schepper, verlosser, heiligmaker, voltooier. Zóó komen zekere onderwerpen
aan de beurt op een plaats waar men ze niet verwacht, en wonden de
Sacramenten niet te zamen in één afdeeling behandeld ! Dat brengt evenwel
geen groot bezwaar bij, daar het uitvoerig Zaakregister aanstonds doet vinden
wat men zoekt.
Hier en daar zouden we wellicht, althans wat de uitdrukking betreft, een
vraagteeken zetten, b. v. 193, 194, 301, 484, 515, 527; wat blz. 222 over Paus
Honorins staat, moest beter toegelicht, om niet bedenkelijk te zijn.
Ook zijn we uiterst dankbaar aan de samenstellers van de Nederlandsche
Boekenlijst. Maar waarom staat Streven niet vermeld bij de gelijksoortige
tijdschriften van blz. 661?
De nederlandsche vertaling en aanpassing door drie bekwame hollandsche
priesters is alleszins voortreffelijk. Enkel zouden we eenige bastaardwoorden,
die pedant en pretentieus aandoen, willen vervangen door de bestaande even
goede nederlandsche termen.
Dit meesterwerk weze zonder voorbehoud aanbevolen aan alle priesters,
kloosterlingen en ontwikkelde leeken. Dezen kunnen niet meer klagen dat
geloofskennis voor hen ontoegankelijk is. Veeleer zullen ze voelen, hoe vast
ons geloof staat; hoe onze christelijke leer de moeilijkheden niet ontwijkt,
maar op alles een afdoende antwoord weet: hoe onze tegenstanders komen
tot « een hopelooze verwarring, een telkens afbreken en opbouwen van stelsels,
dat den onpartijdigen toeschouwer met deernis en medelijden vervult ». (Keulers, cit. 214).
Ook aan niet-katholieken, die wenschen onzen godsdienst te leeren
kennen, kan dit boek zeer nuttig zijn. J. SaIsmams
,

Al. JANSSENS, Het heilig Oliesel (Leetboelcen der Dogmatica en der
Apologetica, XVIII) . Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1939,
252 blz., Fr. 28.
!Dit nieuwe boek van de vruchtbare pen van P. Al. Janssens, dat zijne
reeks «Leerboeken» komt verrijken is in het nederlandsch het eerste uitvoerig
tractaat over het Sakrament van het Heilig Oliesel. Voortbouwend op het
latijnsche standaardwerk van Kern (1907), onder benuttiging der sindsdien
verschenen wetenschappelijke studiën over geschiedenis der zalvingsritussen,
wist hij een synthese te bereiken, waarvan de oorspronkelijkheid en degelijkheid de specialisten in het vak niet zal ontgaan. Dank aan een beproefde
theologische methode, gepaard aan een scherpen kritischen zin, gelukte hij
er in zich een veiligen weg te banen door de ingewikkelde geschiedenis van
dit sakrament, totdat duidelijk de lijn opklaart die van den Jacobus-tekst
(V, 14-15), tot de definities van het Concilie van Trente voert. Dit zorgvuldig
onderzoek leidt dan tot zeer goed gefundeerde uiteenzetting van de uitwerkselen van dit sakrament. Benevens deze verrijking van zijn geloofskennis, zal de ontwikkelde leek in dit overzichtelijk geschreven boek een
uiterst belangwekkende proeve van dogmatische ontwikkeling leeren kennen.
E. Druwé

Leny SCHOENMAKERS, De Heilige Catharina van Slem. — Reeks « De
Gemeenschap der Heiligen », Dekker & Van de Vegt, NijmegenUtrecht, 1939, 135 blz., fl. 1,25.
Een zesjarig kind, waarover God zich heenbulgt om het ,op te tillen tot op
zijn hoogte en het zijn mystieke geheimen in het oor te fluisteren.
Een meisje, dat beslist haar leven naar God wil richten en « elke poging om
haar van Hem af te trekken, dreef haar dichter naar Hem toe » (blz. 16),
naar Hem die 'haar « een zoo scherp onderscheidingsvermogen 'ten aanzien der
.
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geestelijke waarden schonk » (blz. 45), dat geen mensch haar nog weerhouden
kon een allerstrengst ascetisch leven te leiden.
Een vrouw met een vurige apostelziel « La mia nutura è fuoco » — die
zielen genoeg bekeert om drie biechtvaders met werk te overladen, die als
officiëele afgevaardigde den vrede 'bekomt in Italiaansche steden, , die een
kruistocht predikt, die aan Gregorius XI zelf haar wil — « vuolo » — oplegt.
omdat het Gods wil is, Avignon te verlaten en naar Rome terug te ikeeren.
Dat is het wonderbare leven van die groote kerkfiguur uit de tweede helft
van de XIVe eeuw : de Heilige Catharina van Siena.
Veel groote menschen zullen zoo'n leven ongelooflijk, overdreven. gedeelte/ijk
gefantaseerd vinden. In zijn groote trekken behoort het nochtans bij de meest
wetenschappelijke , en best gefundeerde kerkgeschiedenis ; zoodat het. voor ons,
nuchtere twintigste-eeuwers, het overdenken wel waard is, dat in andere tijden
God zoo kon ingrijpen.
In conversatietoon geschreven, zonder wetenschappelijk apparaat, lijkt ons
het boek voor een doorsneê-lezer ten zeerste geschikt.
B. De Wint

Marie KOENEN, Bingitta van Zweden. — Wiek op, Brugge, 1939, 106 blz.,
ing. Fr. 20, geb. Fr. 30.
In de hedendaagsche literaire en cultureele wereld doet dit boek bijna als
een anachronisme aan.
Hoe verwijderd staan we nu, moeizame geloovigen te midden van een materiokle wereld, van de XIVe eeuw, waarin, niettegenstaande misbruiken en
kwaad, het geloof nog leefde ; waarin dan heilige vrouwen — Birgitta van
Zweden, Catharina van Siena — Vorsten en Pausen beïnvloedden, ja dwongen
Hoe staat, hetgeen men thans wel eens literatuur noemt, ver verwijderd van
het voorname en verzorgde proza, dat Marie Koenen ons hier aanbiedt ! Aan
gesdhie ►kundige verbeeldingen gewoon, heeft deze schrijfster van historische
verhalen en romans een ZOO concreet, zoo objectief mogelijk beeld geschetst
van deze wonderbare ,vrouw, grooter dan een Vorstin en strijdbaarder dan een
kruisridder. Volgende aanhaling verklaart best hoe zij haar heldin gezien
heeft : « Groot en onaantastbaar rijst de machtige figuur van de Heilige
» Birgitta van Zweden op de grens van de middeleeuwen en den nieuwen tijd,
» de trouwe wachteres, beschermster van haar eeuw en van de toekomst. In
» haar strijdvaardigheid de zuster van Barnardus van Clairvaux ; in haar
» ootmoed de zuster van Franciscus van Assisië, die in de XIIe en in de XIIIe
» eeuw haar voorgangers waren ; de moeder van Caterina, van Siena en van
» Jeanne d'Arc, die na haar kwamen : de eerste om haar ta,ak te voltooien;
» de tweede om strijdend den vrede te stichten, door Birgitta afgebeden »
(blz. 90-91).
Haast niemand zal dit zeer waardevolle boek naar waarde beoordeelen : de
.menschen zijn anders gericht ! Het kan en 'moet toch, voor aandachtige lezers,
onvermoede perspectieven openen op een verre geschiedenis en op een hooge
Voorzienigheid. En volgende zinsnede moge meteen aantoonen hoezeer de
korte bloemlezing uit Birgitta's geschriften het overwegen waard is : « Alles
» schiep Ik ter wille van den mensch , en onderwierp alles aan hem. Maar hij
» bemint alles behalve Mij en haat niets behalve Mij. Hij is zoo verward en
,> buiten zinnen, dat hij, liever dan de eeuwige eer, die onvergankelijk is, de
» vergankelijke eer verlangt, die niets anders is dan het schuimen en bruisen
» der zee, hoog als een berg voor een oogenblik, maar meteen vergaan
(blz. 95).
Em. Janssen

Dr. N. PEETERS-AL. HULPIAU, Onze Bijbel. Bron van Licht en Leven.
— Beyaert, Brugge, 1939, 314 blz.
J. COPPENS, L'Histoire Critique de l'Ancien Testament. Ses Origines.
Ses Orientations nouvelles. Ses Perspectives d'avenir. Casterman,
Doornik, 1938, 132 blz., Fr. 12.
Dr. N. Peters' Unsere Bibel. Die Lebensquellen der Heiligen Schrift, waarvan
de eerste uitgave verscheen in 1929, is geen technische, wetenschappelijke studie,
maar .een werkje bestemd 'om 'bij gewone ontwikkelde lezers interesse te verwekken voor den Bijbel en hen aan te zetten zelf den Bijbel te lezen.
E. H. Al. Hulpiau heeft ons een Nederlandsche bewerking bezorgd van de
derde Duitsche uitgave (1935). Mgr. Coppieters schrijft in een woordje ter
inleiding op E. H. Hulpiau's werk « Technische inleidingen en wetenschappelijke commentaren zijn maar bruikbaar in Hoogescholen en Seminaries, en voor
hen die later een speciale studie van den Bijbel kunnen maken. Voor ontwikkelde lezers die dit niet kunnen — en onder dezen rekenen wij ook de vele
kloosterlingen en priesters die door hun drukke ambtsbezigheden belast, in.
profaan enderwijs of zielzorg werkzaam zijn, — zal een algemeen inleidingeboek tot de H. Schrift van onschatbaar nut zijn. » Doel en manier van E. H,
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Hulpiau's Nederlandsche bewerking worden klaar vooropgezet ter veramt-

tv oording :
« . . . Wat hier bedoeld wordt, is, de H. Schrift meer bekend te maken, haar
,

» rijken inhoud in het dicht te stellen, nhaar verheven beteekenis voor gansch
» de kultuur aan te toonen, haar goddelijke waarde voor het persoonlijk en.
» maatschappelijk leven te ontvouwen, terloops eenige vooroordeelen te be» strijden en enkele noodzakelijke tophelderingen te verschaffen, bovenal ver» eering en liefde voor Gods woord in te toezemen, op de lezing, de medidatie
» en de beleving van Gods waard aan te sturen. »
« De tour les livres á faire » schrijft Lamartine in 1832, « le plus difficile,
» c'est une traduction ». En zoo het waar blijkt te zijn « traduttore traditore »,
» wat moet men dan van een bewerker zeggen? Het minimum dat men eisten
» zal, is, dat de gedachtengang van den auteur geëerbiedigd wordt. Met het oog
» e:liaarop wordt voor vele degen letterlijk de oorspronkelijke tekst gevolgd.
» Daar slaat de bewerking slechts op details in den tekst of op de nota's. Waar
» de bewerking verder gaat, wordt dit door de omstandigheden of door het
» bedoelde publiek afdoende gereohtvaardigd. »
,

Het werk bestaat uit vijf deelen :
I. De Bijbel in het algemeen. De houding der katholieke Kerk tegenover den
Bijbel (blz. 9-72).
Dit eerste deel is een ‘methodische, bonidige uiteenzetting van wat ieder
katholiek over den Bijbel zou moeten weten ; b.v. Bijbel en Overlevering — Canon
van den Bijbel — inspiratie en inerrantie tekstg•eschiedenis en tekstkritiek —
katholieke bijbelverklaring. Meer dan één delikaat probleem wordt hier in
't kort, wonderwel 'geformuleerd; zie b.v. de kwestie over het litteraire genre
in den Bijbel (blz. 40) ;• de verhouding van Bijbel en wetenschap (blz. 42) ; de
dragwijdte
van de dekreten van de Pauselijke Bijbelcommissie (blz. 47) ; de
a
dogmatische ongereptheid « voor alles wat betreft de geloofs- en zedenleer
en ook wel den geschiedkundigen inhoud in de mate dat die feitelijk aan de
basis van het geloof ligt » (blz. 52) ; de beteekenis van de authenticiteit van
de Vulgata (blz. 54). Deze behandeling van de houding van de Katholieke Kerk
tegenover den Bijbel is gebaseerd op een gezonde, nuchtere kijk op de zaken;
en juist omdat bij schrijver gepaard gaan eerbied, en liefde voor den Bijbel,
durft hij meer dan eens te veroordeelen « domme religieuze dweepzucht »
(blz. 61) die alle problemen in den Bijbel ontkent, of als ketter veroordeelt
wie ook maar de minste fonvolmaaktheid in den Bijbel zou durven te veronderstellen » (bv. zie op blz. 22, 81, 90 enz.).
II. De Bijbel en de profane kultuur (blz. 73-127).
In dit tweede deel wordt ontleed de kunstwaarde van den Bijbel op zich zelf
en de invloed van den Bijbel in het kultuurleven.
De kunstwaarde van den. Bijbel op zich zelf : de poëzie van den Bijbel :
beeldspraak, metriek, rijm, alliteratie, enz. Het drama kent de bijbelsche
dichtkunst niet (blz. 84). Epische brokken liggen in den Bijbel verzonken bv.
het zwaardlied, van Lamedh ; de regenboog als toeeken van het Verband;
Deborah; ‘Samson; enz. Er staan evenwel geen sprookjes in het 0. T.
(blz. 85), wel fabelen en parabelen (blz. 86). Het zwaartepunt van Israëls
podzie ligt in de lyriek (bik. 86).
De invloed van den Bijbel in het kultuurleven kan men best opmerken in
de 'wereldliteratuur, schilderkunst, .beeldhouwkunst, muziek ; zelfs oefent de
Bijbel invloed uit op de taalvorming en taalwetenschappen, geschiedenis en
wijsbegeerte. « Wij ontberen nog immer een « Kultuurgeschieden.is van den
Bijbel », d.i. een boek dat op waardige wijze en alzijdig den heerlijken invloed,
die uitging van de H. Schrift op het sociaal en geestelijk kultuurleven zou
belichten » (blz. 74).
III. liet religieuze licht van den Bijbel (blz. 129-197).
« Van God, door Christus, zijn Zoon, tot God » is het groote thema van de
geschiedenis der menschheid en van onzen Bijbel, het boek van de menschheld (blz. 131). Eerst wordt hier in 't kort aangeduid hoe dit theocentrisch
principe alle boeken van Oud en Nieuw Testament beheerscht (blz. 132461) ;
verder hoe de Bijbel bron van Licht is voor de Kerk in hare voortzetting van
Christus.' ambt als leeraar, priester en herder (blz. 165-167) ; welke rol de Bijbel
speelt in de theologie (blz. 167-185) en eindelijk hoe de Bijbel een bron van licht
is ook voor het burgerlijk recht en de politiek (blz. 186-197).
IET'. De religieuze kracht van den Bijbel (blz. 199-232).
Gelijk het licht van de zon, wordt ook het licht in den Bijbel omgezet in
kracht (4e deel) en warmte (5e 'deel). « Het licht immers dat de Schrift mededeelt, is het licht der waarheid . . De Waailheid is een onontkoombaar en
onverbiddelijke autoriteit . . . Zij grijpt den mensch aan en dit zooveel te gemakkelijker, naarmate zij onder meer esthetischen vorm Wordt naar voor gebracht. Zoo wordt deze geestelijke lichtbron zelfs op natuurlijke wijze, een
levende krachtbron (blz. 199). Bron van leven kracht is de Bijbel als volksboek
en als « praktische handleiding voor het geestelijk leven » (blz. 204), in tegen.stelling met zooveel moderne verwaterde ascetische literatuur (blz. 202-212).
Ook uit de bijbelsdhe gebeden kan het geestelijk leven gesterkt worden; daarom
,

,
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ontleent de liturgie zooveel van hare gebeden aan den Bijbel (blz. 212-222).
Mocht de Bijbel dus meer gebruikt worden voor predikatie en catechese (blz.
222-227). Zelfs buiten de katholieke Kerk vinden gemeenschappen religieuze
kracht in de H. .Schrift (blz. 227-232).
V. De religieuze troost van den Bijbel (blz. 233-304).
«'Zoo het waar is dat het woord van een medelijdend menseh verzachting
brengt aan de smart, zoo het waar is dat een edel boek een terneergedrukte
kan !opwekken, een gewond hart kan verkwikken, hoeveel te meer zal dan het
woord van den allerbarmhartigsten God in het 'heiligste boek ter wereld de
zielen van zijn kinderen !kunnen troosten en zalven » (blz. 234). De Bijbel is een
boek van religieuzen troost omdat van de eerste tot de laatste bladzijde in alle
gebeurtenissen Gods Voorzienigheid wordt in het licht gesteld (blz. 237-241) en
overal het vertrouwen op God de grondtoon is (blz. 241-252). De Bijbel is het
boek voor den 'tijd van het lijden (blz. 253-269), het boek van de verlossing
(blz. 269-275). Zoo is de Bijbel tenslotte het boek van het ware optimisme, voor
het heden en de toekomst (blz. 276-284) en het boek van de vreugde door den
vrede in Gods liefde, .odk in lijden en beproevingen (blz. 285-295) en tegenover
den dood zelf (blz. 295-304).
Als besluit een warm woordje om alle geloovigen aan te zetten meer en beter
te profiteetren van de levenswaarden van ons H. Boek (blz. 305-31n.
Bovenstaande gedetailleerde ontleding van Dr N. Peters' boek zal dra laten
inzien dat we E. H. Hulpiau mogen danken ons eene Nederlandsche bewerking
te hebben bezorgd van dit heerlijk werk. Men neme wel in acht dat E. H. Hulpiau ons eene Nederlandsche bewerking geeft, geene vertaling. Tal van Duitsche
literatuuropgaven die voor de meeste Nederlandsche lezers niet te ,bereiken zijn,
werden of eenvoudig weggelaten of vervangen en aangevuld door Nederlandsche
werken. We vinden het evenwel jammer dat sommige bladzijden van het oorspronkelijke te veel werden ingekort (vooral in het vijfde deel), waardoor veel
kleur en warmte in de voorstelling — wat voor een vulgarisatiewerk bijna eene
noodzakelijkheid is — verloren gingen. Ook voor de taal kan de Nederlandsche
bewerking heel wat winnen, 'zooals men trouwens reeds zal gemerkt hebben uit
de enkele geciteerde brokken. Ongelukkige wendingen of uitdrukkingen zijn
soms echt storend : b.v. op bi. 214 : « Jezus zelf, als kind van zijn volk, heeft
voor Zijn hemelschen Vader in deze psalmen zijn ziel ontvouwd. Twee kruiswoorden kunnen hiervoor aangehaald worden... » — of nog op bl. 106 : « het
woord van Gods tent onder de menschen » (Apoc. 21, 3-4) ; op bl. 87 « Men
zal dan ook de kens'chets'ende methode van de auteurs der verhalende boeken
begrijpen, die, verspreid in hun geschriften, liederen hebben gestrooid » ; — op
bl. 268 ' beoefening van den godsdienst » (= Religionsilbung) voor : oefening van
godsvrucht, of (zooals op bl. 307 gezegd wordt) godsdienstoefening ; « beoefening
van den godsdienst » is hier wel wat tegenstrijdig met wat op bl. 250 gezegd
3,vondt.
,

Om te beantwoorden aan de wenschen van .den H. Stoel en voornamelijk van
Paus Pius XI, dat katholieke geleerden ernstige pogingen zouden aanwenden om
degelijke schriftuurstudie te bevorderen, laat Z. E. H. Kanunnik COPPENS
geen gelegenheid voorbijgaan ons de vrucht van zijn kennis en studie ten dienste
te stellen. Zoo liet hij onlangs in bundel verschijnen enkele artikels eertijds
gepubliceerd in de Nouvelle Revue Théologique. Zijn doel is, vooral vakkundigen
het resultaat van' zijn veelvuldige lektuur over de jongste geschiedenis der
exegese mee te deelen. In een eerste sectie geeft de auteur een overzicht van
de voorbereiding, het ontstaan en de eerste evolutie van het Wellhauseniaansch
systeem ; in een tweede sectie worden de reacties uiteengezet en het benaderen
van een nieuwe synthese van de profane en 'religieuze geschiedenis van Israël.
Voor de historico-comparatieve school werden vooral Gunkel, Eerdmans, Alt
e. a. bestudeerd. Tenslotte worden de vooruitzichten onderzocht vooral voor liet
;katholieke standpunt. Het ware onredelijk alle Bijbelstudie van niet katholieke
zijde zoo maar a priori als totaal valsdh te veroordeelen ; — hoe verkeerd een
tendentie over haar geheel genomen ook weze, toch zal men er .00k iets goeds
in vinden. Katholieken zullen dus ter harte nemen het ware van het valsc,he te
ondersetheiden en het ware element de waarheid te laten ten goede komen. Dat
tracht de auteur te doen in de ontleding van de geschiedenis der historischoritische exegese in de dertig laatste jaren vooral en er de gevolgen uit te
trekken voor ons katholiek schriftuuronderrioht. Een vollediger .en dieper kennen van het Oude Oosten en zijne beschaving zooals we die heden kunnen, uit
'de monumenten en de literatuur die uit de opgravingen voortdurend aan, het
licht komen, geven aan de bijbelsche problemen heel wat ruimer uitzicht dan
de Wellihauseniaansche school meende op te stellen. Die nieuwe elementen mogen van katholieke zijde niet uitgesloten worden voor wetenschappelijke Bijbelstudie. Het spreekt vanzelf, dat een onderscheid dient gemaakt te worden
tussohen schriftuumonderwijs in Seminaries en dat van meer specialiseerende
otudiecentra.
AIwie het geluk heeft zich toe te leggen op Bijbelstudie zal Z. E. H. Coppena
dankbaar zijn voor dit werkje, resultaat van moeizame lektuur en delikate
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studie ; een werkje waarin men tevens een warme liefde waarneemt voor Kerk
en waarheid.

J. Volckaert

De katholieke vrouw in de moderne wereld. Richtlijnen voor de Kath.
Vrouwenbeweging. — Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 198 blz.,
Fr. 15.
Op de Studiedagen, te Brussel (het jaar blijft onvermeld) ingericht door
de « Internationale Unie der Katholieke Vrouwenbonden », droegen hoogstaande sprekers en spreeksters, specialisten in het vak, deze grondige en
juiste referaten voor : ze zijn haast een volledig handboek voor de katholieke
vrouwenbeweging. Mgr. Dr. Hoogveld, hoogleeraar te Nijmegen, geeft de,
Inleiding en handelt over de menschelijke persoonlijkheid; Mej. Baers. lid van
den Belgischen Senaat, kenschetst den toestand der vrouw in het huidige
maatschappelijke leven ; E. P. Plus S. J., professor te Parijs, spreekt over
het goddelijk kindschip even goed aan de vrouw als aan den man geschonken; E. P. Pilloud 0. P. zet uiteen wat de Kerk meent over de zending der
vrouw ; over de ziel en de verantwoordelijkheid der vrouw, en over het antinatuurlijke en anti-christelijke in zekere feministische theorieën, handelen
drie dames uit Frankrijk en Zwitserland, bestuursters van inrichtingen van
maatschappelijk dienstbetoon. — Het verwondert ons geen «Imprimatur» te
vinden in een boek over dergelijke onderwerpen.
De vertaling der voordrachten, in het fransch gehouden, is bevredigend,
behalve een paar uitdrukkingen die ons onaangenaam aandoen.
J. Salsrnans

J. G. '11E1-t HORST, Mensch en Maatschappij. — Van der Loeff, Enschede,
1939, 220 blz., f1. 1.90.
In een twintigtal losse hoofdstukjes, die elk een actueel sociaal-ekonomisch

probleem of strekking behandelen (Gelijkheid, Huwelijk, Geld, Machine,

Bellamygedachte, enz.), bewijst schrijver telkens hoe « ons christelijk geloof
ons geleerd heeft, dat wel en wee van den enkeling en van de velen, ja van
allen is samengekoppeld aan het doen van goed of kwaad ».
S. is geloovig protestant. Zijn ideeën 'en strekkingen kunnen door eiken
christen aanvaard worden.
L. Arts

Ph. NYSSENS-BRAUN, Dom Columba Marmion intimo. Bibliothèque
Orientations, 1939, 138 blz.
De schrijfster geeft ons in een paar fijne bladzijden de figuur van Dom
Columba Marmion als vriend van den huize weer. De indruk dien hij
achterliet op jeugdige zielen was diepgaand, want hij was zeer menschelijk
en humaan, vol geestigheid en humor, maar beter nog ernstig religieus en
vol innige intimiteit met Christus.
A. D.

Dom Columba MARMION 0. S. B., Een met God. — Naar de brieven
van Dom Marmion, door Dom Raymond THII3AUT 0. S. B. ; vertaald
Geloofsverdediging, Antwerpen, 1939,
door Frans CROLS, pr.
340 blz., Fr. 20.
Deze brieven geven werkelijk « de synthese en de bekroning » van het rijke
opus van. D. M. Zonder dit boek blijven zijn werken onvolledig. Geen wonder
dat van de Fransche uitgave in korten tijd 40.000 ex. werden verkociht.
Hier treft ons, zoo mogelijk, nog meer dan elders, het directe, tiet intieme, het
doorleefde, het persoonlijke en tevens klassieke, die D. M.'s werken kenmerken. Het is een .doorloopend gesprek van ziel tot ziel, over al de gebieden
van het opgaande vereenigingsleven met God. Uiteraard richten deze brieven
zich tot personen — ook leeken — die zich ernstig toeleggen op het vorderend
geestelijk leven.
De uitgever heeft de uittreksels gerangschikt volgens een rationeel plan : zoo
worden herhalingen vermeden, en vormen deze brieven een levend model van
wijze en heilige geestelijke leiding.
L. Arts. S. J.

Wijsbegeerte, paedagogie
Dr. J. H. E. J. HOOGVELD. Inleiding tot de Wijsbegeerte. Dei 1 :
Beginselen der Wetenschapsleer. — Dekker & Van de Vegt, Nijmegen,
1939, 269 blz., gen. fl. 3.90, geb. fl. 4.90.
Voor 't eerst uitgegeven in 1933 verschijnt deze Inleiding thans opnieuw in

een meer verzorgde typographische voorstelling en... in een weer gewijzigde
spelling. Ze blijft bijgevolg wat ze was : een degelijke handleiding in de
wetenschapsleer voor gelnitieerden veeleer dan een inleiding voor beginne-
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lingen. Aan den tekst is weinig veranderd, alleen het hoofdstuk : Inductie
en Syllogisme werd eenigszins omgewerkt. Ook deze voorstelling van de
inductie bevredigt ons niet. Indien de Schrijver het inductie-proces hier niet
volledig kon verantwoorden — wat wij graag toegeven — moest hij, zich tot
het centrale punt beperkend, althans den overgang wettigen van het principe :
de natuur werkt wetmatig (het onmiddellijke inductieprincipe) tot dit andere :
de natuur werkt met noodzakelijkheid.
De inhoud en de strekking van deze verdienstelijke Inleiding werd hier
besproken in een artikel over Nederlandsche Inleidingen tot de Wijsbegeerte
(Streven, Juni, 1937 ; blz. 475-486). Het tweede deel, dat het wezen en de
taak van de Philosophie zal behandelen, verschijnt eerlang.
E. Vandenbussche

Dr. Paul ELLERBECK S. J., Een geval van schijndoofheid. Voorwoord
van Prof. Dr. Th. RUTTEN. — Dekker en Van de Vegt, Nijmegen,
1939, XII-160 blz., 6 photo's buiten tekst, geïll., ing. fl. 2.25.
P. E. beschrijft in dit boek zijn onderzoek van een concreet geval van
schijndoofheid. Het geldt een jongen van 8 jaar, die lang voor doof was gehouden, ofschoon geen physiologische gebreken aanwezig waren. Opgemerkt
werd alleen maar, dat hij vooral opging in de ervaring van de eigen organische veranderingen — waarvoor E. de zeer geschikte benaming vond van
igvitale aandoeningen» — zoozeer dat hij aan het buiten-object, dat deze veranderingen in hem teweegbracht, schier geen aandacht meer schonk. Daar
deze vitale aandoening bij elke zintuiglijke waarneming optreedt, zag E. zich
voor de vraag gesteld, hoe het kwam, dat zij bij den jongen vooral stoornis
van het gehoor en niet van andere zintuigen veroorzaakte. Het antwoord
vond hij in het eigen karakter van het hooren, dat in hooge mate representatief is en in zijn object een intens verbinden van symbolen insluit, en ook
in de speciale duurervaring van het hooren, waardoor ook de vitale aandoening veel meer dan in andere zintuigen het geval is, aan een continuë verandering onderhevig is. Dit onderzoek gaf den auteur de gelegenheid om
een diepgaande studie te maken van deze vitale aandoening, die een zoo
gewichtige rol speelt in elk menschelijk kennen, en aan wier gezonde werking
voor de objectiviteit en de doelmatigheid van dit kennen zooveel gelegen is.
Tevens werd hij genoodzaakt het belangrijke vraagstuk der duurervaring in
het kennen, ontstaande uit de beleving van tijd en ruimte, opnieuw in het
hem concreet voorgestelde geval te bestudeeren, evenals het specifieke verschil dier ervaring in de verschillende zintuigen. Het interessante van dit
werk is voorzeker eerst en vooral dat hier a. h. w. een levende synthese der
experimenteele psychologie wordt geboden, waarbij de algemeene wetenschap
over waarneming, gewaarwording, prikkels, enz. ver diende getranscendeerd
te worden, maar ook dat het den schrijver gelukt is langs deze concrete
methode, experimenteel, zoo ver in de menschelijke functies tot een diepere,
bijna geestelijke eenheid door te dringen.
Nielttegenstaande al zijn zuivere wetenschappelijkheid, heeft dit onderzoek
toch iets van de spanning van een detective-verhaal : de onderzoeker zag
zich trouwens ook in den echten zin van het woord voor een detective-probleem gesteld. Om zijn concrete en geleidelijke voorstelling is dit boek ook
voor niet gespecialiseerde lezers een leerzame lectuur.
L. Vander Kerken

Paul et Camille BOUTS, La Psychognomie, Leeture méthodique et
pratique des caractères et des aptitudes. — L. De Lannoy, Genval,
212 blz., Fr. 40.
Dit boek over physiognomie blijkt veel aftrek te vinden : het heeft reeds
zijn vijfde uitgave. Het is ook zeer aanlokkelijk zijn medemensen tot in hun
diepste wezen te leren kennen alleen reeds door een analyse van schedelvorm en handschrift, en dat wil dit boek leren. Het is geschreven als een
handleiding voor een praktikum. Theoretische beschouwingen en praktische
oefeningen volgen elkaar op. Het geeft temperamentsleer en karaktelogie,
vergelijkende anatomie en graphologie, afgewisseld door pwdagogische of
vrome vermaningen. Het is rijk aan eruditie, maar zeer verward, en alles
te samen genomen zeer misleidend. Zo eenvoudig is mensenkennis niet. Hoeveel van wat hier als zeker vermeld staat, is reeds ten onder gegaan met
het voortschrijden van de wetenschap. Wat is er b.v. op het oogenblik nog
zeker van de eens zo beroemde localisatieleer in de hersenen? Wie zich in de
opvoeding of in de omgang met mensen laat leiden door zulke gegevens,
komt zeker bedrogen uit. Hoe goed ook bedoeld, met een dergelijk amateurisme is de mensheid niet gediend. Zeker, dit boek steekt door zijn christelijke en zedelijke instelling ver uit boven de meeste boeken van dit genre, en
daarom moeten we misschien blij zijn, dat voor lezers, die nu eenmaal op
zulke lectuur afvliegen, dit boek geschreven is. Meer dan deze betrekkelijke
waarde kunnen we aan deze publicatie niet toekennen. Dr. P. Ellerbeck
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VERHEYEN en CASIMIR, Pedagogische Encyclopedie. Afleveringen
9, 10, 11, blz. 385-528. De Sikkel, Antwerpen, fr. 12 per aflevering
De ons ter bespreking toegezonden afleveringen lopen van Durkheim
tot en met een groot deel van de Geschiedenis der Opvoeding en Opvoedkunde.
Aan de laatste aflevering is een bijlage toegevoegd (12 blz.) over de Wijsbegeerte in Nederland in de XXe eeuw van de hand van R. Casimir. Het
eerste deel van dit kloeke werk is hiermee voltooid. Een recensie van een
dergelijk oeuvre moet zich noodzakelijk tot enkele opmerkingen beperken,
Onze hoofdindruk is dat deze encyclopedie duidelijk het stempel draagt van
het milieu, waarin het ontstaan is. De titel zou kunnen zijn : Pedagogische
Encyclopedie van. Protestanten. Bij deze titel zouden we dan de ruimheid
van opvatting moeten prijzen. Nu echter moeten we op een disproportie wijzen
in de uitwerking. Deze blijkt b.v. in het nog niet volledige artikel over de
Geschiedenis van Opvoeding en Opvoedkunde (blz. 505, 514, 520, 527) en aan
de relatief geringe plaats van katholieken afgestaan. Bijzondere vermelding
verdienen de bijdragen van de Vleeschauwer en dat van Casimir over geesteswetenschappelijke psychologie. Slordig en onzakelijk is het artikel over de
eenheidsschool. Zeer eenzijdig en pedagogisch onvolledig is het artikel over
het geheugen. Er wordt o.a. in beweerd, dat het geheugen « wellicht ook in
de niet organische wereld gevonden wordt » ! Alles te samen lijkt ons voor
Katholieken het Pedagogisch Lexicon (Duits) van Herder, de voorkeur te
verdienen. Daarnaast kan men dan dit Nederlands werk gebruiken.
De bijlage van Prof. Casimir geeft een zeer welkom overzicht over de
recente geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. Het maakt op ons de
indruk dat het 10 jaar geleden geschreven is ; misschien is dat te verklaren
uit een streven om, enige afstand te nemen. In de vermelding van de in het
Nederlands publicerende wijsgeren in België viel het ons op, dat wel de
Vleeschauwer, die toch het meest in het Frans schreef, en niet E. De Brug Mae
vermeld werd.
Dr. P. Ellerbeck

Dr. Fritz KUNKEL en. Ruth KUNKEL, Opvoediikg tot persoonlijkheid. —
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1935, 106 blz., Fr. 20.—.
Dit boekje van de bekende volgelingen van A. Adler is een inleiding tot de
Individualpsychologie.
Vele voorbeelden en analysen biedt het ons aan om de gedragingen van
onze evenmenschen en vooral van onze kinderen beter te begrijpen. Daar
komt het immers vooral op aan. Dikwijls moeten we de oorzaak van hun
gebreken niet dieper zoeken dan in een onbegrepen moedeloosheid of een
mislukte aanpassing aan de omgeving. Straffen en strengheid kunnen meestal
slechts de kwaal verergeren, alleen een voorafgaand inzicht in de oorzaak
der ontmoediging en de «trucks», door het individu aangewend, om het zelfgevoel te herstellen kunnen hier de genezende behandeling brengen. Even
nuttig zijn de beschuldigingen der Individualpsychologie tegen verwenning,
die niet minder dan overdreven strengheid, .moedelooze, onaangepaste menschen voortbrengt.
Een nuttig boekje dus, waar menig opvoeder, ook voor eigen verbetering,
veel uit leeren kan.
W. Smet

Letterkunde
Karl SCHEFFLER, Form als Schicksat.
Reutsch Verlag, Zilrich, 1939
170 blz.
Dit merkwaardig boek van K. S. is ongetwijfeld de vrucht van een jarenlang nadenken over kunst en schoonheid en van een diepvoelend ien aandachtig genieten van kunstwerken uit oude en nieuwe tijden. De nogal kwaadaardig-Germaansche titel zou den lezer tot het vermoeden kunnen brengen,
dat een berg philosophie hem te wachten staat. Toch is dit geenszins het
geval : de grondideeën die in dit boek ontwikkeld worden, zijn onmiddellijk
uit een denkende ervaring geboren en hebben weinig uitstaans met systematisch - aprioristische doctrineering, wat toch ook weer niet zeggen wil, dat ze
slechts een bonte verzameling van slagwoorden uitmaken en in den grond
op geen enkel systeem berusten.
Denkers en kunstenaars hebben volgens S. dit gemeen, dat beide hun
beperkte individualiteit ontstijgen en de wereld beleven als vorm, dat zij
m.a.w. al de wisselende verschijningen van het leven niet als materieele
toevalligheden beschouwen maar als steeds nieuwe manifestaties van het
gansohe geheel. Zoo is de vorm het kenmerk en de substantie van alle
echte kunst. En daar elke vorm de objectieve verschijning is van een streven
of van een kracht (leven of natuur door venmiddeling van het leven, zich
respectievelijk uitend in tijd- en ruimtekunsten) en deze door het subject
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worden beleefd als gevoel, zal elk waar kunstwerk moeten zijn : de volkomen uiting van oorspronkelijke gevoelens in adaequate vormen.
Vanuit deze grondidee bestudeert S. venschillende kunstsoorten : de melodische vorm der muziek en de eigen vorm van poëzie en beeldende kunsten. Een paar hoofdstukken handelen nog over de verwording der kunst
tot « Halbkunst » en de verschillende manifestaties daarvan in den modernen tijd, en verder over de onderlinge waardeverhouding der kunstproducten.
Interessant is o.m. zijn diagnose van de hedendaagsche literatuur. Ofschoon
vrij algemeen is deze diagnose er niet minder raak om. S. poneert als essentieel aan elke literaire kunst : de handeling (het Duitsche a Handlung » laat
zidh maar moeilijk in het Nederlandseh vertalen). Deze handeling, die zich
in de lyriek als voelend subject, in de epiek als het verhaalde object en in
de dramatiek in zich zelf beleeft, is aan de kunst essentieel omdat zij haar
eenheid en bestaanskracht geeft. Alleen deze handeling raakt de existentieele
werkelijkheid van het leven, zij alleen is het « sinnfiUlige » object der literatuur. Waar de handeling verzwakte, verviel de literatuur tot een « oft
acharfsinnige Zergliederung merkwtirdiger individuellen oder kollektiver Tatbesande », de psychologie was maar een magere Ersatz voor de echte
ontroering en « die Leser langweilten (sich). Sie gaben es nicht zu, sie
langweilten sich verstolen ». De onmacht der hedendaagsche kunstenaars
om nog algemeengeldende en algemeenmenschelijke handelingen te vinden,
verklaart S. door hun levensscepsis, hun overtuiging dat het leven geen zin
heeft : « die Literaten wurden in ihrer Umwelt zu Baissiers des Lebens ».
Hiermede ging ook de kracht der vormgeving verloren : het scheppen zelf had
Immers ook geen zin meer : « es feJilte ihnen weder am guten Willen noch
an Talent, ober sie vermochten nicht liinger Propheten des Lebendigen zu
sein, sie konnten nich Dichtungen schaffen, die verherrlichen, ohne zu
Bigen, deren Tragik bejahend ist
Verloren ging in de tragiek de poëtische gerechtigheid, niet die van het
banale « happy end », maar de hoogere zedelijke eenheid, die alle tragische
spanningen pas mogelijk maakt — want « alle Helden glauben an eine
hiihere Gereehtigiheit, denn sie beanilhen sich ja handeind dar= bis zur
Selbstvernichtung » en in wier geloof de dichter de geestelijke vrijheid
,

,

en bevrijding vindt, die het kunstscheppen zin geeft en het de moeite

waard maakt.
De laatste oorzaak van dit alles vindt S. niet zoozeer bij de dichters en
auteurs als wel in den tijd zelf waarin zij leven : wij leven historisch in een
buitengemeen actieven tijd : de handeling vluchtte uit de kunst, zij ging
over op de 'geschiedenis zelf en werd ons zóó nabij dat de noodige objectieve
afstand voor een poëtische bezinning zoo goed als onmogelijk werd : « darum
mtissen wir auf Dichtung grossen Stils verzichten ». Zijn onderzoek is dan
ook geen aanklacht, wel een historische diagnose, die het verleden wil verbinden met eén gezondere toekomst.
6. verstaat de zeldzame kunst om de meest abstracte dingen zóó door
zijn concreet-persoonlijke beleving te belichten, dat zij den lezer onmiddellijk
verstaanbaar worden. Zijn gedachten hebben zichzelf zóó tot klaarheid
gebracht, dat ze telkens de meest spontane en eenvoudige uitdrukking
vinden.
Als aanvulling, weze nog even gezegd, dat de opvatting van blz. 95 over
het historische Evangelieverhaal als « das 'griisste aller Gleichnisse », wel
zeer vereerend maar toch een beetje dubbelzinnig is.
L. Vander Kerken

Jos. SELLMAIR, Der Mensch in der Tragik. — Erich Wewel, KraillingMnchen, 1939, 302 blz.
Het tragische is steeds een van de meest weerbarstige objecten der ,philosophie en der aesthetiek geweest. Men overdrijft zeker niet, als men zegt,
dat totnogtoe geen enkel philosophisch of aesthetisch systeem er een bevredigende !verklaring voor gevonden heeft. Sommige aesthetici, zooals B.
Croce, weigeren zelfs het tragische nog als een eenheid te beschouwen en
verklaren het als een zeer complexe samenstelling van vrij disparate gevoelens.
Toch blijft het tragische gevoel de denkende geesten intrigeeren. Sellmair
heeft zich op zijn beurt gewaagd aan een studie der tragiek. Men zou
echter bedrogen uitvallen als men zich aan een systematische philosophie
van het tragische verwachtte. S. beschouwt het tragische eerder in zijn
concrete, historische verschijning, hij wil het denkend ervaren. Zijn studie
is dan ook uitgegroeid tot een soort philosophie van het tragische leven

zelf, van den mensch in de tragiek.
Het ideaal der burgerlijkheid was zekerheid, zekerheid en veiligheid in
alles en omtrent alles, maar een lijden van buitengewone grootte, waarvan
de beteekenis den mensch ontgaat, dwingt hem af te dalen in de diepten
van het leven, slaat het wereldbeeld stuk, dat hij zich gebouwd had met
zijn individueel geluk als middenpunt, en stelt hem onherroepelijk voor het
groote mysterie. Ook het christen geloof heeft de tragiek van het leven
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niet opgeheven, maar ze eerder verheven tot een bovennatuurlijke intensiteit.
De tragiek is natuurlijk met de contingentie van de wereld verbonden,
toch is zij hiermede niet identiek. De Duitsche philosophie meende beurtelings een verklaring te vinden in een tragisch-onmachtige Godheid of in
een geheimzinnige menschelijke schuld. S. zoekt ze eerder in de wezensbeperktheid van den mensch, die door de hem omgevende werkelijkheid steeds
oneindig overtroffen wordt. Nutteloos is het tot kosmische disharmonieën
zijn toevlucht te nemen, de onmogelijkheid voor den mensch om zichzelf en
al het bestaande te begrijpen volstaat om een tragische verschijning van
het wereldgebeuren te fundeeren.
Tragiek staat in nauw verband met de schoonheid : « ScHnheit und Trauer
sind Last untrennbare Geschwister. Narzissus musste ertrinken, veil er sick
mit seinem Spiegelbild liebend vereinen wollte ». Geen wonder dus dat het
tragische wellicht zijn zuiverste en geweldigste expressie vond in de Grieksche
kunst. Na het wezen der tragiek te hebben bestudeerd, handelt S. dan ook
adhtereenvolgens over de Grieksche tragedie, het Grieksche (levensgevoel en
de katharsisleer, verder over de tragiek van het Germaansche noodlot, en
de tragiek in 'het christendom en de christelijke kunst. Men leze het mooie
hoofdstuk over «Das Tragische und der Iebendige Gott».
De mensch tracht aan de tragiek te ontkomen door het komische, maar
dit gelukt hem slechts door de humor, die door een superieur en wijselijk
begrijpen van menschen en dingen, boven al het zuiver menschelijke weet
op te stijgen tot de ware geestelijke vrijheid : « Der Humor ist die Seinshaltung... der gnadenhaft Berufenen, der Kinder Gottes». Het boek sluit met
een paar hoofdstukken over de melancholie, de voorbereidende grondstemming en, blijvende indruk der tragiek, en het « Wiedererwachen des Tragischen » in die beroerde tijden die wij beleven.
Een werk, dat graag wordt aanbevolen. L. Vander Kerken

Kurth BERGER, Jean Paul. Der schilpferische Humor. — BE•hlau Verlag,
Weimar, 1939, X-419 blz., ing. Rzn 7,90, geb. Rm 9.
Jean Paul Friedrich Richter (1763-1825) of kortweg Jean Paul is zeker een
van de eigenaardigste en tevens van de invloedrijkste figuren der Duitsche
literatuur : zijn populariteit stond die van Goethe en Schiller wel eens in den
weg. Naast Goethe, de volmaakt vormelijke aestheet en Schiller, de vurige
idealist was Jean Paul de dichter der kleine, stille werkelijkheid, der milde
menschelijkheid, de dichter van het innige, soms vreemde gevoel. Afkeerig
van alle aesthetisch egoïsme, bezielde hem de liefde voor de eenvoudige menschen : hij bracht ze terug in de literatuur. Zelf kind van het volk, opgegroeid in het stille Beiersche dorp Joditz in het Fichtelbergsche landschap,
had het hof- en stadsleven, het gezochte milieu der literatoren van zijn tijd,
voor hem niet de minste aantrekkelijkheid : hij kwam naar Weimar, zei
Goethe, als een Chinees naar Rome. Sentimentalist, voelde hij zich meer thuis
in de vrije natuur en bij de landelijke menschen van zijn streek.
De bron van zijn kunstscheppen was het oorspronkelijk beleven van menschen en dingen in hun pijnlijk-komische tegenstellingen. Het kontrast van
zijn droomende phantasie gevoelvol versmeltend met de onmiddellijke werkelijkheid rondom hem, al het onvereenigbare tusschen de groote «wereld» en
het kleine «ik» overwinnend in een «tiberlegen» begrijpen en een zachte ironie,
werd hij de grootste humorist der Duitsche literatuur.
Beurtelings populair en vergeten, is Jean Paul niet altijd billijk door zijn
critici behandeld geworden. Het unieke en heel speciale karakter van zijn
omvangrijk oeuvre droeg hier mede zelf de schuld aan. Het geheim van dit
werk niet zijn barokke hang naar het wondere, het groteske, het «widersprtichvolle», het absurde was niet zoo gemakkelijk te ontdekken, en niet
allen hadden het geduld en het noodige kritisch talent, om in « das chaotisch
Dunkel des reinen Gefilhls, aus dem die dichterische Welt Jean Pauls so
fremdartig und doch wirklich emportaucht » af te dalen en er naar het verborgen «Gesetz» zijner kunstproductie te zoeken.
De groote verdienste van Berger is dat hij dit wèl heeft gedaan. Een grondige kennis der 18e- en 19e-eeuwsche Duitsche literatuur, een concreet inzicht
In de intellectueele en philosophische stroomingen die op Jean Paul hebben
ingewerkt en een scherpe psychologische speurzin, hebben zijn studie tot een
definitief resultaat geleid. Geplaatst voor de bonte menigvuldigheid van Jean.
Paul's oeuvre, waarin idyllen en satiren hand in hand gaan met biographische romans en pwdagogische of wsthetische traktaten, en alle levenstegenstellingen zich in de meest opposiete verbroedering ontmoeten, heeft B. gezocht naar de eindelijke eenheid die dit gansch uitzonderlijke werk heeft
mogelijk gemaakt. B. vond deze eenheid in Jean Paul's onuitputtelijke humor,
die bij hem niet meer als een accidenteele karakteristiek maar als het princiep en de scheppende kracht zelf van zijn werk verschijnt. Deze humor vermiddelde hem de groeiende bevrijding van zijn individueele beperktheid tegenover de oneindige wereld en de finale verzoening van al de pijnlijke tegenstellingen van het leven. Anderen hadden reeds vóór hem gepoogd de humor
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tot levensgevoel te maken, « aber Jean Paul ist der erste, der den Humor als
ScHpferkraft entdeckt ».
De zorgvuldige indeeling met de talrijke titels en ondertitels maakten de
lezing van dit lijvige en zeer gevulde boek aangenaam en overzichtelijk. Het
Herman Bnlau Verlag zorgde voor een eenvoudige maar keurige uitgave.
L. Vander Kerken

Desiderius ERASMUS, De Lof der Zotheid. Vertaald door J. B. KAN. —
Wereldbibliotheek, Amsterdam. 189 blz., geb. Fr. 46.
Met uitzondering van De Lof der Zotheid en de Samenspraken, wordt Erasmus bijna niet meer gelezen. Geen wonder, gelijk alle baanbrekers is hij door
zijn opvolgers overtroffen.
Waarlijk diepzinnig en tot nu toe onovertroffen blijft hij door zijn Lof der
Zotheid. Erasmus, of beter de Zotheid in persoon betoogt dat iedere mensch
zot is. En werkelijk, het bewijs staat vast. Hoe kan het anders? Is de zotheid
niet de bron van alle leven en levensgenot ? De procreatie is immers haar
werk, en alle levensgenot, zonder uitzondering een gave van haar. « ..,welk
tijdperk des levens is toch niet somber, niet geesteloos... niet verdrietig, als
men het genot, d. i. de kruiderij der zotheid, er niet bijvoegt ? » Wie of wat
is zij dan, die zooveel vermag onder de menschen? Zij zelf openbaart zich
wanneer zij haar ouders noemt : Vader Plutus, de Rijkdom, en moeder Jonkheid ; haar voedsters : Dronkenschap en Onwetendheid ; haar gevolg : Eigenliefde, Vleierij, Vergeetachtigheid, Werkschuwheid, Genotzucht, Onverstand,
Weelderigheid, Drinkgelag en Vaste Slaap. Zoo wordt het betoog, eenerzijds,
een penetreerende satire op het menschdom. Ja, In geheel het menschdom
speelt de Zotheid.
Nochtans is de Zotheid niet alleen drift, maar ook (en hier wordt Erasmus
diepzinnig) gelatenheid, levensmoed, godsdienst, ja zelfs zaligheid. Nu is zij
de dochter niet meer van Rijkdom en Jonkheid. Zij wordt de verheffende
kracht in den mensch waardoor hij de driften en louter natuurlijk verstand
overmeestert en overschrijdt ! De twee thema's — zotheid-drift en zotheidwijsheid — klinken door elkaar. Op het tweede dient de nadruk gelegd, zooals
men opmaken kan uit het feit dat Erasmus van de zotheid-drift een aanklacht
maakt tegen zekere menschen. Wij zeggen tegen zekere menschen want van
een aanklacht tegen een bepaalde instelling kan geen spraak zijn.
De 6de uitgave der W. B. is, zooals de vorige, met de penteekeningen geïllustreerd, die Hans Holbein de Jongere op den rand van Erasmus' persoonlijk
exemplaar der eerste Frobenius-uitgave aanbracht.
J. V. d. L.

Em. JANSSEN S. J., Zoo dichte en zoo doe'k. Verzen van Guido Gezeile
en van andere dichters. Een proeve van verklaring. -- Brugge, Desclée
De Brouwer, 1939, 292 blz., Fr. 25.
Deze verklaring van gedichten, die doorgaans bij de algemeen verspreide
bloemlezing Zuid en Noord aansluit, wijkt, zoals Prof. Baur in zijn bizander
gunstige inleiding aanmerkt, nogal sterk af van vroegere gelijksoortige pogingen. De methode van P. Janssen lijdt niet aan overcompleetheid, zooals de
overigens heel degelijke verklaringen van E. H. Walgrave : ze tracht de leerlingen naar de gedachte of de gevoelskern van de stukken te leeren grijpen
en het ontstaan en de ontwikkeling van een thema te leeren gadeslaan in
meerdere schakeeringen en variaties. Door de Gezelle-gedichten in contact te
brengen met moderne gedichten, geeft zij ook inzicht in begrippen als school,
strooming, richting, enz.
De verklaring van de reeks Gezelle-gedichten, in verband gebracht met
Gezelle's leven volgens de laatste gegevens der Jubileum-uitgave, behoort tot
het beste wat over Gezelle werd geschreven. Hier leert de student Guido
Gezelle waarlijk kennen en waardeeren als een heerlijk getuige van Vlaarnschen
aard en van echt katholicisme, tegelijk als een ongeëvenaard technicus van
het Vlaamsche vers in al zijn volksche en tevens verfijnde spontaneïteit.
De moderne dichters worden onder twee hoofdverdeelingen gegroepeerd :
1 Natuursymboliek, II Varia. Hier wordt om de beurt gehandeld over de
schaduw van den dood, bidden en dichten, verbondenheid.
Verscheidene gedichten of dichters staan hier uitstekend behandeld. Wij
denken hier vooral aan Fr. van Eeden, H. Roland Holst, K. Van de Woestijne.
Heel suggestief is de ontleding van De tuinman en de Dood, van P. N. van
Eyck.
Het is ook voor de studenten heel interessant te zien hoe eenzelfde thema
door verscheidene dichters in verschillende perioden van onze letterkunde
worden behandeld.
Het nieuwe boek van P. Janssen werd reeds in verscheiden tijdschriften
gunstig beoordeeld. Moge die verdiende waardeering den vruchtbaren schrijver
aanzetten tot de volgende deelen die in het vooruitzicht worden gesteld. Alle
leeraars in de Nederlandsche letterkunde zien ze hoopvol te gemoet.
R. H.
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Bernard VERHOEVEN, De zielegang van Henriette Roland Holst. — Het
Spectrum, Utrecht, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1939, 151 blz.
Dit werk bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. Het oude gedeelte is
het vrijwel ongewijzigde geschrift dat, in 1925, onder denzelfden titel verscheen; het nieuwe is de aanvulling er van, op grond van het sedertdien
gepubliceerde oeuvre. Beide gedeelten vallen ongeveer even lang uit ; terwijl
in het eerste werk, de zielegang nog onrustig vorderde, komen, in het tweede
gedeelte, de verworvenheden aan het licht.
Wie het eerste werkje kent, zal den auteur en de uitgevers, om deze
bijgewerkte en opnieuw aangeboden studie, dankbaar zijn. Uit het dichtwerk
voornamelijk, later ook uit de proza-geschriften, haalt de auteur het beeld
der schrijfster op, zooals zij droomt, handelt en bemint. Want heel haar levensloop is er een van knielende bezinning, veroverende daad, onvoldane liefde.
In haar streden de vrouw en de man : de man die veroveren wilde, herVormen, vernieuwen ; de vrouw die steeds hunkerde naar zachte dienstbaarheid. Ontgoocheld bij de daad, trok zij zich terug in de vereenzaming waar
de nieuwe daad geboren werd. Weer ontgoocheld verwierf zij den ootmoed;
sedertdien legde zij op haar productie en handelend optreden den glans der
religieuze gemeenschapsidee, — sedertdien, ouder geworden en met den
dood voor oogen, bezon zij zich over tijd en eeuwigheid... En dan laat Bernard
Verhoeven opmerken dat Henriëtte Roland Holst toch, in haar diepste wezen,
een vrouw was, bij wie de a zachte krachten» het wel moesten winnen.
Hunkerend naar onderdanigen dienst, vond zij, in den zuiveren ootmoed,
haar hoogste bestemming, haar veiligste verworvenheid.
Omwille van het onderwerp zelf, kan deze studie over «Nederlands grootste
dichteres» niet te warm aanbevolen worden. Ook de auteur geeft alle waarborg. Zijn opstel lijkt ons slechts iets te luidruchtig, iets te veel geschreven
met suggestieve formules en vergelijkingen ; de scherpte der gedachten, de
rustige probleemstelling en het inwerken der stilte hebben er onder geleden.
Em. Janssen

Karel VERTOMMEN, Brood. — De Bongerd-reeks, Zonnewende, Kortrijk, 1939, 31 blz., Fr. 5.
Wij zullen dit kleine bundeltje van 16 verzen niet een machtig gewrocht
noemen ; toch stemt het ons vreugdig.
Want hier is een dichter aan het woord — zij het nog een dichter van
beperkten aanleg — die zijn kunst wel niet opvoert tot de flonkerende
geheimtaal van donkere aandoeningen, die zijn muse eenvoudig zingen laat
zooals het den volke goed is. En meer en meer, als we dit werkje met de twee
voorgaande van Vertommen vergelijken, treft ons het veiliger vinden van
eigen weg.
Vertommen wordt de dichter der ballade. Er ligt nog iets programmatisch
in zijn opzet, iets onvoltooids in zijn vorm ; maar hij wordt het. De eerste
(religieuze) stukken zeggen ons minder. Dan volgen Testament, Ruiterlied,
Galgelied, Mastklimmen, Ballade der schooiers : de beste verzen van het
bundeltje. Wat daarna komt is van kleiner formaat.
Wij halen Voor mijn zoon Wim aan. Het is heel beperkt; het typeert toch
de volksverbondenheid van den dichter en zijn sobere zegging :
Wij hebben deze stad, mijn zoon,
In ieder leven klinkt de roep
voor uw geboorteplaats verkoren, van ongekende horizonnen,
dat ge de verre schepen maar elke tocht moet einden
en 't nabije beiaardlied mocht horen. in 't land waaruit hij werd begonnen.
Min God en land, mijn zoon,
en wees geen heimatloze.
Vecht buiten u met volksverraad
en in u met de Boze.
Em. Janssen

Maurits L. PEETERS, Rond het gehucht, — (Eigen uitgave) VorstKempen, 1936, 24 blz.
Maurits L. PEETERS, Zegen der aarde. — (Eigen uitgave) VorstKempen, 1939, 47 blz.
Deze twee verzenbundeltjes bevatten samen 46 korte stukjes. Geschreven
van 1930 tot in het voorjaar van 1939, bieden zij, van een lang tijdstip, een
schralen oogst : zeer kieskeurig moet de dichter tegenover zijn eigen productie
hebben gestaan, zeer angstvallig slechts een vers losgelaten. Ja, elk stuk
vertoont de sporen van een bijna pijnlijke bewerking.
En het resultaat?
Voortgaande op de titels, zou men een zeker regionalisme verwachten. Daarvan is niets aanwezig : het «gehucht» (cfr. R. h. G., blz. 4) kan overal liggen;
het ligt nergens, omdat het met nogal disparate gegevens werd gecomponeerd.
Deze dichter wil tooveren met het slepend rhythme van Van de Woestijne, met
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den verrassenden strophenval van Rilke, met de cosmische beeldspraak van
Marsman, met den vagen gloed van Fransche symbolisten... ; hij heeft zichzelf
nog niet gevonden.
Ook in het tweede boekje niet, al geeft het meer voldoening dan het eerste.
Te slordig springt hij daar met de taal om (herkend voor herkent (33), zondoorkichtte voor zondoorlichte (34), schreiden voor schrijden (39)) ; te veelvuldig
komen sommige clichés voor (vooral nacht en maanwit) ; de muzikaliteit, de
beeldspraak, de smaak zelfs blijven nogal in gebreke.
Wij geven een drietal voorbeelden ; deze behooren noch bij de beste, noch
bij de slechtste verzen :
0, dat dit licht nu aan mijn oog mocht leven (blz. 21).
— Na dit verdriet lig ik verscholen in de nacht
en ik ontwaar een groote leemte
in mijn handen, in mijn hart
en mijn verbleekt gebeente (blz. 26).
-- De moede avond heeft zijn handen traag gevouwen
in zijn verduldigheid : hij is een oude man
die kruipt op krukke' en kan al lang geen korst meer mouwen (sic)
en sluit zijn mond met een verbeten woede dan (blz. 37).
Zijn mond hoeft deze duidelijk begaafde dichter niet te sluiten. Maar gooi
overboord alles wat procédé, verfraaiing, manière is ; gooi nog verder de
zeurende zelfontleding weg van aestheticisten, die doelloos door dit leven
zouden dolen (cfr. blz. 44) ; vul uw hart met stillen ernst en milden overvloed en zing dan.
Em. Janssen

N. E. FONTEYNE, Kinderjaren. — De Sikkel, Antwerpen, 1939, 202 blz.,
Fr. 35.
Men heeft dit posthume werk van den gewaardeerden romanschrijver als
onmisbaar voor opvoeders voorgesteld. Ronduit bekennen wij dat we zoo
iets niet begrijpen ; we hopen daarbij dat geen opvoeder dit zoo hopeloos
verwarde en op een ontstellende wijze vervalschende boek ter hand zal nemen.
Als paedagogisch geschrift heeft de auteur het ook nooit bedoeld ; hij was
«vast besloten... in deze autobiographie niets onvermeld te laten » (blz. 127),
want hij wilde, bevrijd van elk minderwaardigheidscomplex, zichzelf bewust
bezitten.
Ziehier zijn fout : opgegroeid en man geworden in een woelig tijdsgewricht,
beschouwt hij de woelingen zelf als verworvenheden. Die tijd heeft de moraal
overboord gegooid : cynisch en sceptisch tegelijk beweert hij dat het oprechter
is de ondeugden te overdrijven die men ruimschoots bezit, dan te pralen met
deugden die men niet zou bezitten (cfr. blz. 189490). -- Die tijd heeft ook,
onder de vlag van emancipatie en cultuur, een aanzienlijke lading van Europeesche decadentie in Vlaanderen binnengeloodst : herhaaldelijk moet het den
auteur uit de pen, dat Vlaanderen, drie eeuwen lang, « moedwillig verachterd »
is gebleven (cfr. blz. 21, 96, 190 en elders). — Die tijd heeft het katholieke
geloof ondermijnd en geschonden : waarom zoekt Fonteyne, die aan zijn
geloof getrouw wil blijven (cfr. blz. 114, 128 en elders), voor zijn religiositeit
klaarheid en voedsel buiten het Katholicisme? — Die tijd heeft de zoo gewaardeerde traditie geschonden («Men groeit enkel aan traditie groot», blz. 199) :
waarom staat deze overtuigde Vlaming zoo onwetend en (waar hij het weet)
weigerig tegenover elke overlevering?... Aan levenden lijve moet Fonteyne de
ontreddering hebben gevoeld van den oorlog en de naoorlogsche jaren. Verscheurd tusschen de hechtheid van geloof en traditie eenerzijds, den zaogenaamden cultureelen vooruitgang anderzijds, biedt hij ons het beeld van een
stuurloozen durver, die, onder het masker van een zelfzeker synisme, veel
weifelen verbergen moest.
De mortuis nil nisi bene. Den mensch Fonteyne waardeeren en eerbiedigen
wij vanzelf : veel onverteerde lectuur en veel vroegtijdige verbijstering hebben
zijn ernst en offervaardigheid niet kunnen vernietigen. Maar het boek, zooals
het hier ligt, is een schaamtelooze belijdenis van geloof in een tijd die het
niet verdient ; het kan slechts de zedelijke, religieuze, cultureele verwarring
doen toenemen, waartegen, in deze oorlogsperiode nog veel krachtdadiger dient
opgetreden.
Em. Janssen

G. DURIBREUX, Bruun. — « Onze Tijd », S. V. Brussel, 1939, 198 blz.,
Ing. Fr. 30, geb. Fr. 40.
Vlaamsche romans over het visschersleven bestaan er niet veel ; om het
ongewone van het onderwerp is dit boek ons dus welkom. Ook de auteur is
ons welkom ; want deze eersteling getuigt ontegenzeggelijk van talent en
temperament.
Bruun en Prosje maken, met den eigenaar De Boenke, de geheele bemanning uit van de visscherssloep de «Zeekoning». Prosje valt overboord en verdrinkt ; door veel avonturen heen verovert Bruun de liefde van Marina, de
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vrouw die Prosje beminde. En dan besluit het boek : « Aldus verovert Erwin
» de dingen, zonder hun grond en hun vastheid te doorzoeken. Zijn gevoelen
» is als de wind, die alles omhult en over de hindernissen heenvaart zonder
» hun kern te bereiken. Het leven van Bruun is een klare ruimte waarin vaste,
» afgescheidene vormen verstrooid liggen, die elk hun eigen kern hebben.
» In zijn leven is de navorsching niet, welke naijverig is van God, de navor
» sching die de onrust verwekt en een droefgeestigheid die den smaak heeft
» van den dood » (blz. 198).
Met deze aanhaling leiden we ons bezwaar in. Het werk valt in twee bestaxiddeelen uiteen : goed waargenomen tafereelen ; verbeeldingen en bedenkingen.
Beide vervloeien niet in elkander ; de verbeeldingen en bedenkingen blijven
weinig oorspronkelijk, vaag, wat grootsprakerig.
Nu ja, het is een eersteling. Een volgende maal is de greep van Duribreux
wel vaster geworden.
Em. Janssen

Henriëtte VAN EYK, Truus de nachtmerrie. — De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1939, 175 blz.
Truus de nachtmerrie is een paardje met vleugels, dat 's nachts de menschen moet helpen droomen. Overdag woont het op een zolder, in gezelschap
van tante Annette, van muizen en een spin, van een spinet en ouderwetsche
boeken... Op haar rug voert zij 's nachts een pianostemmer, twee oudjes, een
generaal, een haringman, nog andere menschen. Zij beleeft avonturen met
hen ; maar het komt nooit uit zooals zij het zou gewild hebben.
De wereld waarin de schrijfster zich beweegt is totaal onwerkelijk; dat
maakt haar juist zoo aantrekkelijk. De schrijfster beweegt er zich in, licht
en hupsch; zij doet er een diepere werkelijkheid in opglanzen. Zij lijkt zelf
een kleine nachtmerrie, wat guitiger dan Truus ; zij voert de gelukkige nienschen naar het zalige land der kinderdroomen.
Een leuk en lief boek, voor jong en oud even aantrekkelijk.
Em. Jans sen

Johan VAN DER WOUDE, Blauwbaard en octopus. — De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1939, 270 blz. .
Zooals ieder boek van Van der Woude, is deze roman met veel talent
geschreven. Met veel virtuositeit ook : fragmenten in den eersten persoon
wisselen af met fragmenten in den derden persoon, terwijl. toch alles volkomen helder en afzienbaar blijft : een goed geslaagde dubbele belichting !
Zooals de meeste romans van dezen auteur, stelt ook de onderhavige
geheimzinnige personen en verhoudingen voor, op een schemerigen, bijna
dreigenden achtergrond. Toch heeft dit werk, tegenover andere, beteekenis
noch waarde.
Omwille van het beperkte en betwistbare onderwerp vooral : een behek
sing van de sexueele liefde ; een griezelige verhouding tusschen Blauwbaard .
Venter en Octopus Pareau, waarbij vrouwen komen en gaan, weerkeeren en
voortleven. Misschien meent Van der Woude dat de onrust naar de vrouw,
het zwaartepunt van het leven, de eenige bron zou zijn van alle verdieping,
van godsdienst en duivelsdienst ; maar dan vergist hij zich schromelijk.
Streng voorbehouden lectuur, waarbij niemand veel kan winnen.
Em. Janssen

Juul FILLIAERT, Tijl's oog op den puinhoop. — Filliaert, Nieuwpoort,
1939, 176 blz., Fr. 25.
Het is wel pikant, nu een nieuwe oorlog aan den gang is, een boek te lezen,
over wat volgde op den voorgaanden. Juul Filliaert, tijdens den oorlog redacteur van De Stem uit België, vertelt ons hier hoe, in de eerste jaren daarna,
de puinhoop Nieuwpoort weer een normale provinciestad werd.
Hij doet het in zes brieven die, van April 1920 tot April 1922, door Tijl
zouden verzonden zijn aan den Belgischen Minister. Tijl is een huisvader die
na den oorlog in de heimat terugkeert. Van de mildheid en het organisatievermogen van het Belgisch bestuur had hij alles verwacht : hoe komt hij
vooreerst bedrogen uit ! Hij woont in een abri, in een «nissenhut», in een
barak; moeizaam steekt hij van wal, — maar als het nieuwe begint, voelt hij
wat weemoed om de voorbije avontuurlijke heldhaftigheid. Tijl spreekt wel
eens bitter; in zijn eersten brief vooral spuwt hij «zijn galletje» uit. Dan
neemt de leuke, de krachtig-levende, de graag philosopheerende en goedmoedige West-Vlaming de bovenhand : Tijl's oog glanst, als hij den puinhoop
ziet, van spottend gezond verstand, van meewarige hoop.
Wij wenschen Juul Filliaert met zijn boek geluk; hij verrichtte een goede
daad met zijn oude opstellen en herinneringen, opnieuw bewerkt, Zola uit te
geven. Zulke souvenirs toch mag men niet vergeten ; en, afgezien daarvan,
ieder lezer beleeft er veel pret aan.
Em. Janssen
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Al. SETOLA en ALS IC CAN, Torenland, 10 potloodteekeningen en 11
literaire schetsen. — De Meester, Brugge, Fr. 20.
Hier hebben twee bescheiden maar zeer begaafde artisten elkaar gevonden.
De eene — met een italiaanschen naam maar een door-en-door Vlaamsch
gemoed — teekent verbazend mooi met het potlood ; de andere teekent nog
mooier met zijn pen, met « woorden zwaar gemeten als kubieke blokken »,
in den stijl die past bij onze stoere vlaamsche torens. Dit is van het kloekste
episch proza, wat wij in Vlaanderen te lezen kregen ; Verschaeve en Streuvels
zullen hier een van hun knapste leerlingen begroeten. — Een keurig en rijk
geschenk; een album die voortaan in el l7„ vlaamsch salon moet liggen... en
een spotprijs.
L. Arts

Christel BROEHL-DELHAES, Kameraad moeder. — Pax, 's Gravenhalte,
Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen, 1939, 250 blz., Fr. 29.
Dit verhaal, dat een ware heldin op het tooneel voert, is tegelijk hartroerend en verheffend. De weduwnaar Professor Gerold Tiebruck huwt met
Romana Parhoff ; en deze, stiefmoeder geworden van tegen haar vooringenomen kinderen, leidt hen moederlijk door het leven.
Men kan de gestalten schematisch geconstrueerd, eenzijdig belicht vinden;
de geheele roman is een zeer menschelijke opwekking tot edelmoedigheid en
liefde. Met wat minder slordigheid omtrent de verdeeling van den tekst, hier
en daar den stijl, soms ook de drukproeven, ware dit boek, in zijn genre, een
model te noemen.
Met dit voorbehoud toch weer : alles wijst op een Duitsch model ; doch
waarom zegt de auteur (of bewerkster, of vertaalster) dat nergens?
Em. Janssen

Kristmann GUDMUNDSSON, Het nieuwe land. Geautoriseerde vertaling
uit het Noorsch door W. J. A. ROLDANUS Jr. — De kern, 's Gravenhage, 1939, 323 blz., ing. fl. 3,50, geb. fl. 4,50.
Deze historische roman van den IJslandschen dichter Gudmundsson is een
sterk boek.Hij speelt in den tijd der Vikingers. Hij verhaalt van den berenboer Askell Gunnkallson : hoe deze, met gezin en knechtschap, van Noorwegen over Ierland naar IJsland vaart : in dat nieuwe land sticht hij, aan
het hoofd van Noren en Ieren, een nieuw volk. Persoonlijk gaat hij er bij ten
onder ; zijn natuurlijke zoon Hrafn Finnian (van een Iersche moeder) is er als
de eerste vertegenwoordiger van.
De auteur Gudmundsson doet sterk aan Sigrid Undset denken. Hij neemt, bij
zijn menschen, de oerkrachten waar ; hij ziet deze geweldig en bandeloos:
voor geen consequentie schrikt hij terug. Zijn verhaal wordt er een van
moorden, veeton, liefde ; alles in den epischen Vikingertijd, in het onherbergzame en toch wild-mooie IJsland ; terwijl het christendom der Ieren en het
heidendom der Noren de lucht als vullen met geheimzinnige machten en
geesten.
Tot aan de grootste scheppingen van Sigrid Undset reikt dit werk nog niet.
Onwillekeurig dachten we soms aan navolging (van Hamsun, Undset, Gul-.
branssen) ; zeker projecteert de auteur, in het verleden, moderne denkbeelden
en doenwijzen, — en waar hij de godsdienstige krachten laat inwerken, schijnt
hij deze slechts als een vorm van fanatisme te beschouwen. De versohei
denheid van tafereelen is nog niet met de ééne vaste inspiratie doorgloelid,
de resultante van heiligen ernst en machtig creatief vermogen.
Nochtans stijgt dit boek, om zijn beeldende vaardigheid en epische vaart.
om de verscheidenheid van inhoud, geest, tafereelen, om de warm-levende
typen, hoog boven het gewone peil uit. Kwam de auteur zijn moreele
religieuze vaagheid te boven, hij werd een van de allergrootsten
Als lectuur voor volwassenen, mits zij ook religieus wat gevormd zijn, moeten
wij dit boek warm aanbevelen. De vertaling kan ons voldoen ; niets meer echter.
Em. Janssen

Ejnar SMITH, Britt Marie Colstrup. Uit het Zweedsch vertaald door
R. DE MUYNCK. — Die Poorte, Oude God-Antwerpen, 1939, 132 blz.
Ejnar Smith is, naar men zegt, de romancier van het zoo typische leven
van den koopmans- en ambtenarenstand op de Westkust van zijn land. «Britt
Marie Colstrup» verscheen in 1926 en wordt voor zijn meest representatieve
werk gehouden.
«Die Poorte» heeft den Nederlandschen lezer een goeden dienst bewezen met
hem dit meesterlijk stuk vertelkunst ter beschikking te stellen.
In dit kleine boekje wordt op zeer suggestieve wijze de geschiedenis van
drie geslachten verteld. Een Undset of een Gulbranssen zou voor hetzelfde
onderwerp zeker drie dikke deelen hebben noodig gehad.
«Britt Marie Colstrup» is geen familie-kroniek ; het is een psychologisch
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roman. De schrijver bezit een eenig talent om de verschillende karakters met
enkele sobere trekken scherp te typeeren. En misschien meer nog te suggereeren
dan te typeeren. Zonder zijn verbazend evocatievermogen zou het boek, om
reden der vele decor-verwisselingen, die de beperkte omvang noodzakelijk
maakte, eerder een schets gebleven zijn dan een uitgewerkt geheel.
Dit werk biedt ons een zeer eigenaardig contrast met de epiek, die we uit
het Noorden te bewonderen kregen. Die breede epiek, waarin de winden om
de rotsen waaien, de bosschen eeuwig zingen en waar de menschen, hoe hard
en grimmig ze vaak ook zijn, toch ten slotte weer den weg vinden naar
elkander !
Als tooneel voor zijn boek koos E. S. een kleine Zweedsche havenstad,
ingesloten in een fjord. Er is geen horizont. Alles is er benepen, eng en
somber. In de harten der menschen, die daar wonen, schijnt geen zon. Ze
kunnen het leven met zijn lasten haast niet dragen ; ze kunnen het leven
met zijn vreugde haast niet aanvaarden.
De hoofdpersoon Britt Marie Colstrup is een pathologisch geval van stugge
en sombere geslotenheid. Nooit heeft ze het geluk van moeders glimlach
gekend. Als kind voelde ze op zich drukken den vloek van vaders haat :
hij kon nooit vergeven dat mama denzelfden nacht van haar geboorte
gestorven was. » Daarenboven «kent ze een prikkelbare trots, die ze gemeen
heeft met heel haar geslacht en die haar een gevoel geeft van een vernederde
bedelaar voor een gesloten deur.» Zelfs de liefde, die haar een tijd lang
scheen te zullen bevrijden van haarzelf, vindt haar te trotsch en te achterdochtig voor een betrouwvolle overgave.
Wie de godsdienstige en sociale toestanden van Zweden een weinig kent,
zal in dit boek, waarin de godsdienstige inspiratie bijna totaal afwezig is,
een pakkend-trouw beeld geschetst zien van het grauwe en troosteloote
materialisme, dat het eens «katholieke land van Sint Ansgar» sinds de
Hervorming stilaan geheel ontluisterd heeft.
Voor een ontwikkeld lezer zal het niet al te moeilijk zijn «Britt Marie
Colstrup» als een negatief argument te ondergaan. Zoo kan het hem zelfs
goed doen. Aan jongeren mag het zeker niet aanbevolen worden.
De vertaling leest doorgaans zeer vlot. Is het echter louter bedilzucht even
aan te stippen, dat er toch heel wat kleine slordigheden in voorkomen. Hier
volgen enkele voorbeelden. Doeaniers in plaats van douaniers, Beheerdster
in plaats van beheerster. Op bladzijde 162 vinden we : « Gij zijt den man
niet van wien... ». In het gebruik van het koppelteeken is de vertaler niet
consequent. De afgekapte vorm van «het» lijkt me niet erg voornaam. Een
zin als volgende blijft duister : « Het was eigenlijk Paul Colstrup, die
zulke ingenomenheid met zichzelf aanwakkerde : ze wist dat ze lieftallig en
goed was, onbewust bootste ze de uitdrukking zoowel als de houding na,
van de edele vrouwengestalten, die in al hun beminnenswaardige ongelooflijkheid tot de middenfiguren van de romans van den tijd behoorden.
(blz. 135).
M. Schurmans

Egon HOSTOVSKY, De brandstichter. Uit het Tsjechisch vertaald door
Dr. L. LANDSMAN .— Die 'Poorte, Oude God-Antwerpen, 1939, 210 blz.
Waarschijnlijk door het feit dat de Tsjechische auteur Hostovsky te Brussel verblijft, geraakte zijn werk in Vlaamsche kringen bekend en werd
deze roman bij Die Poorte uitgegeven. Hij verdiende het stellig.
Het verhaal speelt in het grensstadje Zbetsjnov ; in het midden staat het
gezin van Jozef Simon, waarin geen huiselijk geluk aanwezig is. Dat missen
de kinderen, het gemis maakt hen opstandig en fantastisch ; en, terwijl over
het geheele dorp onrust hangt, treedt een brandstichter op die niet bestaat;
hij schrijft nochtans dreigbrieven en de reeks van branden zelf bewijst
ontegensprekelijk zijn aanwezigheid... Dan komt de vrede in het huisgezin
terug, de rust ook in het dorp : de brandstichter — de collectieve hallucinatie
die werkelijk rampen sticht — is meteen verdwenen. Alles hangt samen,
meent de auteur ; uit kleine ongeregeldheden ontstaan groote ongelukken.
De kleinsteedsche roman is vol van breedmenschelijke poëzie. Naar onzen
smaak wat vernuftig bedacht en gecomponeerd, wat reflexief geschreven,
wordt hij nergens machtig en overweldigend, zooals men bij zulk onderwerp
toch zou verwachten. Episch van inhoud, is hij beperkt van uitvoering.
Dat bezwaar is echter het eenige.
Altijd voort brengt Die Poorte specifiek-Vlaamsche vertalingen op de
markt. Daar is misschien iets voor te zeggen ; voor de bijna gewild-slordige
taal echter, die daarbij in Vlaanderen nergens thuis hoort, in geen geval.
Em. Janssen
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Kunst
C. VERSCHAEVE, Madonna's van Vlaamsche primitieven.
N. V. Van
Damar, Amsterdam, Antwerpen, 16 blz., 10 platen, Fr. 25.
De letterkundige beschouwingen van Cyriel Verschaeve rond een tiental gekleurde reproducties naar madonna's van Vlaamsche Primitieven, zijn een
mengsel van theologie en mystiek met eigenlijke kunst-kritiek. De stelling die
aldus door den schrijver tegenover bepaalde kunstwerken wordt ingenomen is
zeer individualistisch. Zij getuigt weliswaar van een diep inzicht der dingen
maar laat niet altijd aan het kunstwerk zelf recht wedervaren. Dat waar het
ten slotte toch om gaat, dat wat voor ons verklaard zou moeten worden dient
ter illustratie van een zeer persoonlijke levensbeschouwing. Het valt zoo moeilijk om het inzicht te benaderen van kunstenaars die vier of vijf honderd jaar
voor ons zich in kleuren en vormen hebben uitgesproken en het blijft altijd
zeer bedenkelijk hun gedachten toe te schrijven waar zij geen kaas hebben van
gegeten. Wanneer kunstenaars, vrome ambachtslieden als de Vlaamsche Primitieven waren, enkel dienen om ons te helpen Pegasus te bestijgen, dan geraken zij vergeten op de aarde, terwijl wij in hooger sferen zweven. De kleurplaten van deze uitgave zijn slecht als alle kleurplaten en geven een zeer verkeerd Idee van de oorspronkelijke stukken.
J. Muls

Brugghe ... 'n Spiegel.

-

Z. u., z. j. 214 blz.

Vele oudstudentengilden zouden aan dat van Brugge «De Uylenspiegels», een
voorbeeld kunnen nemen. Een groep jonge menschen hebben over hun stad
een lezenswaard boek samengesteld dat keurig is uitgegeven en kunstlijk geïllustreerd. Dit was een allergelukkigst gedacht in het jaar 1939 wanneer door
het vijfde eeuwfeest van Memling de aandacht van heel de beschaafde wereld
op Brugge gevestigd was. De duizenden landgenooten die de Memling-tentoonstelling bezochten, konden met vrucht dit boek lezen, want hier wordt de achtergrond geschetst waarop die kunst zich afteekent. Naast verzen en zuiverletterkundige opstellen zijn de meeste bijdragen van historischen of kunsthistorischen aard.
Jos. de Smet handelt over Karel de Goede en de Brusche Straatnamen, L. de
Maessehalk en A. De Geyter over de Gotische Baksteenarchitectuur te Brugge,
Roger Louwagie over Lanschoot Blondeel, M. Englisch over de oude Sinte
Waiburgakerk, A. Viaene over de Brugsche Zotten, Rik Slabbinck over de
Brugsche Schilderschool, M. Casteleyn over de boekdrukkunst te Brugge in de
15e en 16e eeuw, A. Maertens over de Brugsche kant, P. Alossery over het
Gezelle-muzeum, Jos. Sioen over Zeebrugge, Brugge's toekomst, en M. van
Coppenolle over het Stedelijk kerkhof. Zooais u ziet een bonte verscheidenheid
maar een trouwe spiegel van de Stad. J. Muls

Kurt HIELSCHER, Osterreich. Landschaft und Baukunst. F. A. Broekhaus, Leipzich, 1938.
Kurt Hielscher is een duitsch kunst-fotograaf die met zijne Zeiss-Ikon-Kamera
vele landen van Europa heeft doorreisd en met zijn artistieke opnamen
prachtige plaatwerken liet verschijnen over Duitschland, Spanje, Italië, enz.
Hij heeft daar thans een boek met platen over Oostenrijk aan toegevoegd.
Het zal wel het eerste werk van dien aard zijn dat, sedert den eAnschluss,)
in Maart 1938, over het land verscheen. De foto's van Hielscher zijn kunstwerken. Hij weet de mooiste motieven te vinden en hij neemt ze telkens onder
de heerlijkste belichting. Uit zijn 4600 opnamen deed hij een strenge keuze
van 240 gezichten die dan ook van het allerbeste zijn. Zoo gaat Oostenrijk
aan ons oog voorbij met zijn steden en dorpen, met zijn kloosters en kerken,
met zijn meren en bergen, met zijn stroomen en gletschers. De gangen en
wegen van den kamera-man voeren hem ook naar het geboortehuis van
Shubert in Weenen, van Liszt in Raiding in Burgenland en naar het huis
waar Beethoven verbleef in Heiligenstadt. De reproducties zijn in koperdiepdruk en geven al de lichtscha.keeringen weer van de origineele opnamen.
Een prachtwerk. Het is aan het gelaat van het land niet te zien dat het
thans onder de hakenkruisvlag staat. Landen en volken zijn sterker dan alle
politiek. Zij zijn het eeuwige naast het wisselvallige.
J. Muls
Adam HORN, Der Dom zu Regensburg. — Gauverlag Bayerisehe Ostmark,

Bayreuth, 1939, 64 blz. Rm. 1.80.
55 photographische opnamen met 3 grondplannen, die een duidelijk beeld
geven van dit unieke monument van Duitsche middeleeuwsche bouwkunst.
Een korte, maar zeer degelijke inleiding verhaalt de geschiedenis van den
dom van de 13e tot de 19e eeuw, en geeft een technische en aesthetische
beschrijving van binnen- en buitenbouw, telkens verwijzend naar de respectieveijke platen J. Muls
;
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Aardrijkskunde, Geschiedenis
Standaard-Wereldatlas, onder leiding van Prof. Dr. J. VERSHUEREIN,
S. J., Prof. W. E. BOERMAN, met medewerking van M. DE MEYERJANSSENS. — Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1939, 96 blz.
kaarten, 103 blz. register, in linnen band Fr. 120.
Het !beteekende een !gevoelige leemte in de cultureele outillage van 'ons volk,
dat er, behalve voor 'schoolgebruik, geen atlassen in onze taal beschikbaar
waren. Deze leemte is thans, door de publicatie van het hier besproken werk,
gelukkig aangevuld. Wij krijgen hier, 'onberispelijk uitgevoerd, zoowat 85 kaarten en nevenkaartjes, waardoor het mogelijk wordt een kijk te hebben op
alle werelddeelen. Natuurlijk is hierbij Europa het best bedeeld, en in Europa
zelf België en Nederland, die beide vier kaarten krijgen, waarop alle namen
van steden en dorpen zijn aangegeven. De naastliggende landen, Engeland,
Frankrijk en Duitschland, zijn bedacht met een algemeene en daarenboven met
een paar gedeeltelijke kaarten. De andere landen van Europa, evenals van de
andere werelddeelen, komen, ofschoon minder uitvoerig, eveneens zeer bevredigend tot hun recht. Een groot voordeel lijkt ons hierbij dat alle plaatsnamen
volgens de Nederlandsche schrijfwijze zijn weergegeven, zoodat hierdoor de
mogelijkheid wordt geboden om een einde te maken aan de 'onzekerheid omtrent
het weergeven in onze taal van uitheemsche eigennamen. De phonetische
methode die daartoe is gevolgd geworden lijkt ons zeer geschikt om de
algemeéne instemming te winnen.
Het zou wonder heeten, moest in een dergelijk werk ineens de volmaaktheid
bereikt zijn. Vooreerst wat de opvatting zelf betreft. Schrijvers hebben klaarblijkelijk beoogd een atlas te leveren die voor het dagelijksch huisgebruik van,
laten wij zeggen, den verstandigen krantenlezer, zou geschikt zijn. Daarom
zijn zij van zuiver staatkundig standpunt uitgegaan en hebben op hun landkaarten ernaar gestreefd zooveel mogelijk plaatsen en administratieve vardee
lingen aan te geven. Tot hiertoe is de zienswijze volkomen gewettigd. Wat
het !minder is, is het weglaten van ongeveer alle elementen van physische
aardrijkskunde op de meeste kaarten. De kaart Oostenrijk, b.v. (blz. 30), sou
ons op het eerste zicht niet eens laten vermoeden, dat het hier een bergland
geldt : de namen van de 'bergsystemen liggen verspreid tusschen vele andere en
springen dus niet in het oog ; het ware veel 'beter geweest ze door streepjes
aan te duiden. — Van Frankrijk zijn twee gedeeltelijke kaarten afgedrukt : het
Noord-Westen (eerder dan « Noorden »), en het Zuid-Oosten (eerder dan de
Riviera »). O.i. was een kaart van het Noord-Oosten hier minstens evenzeer
op haar plaats. Afgezien van de huidige gebeurtenissen, zou zij uiterst welkom
zijn geweest bij lezingen over den Wereldoorlog, waarvan het slagveldengebied
niet op betrekkelijk groote schaal voorkomt. Tenslotte het geval FransichVlaanderen (blz. 8). Terwijl voor de Waalsche namen uit België de officieel
geldende Fransche grafie wordt gegeven, met eventueel den Nederlandsen
vorm als nevennaam, krijgen wij voor Fransch-Vlaanderen uitsluitend de oude
Vlaamsche namen, die alle. op een paar uitzonderingen na, buiten gebruik
zijn geraakt. Welke ook de gevoelens mogen zijn van de schrijvers of lezers
tegenover dezen verliespost van het Vlaamsche taalgebied, van het standpunt
van den ontwikkelden krantenlezer, bier gevolgd, dient Behe evengoed 'Ballleul
en Roobeke evengoed Roubaix te heeten, als Bergen in Henegouwen Mons
wordt genoemd.
Bij deze opmerkingen is het ons alleen te doen om verbeteringen te suggereeren voor volgende uitgaven die, naar onze overtuiging, spoedig te verwachten zijn. Want zij veranderen niets aan onze meening, dat deze atlas in
ieder Vlaamsch 'gezin moet voorkomen en er dagelijks de beste diensten zal
bewijzen. De ruim 50.000 namen van het 'gemakkelijk te !hanteeren register zijn
daarvoor een voldoende waarborg.
Prof. Dr J. A. Van Houtte

Prof. Dr. J. VERSCHUEREN S. J., 'Dr. H. BALIEUS en Dr. E. SPAEY,
Algemeene Historische Atlas. — Brepols, Turnhout, 1939, 79 blz.
kaarten en register, geb. Fr. 50, gekart. Fr. 55, linnen band, Fr. 60.
E. P. Versohueren, wiens werkzaamheid op kartografisch gebied reeds door
andere werken zoo gunstig bekend is, geeft ons thans ook een allah:wied:len
atlas, vooral 'bestemd voor schoolgebruik. Uitgaande van het Middellandsche
zeegebied, heeft hij, met zijn medewerkers, begrijpelijkerwijze vooral zijn aandacht geschonken aan Europa, dat tien overzichtelijke kaartenblz. krijgt. Bijzondere kaarten worden verder gewijd aan de verschillende landen of gebieden
van de Midellandsche-Europeesche ruimte : Egypte (blz. 13-14), Voor-Azië (15-18),
Palestina (19-20), Griekenland (21-24), Italië (25-30), Spanje en Portugal (31-32),
Frankrijk (33-36), Duitschland (37-40), België en Nederland (41-46), GrootBrittannië (47-50), Zwitserland (51), Oostenrijk en andere Donaulanden (52), de
Balkanstaten (53), Turkije (54), Noord- (55) en Oost-Europa (56). Twintig blz,
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worden verder toegekend aan de vreemde werelddeelen, waarbij niet alleen de
koloniale kwesties ter sprake komen, maar ook de innerlijke evolutie van de
groote rijken uit het Oosten, zooals China, Japan en een nieuwigheid
waarvoor men {de schrijvers voorzeker dankbaar zal zijn, daar men te vergeefs
de weerga ervan zou zoeken, ook in vreemde publicaties van denzelfden aard.
Een bladzijde over de Poollanden en twee over de « actueele kwesties » — men
versta : over de gevaren zones 1938-39 — besluiten het werk. Vermelden wij
hier nog het eigenaardig, maar helaas ! hoe bitter gepaste initiatief van
schrijvers : .de laatste kaart van het boek is er eene van Europa, blanco gelaten. Aan den gebruiker wordt de zong toevertrouwd om haar in te vullen naar
gelang de troebelen van de tijdsomstandigheden dit zullen vergen.
De Historische Atlas zal voorzeker de grootste diensten bewijzen voor het
onderwijs in de geschiedenis. Althans in de politieke historie. De ondertitel
immers wijst niet alleen op de staatkundige, maar tevens op de economischeen de cultuurgeschiedenis. Op dat terrein, nu, zouden wij aarzelen om het
werk gelukt te noemen. Voorzeker, men kan over den inhoud van alle mogelijke
kaarten discussieeren. Dat zou ook mogelijk zijn b.v. aangaande de economische,
Het is nochtans niet onze bedoeling dit te doen, maar alleen moeten wij de
vraag stellen waarom deze economisch-historische alleen voorzien zijn wat
de Oudheid en de Middeleeuwen betreft, niet voor latere perioden. Ook over de
cultuurhistorische kaarten van de verschillende landen zou 'men aan een even
gemakkelijke als ijdele kritiek kunnen doen. Waarom zijn deze steden « kunststeden — daarmede alleen wordt in de kaarten rekening gehouden — en
andere niet ? Een debat daarover is natuurlijk zonder uitkomst. Alleen voor
de Nederlanden, waar juist een andere opvatting werd gevolgd, moeten wij
het ernstigste voorbehoud maken. Wij krijgen hier (blz. 4$) vier kaartjes, resp.
over Nederlandsche wetenschap, kunst, letterkunde en muziek. Door gekleurde
cirkels van min- of meer diameter wordt aangeduid of de voorkomende plaatsen « geboorte of woonplaats ‘,> zijn van resp. « ten minste 1 beroemd geleerde
(kunstenaar, letterkundige of musicus) », « van 5 tot 25 », of « van meer dan
25 ». Geen spraak van den tijd waarin deze geleerden, enz. hebben geleefd, geen
middel om dit door verschillende kleuren of dergelijke middelen te onderscheiden, wat al zeer verdacht voorkomt in een « historisch ,> atlas. Het is ons verder
een raadsel wie nu, over geheel het verloop van onze vaderlandsche geschiedenis gezien, 'in ide oogen van schrijvers « geleerde » is. Het is niet erg vleiend
dat de oude universiteitstad Leuven er met « ten minste 1 » (d.w.z. minder
dan 5) vandaan komt : zou zij in haar meer dan vijf eeuwen wetenschappelijke
bedrijvigheid niet meer « geleerden » in haar muren hebben geherbergd dan
b.v. Wakken a. d. Leie, of Duffel, of Brecht, of Bocholt (Lirnb.) ? Weliswaar
duidt een streepje de universiteitsteden aan, maar alleen de huidige, en dan.
nog niet alle zetels van hoogere onderwijsinrichtingen ; (zoo is b.v. geen rekening gehouden met de Handelshoogescholen). Maar verder, was het in een
historisch atlas niet de plaats om de zetels van universiteiten of faculteiten in
het verleden te vermelden ? Om maar een voorbeeld aan te geven, te Brugge
heeft in de 16e eeuw een zeer verdienstelijke {medische faculteit gefungeerd,
waarvan natuurlijk geen spoor op de kaart te ontdekken valt. Wij zouden met
deze kritiek kunnen voortgaan voor de kaartjes over kunst, letterkunde en
muziek. Maar wij hebben al misbruik gemaakt van de ons toegemeten ruimte,
en wij meenen met een voorbeeld aangetoond te hebben, dat de vier kaartjes
een ijdel spel des geestes zijn, dat noch met de geschiedenis, noch met de
aardrijkskunde veel gemeens heeft !
Blijft natuurlijk ongeschonden wat wij boven schreven over de waarde van
het werk voor het onderwijs in de politieke geschiedenis. Het is een niet geringe
verdienste van de schrijvers ons in het Vlaamsche taalgebied het eerste Historisch Atlas te hebben geschonken, waarvan het raadplegen door een uitvoerig
register wordt vergemakkelijkt. Prof. Dr J. A. Van Houtte
,
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G. FRANCKX en Dr J. FRANçOIS, Leuven. Met de medewerking van
Dr F. Quicke, Dr M. A. Lefèvre en Dr P. L. Michotte. — De

Vlaamsche Drukkerij, Leuven, 1938, 16 blz. tekst en 48 fotopagina's.
Nu er zooveel wordt gereisd, en de toeristische «zin» als het ware groeiende
is ; nu men er meer en meer van overtuigd wordt dat de geografie in de
eerste plaats een landschapswetenschap is, en men haar waarde als leervak
begint te erkennen ; is een initiatief, hetwelk door woord en beeld het gelaat
onzer steden en landschappen beschrijven, verduidelijken en verklaren wil,
bijzonder welkom.
Op treffende wijze, wordt de reeks « Ons Mooi Land » door de brochure
over Leuven ingezet. Niet minder dan vijf auteurs, waaronder drie hoogleeraars, verleenden hun medewerking en waarborgen de degelijkheid van
het opzet. De brochure zelf omvat twee deeltjes, waarvan het eerste aan
een kort overzicht van de geschiedenis en de aardrijkskunde der stad is
gewijd, en het tweede door panorama's en close-up's de voornaamste trekken en de eigenaardigheden van het Leuvensche stadsbeeld optoovert. Ook
dit gedeelte komt keurig voor.
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In deze reeks zullen nog verschijnen brochures over Brugge, Antwerpen,
Brussel, Luik, Gent, Mechelen, Kempische Steden, Waalsche steden, Vlaamsche steden, de Kempen, de Zeekust en de Polders, Vlaanderen, de Lage
plateau's (Brabant, Henegouwen, Haspengouw, het Land van Herve, vondroz, Famenne, Tusschen Samber en Maas), de Ardennen en Lorreinen, het
industricele landschap, de Maas, de Schelde, Schilderachtige valleien.
G. Polspoel

J. VAN CROMPHOUT en Fr. VENNEKENS, Le Cháteau de Gaesbeek.
— Abdij te Affligem-Hekelgem, 1939, 125 blz., Fr. 20.
Deze geïllustreerde, zeer degelijke en kritisch opgestelde gids werd, na den
dood der auteurs, door Dr. Dom Cyprien Coppens 0. S. B. bezorgd. Hij bevat
een biografische schets der heeren van Gaesbeek en der latere eigenaars van
het kasteel, een historisch overzicht en een breedvoerige beschrijving der
gebouwen, der verzamelingen en van het park. Zeer aanbevolen.
L. G. P.

Prof. Dr J. LANGOHR, Het Land van Overmaas. Zijn volkstaal, zijn
kultuurtalen. — Afdruk van de : Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Januari
1939, 53 blz.
Met deze studie beoogt Prof. Dr. J. Langohr den Duitscher Dr. Fr. Petri
van antwoord te dienen op diens besprekingen van het omvangrijk werk van
Dr. J. L. : « Le N. E. de la province de Liége et le Canton d'Eupen ».
Naar de woorden van den auteur kan het standpunt der beide opponenten
werden samengevat als volgt :
« Het Land van Overmaas is met zijn Duitsche en Fransche kultuurtalen
slechts oppervlakkig verduitscht en verfranscht ; het behoort met zijn Nederlandsche volkstaal bij 't Nederlandsche volkstaalgebied en heeft daarom het
principieele recht, het Nederlandsch als hoofdkultuurtaal, naast het Fransch
en het Duitsch als bijgevoegde talen, te zien erkennen ». Aldus Dr. Langohr.
Dr. Fr. Petri daarentegen verdedigt de stelling : « Met hun Duitsche kultuurtaal behooren het N. 0. der Provincie Luik en het kanton Eupen krachtens geschiedkundig recht bij 't Duitsch taalgebied. »
De thesis van beide auteurs kunnen wellicht moeilijk scherper worden
geformuleerd. De naam van de opponenten staat er borg voor dat deze strijd

gevoerd wordt niet feitenmateriaal ; want beider 4eruditie op dit gebied heeft

wellicht haar gelijke niet, noch aan deze, noch aan gene zijde van de grens.
Het belang van den inzet maken het o. i. wenschelijk dat vanwege onze
intellectueelen en politiekers héél wat meer aandacht worde besteed aan
deze discussie. Op louter academisch terrein thans gevoerd, kan zij, binnen
afzienbaren tijd, c9 praktisch politiek gebied 'Worden overgebracht.
H. van: de Pertre

Le canal Albert — Het Albert-kanaal. — Publiciteitsbureau « Veldeke »,
Maastricht, 1939, 92 blz.
Interessante luxe- en rijk geïllustreerde tweetalige « uitgave ter gelegenheid der opening van het Albertkanaal met de medewerking van het Bestuur
van Bruggen en Wegen » gepubliceerd. De schrijver geleidt ons van Luik
naar Antwerpen, hij vermeldt onderweg hetgeen moest geschieden om de
talrijke technische moeilijkheden te overwinnen die het graven van het
kanaal in den weg stonden en beschrijft de voornaamste werken : sluizen,
bruggen, dijken en ingravingen van dit reuzenwerk.
K. B.

Maatschappijleer.
Grondwet. Burgerlijk Wetboek. — F. Larcier, Brussel, 1940, 149 dubbele
bladzijden, Fr. 60.
Een « Voorwoord » van Prof. Fernand VAN •GOETHEM hebt ons in over het
tot stand komen van deze uitgaive. 'Sedert de wet van 18 April 1898 worden onze
wetten en ibesdulten in het Nederlandsch en het Fransch bekendgemaakt en
bezitten beide teksten volledige juridische waarde. Voor de verordeningen
Van ouderen datum is integendeel de Fransche tekst die eenige authentieke.
Nochtans scheen het aan de openbare macht nuttig ons een Nederlandsche vertaling ervan te bezorgen, verplichtend « voor het opmaken van alle akten uitgaande van de wettelijk gestelde machten ». In 1923 werd een Commissie aangesteld om zich met die vertaling te gelasten. Ze bezorgde ons reeds
een vertaling van onze Grondwet en van ons Burgerlijk Wetboek. In deze uitgave zijn de twee teksten tegenover elkaar gedrukt. Ze werden met aanteekenin-
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gen voorzien. « Voor lederen tekst werd aan een zelfstandigen groep van medewerkers de zorg gelaten, om oorspronkelijke notas en aanmerkingen te verzamelen, die voor al degenen die de betrokken artikelen raadplegen nuttig zijn ;
voor ieder deel wordt idus de mogelijkheid geschapen, dat de beide rechtscultuurkringen in België, de Nederlandsch-Belgische en de Fransch-Belgische, tot hun
recht komen, doordat iedere zelfstandige groep met de bijzondere tijdschriften,
rechtsgeleerde geschriften, vonnissen en arresten kan rekening houden ».
De aanteekeningen zijn van Prof. Mr René Victor (Grondwet), Prof. Mr Zeger
Van Hee (B. W., art. 1-717), Prof. Mr Robert Vandeputte (B. W., art. 1101-1388
en 1582-2281), Prof. Mr F. Van Goethern (B. W., art. 718-1100 en 1387-1581).
De typographische schikking van dit werk beantwoordt volledig wan het
nagestreefde doel. Ze brengt echter mee dat een tekort in het oog valt ; op de
bladzijden met Vlaamschen tekst komen talrijke witte plekken voor omdat de
aanteekeningen er veel iminder veelvuldig zijn dan bij de overeenkomende
Fransche artikels. Een wellicht onvermijdelijke leemte daar de Vlaamsche
juristen veel (minder dan de Fransche op het werk hunner voorgangers kunnen
steunen. Laat ons evenwel hopen 'dat onze Vlaamsche juristen door hunne
publicaties en hunne studie der jurisprudentie van onze Vlaarnsche rechtsbanken weldra in staat zullen zijn die leemte behoorlijk aan te vullen.
Dr. K. du Bols
,

A. H. J. COPPES en J. B. BROEKHUIS, Maatschappelijk Werk. -- M. J.
van der Loeff, Enschede, 1939, 232 blz.
«Maatschappelijk werk» wordt hier opgevat in den zin van werk, meestal
door instellingen, tot hulp en steun van wie behoeftig is, stoffelijk, verstandelijk
of zedelijk. Hetgeen op dat gebied in Nederland, maar meer bijzonder in het
nijverheidscentrum Enschede, verwezenlijkt werd, wordt ons hier geschetst.
Niet om volledig alles te vermelden maar om door beschouwingen en voorbeelden sympathie te verwekken en tot de daad aan te zetten.
De Schrijver « volgt den mensch van vóór zijn geboorte tot het graf
achtereenvolgens komen aan de beurt : « Voor en bij de geboorte; Baby en

kleuter; De schoolgaande jeugd; De noodlijdende en crimineele jeugd; De
volwassen leeftijd; Noodlijdende volwassen leeftijd; Onvolwaardigen; Ouden
van dagen; Zusters van Maatschappelijk Werk; Scholen voor maatschappelijk
werk ».

Naast de beschrijving der werken treffen wij enkele nuttige, wel eens rake
opmerkingen, te weinig naar onzen zin, omdat de weinige die wij te lezen
krijgen getuigen én van rijpe ondervinding én van een gezonden, diep-christelijken kijk op de werkelijkheid.
Een weldoend boek, con amore geschreven, dat ons een interessanten kijk
geeft over hetgeen op caritatief-maatschappelijk gebied door onze Noorderburen gepresteerd werd ; prestaties waarvan meerdere ons f ot voorbeeld
kunnen strekken. Dr K. du Bois
.

M. HUYBRECHTS, Het vraagstuk der gebrekkigen in België. —
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1939, 188 blz., Fr. 38.
De «gebrekkige» in den zin waarin de schrijver dat woord gebruikt, nl. hij
die, gaaf in zijn verstandelijke en zedelijke vermogens, door een lichamelijk
letsel verhinderd wordt als een normaal mensch op te treden, eischt dringend
onze belangstelling. En 't is vrij dikwijls mogelijk hem «aan te passen», het
letsel grootendeels weg te nemen of de nadeelen er van voldoende te neutraliseeren. Naastenliefde moet dan ook tot dat aanpassingswerk aanzetten, hoe
moeilijk, hoe duur het ook dikwijls zijn moge. In dat besluit worden wij
gestaafd door de lezing van het tweede deel van dit proefschrift : « De sociale
leiding en toestand der gebrekkigen ». En belangstelling voor 't aanpassingswerk brengt ons er toe, uit hetgeen wij in 't eerste deel : « De huidige wetgeving » vernemen, te besluiten dat die wetgeving ongelukkig is : ze bracht
niet tot aanpassing, eerder integendeel. Een andere weg moet door de openbare macht ingeslagen : in de maat van het praktisch mog lijke hulp en steun,
ook geldelijk, verleenen aan de organismen die zich met het aanpassingswerk bezig houden. Waar noodig zullen ook maatregelen moeten getroffen
worden om de tekorten van het particulier initiatief aan te vullen bij het
verstrekken van den noodigen steun aan de gebrekkigen die niet kunnen
aangepast worden.
De Schrijver trekt niet zelf dat besluit, ofschoon hij de tekorten der wetgeving laat uitkomen ; Zijne uiteenzetting is meer onderhoudend dan strenr,methodisch. Dit belet echter niet dat deze overtuigde én ons veel leert én
vooral ons tot belangstelling voor die ongelukkige <gebrekI igen» en tot
werkdadige hulpverlening aanzet. Dr K. Du Bois
-
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Dr. P. BEUTTNER, Das Reorganisationsproblem irn Schweizerischen
Detailhandel. — Vogt-Schild, Solothurn, 1939, 223 blz., Zw. Fr. 2,80.
De schrijver schrikt er niet voor terug harde waarheden te zeggen en
scherpe kritiek uit te oefenen op voorstellen 'en initiatieven die hij noodlottig
acht, b.v. op dat van het oprichten eener middenstandsbank en op do
argumenten door haar voorstanders naar voren gebracht. Hij verwijt ook vrij
onzacht aan talrijke middenstanders dat ze geenszins op de hoogte van hunne
taak zijn : 'geen wonder dan indien het met hunne zaak maar niet wil vlotten !
Zelfs zijne raadgevingen worden met imperatieve uitdrukkingen gegeven.
En nochtans is hij een rniddenstandsvriend waar men naar moet luisteren ;
in de eerste plaats in Zwitserland omdat hij specifiek-Zwitsersche toestanden
bespreekt, maar ook elders omdat, met de noodige aanpassing, zijne praktische
raadgevingen overal zeer nuttig zullen zijn. Moge hij tot nauwer samenwerking tusechen: de leden van een bedreigden stand brengen !
Dr K. du Bols

Varia
Dr. J. A PRINS, Grondbeginselen van de Hedendaagsche Natuurkunde.
— J. B. Wolterp, Groningen, 296 blz., fl. 5,90.
Met den schrijver willen wij den nadruk leggen op de beteekenis van het
begrip hedendaagsche Natuurkunde. Het bevat minder een opeenhooping
van pas ontdekte verschijnselen of zelfs van nieuwere theorieën, dan wei
een hernieuwde opvatting der meest algemeene beginselen in het licht van
die nieuwe theorieën. Met het oog daarop mag het 'boek zeer leerrijk genoemd worden. Daardoor komt het dat men, boven de kunstmatige klassieke indeeling van de stof, een logisch verband heeft verkozen. Zoo b. v,
werden al de trillingsverschijnselen, mechanische en electromagnetische,
onder de zelfde benaming van golven gegroepeerd. Het werk mag dan.
ook niet beschouwd worden als schoolboek. Wij vermelden voor de belangstellenden, de talrijke en uitstekende tabellen en grafieken, waaronder een
tabel der fundamenteele constanten. Wij betreuren slechts dat de uiteenzetting, alhoewel zij zeer - geslaagd mag heeten, ons toch wat te beknopt
voorkomt. P. Goedertier
-

-

Hans Joachim WEINBRENNER, Handbuch des Deutschen Rundfunks,
1939-40. — Kurt Vowinckel, Heidelberg, 1939, 336 blz., geb. Rm 3,50.
< Die Propaganda ist das trommelfeuer auf die fnf Sinnen ». Den indruk
dien wij ondergaan hebben bij het lezen van dat boek kunnen wij niet beter
weergeven. Het Derde Reich schijnt ons werkelijk den stoot te hebben gegeven tot den vollen uitbloei van zijn Radio-organisatie, zonder haar beteekenis als cultuur- en beschavingsmiddel te verwaarloozen.
Dit werk bestaat uit een vijftigtal bijdragen, alle opgesteld door vooraanstaande figuren uit de machtige Reichsorganisatie, en handelend over de
betrekkingen van de Radio met de verschillende uitingen van het Duitsche
leven.
Zonder een oordeel te willen vellen over de princiepen, kunnen wij niet
anders dan de structuur van dit wenk bewonderen, alsook de machtige
organisatie die het ons voorstelt. P. Goedertier

INGEZONDEN BOEKEN
Albert SCHELFHOUT van der MEULEN, Meisje verdiep je. — J. J.
Romen en Zonen, Maaseik, 1939, 63 blz., Fr. 4.
Catalogus van Academische Geschriften in Nederland en Nederlandsch
Indië verschenen. 14e Jaargang, 1937. — Nederlandsche Vereeniging van
Bibliothecarissen, 1939, 40 blz., f. 0,75.
A. DE VLAMINCK, Het onderricht in het Fransch in het Middelbaar
Onderwijs. — Vlaamsche Leeraarsbond 0. M. 0., Hasselt, 1939, 16 blz.,
Fr. 5.
Blauwvoet-Agenda, 1940. — Dietsch Jeugdverbond en Blauwvoetuitgaven, Antwerpen.
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Aan onze lezers
Met genoegen stellen we vast dat de meeste lezers van
STREVEN, niettegenstaande de omstandigheden, hun tijdschrift getrouw bleven, dat zelfs een vrij anzienlijk getal van
nieuwe abonnés zich liet inschrijven. Deze duidelijke belangstelling moedigt ons aan om ook nu, vooral nu, onze taak ter harte
te nemen. Werden sommige plannen van uitbreiding tot een
gunstiger moment uitgesteld : intusschen willen we niets verwaarl,00zen om het peil van onze bijdragen, kronieken en recensies van boeken, zooveel mogelijk, nog hooger op te voeren.
Met de hulp van onze lezers willen we ook, ten bate van onze
gemobiliseerde Vlaamsche intellectueelen, een en ander verwezenlijken. Onder hen zijn er velen, die ernstige lectuur wenschen
voor hun talrijke vrije uren. Meer dan ooit voelen ze overigens,
te midden van de verstandelijke en zedelijke ontreddering van
dezen tijd en in een zoo gemengd milieu als het leger, behoefte
aan een degelijke voorlichting. Anderzijds laat de geringe soldij
en de soms verzwaarde lasten aan velen niet toe, hun eigen
abonnement te betalen.
Aan enkele gemobiliseerden die er ons om vroegen, bezorgden
we reeds gratis een abonnement. Onze lage abonnementsprijs
houdt ons echter terug op dien weg. Daarom durven wij hopen
dat een of ander lezer ons werk van religieuze en cultureele
voorlichting mede op zich zal nemen.
Wij openen dan ook een inschrijvingslijst voor abonnementen tegen lagen prijs, uitsluitend ten voordeele van opgeroepen
Vlaamsche intellectueelen. Wie 10 frank stort op de postrekening 4374.77 (K. du Bois de Vroylande, Antwerpen), bezorgt een abonnement op het tweede halfjaar van den loopenden jaargang (nummers van April, Juni, Augustus). Hij mag
den gemobiliseerde zelf aanduiden (met volledig militair
adres) ; hij mag aan ons ook de keuze overlaten onder de militairen die een abonnement verlangen. De volledige jaargang
1939 1940 zal tegen 20 frank beschikbaar worden gesteld.
Wij rekenen op de edelmoedige hulp van velen onzer lezers ;
in naam van onze gemobiliseerden bedanken wij hen bij voorbaat.
DE REDACTIE.
-
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Zielzorg en mobilisatie
door L. ARTS S.J., legeraalmoezenier.

Op dit oogenblik, in bijna alle landen der wereld, te land, op
zee of in de lucht, staan tientallen duizenden katholieke
priesters en kloosterlingen in den dienst van het leger. In
Holland zijn geestèlijken volkomen ontslagen van legerdienst.
In Frankrijk dragen zij de wapens, als gewone soldaten of officieren (behalve de eigenlijke aalmoezeniers). In nagenoeg al de
overige landen zijn de geestelijken met zielzorg of ziekenzorg
belast.
In ons land zijn duizenden geestelijken, als aalmoezeniers of
brancardiers, opgeroepen.
Deze toestand schept voor de Kerk in de wereld, zeer speciale
moeilijkheden, maar tevens uitzonderlijke mogelijkheden.
Moeilijkheden

Jonge of jongere leeraars worden uit hun klas of hun college
weggeroepen. Pastoors en kapelaans verlaten hun parochie.
Theologanten of philosophen moeten hun studiën onderbreken. Vormingshuizen van kloosterorden staan verlaten of
worden op elk oogenblik met ontreddering bedreigd. Studiehuizen of colleges worden ontruimd en tot lazaretten of cantonnementen ingericht. Jonge missionarissen worden uit het missieveld gehaald en naar het oorlogsveld verplaatst. Jonge
geestelijken die op den vreemde studeerden, moeten naar hun
geboorteland terug. Werken en organisaties van sociale, caritatieve of katholieke aktie worden van hun proost, hun geestelijk
adviseur of hun leider beroofd. Predikanten moeten plots hun
werkzaamheden onderbreken. Algemeene volksmissies, sedert
maanden aangekondigd en voorbereid, moeten afgelast. Con-
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gressen, studiedagen, retraiten worden verdaagd of afgeschreven. Retraitehuizen worden door troepen bezet, of vinden geen
retraitanten.
Onzekerheid, onveiligheid, ontreddering, over geheel de lijn.
Het bewogen leven bij het leger, of de gedwongen lediggang
tijdens lange mobilisatiemaanden, zijn natuurlijk niet zonder
gevaren voor jonge geestelijken. De gewone ascetische en geestelijke vorming is op de normale moeilijkheden berekend. Het
kerkelijk wetboek stelt bizondere waarborgen, voor het geval
van een kloosterling, die, wegens ziekte b.v., meerdere maanden
buiten zijn klooster zou moeten doorbrengen. Hetzelfde wetboek
regelt nauwkeurig en streng het dragen van het geestelijk kleed.
Al deze wijze en noodzakelijke voorschriften zijn ineens, op het
oogenblik der mobilisatie, opgeheven.
De zeer schoone « Herderlijke Onderrichting » welke Onze
H. Vader Pius XII op het feest van 0. L. Vr. Onbevlekt Ontvangen, aan alle gemobiliseerde geestelijken der wereld stuurde,
begint terecht met de woorden : «asperis commoti anxietatibus».
Zij spreekt van « Angstvolle en zware bekommernissen » in deze
« buitengewone gevaren », te meer daar zeer vele onder deze
gemobiliseerde geestelijken, hun volledige priesterlijke of kloosterlijke vorming nog niet ontvangen hebben.
Echte roepingen kunnen in deze « buitengewone gevaren »,
jammerlijk verloren gaan. Andere kunnen zoo niet tot afvalligheid, dan toch tot verval komen. De wereldsche atmosfeer kan.
den geest aantasten. IJdelheid en snoeverij kunnen de evangelische armoede ontluisteren. Gemis aan gereserveerdheid en
zedigheid kunnen de zuiverheid verrassen. Het wegvallen vooral
van de uitwendige regeltucht, kan een roes brengen van verkeerd-begrepen vrijheidslust en onafhankelijkheid. Jonge geestelijken meenen hun eigen meester te worden, baas te spelen
over anderen. Bizonder gevaarlijk lijkt ons de geest van lijntrekkerij, zoo eigen aan het leger-milieu : men neemt een plooi
aan, die men later in het klooster of in het ministerie overbrengt. Wij zijn er zeer diep van overtuigd, dat een geestelijke
die in het leger — vooral in deze harde mobilisatietijden —
een «carottier» zou zijn, zware ergernis geven kan aan de vele
zwakken-in-het-geloof, en de meest-schadelijke verdenkingen
zou laden op den priester- en kloosterstand in het algemeen.
Het werkt als een « schandaal » wanneer gemobiliseerde huis-
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vaders, die weken den omgang met vrouw en kinderen moeten
missen, waarnemen hoe « geestelijken » die dan toch aan de
wereld en aan een eigen tehuis verzaakten. maneuvreeren om
een of ander buitentijdig verlof te ontfutselen. Dit zijn kleine
zwakheden die groote schade kunnen aanrichten, die het verder
apostolaat bij de soldaten voor alle geestelijken kunnen lam
leggen. Voor het ministerie en het kloosterleven zelf, is de geest
der lijntrekkerij een pest.
Het gevaar om ergernis te geven is in het leger des te grooter,
daar de geestelijke hier als het ware in het licht komt te staan :
hij leeft te midden van wereldlingen. De scheidingsmuren zijn
grootendeels weggevallen. Heel zijn leven wordt kwetsbaar, het
kan kwetsend worden. Op elk oogenblik en in elke omstandigheid moet hij waakzaam zijn. Wat in den intiemen kring van
mede-geestelijken heelemaal in orde zou zijn, kan in dit vreemd
milieu zware ergernis verwekken, zij het dan ook de ergernis
van pharizeërs. Terecht haalt Pius XII Paulus' tekst aan :
« Alles in geoorloofd, maar niet alles is heilzaam ; alles is
geoorloofd, maar niet alles is stichtelijk ». (I. Cor. D(, 19)
Deze bedenking is hier des te meer actueel, daar het apostolaat
van den geestelijke te velde, zoowel voor den aalmoezenier als
voor den eenvoudigen brancardier, voor het allergrootste deel,
door het stichtelijk voorbeeld geschieden moet.
Al deze bezwaren en gevaren zouden natuurlijk nog vermenigvuldigd en verhoogd worden, in geval van oorlog. Frankrijk
heeft tijdens den oorlog 1914-18, duizenden van zijn jonge geestelijken verloren. Honderden van zijn missionarissen werden
gewond, verminkt of gedood. Jaren lang kan dan de Kerk in
haren geestelijken stand aan zulke zware en diepe wonden lijden.
Anderzijds heeft de mobilisatie-zonder-oorlog haar eigen en
niet altijd minder groote gevaren, dan de oorlog. De zedelijke
zweepslag die het uitbreken van een oorlog geven kan, ontbreekt in de mobilisatie. Het is nog niet heelemaal ernst. Het
gevaar is niet onmiddellijk genoeg om de zielen en de harten
te raken. Het gemis aan spanning en activiteit, werkt ontzenuwend en deprimeerend. De ervaring van de zielzorg in den
oorlog van '14 heeft bewezen dat de duur van den modernen
oorlog, moordend werkt op het moraal en op de moraal van
den soldaat : wat zal de duur... van een mobilisatie dan uitwerken ?
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Om al deze redenen is en blijft de Kerk zwaar bezorgd.
Wanneer Pius XII tot de gemobiliseerde geestelijken spreekt,
dan klinkt in zijn stem wel een vast betrouwen en wakkere
moed : maar de grondtoon is toch die van de bezorgdheid. Een
geestelijke die « er op uit zou zijn » om naar het leger te
trekken, als gold het een « buitenkans », zou zeker van allen
de minst geschikte zijn. Maar hij die eenmaal geroepen en
gezonden, zich terugtrekken zou, lijkt ons aan zijn plicht tekort
te schieten. Immers : naast de « buitengewone gevaren en moeilijkheden » zijn er toch, even reëele buitengewone mogelijkheden,
voor den geestelijke zelf, en voor zijn christelijk apostolaat.
De mogelijkheden
« Deze tijd, aldus Pius XII, die op het eerste zicht slechts
een schadelijke onderbreking in uw priesterwerk schijnt te zijn,
zal u eerder voordeel dan nadeel brengen, op voorwaarde dat
gij de voorzichtigheid beoefent, onder God's oog blijft wandelen,
en dat gij Zijn zegenende Hand niet verstoot, die u wil leiden
langs ongebaande en steile wegen — in terra deserta et invia
et inaquosa — naar hoogere en schoonere oorden ».
Zoowel voor den geestelijke zelf, als voor zijn apostolaat,
kan de verplaatsing naar het leger, een heilzame bevrijding en
een stevige training worden.
Hij zelf zal, door alle verscheiden vormen van spiritualiteit
heen, de kern van de echte en hechte vroomheid leeren ontdekken, in het trouw en desnoods heldhaftig volbrengen van Gods
heiligen wil. — « Is het mogelijk, vraagt de Paus, dat te midden
van het oorlogsveld de bloem der evangelische vroomheid opschiet ? » Onmiddellijk antwoordt hij : « voorzeker », en hij zet
dan dadelijk en duidelijk uiteen hoe het wezen van deze evangelische vroomheid hierin bestaat : « niettegenstaande den weerstand van de natuur, God's Wil geheel te volbrengen. » — Ter
staving hiervan, herinnert de Paus aan de « edele figuren van
ware christenen en groote heiligen, die uit den soldatenstand
zijn voortgekomen ». — Wie de levensbeschrijving van enkele
der grootste aalmoezeniers uit den oorlog van '14 bestudeert,
wordt erdoor getroffen, hoe in den grond geheel hun intens
geestelijk leven zich concentreert rond deze houding : op elk
uur en elk °ogenblik Gods wil te volbrengen. Dat een mobili-
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satiebevel een wenk van God kan zijn, lijdt geen twijfel. In de
aanleiding tot, en het uitbreken van een oorlogsconflict, is
meestal menschenwil, en al te vaak booze wil werkzaam. Achter
schoone woorden en edele motieven gaan ook zeer twijfelachtige
en soms perverse ideeën en voorstellingen schuil. Hiervoor is
de opgeroepene niet persoonlijk verantwoordelijk. Wanneer hij
door het wettig gezag wordt opgeroepen, dan kan hij er niet
meer aan twijfelen of God zelf wenkt hem : dan is zijn providentieele plaats, het leger ; dan is zijn werking en zending :
geestelijke ten velde. Hier, en nergens elders, wacht hem Gods
genade, voor zijn eigen leven, en voor zijn apostolaat. Wanneer
Pius XII spreekt over den huidigen oorlog, dan herhaalt hij
dat « God hem heeft toegelaten ». Wanneer hij spreekt over de
roeping van den geestelijke ten velde, dan vraagt hij, dat deze
« in alles den heiligen en aanbiddelijken wil van den Goddelijken
Vader beschouwe, die het goede uit het kwade weet te doen
ontstaan ».
Deze vroomheid, die minder een gevoel is dan wel een houding,
onderstelt een totale onthechting : het offer van alles, ook van
het leven. Men hoeft rond de mobilisatie heelemaal geen paniekof tragiekstemming te verwekken, om te beseffen dat wie, op
dit oogenblik, naar het leger gaat, zijn jong leven moet veil
hebben. Wat de jonge geestelijke in zijn gebeden of in zijn
geloften zoo vaak en zoo oprecht gewenscht of verklaard heeft,
wordt hier, zonder omhaal van woorden, eenvoudig maar volernstig uitgevoerd : hij staat zijn leven af.
Intusschen wordt hem nog niet onmiddellijk gevraagd te
sterven voor zijn volk : hij moet voorloopig leven voor zijn volk
en met zijn volk. Dat is vaak niet minder heldhaftig. Pius XII
gewaagt van « schatten van hulpvaardigheid en barmhartigheid » welke de bedienaars van het Evangelie moeten bereid
houden. — Wat jaren van interne geestelijke vorming hebben
vergaderd, zal hier worden besteed ; wat in aanleg aanwezig
was, moet hier tot akt worden; — en vurige affecties moeten
groeien tot kloeke daden. Stemt het niet treurig wanneer men
jonge menschen, die niet enkel een nederig beroep, maar het
beroep zelf der nederigheid hebben verkozen, smalend hoort
spreken over de werkzaamheden van een ziekendiener. Deze
werken der christelijke naastenliefde zijn dan toch bij uitstek
het « voorrecht » van den geestelijke. Hoe diep-stichtelijk daar-
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entegen, en hoe levenswaar de verontwaardiging van den
brancardier-priester (theologie-professor tewege) , over hen die
het verplegingswerk een « vernederend » werk noemen. Nederig?
Jawel, en nog ! Vernederend? Geenszins ! Niet « wat » men
doet meet de christelijke en zelfs de echte « menschelijke »
waarde van een werk : maar « hoe » men het verricht. Mochten
al onze geestelijken ten velde uit de beproeving en uit dezen
proeftijd de hooge christelijke en humanistische kunst meedragen, om z.g. nederig werk te kunnen verrichten zonder zich
vernederd te voelen of te achten : dan mochten wij een onschatbare winst boeken voor de toekomst van ons geestelijk apostolaat.
Voor sommige geestelijken beteekent de mobilisatie een
onderbreking der studies, en een uitstel van de priesterwijding :
een zwaar offer. Toch kan de tijd dien ze in het leger doorbrengen, ook op dit gebied, een flinken vooruitgang beteekenen.
Pius XII zegt als volgt : « De ervaring die gij opdoet in deze verscheidene en gevaarlijke tijdsomstandigheden, zullen uw menschenkennis verrijken, uw oordeel rijper maken en uwe handelwijze doelmatiger ». Men heeft aan onze geestelijke studievorming wel eens verweten, dat zij te besloten, te uitsluitend theoretisch is, een vorming-met-boeken. Men kan niet alles tegelijk
doen. Toch wordt in menig milieu voor geestelijke opleiding naar
beter gezocht en getracht, al dient daartoe de vormingstijd ook
met een of twee jaar verlengd. In het leger krijgt de jonge geestelijke, die reeds een grondslag van ascese en theologie ontving,
een providentieele gelegenheid, om de praktische zijde
van zijn vorming bij te werken. Zoo de eerste opleiding zijn
oogen maar geopend heeft en zijn hart, zal hij hier gretig en
met een buitengewoon nut kunnen lezen in al de kostbare en
zeer verscheiden bladen van het volle leven. Voor zoo iemand,
— mits hij daarbij zijn ervaringen kan toetsen aan de wijsheid
van een handig leidsman — beteekent deze tijd, een vruchtbaar
jaar van uitstekende pastoraal-theologie. Al beschikt hij nog
niet over de noodige theoretische scholing en voorlichting, om
de talrijke, belangrijke en veelomvattende vragen die zich aan
hem opdringen, volledig te beantwoorden, het is reeds een
onschatbaar voordeel dat die vragen voor hem gesteld zijn.
Wanneer hij naderhand weer op de schoolbank of op zijn studeerkamer zal zitten, zal elke les of elke bladzijde inslaan als
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het begeerde « antwoord » op een dringende en dwingende
vraag. Niet « wat » men leert, maar « hoe » men het leert
is hoofdzaak.
En vooral « wat men is ». Door deze ervaring, vervolgt
Flus XII, zult gij mannelijker worden in het beoefenen der
deugden, en daardoor zelf meer geschikt voor uw priesterlijk
apostolaat.
Daarom mag Zijne Heiligheid met reden besluiten dat « deze
tijd, die op het eerste zicht slechts een schadelijke onderbreking
schijnt te zijn, u eerder voordeel dan nadeel zal brengen ». Wij
aarzelen niet om te verklaren dat die enkele maanden, voorzichtig en ijverig in dit milieu doorgebracht, ook aan priesters die
reeds jaren met de gewone zielzorg waren belast, een rijken
oogst bijbrengen van onmisbare kennis en ervaring.
Eigenlijk veronderstelt de zielzorg in dit milieu reeds veel
ervaring : een stevige deugd, een rijp oordeel, fijne takt, veelzijdige menschenkennis. Het geldt hier een van de lastigste
gebieden van de zielzorg. Men komt in betrekking « met alle
soorten van menschen : verschillend door hun opvoeding, hun
zeden, hun verstandelijke ontwikkeling, ja door hun godsdienst.
Arbeiders met den geest en met de handen, intellectueelen en
ongeletterden, ...het meest verscheiden milieu dat iemand
uitdenken kan. Deze verscheidenheid alleen stelt reeds lastige
en delikate problemen ; zij eischt takt en soepelheid. Nog scherper problemen ontstaan uit de zeer verscheiden gemoedsgesteltenis bij al deze menschen. » Niet zelden zult gij er aantreffen
die van God verwijderd zijn (om duizend en één redenen !), die
Christus en zijn Evangelie niet kennen, die zelfs onwetend zijn
omtrent de eerste beginselen van het geloof, die met allerlei
dingen bekommerd zijn, behalve met de zaken die de ziel en
hun eeuwig geluk aanbelangen... die u misschien misprijzen, die
uit uw mond de woorden van het heil en de genade van onzen
Zaligmaker niet willen ontvangen... »
Men zou dit apostolaatsveld kortweg aldus kunnen schetsen :
een parochie, soms over tientallen van kilometers verspreid,
gestadig bewogen en verhuizend, bestaande uit enkel mannen,
de meeste zoo niet in den gevaarlijksten dan toch in den lastigsten leeftijd : namelijk jonggehuwden, verkeerend in tegennatuurlijke omstandigheden, te midden van de verleiding; volkomen of nagenoeg anoniem (het khaki dekt alles niemand
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kent ze op den vreemde, of niemand erkent ze) , eindelijk, tot in
het onafzienbare verschillend en verscheiden. Wie ook maar
eenigszins vertrouwd is met de zielzorg, zal dadelijk meten wat
een moeilijkheden maar tevens wat een mogelijkheden zulk
milieu bieden kan. Of juister : welke mogelijkheden en moeilijkheden den zielzorger hier worden opgedrongen. Want, willens
nillens leeft hij met zijn parochianen in voortdurend contact.
In de gewone zielzorg moest men zich de moeite getroosten
om de schapen te gaan opzoeken : hier kan men ze niet vermijden. Door dit samenleven met de massa, beseft men hoe ver
de lange jaren van opvoeding en opleiding ons fataal van dit
levende volk, van zijn denk- en doenwijze verwijderd hadden.
Dien afstand meten, is reeds een begin van toenadering.
Evenveel vruchten als de geestelijke uit dit experiment kan
halen voor zijn persoonlijk ziels- en apostolaatsleven ; niet minder talrijk en kostbaar zijn de vruchten van zijn tegenwoordigheid voor de hem toevertrouwde zielen. Elke geestelijke in het
leger is toch, al of niet officieel, met zielzorg belast. Ook de
Trappist of de Benediktijn zal indachtig zijn « dat God hem
geroepen heeft, niet alleen om bedienaar van den eeredienst
te zijn, dat is inderdaad niet de eenige taak van het katholieke
priesterschap ! Hij is ook de verkondiger van Gods' woord, de
verspreider van het Evangelie, de afgevaardigde van JesusChristus. » Aldus Pius XII.

De moeilijkheden en mogelijkheden van de zielzorg bij het
leger, zijn gedeeltelijk, grootendeels zelfs, dezelfde als die van
het gewone ministerie. Een ijverig kapelaan zal ook een knap
brancardier of aalmoezenier zijn : en wie in het leger toewijding
leert, zal er flink voordeel uit halen voor zijn latere gewone
zielzorg. Een priester is een priester, en een mensch is een
mensch. Doch, meer wellicht dan in het gewone leven, komt
in het leger dat zuivere priester- en dat zuivere mensch-zijn
tot uiting.
Ik weet niet hoe het elders gaat : maar onze persoonlijke
ervaring stelt ons op onze hoede tegen mogelijke illusies.
Mobilisatietijd is nog geen oorlogstijd. Wie verwachten zou dat
soldaten of officieren van de eerste week af, zelfs na drie
maanden hard werk, op hun knieën zullen vallen en en levens-
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biecht spreken, vergist zich, Gevallen van massa-bekeering doen
zich voorIoopig niet voor. Individueele bekeeringen weI, doch,
meenen wij, uitzonderlijk. Het goed wat hier kan worden be..
reikt, en dus niet onmiddellijk, is er een op lang termijn : het
komt trager, het zal o.i. ook duurzamer zijn. Schijn kan hier
soms verbIuffen. Het is natuurlijk een zeer hooge vreugde,
vooral voor een jong geestelijke, een volwassen man te mogen
doopen, een soldaat van dertig jaar zijn eerste Communie te
Iaten doen, een huwelijk in te zegenen. Lastiger is het o.i. en
niet minder gewichtig, vurige christenen vurig te houden, en
tot apostolaat op te wekken; vooral, lauwe christenen weer
fier en getrouw te maken. Deze vrucht trekt Minder de aan..
dacht - zij is niet minder kostbaar. Een aalmoezenier moet
de zeer booge ambitie hebben, dat zijn mannen - al zijn
manne,n - beter naar huis terugkeeren dan zij waren weggegaan, ieder volgens de maat van de hem toebedeelde genade.
Het meest eigen voordeel van de zielzorg bij het leger is o.i.
.het «contact ». De dapperste priesters in de gewone zielzorg
onzer grootstad-parochies weten dat aIleen door dit contact
de stroom van de genade kan toevloeien en blijven vloeien.
{~ Cognosco meas et cognoscunt me meae » : dat is het dubbel
lastige probleem van de hedendaagsche zielzorg. Dat de priester
uit zijn huis treedt, om de zielen op te zoeken, en dat de zielen
te voorschijn komen, zich laten vinden. Het koninklijk mid del
van het huisbezoek wordt bij het leger het samenleven van
elken dag ell elken stond. De ervaring bij het leger doet ons
'pijnlijk aanvoelen hoezeer wij, zielzorgers, en hoezeer de meesten
der gedoopten dit contact hebben gemist. Onbekend - onbemind, kan hier worden : bekend en bemind, langs beide zijden.
'De koel-stijve «spreekkamer» van de « pastorie s wordt hier
de gemeenschappelijke « chambree s : van den hemelhoogen
'kansel komt de priester neer op den rand van de veldbrits. Het
zwarte kleed, dat ontegensprekelijk ontzag en soms vertrouwen
inboezemt, dat velen helaas ook afschrikt en op afstand houdt,
wordt vervangen door het khaki, hetzelfde dat de mannen
dragen, en waarin aIle kleuren vervIoeien. Bonden en kringen,
die onmisbare kernen vormen, maar vaak ook afgeslotenheid
meebrengen, kunnen hier in de Massa als zuurdeeg werken.
Hier ligt misschien - het weze terloops en met voorbehoud
aangestipt - een zeker gevaar voor de Bonden van het H. Hart
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in het leger. In meer dan honderd eenheden zijn op dit oogenblik duizenden van de 60.000 H. Hart-bonders georganiseerd.
Uitstekend, mits het gevaar voorkomen worde, dat men anderen
uitsluit en zoo hindert. De werfkracht van een mannenbond
in het leger is een macht voor het apostolaat. Wankelenden,
met geen redeneeringen te overhalen, worden in den stroom
opgenomen. Mannen zitten nu eenmaal gaarne in de ij, ook
voor den biechtstoel en aan de Communiebank. Alleen : die
kernen mogen ons de massa niet doen vergeten. Wanneer wij
hier met de volledige lagen van het volksleven in contact
komen : dan beseffen wij hoe wij, spijts alles, ook met onze
machtigste organisaties, in een gesloten kring gewerkt hebben;
hoe pijnlijk-velen, ondanks alles, elk rechtstreeksch contact
met Kerk er, prLsters en door hen met Jesus-Christus, hebben
gemist Ook en vooral dan, wanneer een aalmoezenier een kern
schept, moet hij om de heele massa bezorgd blijven. « Onze »
bonden en « hunne » bonden hebben vaak afstanden geschapen,
afsluitingen aangebracht.
Dit kostbaar en onmisbaar contact, ook en vooral met de
meest verwijderden, komt in het leger tot stand, en dat in de
allergunstigste omstandigheden. Het hoofdargume .1t, van de
hedendaagsche apologetiek, is de straling van de Caritwz. Veruit
de meesten hebben zich nooit ernstig afgevraagd o de katholieke Kerk de « ware » is. Allerlei omstandigheden hebben zeer
velen doen betwijfelen, of die Kerk de « goede » is. Deze twijfel
wordt niet zoozeer weggeredeneerd, dan weggestraald : zonder
woorden, door de dienende daad. Een geestelijke in het leger,
die zich werkelijk en volkomen toewijdt, is ten langen laatste
onweerstaanbaar. In zijnen persoon wordt Christus weer zichtbaar : in zijn liefde straalt weer het ware gelaat van de Moederkerk.
Nu is het zoo, dat de geestelijke in het leger als het ware
gedwongen is, liefde uit te stralen. Deugd wordt een nood. Zijn
positie stelt hem in staat, in de noodzakelijkheid zelfs, om zich
sympathiek te maken. Nooit wordt hij gedwongen te straffen
of te gebieden. Steeds kan hij de man van de goedheid, de toevlucht van de sukkelaars, de dienaar van de dienaars zijn. Een
socialistisch gemeenteraadslid zei onlangs van de aalmoezeniers au fond, ce sont des hommes dangereux ». Inderdaad :
wie het christelijk apostolaat enkel ziet als partijpolitiek,
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moet in den aalmoezenier en in den brancardier een zeer « gevaarlijk » element zien. Wij zeggen opzettelijk « en in den brancardier », want al worden zijn apostolaats-mogelijkheden wellicht meer beperkt : door het dagelijksche en dagelijksche contact, en het bestendig samenleven op één lijn gesteld met den
gewonen soldaat, gaat zijn invloed dieper. Het prestige van de
nederigheid is niet minder sterk dan dat van het gezag. Een
majoor getuigde onlangs van één zijner brancardiers : « il vaut
trois aumóniers », en in een studiekring, waar alle mogelijkheden om goed te doen waren opgesomd en onderzocht, bleek
aan 't einde dat men er maar één uit het oog verloren had,
de meest doelmatige : de ziekenverpleging zelf ; het dagelijks
rapport van den geneesheer ; de nederige diensten aan de
lichamen bewezen, waardoor de harten geraakt worden en de
zielen geheeld ; het vertrouwen in den ziekendiener, dat vertrouwen wordt in den geestelijke en uitbloeit tot liefde en bewondering voor den priester of den dienaar Gods. De ervaring
op dit gebied leert hoe leeuwen zich door lammeren laten
temmen.
Het gevaar is niet denkbeeldig dat een aalmoezenier — vooral
wanneer hij het geluk heeft enkele flinke brancardiers als
helpers naast zich te zien — zijn persoonlijke taak zou minimiseeren. Minder dan elders mag de geestelijke in het leger een
« lijkbidder » of een « mislezer » zijn, of enkel maar een « predikant »! meer dan ooit en waar ook moet hij alles voor allen
worden. In oorlogstijd moet hij zijn mannen vooral leeren sterven : daarin zal hij bezwaarlijk slagen, indien hij ze niet heeft
leeren leven. Dit laatste is niet minder belangrijk, en ook niet
minder lastig. Wij moeten onze soldaten bekwamen, niet enkel
voor de gevaren van den oorlog, maar eveneens en meer nog
voor de gevaren van den vrede.
De geestelijke stelle zich van meet af aan als de dienaar;
zijn « waardigheid » zal daar niet onder lijden, integendeel! Geleidelijk wordt hij dan aller kameraad, later « de vriend »,
eenmaal de « Broeder », en als 't God belieft ook eens de
« Vader » van zijn mannen.
Zij die gewoon waren met het net te visschen, moeten leeren
de lijn hanteeren. Zoo haalt men misschien visschen op, die
door alle mazen waren heengezwommen.
Langs zijn mannen om, bereikt de aalmoezenier in de meeste
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gevallen een huisgezin. Zeer fijn en treffend raakt Z. H. Pius XII
ook dit punt aan. « Moeders en echtgenooten zullen wedijveren
in hun dankbetuigingen voor den troost dien ge hun schenkt,
door uw veelvuldig hulpbetoon aan hen die hun lief zijn. »
In de gewone zielzorg hebben wij meestal getracht de mannen te bereiken langs hun vrouwen om. In het leger krijgen
wij de zeldzame gelegenheid om langs den man de vrouw te
bewerken. Menigvuldig zijn de gevallen waarin deze weg de
eenig-mogelijke, en eenig-doelmatige was om die vrouwen te
bereiken.
Daarom is het laatste woord van 's Pausen onderrichting
een woord van « stellige hoop ».
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Liefde
door J. SALSNIANS S.J.

II,
Willen we tot de menigvuldige toepassingen overgaan van het
grondbeginsel : « den naaste beminnen gelijk onszelf », dan
moeten wij eerst alles afzonderen waarop de naste een
strikt recht heeft, wat hem toegeëigend is, als zijn leven,
vrijheid, eer en faam, eigen goederen : dat wordt hem
immers verzekerd door de bijzondere deugd van rechtvaardigheid. Iemand schade toebrengen in die goederen is onrecht
plegen, wat strijdt tegen de rechtvaardigheid, niet tegen de
liefde ... tenware om een bijkomstige bijzonderheid, als een
buitengewone droefheid van den betrokkene. — Laten wij steeds
liefde en rechtvaardigheid scherp gescheiden houden, al was
het maar om dit practisch gevolg, dat schending van rechtvaardigheid restitutie oplegt, niet echter schending van liefde.
Iemand iets weigeren waarop hij geen strikt recht heeft, kan
tegen de liefde zijn, zooals we verder zeggen, maar schendt de
rechtvaardigheid niet ; omgekeerd, iemand iets afpersen, wat
hij niet moet geven, maar uit liefde gevoeglijk geven zou, is
de rechtvaardigheid te kort doen : men mag niet onder voorwendsel van liefde de rechtvaardigheid onder de voeten loopen.
In het gewone leven spoort de liefde ons aan het samenzijn
zoo aangenaam mogelijk te maken, door vroolijkheid en gedienstigheid, door voornaamheid en welgemanierdheid, de
bloem der liefde ». Niemand heeft beter dan St. Paulus, grootmoedig en manhaftig als hij was, de christelijke liefde in werking beschreven : « De liefde is geduldig, goedertieren ; ze is
niet afgunstig, noch pronkzuchtig of verwaand ; ze handelt niet
onedel ; ze zoekt zichzelve niet ; ze laat zich niet verbitteren en
rekent het kwaad niet aan ; over onrecht is ze niet verheugd,
maar wel over de waarheid ; ze bedekt en gelooft, hoopt en
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duidt alles. De liefde, zij vergaat nimmer » (1 Cor, 13, 4-8).
Wat zou het er anders uitzien, ook onder onze gestudeerden,
ook in katholieke huisgezinnen, indien die lessen van Paulus,
die geest van Christus er altijd als levensregel heerschten ! En
wat zouden onze menschen gelukkiger zijn!
Onder hetgeen de liefde verbiedt, moeten we bijzonder ver
melden : a) de ergernis, d.i. aanleiding of gelegenheid geven
tot een zonde van den evenmensch. Volstrekt valsch is wat men
in de moderne wereld dikwijls hoort : Wat anderen doen of
laten, gaat mij niet aan ; zij moeten weten wat ze doen; ik doe
wat ik wil. Zoo'n individualistisch liberalisme lijkt op het woord
van Kaïn (Gen. IV, 9) : « Ben ik soms de bewaker van mijn
broer? » — Welnu, ja, de liefde tot den naaste gebiedt ons een
zekere bezorgdheid, opdat hij niet zondigen zou en aldus zich
het grootste ongeluk berokkenen.
Er is dus een vergrijp tegen de liefde, meer nog dan tegen de
deugd waartegen de naaste zondigen zal (b.v. de kuischheid),
in het slechte voorbeeld, in een openlijk zondig gedrag, in een
schijn van goedkeuring voor het kwaad (b.v. neo-malthusianisme), ja practisch in elke zonde met een ander gepleegd (b.v.
ontuchtige gesprekken) : dit alles geeft immers den evenmensch
aanleiding tot het kwaad ; het doet, vooral indien een man van
gezag aks handelt, het algemeen peil der zedelijkheid dalen
(wat geen geringe schuld is!) : de menschen zullen dan licht
meenen : « Indien N. dat doet, dan moet dat zoo erg niet zijn,
dan mag ik het ook doen! » We denken hier b.v. aan de niet
volstrekt noodzakelijke aanwezigheid van een katholiek bij een
burgerlijke begrafenis, bijzonder als de verassching volgen zal.
« Een zekere bezorgdheid, » zegden wij, want zoo onze daad
niet in zichzelf kwaad is, en wij geen slechte bedoeling hebben,
mogen we die daad toch stellen, indien het ons betrekkelijk
zwaar zou vallen er van af te zien : valt onze ongelukkige broeder
dan toch, wegens zijn zwakheid of boosheid, in de zonde, dan
hebben wij daar geen schuld meer aan. Dat is een juiste toepassing van den « regel van het dubbel gevolg », gelijk de moralisten zeggen, en van de grondstelling dat de liefde ons niet
verplicht met een al te groot bezwaar voor onszelf. — Toch behooren we dan nog te doen wat mogelijk is ten goede moeten
we b.v. ambtshalve kennis nemen van slechte bladen, dan zullen
we dit niet in het openbaar doen, noch die schriften binnen het
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bereik van anderen laten. Een advokaat die, bij uitzondering,
voor een echtscheiding pleiten mag, zal zoo goed mogelijk bekend maken, dat hij in orde is met zijn geweten en met de
voorschriften der kerkelijke overheid.
b) In het algemeen verbiedt ons ook de liefde medewerking
tot de zonde van een ander : wat de christelijke leer een
« vreemde zonde » noemt.
Dat is klaarblijkelijk verkeerd, als men tot een bepaald
kwaad bevel, raad, toestemming of aansporing geeft (b.v. tot
slafelijk Zondagwerk dat niet volstrekt noodig is). Dan is de
wil slecht, daar hij het kwaad betracht ; zoo is er overtreding
ook van de betrokken deugd en formeele medewerking volgens
de uitdrukking der zedenleer. Dat is de schuld van den kiezer,
die stemt voor slechte kandidaten om ze in staat te stellen hun
booze plannen te verwezenlijken ; ook van een politiek man die
uit overtuiging zijn stem verleent aan een slechte wet, b.v. tot
inrichting van schuldige vermakelijkheden.
Doch ook als we op louter materieele wijze helpen zondigen,
door nl. zonder booze bedoeling en zuiver werktuiglijk iets tot
de zonde van een ander bij te dragen (b.v. uit lichtzinnigheid
of persoonlijke vriendschap zijn stem uitbrengen voor een kandidaat, die van zijn ambt misbruik maken zal) , dan zijn we
niet in orde met de liefde, tenzij een betrekkelijk gewichtige
reden ons zoo deed handelen. Dit laatste wordt weer gewettigd
door den « regel van het dubbel gevolg ». Zoo kan het wel eens
in geweten verontschuldigd worden, als men zwaar bedreigd is
b.v., een inlichting te verstrekken aan wie die benuttigen zal
om te stelen. Doorgaans echter is geldelijk profijt geen voldoende reden om, als aandeelhouder of zelfs als obligataris, zijn
kapitalen te plaatsen in afkeurenswaardige ondernemingen, —
om gevaarlijke boeken en bladen uit te geven of daaraan mee
te werken, — om boeken, pharmaceutische producten of andere
voorwerpen te verkoopen waarmee de naaste zondigen zal :
« 't is mijn broodwinning, mijn commerce ! » of « het geld heeft
geen reukje! » is geen voldoende verschooning. Evenmin handelt een bediende of een, werkman zedelijk goed als hij, arbeidt
in een laakbare onderneming : hij moet trachten zoodra mogelijk elders zijn kost te verdienen. — Zelfs door verzuim kan
men zondigen tegen de liefde, als men nl. niet doet wat men
:kan en moet om het kwaad te beletten. Zoo misdoet een over-
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heidspersoon die nalaat de openbare zedelijkheid naar vermogen
te beteugelen : een werkgever die in zijn fabriek de noodige
maatregelen voor de goede zeden verwaarloost ; een werkman
of een leerling die zijn patroon of leeraar niet waarschuwt omtrent een ernstig bederf dat voorkomen kan worden : hier
wederom behooren we zekere valsche opvattingen aan de kaak
te stellen, die ook een goed gemeende en voorzichtige waarschuwing verwerpen als « overbrengerij ». Verzuimen zijn stemrecht te gebruiken of blanco stemmen is in den regel niet
slechts tegen de sociale rechtvaardigheid, maar ook tegen de
liefde, omdat men een normaal middel ongebruikt laat om het
kwaad te helpen beletten en het welzijn van den evenmensch
te bevorderen,
Laten we dit aldus samenvatten : de liefde verbiedt ons door
den band den naaste in zijn zonde te helpen, of onverschillig te
blijven als wij deze kunnen beletten ; ja, in 't algemeen, verbiedt
de caritas datgene waaruit voor den evenmensch geestelijk
nadeel zal ontstaan.
Doch er zijn ook positieve verplichtingen van liefde tot den
naaste : wij moeten voor hem doen, wat we, in gelijke omstandigheden, redelijk voor onszelf zouden wenschen ; wij moeten hem namelijk op passende wijze geestelijke en tijdelijke hulp
verleenen.
Het is dus totaal verkeerd te meenen, dat de liefde, althans
wat stellige hulpverleening betreft, een facultatieve deugd zijn
zou ! Een werkelijk bestaande gewetensplicht wordt gemeten
volgens den grooteren of geringeren nood van den evenmensch,
onze nauwere of verdere betrekking met hem, en anderzijds
volgens het meer aanzienlijk of minder beduidend bezwaar dat
een tusschenkomst voor ons zou beteekenen.
Zoo is er op straf van doodzonde verplichting tot hulp, als
de zaligheid of het lichamelijk leven van een menschelijk wezen
daarvan afhangt, m.a.w. wanneer de naaste in uitersten nood
verkeert; dan zou slechts een even groot bezwaar voor ons zelf
dien plicht van ons wegnemen. Iemand in grooten nood moeten
wij, ook op straf van doodzonde, helpen, indien we het zonder
groote moeilijkheid kunnen doen. Maar niet slechts «doodelijke»
zonden, ook «dagelijksehe» behoort een christenmensch te vermijden, en zoo wordt, tegenover den gewonen nood van den
naaste, in het algemeen een zekere hulpverleening opgelegd.
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Laten wij dit eerst op den geestelijken nood, den voornaamsten ! toepassen. Er bestaat b.v. zware gewetensplicht om een
stervend kind te doopen, of om den priester te waarschuwen
als een zondaar gevaarlijk ziek is ; eveneens om te zorgen voor
de katholieke opvoeding van een kind dat ons min of meer zou
zijn toevertrouwd. — Geestelijke hulp kan ook verplichtend zijn
door een goed woord tot verbetering van anderen : wat vooral
geldt voor gezagvoerders, omdat zij doelmatiger kunnen ingrijpen ; maar ook gelijken kunnen niet zelden door een vriendelijk woord veel goed doen. Men zal dat niet onderschatten,
noch te vreesachtig zijn : Christus heeft ons daartoe aangespoord (Mt. 18, 15 ; vgl. Eccli. 19, 13-15) , en «indien uw broeder
naar u luistert, zult gij uw broeder gewonnen hebben. » En zou
hij niet luisteren, dan hadden we toch de verdiensten van onze
liefdedaad. Reeds boven, omtrent den liefdeplicht, van de oversten te waarschuwen tot voorkoming van nieuwe zonden der
onderdanen, verwierpen wij al te moderne individualistische
opvattingen, die niet overeenkomen met den geest van het
Evangelie. — We zullen dan niet meer verwonderd zijn als we
het apostolaat en de Katholieke Actie hooren voorstellen als een
gewetensplicht : zoo spreken toch Pausen en Bisschoppen : uit
onzen liefdeplicht tot God en tot den naaste « volgt onmiddellijk
de verplichting om zoo goed mogelijk te werken voor de eer
Gods en de zaligheid der zielen » (Conc. van Mechelen, 1937,
d. 124).
Kan ook het geven van geld, tot leniging van 's naasten
geestelijken nood, gewetensplicht worden ? Zonder twijfel. En
dit is tegenwoordig wellicht dringender dan ondersteuning aan
de lichamelijke goede werken, omdat in de tijdelijke nooden
beter dan vroeger van Staatswege voorzien wordt en dat de
ellende der zielen grooter is. Zoo zijn de christenen in 't algemeen er toe verplicht de Missiën, vooral in de koloniën van
hun land, te steunen, alsook de door de Kerk goedgekeurde
groote werken tot geestelijk welzijn, als de katholieke scholen
(Kerkelijk Wetboek, can. 1397). Daar men nochtans nooit kan
uitmaken of van een bepaalde aalmoes de zaligheid eener ziel
zou afhankelijk zijn, kan men hier niet van doodzonde spreken.
Maar een zekere bijdrage is wel voor iedereen op straf van
dagelijksche zonde geboden — en zoo kan men van een « Missieplicht » gewagen — want anders, was niemand namelijk daar-
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toe gebonden, dan zouden de meest noodzakelijke werken tot
geestelijk welzijn wegens geldgebrek verkwijnen. En nogmaals,
ook de dagelijksche zonden dienen vermeden.
Laten wij het woord aalmoes verruimen, zoodat het ook een
geldelijke tegemoetkoming in geestelijken nood zou beteekenen;
ja zelfs waar het lichamelijken nood geldt, niet alleen het geven
van geld en goed, maar ook een kostelooze raadpleging en hulp
bij ziekte en beproeving, een werkverschaffing, een aanbeveling,
kortom alle passende middelen om den naaste in zijn tijdelijke
belangen te helpen. Z66 zal er minder aanleiding zijn, om,
gelijk onchristelijke menschen doen, het edele begrip der aalmoes uit te wisschen als strijdig met de menschelijke waardigheid! Wij mogen het schoone en christelijke woord aalmoes niet
laten vergaan, als zou het vernederend zijn iets van een ander
uit liefde te ontvangen, als dienden alle menschen economisch
gelijk te zijn ! « Armen hebt ge altoos bij u heeft Christus gezegd (Joann. 12, 8) , en de Kerk streefde nooit naar de uitschakeling der lichamelijke barmhartigheid, naar de gelijkschakeling van alle maatschappelijke standen : wat een ramp zou
zijn voor de samenleving. Naast de sociale rechtvaardigheid en
de zorg om iedereen een menschwaardig bestaan te verzekeren,
heeft de liefde haar bepaalde taak en zal die altijd behouden :
dat is de leer der Encyclieken.
Hoe is, ten tweede, de stellige plicht tot hulpverleening toepasselijk op den lichamelijken nood van den naaste ?
Hier wederom moeten we dadelijk het geval van uitersten
nood vermelden, als nl. zonder onze tusschenkomst de evenmensch het leven, of wat daarmee gelijkstaat, verliezen zou.
Dan zijn we zeker verplicht hem het strikt noodige te geven,
zooals hij zelf het in geweten zou mogen nemen. Dit geldt
nochtans niet van ontzaglijke goederen, die nl. God en de natuur
niet tot een ieders beschikking stelden, b.v. duizenden franks
om iemand een gezondheidskuur in een ver land te laten doen.
— In groote armoede van den naaste, moeten wij hem ook op
straf van doodzonde helpen, naarmate we dit kunnen zonder
al te groot bezwaar. Toch mag men altijd voorzichtig zijn om
zich niet door aftroggelaars te laten beetnemen. — Eindelijk,
tot leniging van den gewonen nood der behoeftigen, bestaat
een zekere verplichting tot « aalmoezen » geven, indien de openbare instellingen daar niet genoeg in voorzien.
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Er dient echter nadruk gelegd op den gewetensplicht, niet
slechts uit naastenliefde maar ook uit maatschappelijke rechtvaardigheid, institia socialis, om zijn « overvloedige » goederen,
zijn superfluum breed berekend, niet zonder iemands nut te
bewaren of te verspillen. Dat is de duidelijke leer van S. Thomas
en van de Encyclieken : de goederen dezer aarde zijn, in de bedoeling van Gods Voorzienigheid, op de eerste plaats voor de
menschen in het algemeen bestemd, zoo nochtans dat niet een
ieder dezelfde maat van aardsche goederen bezitten moet, noch
allerlei vermaken genieten, volgens een valsch « egalitarisme »,
dat spreekt alsof alles met den dood voorbij was. Privaateigendom is wettig en noodig, door God gewild en bekrachtigd;
maar de eigenaar mag met zijn geld niet doen al wat hij wil ;
hij moet nl. niet alleen de strikte rechtvaardigheid, maar ook
de sociale rechtvaardigheid en de naastenliefde onderhouden;
doch, als voorrecht van den eigendom, mag hij kiezen hoe hij zijn
superfluum tot nut van anderen gebruiken zal, ook b.v. door
uitbreiding van zijn nijverheid, door werkverschaffing, of zooals
we boven zeiden, door steun aan geestelijke liefdewerken. Doch
daar weiden we hier niet verder over uit, daar we reeds in
Streven (Oct. 1933) het eigendomsrecht hebben afgebakend.
Behooren we nog verder te gaan, en te betoogen dat zelfs in
de internationale betrekkingen de liefde medezeggenschap
heeft ? We zijn er zoo aan gewend tusschen de volkeren heerschzucht en hebzucht te zien hoogtij vieren, dat velen groote
oogen zullen opzetten, wanneer ze van een internationaler lief deplicht hooren gewagen. Toch durft de katholieke zedenleer dit
probleem aan. In het pas verschenen Handboek van Internationale Moraal (Standaardboekhandel, 1939) , uitgaande van den
Internationalen Socialen Studiekring, onder voorzitterschap van
Zijn Eminentie Kard. Van Roey, wordt duidelijk betoogd (n. 6879) , dat, met inachtneming der voorkeur ten gunste van landgenooten, de Staten onder elkaar ook plichten van liefde moeten
nakomen, vooral in de zich hoe langer hoe meer imponeerende
« internationale gemeenschap » : welwillendheid, verstandhouding, hulpverleening in nood, ruilhandel van goederen en grondstoffen die alle noodig hebben, enz. Dat is gezond en christelijk
internationalisme, dat heel het menschdom als een groote
familie beschouwt en alle menschen, als kinderen van denzelf-
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den Vader die in de hemelen is, niet slechts als enkelingen maar
ook als gemeenschappen omarmt, trots verschil van ras en
natie, van beschaving en taal. Wat Kard. Pacelli in 1932, op
last van Pius XI schreef aan den Voorzitter der Fransche
Semaine sociale, heeft Pius XII in zijn eersten Wereldbrief bekrachtigd « Voor de leden der verschillende naties is het plicht
de liefde die zij op de eerste plaats aan het eigen vaderland
verschuldigd zijn, te laten uitstralen over de andere volkeren.
Elk volk heeft den plicht rekening te houden met de rechtmatige belangen der andere landen. Voor alle naties bestaat de
verplichting om jegens elkander niet slechts de rechtvaardigheid maar ook de naastenliefde te beoefenen ; voor alle Staten
gezamenlijk de verplichting tot het bevorderen en dienen van
het internationale algemeen welzijn. »
Dat is heerlijker muziek dan oorlogsgeruchten en geronk van
bombardementsvliegtuigen!
* * *
St. Hieronymus verhaalt dat St. Johannes de Evangelist,
stokoud geworden, niet lang preeken kon in de kerk en telkens
niets anders zeide dan : « Kinderen, bemint elkander. » De
geloovigen vonden het wat vervelend en vroegen waarom hij
altoos hetzelfde herhaalde. En dan sprak de Apostel der liefde
een woord, hem waardig : « Omdat het 's Heeren voorschrift
is, praeceptum Domini : dat onderhouden is voldoende. »
Ook tot onze intellectueelen mocht St. Johannes wel eens zoo
spreken, cm hun te doen beseffen en voelen hoedanig de ware
geest van Christus is, toegelicht en bekrachtigd door zijn voorbeelden, een geest van bezadigde en werkdadige welwillendheid, geheel verschillend van flauwe zoetsappigheid en anderzijds van de barre verdraaiingen van een Tolstoi, die schromelijk de Bergrede misbruikte. Onze christenen hebben in het
moderne leven ontelbare gelegenheden — wij hebben voorbeelden genoeg aangeteekend — waar ze de heerlijke caritas kunnen
en moeten beoefenen.
Is dat nog mogelijk, of moet men hopeloos den staf breken
over de liefde, als over een uitgedroogde mummie ? Daar heeft
S. Paulus op geantwoord : « De liefde vergaat nooit » (1 Cor.
13, 8). Daarop heeft ook Zijn Heiligheid Pius XII geantwoord,
« Intusschen, Eerbiedwaardige Broeders, moeten de wereld en
» allen die door de ellende van den oorlog zijn getroffen, weten
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» dat de plicht der christelijke Liefde, grondwet van het Rijk
» van Christus, geen ijdel woord is, maar levende werkelijkheid.
» Een allerwijdst veld opent zich voor de christelijke liefde in
» al haar vormen. Wij hebben het volste vertrouwen, dat al
» onze kinderen, en voornamelijk zij, die niet door den oorlogs» gruwel worden geslagen, op het voorbeeld van den goddelijken
» Samaritaan zullen denken aan diegenen, die als slachtoffers
» van den oorlog recht hebben op hun medelijden en bijstand. »
Kan, in dit kommervol uur, het « tweede gebod gelijk aan het
eerste » ons met meer gezag en aandrang worden voorgehouden
en aanbevolen?
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Moderne opvattingen over het atoom
door Dr. W. VAN DINGENEN,
Physisch laboratorium der Leuvensche Universiteit.

1. De atoom-physica
In den geest van den mensch heeft, vanaf de vroegste tijden
zijner geschiedenis, een diepe zin voor ordening, wetmatigheid
en eenheid bestaan. Omringd door de overweldigende verscheidenheid van dingen en verschijnselen, hebben reeds de ouden
in hun drang naar synthese, het bestaan vermoed van een eenig
grondbestanddeel der materie. Zoo zou de atoomgedachte, als
postulaat voor Lucretius en Democritus vooropgezet, met den
tijd uitgroeien tot den hechten grondslag waarop onze moderne
natuur- en scheikunde bouwt. Dat de veelvuldigheid der stof
enkel in de combinaties van dezelfde bouwelementen zou gelegen zijn, die gedachte zat diep in het onderbewustzijn van den.
mensch. We hoeven maar even te denken aan die groote utopisten uit de middeleeuwen, de alchimisten, wier ideaal, de stofwisseling, op onze dagen werkelijkheid is geworden.
Eenigzins in vergetelheid geraakt, werd de atoomgedachte
in de 17e eeuw, onder de stuwkracht van Newton, den schepper
der klassieke mechanika, weer opgevat.
Aan de scheikundigen echter komt de eer toe, haar het eerst
in dienst te hebben gesteld van de moderne wetenschap. De
groote Lavoisier stelde de hypothese voorop als zouden de gemeenschappelijke bouwelementen van de stof herleid kunnen
worden tot een vast aantal atomen. Die hypothese vond ingang ;
op dit oogenblik schat men hun aantal op 92 of hoogstens 93,
90 zijn met zekerheid gekend.
Eerst vanaf het midden der 19e eeuw zou ook de physica de
discontinue structuur der stof aanvaarden, om spoedig tot het
klassieke atoombeeld te komen. Hadden de natuurkundigen
zich tot dan toe uitsluitend aan de studie der golftheorie ge-
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wijd, vooral de schitterende theorie der electromagnetische
golven van Maxwell, nu zou men de stof van een heel ander
standpunt uit bestudeeren.
Volgens de nieuwe opvatting doet de stof zich voor als een
aggregaat van een zeer groot aantal uiterst kleine deeltjes, elk
nog in het bezit van een bepaald volume en massa. De klassieke
theorie stelde zich deze deeltjes voor als kleine elastische bolletjes, onderworpen aan de wetten van Newton's mechanica, en
met onderlinge wisselwerkingen in den aard der electrostatische Coulomb-krachten. Al heel gauw werd deze nieuwe physica
gesplitst in de thermodynamica, de kinetische gastheorie, de
kristallographie en andere, welke ieder op zich zelf een speciale
uiteenzetting zouden vergen.
Na langdurige studie slaagde men erin het aantal, den omvang, de massa, ja de snelheid van die onooglijk kleine deeltjes
te bepalen. Het atoom, oorspronkelijk een product van de verbeelding, scheen meer en meer een werkelijkheid te worden.
Was het den mensch eindelijk gelukt door te dringen tot de
diepste structuur der materie ? Had men de materieele cel
ontdekt ?
De verdere ontwikkeling der wetenschap heeft positief op
deze vraag geantwoord, door ons stap voor stap een vollediger
inzicht te geven in de natuur en het wezen van het atoom. Stilaan zelfs is het elementaire stofdeeltje een wonderbare analogie
gaan vertoonen met de levende cel : het bezit een gansch eigen
eenzelvigheid, en we vinden het heel normaal te spreken van
zijn ontstaan, zijn leven en zijn dood.
Het feit dat de stof dus bestaat uit een massa van die
deeltjes, de atomen, waartusschen zich groote ruimten bevinden, doet de zaken die ons omringen als veel minder stevig
voorkomen dan wij ze denken. De meest massieve tafel bestaat
tenslotte meer uit de ruimte tusschen de atomen dan uit de
atomen zelf ! Alleen de onderlinge aantrekkingskracht der
atomen, welke van op verren afstand werkt, verklaart de stevigheid.
Doch met dergelijke beschouwingen blijven wij nog in de
makroscopische physica. Stilaan echter ging de natuurkunde,
dank zij haar nauwkeuriger apparaten, er toe over het atoom
als een op zich zelf staand individu te bestudeeren. Van nu af
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zou de atoom-physica volop kunnen gebruik maken van het
pionierswerk van de vorige generaties. Van de optica, door
Fresnel en Christiaan Huyghens, glorie van de Nederlandsche
wetenschap der 17e eeuw, gegrondvest ; van de kennis der
electriciteit, door Coulomb, Laplace, Faraday en Ampère, tot
een geheel verwerkt ; van de electromagnetische theoriëen, door
Maxwell, Lorentz, en Hertz opgebouwd.
Ten slotte van de electronentheorie, door Faraday, lord Kelvin, en den genialen Hollandschen natuurkundige Lorentz, tot
dé basis omgevormd voor de verdere studie van het atoom
Het onvermogen om al de verschijnselen die zich op atomaire
schaal voordoen, te verklaren, deed het elementaire beeld van
het atoom stilaan groeien. Faraday kwam, op grond van zijn
beroemde electrolyse-proeven tot het besluit dat een electrische
stroom niets anders was dan een verplaatsing van electronen,
en legde aldus de eerste schakel tusschen de stof en de electriciteit. Immers, aan een bepaalde hoeveelheid stof bleek onveranderd een bepaalde hoeveelheid electriciteit verbonden. Dit
experimenteele feit vond enkel zijn uitleg hierin, dat aan
elk der atomen een zelfde lading zou geassocieerd zijn, m.a.w.,
elk massacorpuscuul of atoom draagt een of meer electriciteits
deeltjes of electronen. Dit electron, een nieuwe elementaire
bouwsteen van de stof, bleek alras uit de nauwkeurige metingen, een uiterst kleine massa te bezitten, practisch te verwaarloozen naast die van het atoom. In het bezit van een
negatieve lading wordt het voorgesteld door e—. Daar het
atoom op zichzelf neutraal bleek, moest een positief bestanddeel worden ondersteld, waardoor de negatieve lading van
het electron zou geneutraliseerd zijn. Het bestaan van dit
positief deeltje werd dan ook door Ratherford bewezen uit de
dissymetrische verspreiding namelijk der op atomen afgeschoten a -deeltjes (kleine materie-deeltjes) , waaruit hij teven ,
afleidde dat de positieve lading in het centraal gedeelte, de
kern, geconcentreerd lag.
Het atoom, infinitesimaal klein op menschelijke schaal,
was dus ook samengesteld uit nog oneindig kleinere bestanddeelen, de laatste bouwsteenen der materie. Als een wereldje
op zichzelf, begon men het te vergelijken met het zonnestelsel
in het midden een positieve kern ; daarrond draaiend op willekeurige ellipsvormige banen, negatieve electronen, welke de
-
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kernlading neutraliseeren. De massa door deze planeten meegevoerd is uiterst gering ; de kern van het lichtste der atomen,
de waterstof-kern of proton, weegt nog tweeduizenmaal zwaarder dan het er omheen cirkelende electron.
Tusschen de gelijke ladingen van kern en electronen
heerscht een geweldige electrostatische Coulomb-aantrekking.
Enkel door de middenpuntvliedende kracht der snelle cirkelbeweging, worden de electronen niet naar den kern toegehaald,
en blijft de stabiliteit der stof verzekerd. Terloops dient er op
te worden gewezen, dat het atoom niet veel meer blijkt te zijn
dan een volslagen leege ruimte. Het proton immers heeft een
diameter 10.000 maal kleiner dan die van het atoom zelf, d.w.z.,
van den kring door het electron rond de kern beschreven. Om
-enigszins concreet de verhoudingen tusschen afstanden en
massa's in het atoom voor te stellen, kunnen we volgende
vergelijking maken. Leg twee knikkers op een afstand BrusselLeuven van elkaar, de Brusselsche knikker zijnde het proton
en de Leuvensche het electron.
Een dergelijk beeld van het atoom legt heel wat verschijnselen uit, zoowel in de physica als in de scheikunde. De reeks
van de chemische elementen b.v. (fig. 1) begint met het een-
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Lithium-atoom

voudigste, de waterstof, dat slechts één electron bezit, door zijn
kernlading geneutraliseerd. Volgen de elementen met grootere
kernlading en bijgevolg grooter aantal electronen, opdat telkens
de positieve aan de negatieve lading gelijk zou blijven. Langs
zuiver theoretischen weg kon Mendeljeff aldus zijn periodische
tafel opstellen, en het bestaan van nog onbekende elementen
met zekerheid voorspellen. De individualiteit, waardoor de
atomen der verschillende chemische elementen zich van elkaar
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onderscheidden, werd toegeschreven aan de atoom-kernen. De
scheikundige en physische eigenschappen zouden met de negatieve electronen samenhangen. Daardoor kon men chemische
affiniteiten en het bestaan van isotopen-elementen uitleggen.
De ionisatie, de electrische en optische verschijnselen van de
stof vonden daarin eveneens een uitleg, — ja zelfs de stralingsverschijnselen. De verklaring van de uitwisseling van energie
tusschen stof en licht deed echter onoverkomelijke moeilijkheden
oprijzen, die bewezen dat het klassieke atoombeeld zoo niet verkeerd dan toch onvolledig was. De gelijkstelling door Lorentz
van het atoom met een oscilleerende dipool, waarbij een versnelling een uitstraling van energie ten gevolge heeft, wees op de
onontkomelijke vernietiging der stof door continuë uitstraling.
Daarbij kwam dat het oude atoombeeld noch de lichtuitstraling
van zwarte lichamen, noch de regelmatigheid der specifieke
lijnen van het spectrum vermocht te verklaren. Om deze drievoudige reden drong, rond 1900, een grondige wijziging van
de atoomvoorstelling zich op.
De theorie der Quanta zou daarin voorzien. Aan de sterke
intuitie van Max Planck, wiens geboorte-eeuwfeest vorig jaar
werd gevierd, danken we de beroemde theorie der energiequanta, welke de moderne physici toelaat voormelde drie moeilijkheden uit den weg te ruimen. Door Planck als louter hypothetisch voorop gesteld, werd ze later proefondervindelijk bewezen. Zoo zou de energie, tegen alle vroegere continuiteitsbegrippen in, sprongsgewijs veranderen, met zeer kleine discontinuë energie-deeltjes, energie-quanta geheeten. Met een merkwaardig talent werd, door N. Bohr, deze nieuwe gedachte op
het klassieke atoombeeld toegepast. Dit leidde echter tot een
beperking van de Newtoniaansche mechanica, welke tot dan toe
de planeetbeweging der electronen rond den kern kon bepalen.
Inderdaad, volgens de klassieke mechanica kon het electron
zich in om 't even welken energie-toestand bevinden, d.w.z.,
zich op een willekeurige baan voortbewegen. De quanta-theorie
bepaalt de mogelijke banen tot de zoogenaamde stationnaire
toestanden, waarin het electron een energie bezit gelijk aan een
geheel aantal malen het energie-quantum. Stellen we (fig. 2)
het atoom weer voor door een positieve kern, waarrond een
electron (e-) cirkelt, dan zal het electron zich enkel kunnen
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voortbewegen op de banen 1, 2, 3..., zoodat het energie-verschil
van het electron overeenkomt met het energie-quantum. Door
energie van een atoom verstaan we het arbeidsvermogen dat
een electron ontwikkelt op zijn kringloop. Daar nu de afgelegde
weg en de snelheid bepaald worden in functie van den arbeid
of de energie, en de snelheid van het electron zijn afstand van
den kern door de middenpuntvliedende kracht bepaalt, kunnen
we zeggen dat de hoeveelheid energie de ringbaan van het
electron aangeeft.
De straling wordt verklaard door den discontinuën overgang
der electronen van de eene naar de andere baan, waardoor
telkens een energie-quanturn vrij komt. De regelmaat der
spectrumstrepen zou dan enkel een aanduiding zijn van de verscheidene stationnaire banen.
De toepassing van de quanta in de atoomphysica gaf eveneens een quantitatieve verklaring van de X-stralen-spectra,
evenals van fluorescentie- en fosforescentie-verschijnselen. Ook
de bewegingen van atomen en moleculen in hun geheel werden
gequantiseerd, zoodat de klassieke mechanica stilaan door de
moderne quanta-theorie werd vervangen.

.

Al leidde de quanta-theorie, aan de werkelijkheid getoetst,
tot mooie resultaten, toch voldeed ze den zoekenden geest der
theoretische physici nog niet. Eindelijk zou het hun toch lukken
door te dringen tot de grondreden van het quanta-principe. Hier
is een uitweiding over de golfmechanica geheel op haar plaats,
om ons te laten begrijpen hoe het atoombeeld verder evolueeren
zal tot den nu algemeen aanvaarden vorm.
De golfmechanica gaat uit van de onderstelling dat stralings-energie en massa nauw samenhangen. Reeds in 1205 had
Einstein, in zijn proeven omtrent het foto-electrisch effect, er
op gewezen dat het licht een dubbel karakter bezit een golfen een materie-karakter. Het foto-electrisch effect is niets
anders dan het losmaken, onder een lichtstraal van bepaalde
frequentie, van electronen uit de massa. Zoo kan men in een
foto-electrische cel een electrische stroom opwekken door ze te
bestralen, wat practisch beteekent licht in massa in beweging
omzetten. In de televisie en in den klankfilm wordt deze cel
dan ook algemeen gebruikt. Aldus ging Einstein over tot het
aanvaarden van het licht-corpuscuul, het photon. Een nieuw
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bewijs van het massa-karakter van het licht volgde spoedig
in het Compton-effect, waarin de diffusie van de X-stralen
aantoonde dat het licht een bepaalde hoeveelheid van beweging
bezat, m.a.w. dat men het als een massa met een bepaalde
beweging moest beschouwen. Men sprak zelfs van de drukking
der stralen wat voor het zonlicht op de aarde experimenteel
vast staat. Het licht, tot dan toe als een louter pcliodisch
verandelijke beschouwd, diende dus ook te worden opgevat
als een discontinué, reeks massa-deeltejes, zich verplaatsend
met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Twintig
jaren later kreeg L. de Broglie, een der meest vooraanstaande
Fransche physici, het geniale idee het golf- en het massakarakter als twee schijnvormen van dezelfde werkelijkheid
te gaan beschouwen, en aan iedere massa een golf toe te
schrijven. Kan het licht, een golving, zich als een massa gedragen, waarom zou een massa zich niet even goed als een golving
kunnen gedragen ? In deze synthese legde de Broglie den
grondslag voor de golfmechanica.
Hier ook bleef het niet bij louter hypothese. In 1927 kwam
uit Amerika het bericht dat Davisson en Germer, door het
richten van een electronenbundel op een kristal, interferentieverschijnselen hadden waargenomen, die het golfkarakter der
invallende materiedeeltjes duidelijk aantoonden. Veralgemeenend ging men aan elk massadeeltje een periodisch veranderlijke
of golf verbinden. Niet meer de verplaatsing van het massadeeltje zelf bestudeerde men nu, wél de verspreiding in de
ruimte van de aan het corpuscuul geassocieerde golf. Die golf
zal ons inlichten op welke plaats het deeltje zich op elk oogenblik bevindt. De golfmechanica die als dè huidige vorm der
physica mag worden beschouwd, werkt heel wat nauwkeuriger
en gevoeliger dan de mechanica van Newton, die er een grensgeval, een benadering van is. Aan Dirac tenslotte komt de
verdienste toe, de golfmechanica bij de relativiteitstheorie te
hebben gevoegd, en de geassocieerde golf met de magnetische
golf van Maxwell te hebben gelijk gesteld.
Wat ons hier echter interesseert, is de manier waarop de
golfmechanica de quanta-mechanische voorstelling van het
atoom nader heeft toegelicht en voltooid. Aan kern en electron
wordt een golf geassocieerd, wat de verklaring geeft van de
quanta-toestanden : cirkelend rond de kern, zal het electron
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zich slechts op die banen kunnen bewegen, waarop de geassocieerde golf een stationnaire golf is. Dit beteekent dat de
golflengte een geheel aantal keeren moet begrepen zijn in de
lengte van de door het electron beschreven baan (fig. 3 geeft
het atoombeeld weer zooals het door de golfmechanica werd
uitgewerkt).
En nog is het moderne atoombeeld niet volledig. Inderdaad,
pas enkele jaren geleden zagen de Nederlandsche geleerden
Uhlenbeck en Goudsmit in dat men tot dan toe het eigen
magnetisme van kern en electronen had verwaarloosd. De
analogie tusschen atoom en zonnestelsel diende nog verder te
worden doorgedreven : de electronen, electrisch geladen,
draaien, evenals de aarde, op zichzelf rond een bepaalde as, zij
bezitten dus een Noord- en een Zuidpool (fig. 3). Door rekening
•••••••....
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Fig. 3

te houden van deze magnetische eigenschap, door namelijk aan
kern en electron een bepaalde « spin » (magnetisch moment)
toe te kennen, kon men verschillende verschijnselen in de
fijnstructuur van het spectrum verklaren.
Al heeft de atoomvoorstelling in de moderne physica geëvolueerd tot een complex geheel, toch moet men dit alles eerder
als een wiskundige abstractie beschouwen. Verder dient er op
gewezen dat het determinisme stilaan de baan moet ruimen
voor de waarschijnlijkheid, en dat begrippen als massa, plaats,
energie of individualiteit er niet heel duidelijk omlijnd staan,
dus weer verder gepreciseerd dienen te worden.
II. De kern-physica
Algemeen wordt aangenomen dat de atoom-kern de innerlijke
eigenschappen van het element bevat. Zoo houdt ijzer slechts
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dan op ijzer te zijn wanneer de kern van het ijzeratoom vernietigd wordt.
Dank zij de studie van de radioactiviteit, waaraan groote
namen als die van Becquerel, Rtitherford, het echtpaar Curie,
Mr. en Mw. Joliot-Curie, Thibaud en vele andere zijn verbonden,
kwam de zoogenaamde kernphysica tot stand. Sedert lang
reeds wordt de spontane radioactiviteit bestudeerd en ook
toegepast.
De atoomkern met het grootste atomair gewicht, en met
volgnummer van 83 tot 93, zenden onophoudend drie soorten
stralen uit : de bekende a, C en y stralen. Een grondig onaerzoek wees uit dat de / -stralen bestonden uit ladingen, kleine
massadeeltjes a -deeltjes) , waarvan elke twee positieve electrische ladingen draagt, en een massa gelijk aan viermaal die van
het waterstofatoom, zoodat het heilumkernen bleken te zijn.
De f3 -stralen daarentegen bestaan uit negatieve eleetronen, met
groote snelheid uitgezonden. Alleen de y -stralen hebben een
uitgesproken golfkarakter en zouden bestaan uit ultra-snelle
photonen. Waar de X-stralen nog door een dunne loodlaag worden tegengehouden, doorboren de -stralen met gemak loodplaten van 10 cm. dikte, wat hun veel grooter ernergieinhoud
bewijst. Deze energie is equivalent met die door een electron
verkregen onder een spanningsverval van 500.000 volt. Natuurlijk rees de vraag: waarin ligt de massa- en energiebron die zulke
intensieve stralingen vermag op te wekken ?
De a (3 en y -stralen moesten ongetwijfeld voortkomen van
de afbraak van atoomkernen, wat bewees dat de kern niet het
laatste bestanddeel van de stof aangaf.
Voor verdere studie kon de spontane radioactiviteit niet
meer nuttig zijn, omdat de waarnemer daarbij een passief toeschouwer blijft.
In 1919 echter slaagde Riltherford in de kunstmatige afbraak
van atoomkernen. Hij bombardeerde de kernen van lichte elementen met a -deeltjes waaraan hij een bijkomende energie van
500.000 volt had weten te voegen. De atoomkernen sprongen
uiteen, zij zonden op hun beurt / -deeltjes uit en verwerden aldus
tot kernen van nog lichtere elementen. Met behulp van uiterst
fijne instrumenten, vooral van de massaspectograaf kon men
de massa, de snelheid en de lading, ja zelfs den gevolgden weg
van de loskomende deeltjes bepalen.
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De samenstelling van de kernen bleek op de eerste plaats
te bestaan uit een aantal protonen, waterstofkernen, die de
eenheid van positieve lading en van massa zijn geworden. Daarnaast echter zou de studie omtrent de stofwisseling en kunstmatige straling nog een heel stel andere elementaire bouwsteenen van de stof aanwijzen. Waterstof en deuteriumkernen
werden in machtige hoogspanningsmagneten « versneld », zij
verkregen het enorme vermogen om de millioenen-volt-sterke
bindende kracht der kernen te overwinnen. Ook ontbonden zich
sommige kernen onder de y -stralen voortkomend uit spontane
radioactiviteit. Het omzetten van het eene element in het andere,
van licht in zwaar en omgekeerd, was nu een alledaagsch geval.
Het kwam zoo ver dat de theorie niet bij machte was om den
stortvloed van experimenteele bevindingen bij te houden. In den
loop van deze proefnemingen kwamen twee nieuwe componenten
vak de stof aan het licht : het neutron en het positon.
In 1932 ontdekten M. Chadwick en M. en Mw. Joliot-Curie
haast gelijktijdig een vreemd corpuscuul, voortkomende uit de
kernen. Het leek een massa te bezitten gelijk aan die van het
proton, doch het vertoonde geen enkele electrische lading, vanwaar zijn naam neutron.
Nog geen jaar later, meldden de Amerikanen Anderson en.
Blackett de ontdekking van een ander deeltje, dat zij uit atoomkernen konden losrukken. Onder bestraling van buitengewoon
intensieve stralen, de cosmische stralen, met een energie van
boven de tien milliard volt, kwam het zoogenaamde positon
vrij, dat zeker een massa moet bezitten even groot als die van
het electron. Beider lading bleek ook gelijk te zijn doch van
tegenovergesteld teeken. Eindelijk was men er dus in geslaagd
het positieve electron, tegenhanger van het lang bekende negatieve electron, onder de samenstellende elementen van de stof
te plaatsen. Aanvankelijk werd deze vreemde indringer door
menig natuurkundige sceptisch onthaald, totdat zijn bestaan door
de fotografie boven allen twijfel werd verheven. Een eigenaardigheid van het positon is zeker zijn levensduur, die het milliardste van een seconde niet overschrijdt. Want het verschijnt
altijd in aanwezigheid van electronen, en het draagt in zich een
onweerstaanbaren drang om zich met die negatieve deeltjes te
verbinden. Wat nog vreemder klinkt : als die twee mekaar
ontmoeten, dan blijft niets anders over dan een .y -straal, met
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een licht-energie van 500.000 volt.
Deze stofvernietiging is van zeer groot belang voor de theoretische physica, omdat ze de indentiteit van stof en materie
onomstootelijk bewijst. Ook kan het in de practijk van belang
zijn te weten dat de massa een geweldige energiebron beteekent,
Als men eens massa in energie kon omzetten dan zou de techniek
wonderen verrichten.
Omgekeerd ook staat de materialisatie van het licht vast.
Fotografisch is bewezen dat de y -stralen en cosmische stralen plots kunnen overgaan in massa-energie en een positief
of negatief electron doen ontstaan met een buitengewone doordringende kracht.
Tenslotte kunnen wij de resultaten op het gebied van de
kernphysica als volgt samenvatten : de atoomkern is een complex geheel van protonen en neutronen. De opbouw der verschillende atoomtypen gebeurt dan door successievelijke toevoeging aan het eenvoudigste onder hen, de waterstofkern, van
protonen en van neutronen. Zoo hebben we b. v. : Waterstofkern : 1 proton, massa 1, lading 1 ; daar omheen 1 negatief
electron. Heliumkern : 2 protonen, 2 neutronen, massa 4,
lading 2, geneutraliseerd door twee negatieve electronen die om
de kern cirkelen. Litiumkern : 3 protonen, 4 neutronen, massa 7,
lading 3, enz.. Tenslotte het laatste element, het uranium,
waarvan de kern 92 protonen en een aanzienlijk getal neutronen bevat. Isotopen van een willekeurig element worden dan
bekomen door toevoeging van een zeker getal neutronen aan
de kern van dat element. Zoo bekomt men inderdaad een
atoom met dezelfde electronenconfiguratie. Wat beteekent dat
het dezelfde physische en chemische eigenschappen bezit als
het atoom waarvan het werd afgeleid. Voegt men b.v. aan
een proton een neutron toe dan bekomt men het deuton,
kern van het deuterium, met massa 2 en lading 1, waar omheen
een negatief electron : isotoop van het waterstofatoom. Elk
element zal dus een heele reeks isotopen bezitten, al is het
niet waarschijnlijk dat al deze isotopen zullen voorkomen.
Op grond van voorgaand schema zou het ook mogelijk zijn
een aantal elementen zelf samen te stellen, door een willekeurige aaneenvoeging namelijk van protonen en neutronen. Er
bestaat echter een beperking : alle combinaties zijn niet even
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stabiel. Men heeft kunnen nagaan dat de stabiliteit afhangt
van de verhouding tusschen het getal protonen en neutronen,
zonder dat men eigenlijk den grond van dezen regel kende.
Zoo is deze verhouding voor de lichte atomen gelijk aan 1,
wat overeenkomt met een zeer hooge stabiliteit. De zwaardere
elementen vallen dan ook veel gemakkelijker uiteen, omdat de
verhouding, omwille van het groote getal neutronen, de eenheid
verre overtreft. Daarom ook zijn deze elementen onderhevig
aan spontane radioactiviteit.
Zoo werd het ideaal van de alchimisten werkelijkheid : het is
nu een alledaagsche gebeurtenis zwavel of aluminium in fosfoor
om te zetten. Dergelijke omwisselingen geschieden alleen in
laboratoria, omdat de daartoe noodige energie ver uitgaat boven
wat de industrie vermag. Nochtans dient er op gewezen dat de bij
transmutatie loskomende energie de aangewende overtreft.Waar
men energieën van slechts 100.000 tot 800.000 volt aanwendt,
stooten de machtige bindingskrachten tusschen de atoomcorpusculen, in vorm van uiterst snelle bewegingen, energiën uit
die zelden beneden millioenen volt blijven. Gelijk men met een
kleine lucifer een heele ton kruit laat ontploffen, zoo kan men,
met een in vergelijking zwakke kracht, de geweldigste energiebronnen van de natuur ontginnen.
Om nu de bombardementscorpusculen binnen de kern van
een atoom te schieten, moeten we rekening houden met een
groote moeilijkheid : de af stootende krachten. De kern immers
is omgeven door een electrostatische afstootingskracht, die
toeneemt naarmate de kern wordt genaderd, om dan plots
om te slaan in een sterke aantrekkingskracht van meerdere
millioenen volt. De kern kan beschouwd worden als omgeven

Fig. 4
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door een potentiaalberg, de top van Gamow geheeten, die als
een ondoordringbare wal rond de kern sluit. Binnenin ligt
dan een put van aantrekking, tegen wiens wanden de protonen en neutronen hun kringloop beschrijven (fig. 4). In
zekeren zin hebben we dus binnen in de kern weer een ander
zonnestelsel, en hier bleek de theorie der quanta met haar
stationnaire banen eveneens van toepassing. Immers de door
kernen uitgezonden y -stralen vertoonden in hun spectrum dezelfde karateristieke lijnstructuur als bij de X-stralen.
Ziehier de laatste voorstelling die men zich van een atoomkern maakte. Een atoomkern bezit een schijnbaren diameter,
100.000 kleiner dan de diameter van een waterstof-atoom. De
cirkel op dezen diameter beschreven komt in werkelijkheid
overeen met de actiesfeer van de afstootende krachten. Daarbinnen wentelen, in een kleine ruimte, de protonen en neutronen
elk op zijn bepaald energie-niveau. Het overspringen van een
corpuscuul van het eene naar het andere niveau gaat gepaard
met het uitzenden van een y -straal.
Laten we nu van kort bij een transmutatieproces volgen. Volgens de klassieke mechanica kan een afgeschoten I -deeltje met
een veel lagere energie dan de afstootende kring, onmogelijk
doordringen tot de eigenlijke bestanddeelen van de kern. Dus
is alle transmutatie uitgesloten. Het gaat er echter in de
golfmechanica heel anders toe, omdat alles er door de waarschnlijkheidsleer wordt beheerscht. Daar de golf van een cx
deeltje niet geheel door de afstootingskrachten zal worden opge
slorpt, blijft het toch mogelijk dat ze door den top van Gamow
heen zal dringen. Is het a -deeltje eens in de kern beland, dan
biedt de transmutatie geen verdere moeilijkheden meer. De
kern kan den indringer absoluut niet verteren en stoot een van
haar eigen bestandeelen uit, waarmede ontzettende energieën
zijn verbonden. Tegelijk wordt het nieuw element geboren. Willen we zulk een transmutatieproces door een scheikundige formule weergeven, dan schrijven we, als een massadeeltje P een
kern A in een kern A' omzet: A + P = A', wat eveneens op een
volledig behoud van de energie doelt. Ook is duidelijk dat de
gezamenlijke massa van A en P gelijk is aan de massa van A'.
Nu schijnt dit laatste experimenteel bepaald niet uitgemaakt.
Hier komt ons echter de relativiteitstheorie ter hulp, volgens
dewelke een massa m equivalent is met een energie mc2, (c zijnde
-
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de snelheid van het licht). Het verlies aan massa gedurende
een stofwisseling dient dus terug te worden gezocht in den
vorm van energie, straling of snelheid van uitgestooten deeltjes.
Als men weet dat de totale energie, door een mensch in een
lang leven ontwikkeld en volgens de relativiteitstheorie in een
massa-equivalent omgezet, één milli-gram bedraagt, dan kunnen
we ons een zeker denkbeeld vormen van de enorme energie
welke vrijkomt door massaverlies
.

Zoover de met zekerheid vaststaande feiten. Wij voegen hier
een paar woorden aan toe : omtrent sommige hypothesen, die
nog onverklaarde experimenteele gegevens trachten te verklaren.
Meermalen constateerde men dat de negatieve electronen,
waaruit de -stralen bestaan, met verschillende snelheden werden uitgestooten. Om dit te verklaren zag Fermi zich genoodzaakt het bestaan van een nieuw corpuscuul, het neutrino
of klein neutron, te aanvaarden. Het zou een oneindig kleine
massa bezitten in vergelijking met de reeds onbeduidende massa
van het electron. Het zou uitsluitend als energiedrager moeten
worden beschouwd. Volgens deze onderstelling zou het uitzenden van een 3 -straal door een kern tevens gepaard gaan met de
omzetting van een neutron in een proton binnen in de kern.
Het proton blijft in de kern en een electron en een neutrino
worden uitgestooten. Het tekort aan energie dat het electron
soms vertoont wordt dan door het neutrino weggevoerd, zoodat
er dus geen sprake kan zijn van een verlies aan energie, maar
wel van een verdeeling der energie tusschen het electron en
het neutron.
Omheen dit neutrino hangt nog een mistige atmosfeer. Werd
een nieuwe elementaire bouwsteen van de stof ontdekt ? Zonder
dat het experimenteel bevestigd werd, schijnt het neutrino meer
en meer te worden aanvaard. Vooraanstaande physici als
Fermi, de Broglie en Thibaud hebben het reeds aangenomen.
Maar in hun drang naar vereenvoudiging schijnen de geleerden
ook het lichtquantum, het photon, als een laatste bouwsteen te
beschouwen. Uit een positief en een negatief neutrino bestaande
zou het een verwaarloosbare massa bezitten. Op die wijze verklaart Dirac het corpusculair karakter van het licht. Eindelooze
horizonnen lippen open .. .
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De Hervorming van het sociaal en
economisch onderwijs te Leuven
door Prof. Dr F. VAN GOETHEM,
Hoogleeraar te Leuven.

Het hooger onderwijs moet zich voortdurend opnieuw aanpassen aan de veranderlijke eischen van het wetenschappelijk
onderzoek en aan de bijzondere nieuwe opdrachten, die steeds
aan de Universiteit worden toevertrouwd. Doorgaans geschiedt
deze aanpassing in het raam van een bepaalde wetenschappelijke
discipline, en komt het alleen aan den titularis van een universitairen leerstoel toe, met de nieuwe eischen, behoeften of uitslagen rekening te houden.
Soms nochtans dient de aanpassing op een grondiger en
ruimer wijze te geschieden, en betreft zij de grondslagen zelf
van een geheel stel van wetenschappen. Een geheele afdeeling
van onderwijs dient verjongd, en de wetenschappelijke opdracht
voor een geheelen sector van onderzoek dient opnieuw grondig
overwogen.
Het is zulke diepe hervorming die het sociaal en economisch
onderwijs aan de Universiteit te Leuven in de jongste jaren
heeft doorgemaakt. Wij stellen ons voor, daaraan enkele overzichtelijke beschouwingen te wijden, en aan te toonen, hoe
vruchtbaar de aanpassing en de verjonging van deze onderwijstakken zijn gebleken, niettegenstaande op heden de evolutie
nog niet haar eindstadium heeft bereikt.
De voornaamste etappen van deze hervorming zijn geweest :
1. de stichting van een Instituut voor economisch onderzoek ;
2. de aanpassing en uitbreiding van het Instituut voor handelsen economische wetenschappen ; 3. de herziening en uitbreiding
van het programma der School voor politieke en sociale
wetenschappen.
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Deze veelzijdige en diepe hervorming heeft zich doorgezet
over een periode van ongeveer tien jaar, en alwie den huidigen toestand vergelijkt bij dezen die vroeger op hetzelfde
studiegebied bestond,- kan zich rekenschap geven van de zeer
groote krachtinspanning die werd gedaan, ten einde het sociaal
en economisch onderwijs aan de Universiteit te Leuven op een
geheel nieuw peil te brengen en ten einde het met een geheel
nieuwen geest te doordringen.
* * *

Het was bij den aanvang van het academisch jaar 1928-1929
dat Z. Exc. Monseigneur P. Ladeuze, rector magnificus, tijdens
de plechtige openingszitting, gehouden op 15 October 1928, de
oprichting kon aankondigen van een « nieuw departement in
den schoot der School voor politieke en sociale wetenschappen » (1) : het Instituut voor economisch onderzoek.
Het initiatief van dit nieuwe Instituut ging uit van de professoren zelf. Het bleek van aard om het prestige van Leuven
in de internationale wereld te verhoogen, verklaarde de Rector.
Er werd van meet af het besluit genomen, dat het nieuwe
Instituut met soortgelijke studiecentra in den vreemde contact
zou houden.
Object van het nieuwe Instituut zou zijn : studie der economische feiten. Onder de doeleinden, die zouden nagestreefd
worden, stond op de eerste plaats : de Conjunctuurstudie. In de
beweging van het zakenleven kan men inderdaad cycles ontwaren : een periode van welvaart volgt geleidelijk op een
periode van inzinking, en wederkeerig. De verschillende momenten van deze cycles schijnen gekenmerkt door een vereeniging van dezelfde elementen, door gelijke curven in de graphische beschrijving van het economisch leven ; wanneer men nu
deze elementen en deze curven op een bepaald oogenblik beschouwt, meent men, dat men zekere vooruitzichten kan
maken omtrent de toekomstige evolutie van het zakenleven
gedurende de volgende maanden. Deze vooruitzichten laten toe
aan de zakenwereld, voorzorgsmaatregelen te nemen, en vooral,
zij geven een wenk aan de banken, meer bepaaldelijk aan de
(1) Annuaire de 1'Université Catholique de Louvain, 1927-1929, blz. 365.
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emissiebanken, ten einde een kredietpolitiek te voeren, die
toelaten zal, de gevolgen van de crisis te lenigen.
Deze conjunctuurstudie werd voor het eerst in de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika ondernomen : te Harvard in 1919;
kort daarop te Princeton en te Columbia. Dezelfde studie werd
weldra ook in Europa beproefd : in Engeland, in Duitschland, in Oostenrijk, in Polen. Het kwam er op aan, dezelfde
methodes te Leuven te doceeren. Indien zij steekhoudend bleken te zijn, mocht voorzien worden dat geheel het hooger
handels- en njverheidsonderwijs in België een grondige wijziging
zou ondergaan. In elk geval, het bleek aangewezen om zonder
vooroordeel de nieuwe methodes practisch en theoretisch te
toetsen. Daartoe zou een index van de Belgische economische
conjunctuur worden aangelegd ; een geheel nieuw centrum
voor economische documentatie zou worden geschapen. Al deze
verzamelde gegevens zouden periodisch worden ontleed en in
een driemaandelijksch tijdschrift uitgegeven : Bulletin de
?Institut des Recherches économiques.
Dit programma werd geleidelijk uitgevoerd. Indien al de verwachtingen, die sommigen op de conjunctuurstudie hebben gebouwd, zich niet verwezenlijkt hebben, is deze nieuwe methode
nochtans zeer vruchtbaar gebleken, vooreerst omdat zij ongetwijfeld nieuwe belangstelling voor de economische studie heeft
opgewekt en vooral omdat zij het economisch onderzoek op
nieuwe banen heeft geleid, waar het statistisch materiaal
nauwkeurig wordt getoetst en de verklaring van de economische verschijnsels met veel meer omzichtigheid geschiedt dan
vroeger het geval bleek te zijn.
Aan de stichting van het Instituut voor economisch onderzoek zijn de namen verbonden van Prof. Albert Janssen, oudminister van Financiën ; Prof. Paul van Zeeland, oud-eersteminister ; Prof. L. Dupriez en Prof. F. Baudhuin. Het is niet
overdreven, wanneer gezegd wordt dat het Bulletin van het
Instituut voor economisch onderzoek tot de meest-hoogstaande,
technisch-verzorgde tijdschriften in ons land mag worden gerekend en dat het Instituut zelf zich een internationale faam
heeft verzekerd, die het in staat stelt op voet van gelijkheid
met de gelijksoortige buitenlandsche Instituten voor Conjunc-
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tuurstudie te onderhandelen en aan een drukke internationale
wetenschappelijke bedrijvigheid deel te nemen.
* * *
Niet minder belangrijk en grondig is de hervorming geweest
die zich in den schoot van het Instituut voor Handels en
Economische Wetenschappen heeft doorgezet (1) en die door
de Koninklijke Besluiten van 15 Mei en 17 September 1934
werd bekrachtigd.
Inderdaad, er was reeds te Leuven aan een programma van
aanpassing en verjonging gewerkt, vooraleer deze belangrijke
Koninklijke Besluiten over het hooger handelsonderwijs werden
genomen. Het hoofdprincipe, waarop de hervorming van de
Instituten voor Handels- en Economische Wetenschappen werd
gebouwd, is : een grootere waardeering voor de algemeene cul
tureele vorming als voorwaarde en grondslag voor het gespecialiseerd onderwijs.
Blijk van deze bezorgdheid voor een soliede algemeene vorming geeft het programma van het candidaatsexamen, dat een
studie van twee jaar onderstelt. Het is eerst na deze proef,
dat de meer-gespecialiseerde licenties mogen gevolgd worden
die nog een studieprogramma van twee jaar bedragen in vier
verschillende afdeelingen : de licentie in de economische wetenschappen, die alleen aan de universiteiten mag georganiseerd
worden ; de licentie in de handels- en consulaire wetenschappen;
de licentie in de handels- en financieele wetenschappen ; de
licentie in de handels- en koloniale wetenschappen. Naast den
graad van licenciaat, kunnen de studenten ook den titel bekomen
van « geaggregeerde van het middelbaar onderwijs van den
hoogeren graad voor de handelswetenschappen ».
Het Instituut voor Handels- en Economische Wetenschappen,
verbonden aan de Universiteit te Leuven, heeft ook een reeks
wetenschappelijke, niet-wettelijke licenties voorzien, die door
universitair-gediplomeerden kunnen worden gevolgd : de licenties in de economische wetenschappen, in de handelsweten
schappen, in de koloniale wetenschappen. Daardoor wordt het
mogelijk dat doctors in de rechten, ingenieurs e.a. een aan-

(1) Onze meeste gegevens hieromtrent werden geput uit een brochure:
« Algemeen Programma van het Instituut voor Handels- en Economische
Wetenschappen », Handeishoogeschool, Leuven, 1939.
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vullend onderwijs volgen, zonder alle verplichtingen, opgelegd
door de Koninklijke Besluiten, te moeten naleven.
Sedert 1935 beschikt het Instituut te Leuven ook over een
centrum voor handelsopleiding door het Case-system, naar het
voorbeeld van de Amerikaansche Universiteiten en in overleg
met een gelijkaardig centrum bij de Kamer van Koophandel
te Parijs.
Vanaf 1937 wordt een bijzondere aandacht gewijd aan de
voorbereiding van de studenten voor persoonlijk onderzoek ;
daartoe werden verschillende seminaries opgericht seminarie
voor financieele wetenschappen ; seminarie voor bedrijfsorganisatie ; seminarie voor koloniale wetenschappen ; seminarie voor
actuarieele wetenschappen ; seminarie voor economische wetenschappen; seminarie voon consulaire wetenschappen.
In 1938 werd nog een nieuwe sectie voor actuarieele wetenschappen opgericht. In de openingsrede voor het academisch
jaar 1938-1939, gehouden op 17 October 1938, verklaarde Zijne
Excellentie Mgr Ladeuze (1) , dat deze nieuwe afdeeling voor
de actuarieele wetenschappen gewenscht was wegens de belangrijke vorderingen in België gemaakt eenerzijds door de officieele
en private instellingen van sociale voorzorg, anderzijds door de
vennootschappen voor lijfrenteverzekeringen of andere verzekeringen ; alsook met het oog op de voorbereiding en de toepassing der sociale wetten, en op de controle, die verschillende
departementen hierop uitoefenen ; ten slotte met het oog op
de uitbreiding genomen door sommige parastatale instellingen.
Beklemtoond weze, dat deze grondige hervormingen van het
Instituut voor Handels- en Economische Wetenschappen nog
gepaard gingen met een taalkundige verdubbeling van het
onderwijs. Het geheele Instituut heeft zijn onderwijs ingericht,
op een volledig gelijke wijze, in de Fransche taal en in de Nederlandsche taal.
Een van de meest-merkwaardige blijken van deze verjongingskuur die het Instituut voor Handels- en Economische Wetenschappen te Leuven heeft doorgemaakt, kan worden gevonden
in de talrijke doctorale proefschriften, die, sedert 1930 vooral

(1) Mgr Ladeuze, Discours d'ouverture de l'année acadérnique 1938-39.
blz. 33.

2 74

SOCIAAL EN ECONOM. ONDERWIJS TE LEUVEN

en in een versneld tempo gedurende de laatste jaren, aan de
Jury van het Instituut werden aangeboden. Terwijl er tusschen
1897, stichtingsjaar van de Handelshoogeschool te Leuven, en
het jaar 1929, slechts vijf doctoraten waren uitgereikt, hetgeen
een gemiddelde geeft van één doctoraat alle vijf jaar, kan de
hierondergaande lijst van doctorale proefschriften sedert 1930
den vooruitgang laten meten :
Thiery, F.: Les sociétés de commerce en Chine. Tientsin, Société frangaise de • librairie et d'édition, 1930. Un volume in-8° de 436 pages.
Eyskens, 0. : Le port de New-York dans son róle économique. Louvain,
R. Fonteyn. 1931. Un volume in-8° de 394 pages.
Mignot, J.: Het Leninisme. Leuven, R. Fonteyn, 1931. Eén deel in-8°
van 305 bladzijden.
jakulls, J. : La Lithuanie restaurée. Problèmes économiques, monétaires
et financiers. Louvain, R. Fonteyn, 1932. Un volume in-8° de 220 pages.
Trossen, J. : Le calcul des prix de revient industriels au point de vue
du degré d'exploltation. Luxembourg, Luja-Belfort, 1934. Un volume in-8°
de 199 pages.
Cloquette, L.: Le rattachement du franc beige á la livre sterling.
Bruxelles, chez l'auteur, 1935. Un volume in-8° de 199 pages.
Charels, : De credietverzekering bij den uitvoerhandel in België.
Leuven, N. V. « De Vlaamsche Drukkerij », 1936. Eén deel in-8° van
224 bladzijden.
Raemaekers, J. : De jeugdwerkloosheid en de bestrijding van haar
gevolgen in. België. Brussel, N. V. Standaard-Boekhandel, 1937. Eén deel
in-8° van 312 bladzijden.
Slmonet, F. : Le petit commerce de détail, sa lutte avec le grand
commerce de détail. Paris, Librairie d'économie commerciale, 1937. Un
volume in-8° de 284 pages.
Pinxten, K. (E. H.) : Het Kempische steeenkolenbekken. Economische
studie. Brussel, N. V. Standaard-Boekhandel, 1937. Eén deel in-8° van
336 bladzijden.
Michielsen, A. : De evolutie van de handelsorganisatie in België sedert
het begin van de XVII.Ide eeuw. Turnhout, J. Van Mierio-Proost, 1938.
Eén deel in-8° van 434 bladzijden.
Martin, V. : Le placement public des travailleurs en Belgique. Bruxelles,
A. Hessens, 1938. Un volume in-8° de 312 pages.
Bourdeaud'huy, 0. Accords de compensation et conventions de paiement. La compensation en Belgique. Berchem-Anvers, Pollaris et Albrecht,
1938. Un volume in-8° de 208 pages.
Vassane, A. : L'argent métal. Nouvel aspect du problème. Gembloux,
J. Duculot, 1939. Un volume in-8° de 232 pages.
de Strycker, C.: Les fonctions et les opérations de la Banque Nationale
de Belgique de 1914 á 1938. Bruxelles, Goemare, 1939. Un volume in-8°
de 344 pages.
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Problèmes d'économie charbonnière. Essai d'orientation
Coppé, A,,
économique, Bruges, Desclée, 1939. Un volume in-8° de 170 pages.
*

Eindelijk heeft ook de bekende School voor Politieke en
sociale Wetenschappen, verbonden aan de Faculteit van Rechtsgeleerdheid te Leuven, een belangrijke poging gedaan, om haar
programma te verjongen en uit te breiden.
Verschillende jaren is er aan de studie van deze hervorming
gewerkt : er was terecht geklaagd over het oude programma,
dat te weinig plaats inruimde voor nieuwe takken van wetenschappelijk onderzoek en voor studie van nieuwe verschijnselen, vooral op staatkundig en sociaal gebied. Geleidelijk werd
een grondig nieuwe richting aan de geheele school gegeven,
zooals blijken kan uit het hieronder volgende programma, dat
voor het eerst, gedurende het academisch jaar 1939-40 wordt
uitgewerkt.
Er bestaan thans aan de School voor Politieke en Sociale
Wetenschappen, behoudens een candidatuur voor algemeene
vorming, vier afdeelingen voor licenties, waarin gespecialiseerde studies kunnen ondernomen worden :
Groep I. — Politieke Wetenschappen.
1. Algemeene Staatsleer, één jaar.
2. Vergelijkende politieke instellingen, cyclus van twee jaar :
a) de parlementaire regeeringen ;
b) de federale republieken.
3. Parlementaire geschiedenis van België, één jaar.
4. Hedendaagsche politieke ontwikkeling der voornaamste Staten, cyclus
van vier jaar :
a) Groot-Brittanië; b) Frankrijk; c) Vereenigde-Staten; d) Duitschland.
5. De hedendaagsche pseudo-mystiek.
6. De nieuwe vormen van politieke organisatie, cyclus van vier jaar.
7. Publieke financiën, cyclus van twee jaar :
a) belastingsleer
b) begrootingsleer.
Oroep II. — Administratieve Wetenschappen.
1. Grondige studie van het administratief recht, de provinciën, de
gemeenten en de gemeentelijke publieke instellingen.
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2. Financieele administratie van den Staat, de provinciën en de gemeenten.
3. Administratieve rechtspraak en administratief verhaal.
4. Organisatie en administratie der ondernemingen
algemeene grondslagen.
5. Algemeene statistiek (voor de studenten die dezen leergang niet
gevolgd hebben in de candidatuur in de politieke wetenschappen).
Groep III. — Diplomatieke Wetenschappen.
1. Internationaal privaat recht, één jaar.
2. Diplomatieke geschiedenis van Europa sedert 1815, één jaar.
3. Handelspolitiek der voornaamste Staten, één jaar.
4. Moderne vraagstukken van volkenrecht, cyclus van twee jaar.
5. Koloniale politiek, één jaar.
6. Handelsrecht, één jaar.
7. Vergelijkend burgerlijk recht, één jaar.
8. Vergelijkend handelsrecht, één jaar.
9. Zeerecht, één jaar.
Groep IV. — Sociale Wetenschappen.
1. De katholieke sociale leer en de encyclieken.
2. Grondige studie der sociale feiten, positieve sociologie.
3. Sociale philosophie.
5. Geschiedenis der sociale theorieën, cyclus van drie jaar :
a) de liberale theorieën ;
b) de socialistische theorieën ;
d) de overgangstheorieën.
6. De familie.
7. De vereenigingen (geschiedenis en theorieën).
8. Belgische sociale wetgeving.
9. De vergelijkende arbeidswetgeving, cyclus van drie jaar :
a) in de Staten met liberaal régime ;
b) in de Staten met corporatief régime ;
c) de internationale verdragen.
Groep V. — Economische Wetenschappen.
1. Grondige studie der staathuishoudkunde : speciale vraagstukken,
cyclus van twee jaar.
2. Beginselen van zuivere economie.
3. Economische structuur, cyclus van twee jaar.
4. Algemeene economische bewegingen en crises.
5. Circulatiebanken ; geld en crediet, cyclus van twee jaar.
6. Monetaire theorieën.
7. Algemeene economische geschiedenis.
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8. Economische geschiedenis van België — grondige studie van een
tijdvak.
9. Geschiedenis der economische leerstelsels.
10. Vraagstukken van economische sociologie.
11. Theorie van den internationalen en interregionalen handel.
12. Landbouweconomie.
13. Theorie der lomen.
14. Critische studie van de geschriften van een economist.
15. De economische ontwikkeling van de groote moderne Staten.
16. Financiëele economie.

In dit nieuwe programma treffen vooral de volgende punten
onze aandacht : vooreerst wordt de studie ondernomen van de
meest-moderne vormen van politieke organisatie o.m. van het
fascisme; het politiek corporatisme; het nationaal-socialisme ;
het bolsjevisme, alsook van de pseudo-mystiek, die het politieke
streven in bepaalde gevallen blijkt te vertoonen.
Vervolgens wordt de opdracht van de afdeeling « Sociale
Wetenschappen » zeer verruimd. De positieve sociologie en de
sociale philosophie bekomen een passende plaats op het programma. Het zal voortaan beter mogelijk worden, dat aan de
studie en verklaring van het sociaal feit als dusdanig, meer aandacht zal worden gewijd en dat, naar talrijke voorbeelden van
buitenlandsche Universitaire centra, de belangstelling voor
onbevooroordeelde objectieve studie van sociale verschijnselen
wordt aangewakkerd. Iedereen is trouwens overtuigd dat er op
dit terrein in België, nog zeer veel vooruitgang valt te maken.
Ten slotte, vestigen wij de aandacht op de geheel-nieuwe
afdeeling voor de Administratieve Wetenschappen.
Hoe langer hoe meer zal zich het groote belang van het Bestuur ook in ons land laten gelden. De hoop is dan ook niet
ongegrond, dat de bestuurswetenschappen in België een nieuwen bloei te gemoet gaan.Wegens de steeds grooter wordende
uitbreiding van bevoegdheid van het bestur op de meest diverse
gebieden van het gemeenschapsleven, wordt dès te scherper de
noodzakelijkheid gevoeld van behoorlijk-voorbereide ambtenaren, en ook van bevoegd personeel voor de administratieve
jurisdictioneele colleges, die het bestuur binnen de perken van
het recht moeten houden. Zeer waarschijnlijk zal ook een Staatsraad in België worden opgericht, zoodra de internationale toestand zal zijn opgeklaard. Om al deze redenen, dringt zich vernieuwde grondige studie van de bestuursvraagstukken op : het
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nieuwe Leuvensche centrum zal aan deze behoefte kunnen beantwoorden.
Parallel met deze pogingen naar vernieuwing en verjonging
van het programma, is een uitzonderlijke krachtinspanning
gedaan, om het persoonlijk werk van de studenten te bevorde.
ren. Vier seminaries zijn daartoe voorzien, in ieder van de beide
landstalen : voor Diplomatieke geschiedenis ; voor Politieke
wetenschap ; voor Staathuishoudkunde ; voor de Sociale Wetenschappen.
Het resultaat van deze pogingen kan men nagaan in de
hieronder-volgende lijst van 37 doctorale proefschriften die
gedurende de laatste tien jaar aan de school werden voorbereid. Tien van deze proefschriften door doctors van Belgische
nationaliteit, werden in de prijskampen van de Regeering met
een reisbeurs begiftigd. Zeventien werden voorgedragen door
recipiendarissen van vreemde nationaliteit.
Wat de taal betreft, werden er achttien voorgedragen in de
Fransche taal ; zeventien in de Nederlandsche taal ; één in de
Engelsche taal ; en één in de Duitsche taal. Het internationaal
karakter van de school heeft zich onverminderd gehandhaafd.

.

L. H. DUPRIEZ, Les methodes d'analyse de la conjoncture économique
et leur application á l'économie beige depuis 1897. 282 pp. Louvain,
Uystpruyst, 1930.
G. EYSKENS, De Arbeider en de Bedrijfsleiding in Amerika, 247 blz.
Standaard-Boekhandel, 1931.
Em. VAN COPPENOLLE, De Belgische Politiek van de Volkswoning.
256 blz. Standaard-Boekhandel, 1932.
SNOY et d'OPPUERS (Baron), La Commission des Douanes et la
politique commerciale des Etats-Unis. 288 pp. Bruxelles, 1932.
M. de LANGE, Bedrijfsraden in Duitschland. 264 blz. Brugge, 1932.
P. C. VAN GESTEL, Het religieus Socialisme. 388 blz. Leuven, 1932.
R. VANDEPUTTE, Het Begrip van het politiek Misdrijf in het Belgisch Recht. 196 blz. Antwerpen, 1932.
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384 blz. Standaard-Boekhandel, 1933.
H. VAN CRIEKINGE, De Financiering der Scheepvaartondernemingen,
320 blz. Standaard-Boekhandel, 1933.
M. ROCHA, Travail et Salaire á travers la Scolastique. 206 pp.
Paris,1933.
A. HOLLENBERG, Drie Jaar Duitsche Credietcrisis, 1930-1932. 406 blz.
Standaard-Boekhandel, 1933.
TH. YONG ANN JUEN, Chine et Japon á Za Conference de la Pak».
304 pp. Lophezn, 1934.
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YUAN SIU ICING, Le Règlement des Différends internationaux et le
conflit sino-japonais. 352 pp. Louvain, 1934.
A. VARZIM, Le Boerenbond beige. 272 pp. Paris, 1934,
E. VAN DEN BOSSCHE, Het Technisch Onderwijs in Beigie. 424 blz.
Brussel, Standaard-Boekhandel, 1934.
Duc de BAR, Les Coutumes et les Droits successoraux de la Classe
paysanne et l'Indivision des Propriétés rurales en Autriche. 348 pp.
Anvers, 1935.
A. PAUVVELS, Polders en Wateringen, 253 blz. Brussel, StandaardBoekhandel, 1935.
F. E. DE VISSCHERE, Het Belgisch Belastingwezen en zijn Grondbeginselen. 333 blz. Brussel, Standaard-Boekhandel, 1935.
F. J. PEREIRA DOS SANTOS, Un Etat corporaals La Constitution
sociale et politique portugaise. 250 pp. Paris, Sirey, 1935.
F. CRACCO, Etudes britanniques d'éconamie industrieli, 1914-1934.
T. I. XXV - 440 pp. Bruxelles, Edition Universelle, 1935.
A. R. de ARRUDA BOTELHO, Le Brésil et ses relations extérieures.
260 pp. Paris, Les Editions Mazarines, 1936.
F. HOLTHUIZEN (Pr.), Studie over Voorlichting bij de Beroepskeuze
in Nederland. 184 blz. Brussel, Standaard-Boekhandel ; 's Gravenhage.
W. P. van Stockum en Zoon, 1936.
F. de VOGHEL, Contróle des Banques. Législations réeentes. 405 pp.
Gembloux, J. Duculot, 1936.
P. St. TESSER, Maatschappijphilosophie en Maatschappijleer bij
Othmar Spann. 387 bl. Antwerpen, «Geloofsverdediging», 1936.
J. MINEUR, La réglementation conventionnelle des salaires en Belgique, 328 pp. Gembloux, J. Duculot, 1936.
E. O'BRIEN, The Foundation of Australia (1786-1800). A. Study in
Penal Colonisation. XIII-432 pp. London, Sheed and Wad, 1936.
J. M. FROCHISSE (S. J.), La Belgique et la Chine ; relations dildomatiques et économiques (1839-1909). 459 pp. Bruxelles, Editions Universelle, 1937.
Princesse Adelaide de BAR, La tanya hongroise. 262 pp. et wie carte.
Courtrai-Bruxelles-Paris, Vermaut, 1937.
SOH CHUAN-PAO, La situation de l'ouvrier industriel en Ü1 ene.
207 pp. Gembloux, Duculot, 1937.
CHEN KYI-TSUNG, Le système municipal en Chine. 178 pp. Gem-

bloux, Duculot, 1937.
W. J. J. DYSSELBLOEM, De Gezinstoeslag en zijn Toepassing ia
Nederland. 237 blz. Brussel, Standaard-Boekhandel, 1937.
P. A. VAN DEN DUNGEN, De Middenstandsbeweging in Arederland,
204 blz. Brussel, Standaard-Boekhandel, 1937.
P. ROUSSEAUX, Les mouvements de fond de l'économie anglaise
1800-1913. 299 pp. Bruxelles, Edition Universelle, 1938.
w. BUCHI, Entwicklung und Aufbau des schweizerischen Benzinmarktes und die wirtschaftspolitische Bedeutung seiner Organisationsformen. Immensee (Schweiz), Calendaria A. G., 1938.
A. P. TIMMERMANS, Le crédit professionnel. 432 pp, Bruxelles,
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P. KASTEEL, Abraham Kuyper. 348 blz. Kampen, J. H. Kok N. V., 1939.
P. W. VAN DEN NIEUWENHUYSEN, De nationaal-socialistische
Arbeidsdienst. 294 blz. Brussel, Standaard-Boekhandel, 1939.

Uit dit bondig overzicht blijkt voldoende de onmiskenbare
nieuwe bloei, die het economisch en het sociaal onderwijs aan
de Universiteit te Leuven sedert enkele jaren kent. Er heeft
zich een groote evolutie voorgedaan, waarvan de hoofdlijnen
thans vaste vormen hebben gekregen. Overal is er nieuw leven
ontstaan en ook nieuwe hoop. Het wordt een nieuw uitgangspunt, waarvan de verdere gevolgen eerst in de komende tijden
zullen kunnen waargenomen worden.
Indien alle teekenen niet bedriegen, zal er zich in de toekomst, rondom de hervorming van het sociaal en economisch
onderricht te Leuven, een vernieuwd wetenschappelijk leven
kunnen ontwikkelen dat de oude Alma Mater tot nieuwe glorietitel moge strekken.
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"Levende Gedachten,,
of over het populariseeren van de wijsbegeerte
door F. DE RAEDEMAEKER.

Ongetwijfeld hebben groot denkers en schrijvers een blijvenden invloed uitgeoefend op de europeesche beschaving. Tot hen
behooren Montaigne, Spinoza, Schopenhauer, Tolstoi, wier
namen prijken op de pas verschenen boekdeeltjes in de nieuwe
reeks « Levende Gedachten ».
Het is een verheugend feit dat het Nederlandsch taalgebied,
naast een veertien andere, niet werd vergeten door de ontwerpers van « The living thoughts library », welke, onder redactie
van Alfred 0. Mendel, den doorsnee-lezer in kennis wil brengen
met de groote denkers van alle tijden en alle culturen.
Nochtans bij het lezen van de eerste vier deeltjes ontdekken
we in deze grootscheepsche uitgeversonderneming sommige
elementen die ons nopen zooniet tot wantrouwen, dan toch tot
groote voorzichtigheid.
We worden telkens door opschriften als « Thomas Mann
belicht Schopenhauer », « Arnold Zweig belicht Spinoza », eerlijk gewaarschuwd, dat we in deze reeks geen strikt-objectieve
uiteenzetting moeten verwachten. In de inleiding en in de keuze
der uittreksels — beide elementen vinden we in elk deeltje
terug — wordt het den verantwoordelijken schrijver gegund
zijn eigen licht te laten stralen op de door hem behandelde
figuur. Van hem wordt verlangd dat hij aantoonen zou dat
sommige ideeën van Nietzsche, Rousseau, Schopenhauer, Montaigne e.a. « levende gedachten » zijn die den modernen rnensch
vanzelf beïnvloeden. In een dergelijke onderneming is het van
gewicht zich af te vragen wie de tolk zal zijn ; wie de lichtende
straal uit het heden op het verleden zal laten vallen, want
subjectieve voorstellingen schijnen geenszins uitgesloten.
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En het is wel opvallend, dat — om ons te beperken bij de
vier reeds verschenen deeltjes — het lezend publiek met vier
philosophen in kennis wordt gebracht, niet door vier andere,
moderne vakgenooten, maar wel door schrijvers, schrijvers met
een wereldfaam weliswaar maar die eigenlijk niets hebben gepresteerd op het bepaald gebied der philosophie, waarop
Spinoza, Schopenhauer, en — in mindere mate — Montaigne
en Tolstoi zich bewogen. Dat stemt tot nadenken, en zonder
een voorbarig oordeel te willen vellen, mag men zich toch afvragen of b.v. Arnold Zweig de geschikte man is om Spinoza
te « belichten ».
Wat meer is, de uitverkoren schrijvers behooren tot de meest
uiteenloopende geestelijke tendenzen en strekkingen in de huidige europeesche gedachtenwereld. Dat treft ons nu reeds, en
dat zal niet verbeteren wanneer Romain Rolland zal spreken
over Rousseau, Trotsky over Marx, Malraux over Napoleon,
Mauriac over Pascal en Fillop Miller... over Loyola!
Het gevaar is niet denkbeeldig dat de meest uiteenloopende
wijsgeerige systemen uit het verleden — om bij de philosophie
te blijven --- zullen vermengd worden met de meest verscheiden
levensinzichten uit dezen tijd, met groot gevaar voor de doorzichtelijkheid van de « levende gedachten ».
Weliswaar kan een lezer die een reeks dergelijke boeken heeft
doorgelezen, zulk een kaleidoscopische opeenvolging van de
meest uiteenloopende affirmaties, alle ontleend aan eersterangsdenkers en dan nog belicht door beroemde schrijvers,
opvatten als iets dat hoort bij de hedendaagsche geestverwarring. Deze lezer vat dan zijn lezing op als een spel, als een
aangenaam en onschuldig tijdverdrijf, zonder belang voor zijn
levensovertuiging, onbewogen in den zandstorm van opinies.
In deze houding ligt er een zekere wijsheid besloten. Het is
immers beter veilig te blijven, dan te luisteren naar de vele
sirenen waarvan men de aanlokkelijke beloften aan geen enkele
werkelijkheid kan toetsen.
Andere lezers echter zullen misschien in dergelijke boeken
een houvast zoeken voor hun stuurloos leven. Hier worden hun
« levende gedachten » aangeboden. Welke zal echter hun ontgoocheling niet zijn wanneer zij zullen beseffen dat geen twee van
deze gedachten met elkaar overeenstemmen. Men zal hen de
kronkelgangen laten meemaken van den oolijken Montaigne, ons.
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daarna het steile rechte pad van Spinoza aan te bevelen. En
terwijl zij deze twee denkers hooren verklaren — elk op zijn
manier — dat het leven goed is, dat we er sterk moeten aan
houden, vernemen ze van Schopenhauer dat men naar niets
zoo zeer moet trachten als naar den ondergang van elk individueel bestaan. Tolstoï daarentegen bewijst hun dat het leven
goed, zeer goed is, maar dat de staat het heeft bedorven,
terwijl ze bij Montaigne hadden gelezen dat men zich vooral
aan de wetten en gebruiken van zijn land moet onderwerpen.
Wie van al deze zeer groote wijsgeeren en schrijvers, wie
onder deze genieën heeft nu gelijk ? Wien volgen ? Den grootsten ? Maar welk criterium hebben we om uit te maken wie
onder deze denkers het op de anderen haalt ? Men ziet dat
de gewone ontwikkelde lezers wien het niet een spel van den
geest, maar wien het ernst is, voor een dilemna geplaatst
worden : ofwel tengevolge van psychologische affiniteiten zich
blindelings overgeven aan één dezer denkers, ofwel in het
meest hopelooze scepticisme vervallen.
Alleen een degelijk philosophisch geschoold lezer kan aan
dat dilemna ontkomen. Maar dan wordt de vraag gesteld : is
het vulgariseeren, het populariseeren van de wijsbegeerte mogelijk en wenschelijk ? Vulgariseeren is immers de groote trekken
van een wetenschap bijbrengen aan menschen die geen speciale
vorming op dat gebied genoten hebben ; en dát doen met de
wijsbegeerte schijnt uit te loopgin op het noodlottige dilemna
Alles hangt er echter van af hoe zij geschiedt.
*

Eerst (1 vooral moeten én vulgarisator én lezer er van overtuigd zijn dat de wijsbegeerte een wetenschappelijk vak is, en
een moeilijk vak ; dat er een zekere voorbereiding van den geest
verondersteld wordt eer men zich zonder gevaar op dat uitgestrekt gebied kan wagen. Enkele uren oppervlakkige lectuur
volstaan niet voor een persoonlijke, gefundeerde opinie over
problemen wier onderzoek tallooze menschenlevens heeft gekost.
Velen schijnt echter voor de philosophie overbodig wat voor
elke andere wetenschap noodzaak is : zich eerst door studie
de grondbeginselen ervan eigen maken. Wat Hegel zei blijft
steeds waar : « Men werpt zich des te grager op de philosophie,
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daar het met minder inzicht en grondigheid geschiedt ». (Encyklogdie der Phil. bi. 22.)
Is men eenmaal practiisch overtuigd van den ernst van de
zaak, dan moet men m.i. met drie methodologische beginselen
rekening houden.
1. Men moet eerst en vooral de problemen en de ideeën eenerzijds van de gebruikte woorden anderzijds zorgvuldig onderscheiden. Men kan de philosophische systemen niet beoordeelen
zoolang men niet inziet dat het aantal problemen waarmee ze
zich bezighouden betrekkelijk gering is, maar dat elk groot
philosoof zijn opvattingen in verschillende, soms in schijnbaar
tegenstrijdige woorden hult. Is men bekwaam dit principe toe
te passen, dan heeft men reeds een betrekkelijke orde gebracht
in het op eerste zicht onontwarbaar kluwen der wijsbegeerte.
De kernproblemen der wijsbegeerte zijn : de verhouding tusschen het zijn en het denken; de immanentie en de transcendentie of de mensch en God ; het zintuigelijk kennen en het intellectueel begrijpen, waarmee het probleem lichaam-ziel parallel
loopt ; de beteekenis van den mensch als zedelijk handelende
persoonlijkheid.
Evenals men een cirkellijn bepaalt door drie zijner punten,
evenzoo kan en moet men een philosophisch systeem begrijpen
door zijn verhouding t.o.v. deze vier of vijf groote problemen,
die ten slotte kunnen herleid warden tot het voornaamste :
zijn en denken. Welke ook de terminologie moge wezen van een
bepaald philosoof, onder welke ingewikkelde vormen hij zijn
opvattingen ook moge uiteenzetten, steeds handelt hij, als philosoof, over deze problemen. Alles wat hij zegt herleiden tot
dezen kern van het wijsgeerig denken is de eerste vereischte
om zich veilig op dat gebied te bewegen. De philosofie vulgariseeren zal dus in de eerste plaats beteekenen : den lezer steeds
wijzen op deze grondverhoudingen, en in de veelvuldigheid van
philosophische termen en theorieën het verband bloot leggen
met deze moedergedachten ».
2, Daaruit volgt dat men alle systemen in hun wezen en hun
ontwikkeling moet beoordeelen naar één bepaalde philosophische
stelling. Met vele systemen naast elkaar te plaatsen komt men
nog niet tot een volledig inzicht. Men moet ze noodzakelijkerwijze beschouwen van uit een bepaald philosophisch standpunt.
Dan kan men ze schatten en hun relatieve waarde bepalen. Men
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moet een toetssteen bezitten om aan den klank het soort metaal
te onderscheiden, een bepaalde maat om de lengten te meten.
Zoo moet men ook met één philosophisch systeem zoo volmaakt
mogelijk vertrouwd zijn om alle andere werkelijk te begrijpen.
Zooniet vervalt men in een hopeloos relativisme, en men heeft
inzicht in geen enkele wijsgeerige theorie alhoewel men er vele
afzonderlijk kent.
Zoo handelen overigens alle groote philosofen. Hun voornaamste argument om de waarheid van hun opvatting te staven.
bestaat steeds hierin dat ze alle andere groote systemen herleiden tot het hunne. Zij trachten te bewijzen dat hetgeen elders
nog onopgelost bleef bij hen doorzichtelijk is geworden ; dat
oplossingen die bij anderen slechts aangevoeld werden en als
sluimerden, in hun systeem in het volle licht komen te staan.
Zoo deed Kant wanneer hij de « antinomieën » oploste : deze
antinomieën waren niets anders dan de problemen die volgens
hem onopgelost bleven in de systemen die het zijne waren
voorafgegaan. Hetzelfde deed Bergson in het laatste hoofdstuk
van zijn « Evolution créatrice ». Niet anders, tenslotte, handelde Thomas van Aquino toen hij het platonisme en het aristotelisme in zijn systeem synthetiseerde. Tusschen de verschillende
systemen ligt er een organisch verband, verband dat haast
belangrijker is dan de systemen zelf. Met het eene naast het
andere te plaatsen komt het niet tot zijn recht : zoo geven
sommige geschiedenissen van de wijsbegeerte nauwkeurige
typeeringen van elken denker afzonderlijk, maar daarom geen
wezenlijk philosophisch inzicht.
Een ware vulgarisatie zal rekening houden met deze essentieele voorwaarde, zich beslist op een bepaald, duidelijk afgelijnd standpunt plaatsen, en van daar uit den lezer met de
andere systemen in kennis brengen. Zoo krijgt hij werkelijk
inzicht en in de oplossing die als criterium werden aangewend,
en in al de andere afwijkende pogingen.
3. Maar dan rijst de vraag : welk systeem zullen we als
basis nemen ? Elk oorspronkelijk philosoof zal natuurlijk voor
het zijne het recht opeischen als toetssteen te dienen voor de
waarde der andere systemen. De vraag is dus hoe we kunnen
beslissen tusschen hen, en wien we zullen uitverkiezen. Deze
vraag is niet onoplosbaar, zooals het velen kan schijnen. Er
zijn negatieve en positieve criteriën die ons verstand er rede-
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lijkerwijze toe aanzetten onze kei; ze op een bepaalde philosophische visie te richten.
Eerst en vooral moeten alle onvolledige philosofieën worden
uitgesloten. Met het onvolledige kunnen wij het volledige niet
beoordeelen. Zoo kunnen we b.v. het « Tolstoïsme » niet als
basis-systeem aanwenden. Als philosoof behandelt hij bijna
uitsluitend het sociaal- of liever het staatsprobleem. Hetgeen
hij daar over zegt is misschien waar : maar we zullen het
moeten inweven in een volledig systeem waar we inzicht krijgen
in de verhouding van persoon tot gemeenschap, hetgeen de
oplossing van weer andere problemen veronderstelt, waarover
Tolstoi niet bijzonder heeft nagedacht.
Er zijn ook systemen die bepaald « voorbij » zijn.. Ook in de
philosophie is er een zekere ontwikkeling, alhoewel zeer verschillend van die der positieve wetenschappen. Sommige verklaringen behooren klaarblijkelijk tot een stadium van het
denken dat werd voorbijgestreefd. Niemand zal b.v. het monadisme van Leibnitz als toetssteen willen gebruiken voor systemen die van een veel dieper inzicht getuigen in de problemen
die Leibnitz door de monadenleer wilde oplossen.
Er zijn verder systemen die essentieel verbonden zijn met
sommige omstandigheden in een bepaalden tijd. Ook deze
kunnen niet dienstig zijn voor het beoogde doel. Oplossingen
voor eeuwige problemen kunnen niet geformuleerd worden door
menschen die in hun denken afhangen van een bepaalde voorbijgaande gedachtenstrooming. Het positivisme van A. Comte
b.v. dat den opgang en de overschatting der positieve wetenschappen in het midden der 19e eeuw in zich reflecteert, en
daarmee essentieel samenhangt, is niet geschikt voor het doel
dat een ware vulgarisatie van de wijsbegeerte beoogt.
Zoo zijn er reeds een heele reeks denkers uitgesloten. Dat
wil niet zeggen dat al wat ze hebben geleerd valsch zou zijn.
Verre van daar. Alleen zijn de waarheden die ze vonden te fragmentair en niet gefundeerd in een volledige philosofische synthese die we juist noodig hebben om geheel het veld der wijsbegeerte met vrucht te overzien, en tenslotte een war philosophisch inzicht te verwerven.
Er blijven tenslotte enkele groote systemen over die nog
« leven » : het idealisme, het criticisme, de phaenomenologie, de
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neo-scholastiek. Tot hetwelk dezer philosophieën zullen we ons
bekennen ?
De positieve criteriën die ons in deze keus moeten leiden
zijn de volgende :
Dat systeem zullen we als het « ware » beschouwen dat de
paradoxale verzoening vertoont tusschen de volledigheid en
de onvolledigheid. Volledig moet het zijn in dezen zin dat het
al de philosophische problemen in een synthetisch verband
opneemt en oplost ; onvolledig in dezen zin dat er steeds mogelijkheid bestaat voor een dieper inzicht, een ruimere uitbreiding.
Een waar philosophisch systeem is nooit áf. Het bereikt nooit
het einddoel, maar het is de zekere weg er naar toe.
Vandaar een tweede criterium : de soepelheid van het systeem. Daardoor verstaan we dat het in zich moet kunnen
opnemen al de nieuwe en ware inzichten die het voortschrijdend
menschelijk denken weet te ontdekken. Men zou dit kenmerk
ook kunnen noemen : het assimilatievermogen van het systeem.
Al de andere systemen zoowel uit het verleden als van het
heden moeten, voor zoover ze waarheidselementen bevatten,
in het gekozen stelsel kunnen opgenomen worden ; elk dezer
waarheidselementen moet organisch in het geheel ingevoegd
worden. Tenslotte zal men, van uit de beginselen van het
verkozen systeem, moeten kunnen aanwijzen waarom en hoe
alle andere onvolledig en ontoereikend zijn. Zoodat het systeem,
in zijn ontwikkeling, zich steeds moet kunnen verrijken met
elke nieuwe waarheid, terwijl het trouw blijft aan zijn eigen
beginselen, en de ongeldigheid van elk ander beginsel weet
aan te toonen.
Hieruit volgt een derde criterium : de « ware » philosophie
moet traditioneel zijn. Zij kent een stage ontwikkeling, steeds
volgens dezelfde beginselen. Zij heeft eigenlijk geen begin, en
zal geen einde hebben, alhoewel men wel schitterende toppunten
en perioden van verval in haar geschiedenis kan aanwijzen. Zij
heeft eigenlijk geen naam, omdat zij eenvoudigweg het menschelijk denken is in zijn ware ontwikkeling. Zij is de « philosophia
perennis », bekwaam om te midden van alle andere voorbijgaande systemen zich zelf te blijven, niet in een starren uiterlijken vorm, maar door een dynamische ontplooiing. Zij moet
gijn de eenige en ware levende gedachte.
Welnu er is een systeem dat me aan deze positieve criteria
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schijnt te voldoen. Het heeft vele namen, omdat het er eigenlijk
geen anderen heeft dan « philosophia perennis ». Zijn verschillende namen zijn ontleend aan de voornaamste vertegenwoordigers of perioden van zijn eeuwenlange ontwikkeling. Men noemt
het aristotelisme, omdat het reeds zeer duidelijk door den
grootste onder de grieksche wijsgeeren werd geformuleerd;
ofwel het thomisme, naar den voornaamste der middeleeuwsche
denkers ; door scholastiek wil men beteekenen dat de groote
trekken van dat systeem gemeengoed waren voor haast alle
middeleeuwsche philosofen. Nu geeft men het dikwijls den
naam van neo thomisme en neo scholastiek waarin èn het traditioneel èn het steeds evolueerend karakter van het systeem
wordt uitgedrukt. Soms spreekt men van gematigd realisme,
maar men zou het even goed gematigd idealisme kunnen
noemen. « Gematigd » wil hier niet zeggen een kleurlooze scha
duw van het realisme, of, zoo men wil, van het idealisme, maar
wel een kritiek van uit een bepaald beginsel van het realisme
en het idealisme, waardoor beider inhoud aan waarheid organisch in het systeem wordt opgenomen.
Alleen dat systeem, hoe men het dan ook noemen moge, is
tevens volledig en onvolledig. Door zijn kern-thesis van de bipolariteit van het eindige wezen in zich zelf, de theorie van den
akt en de potentie, verstrekt het een volledig beginsel voor het
philosophisch inzicht, beginsel dat steeds open staat voor verdere
specificaties, en dat geen enkel nieuw inzicht uitsluit maar veeleer bij elk nieuw inzicht wordt verondersteld.
Zoo hebben we hier ook het soepele systeem dat we zochten.
Al wat het idealisme, het criticisme, de phaenomenologie, aan
waarheid ontdekten kunnen we inlijven in het neo-thomisme;
we kunnen het, in dat systeem, de organische plaats aanwijzen,
waardoor deze waarheden tot hun volle recht komen. Zoo
verrijkt het zich zelf en de anderen. Om maar een voorbeeld te
geven : de zoo merkwaardige theorie van Bergson over het
« verstand » (l'intelligence) begrijpen we beter, en wordt tevens
meer waar, d.i. ontdaan van elke overdrijving, wanneer wij ze
in de neo-thomistische theorie van het « intellectus practicus »
inschakelen. Zoo wordt deze theorie verrijkt door de oorspronkelijke inzichten van Bergson, terwijl wij begrijpen hoe deze
laatste onaanvaardbaar is waar ze een onoverbrugbare kloof
graaft tusschen « verstand » en « intuïtie ».
-

-
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Dat het neo-thomisme tenslotte een lang traditioneel verleden
achter zich heeft, behoeft geen verder betoog. Van Aristoteles
af tot op onze dagen werd het onafgebroken gehuldigd zowel
door heidensche, grieksche en romeinsche, denkers, als in de.
groote philosophische scholen van den Islam en in de universiteiten der christelijke middeleeuwen. In de 17a, 18° en het begin
der 19e eeuw werd het in de schaduw gesteld door de groote
moderne systemen van Descartes tot Hegel, maar van af het
midden der 19e eeuw begon een nieuwe bloei. Vele geesten
beginnen in te zien dat de philosophie in de drie vorige eeuwen
weliswaar op merkwaardige aanwinsten kan bogen ; maar dat
ze een volledige oplossing voor al de groote problemen, of
liever den waren weg naar een dergelijke oplossing, ons niet
getoond hebben. Er is zonder twijfel een beweging waar te
nemen van terugkeer tot de « philosophia perennis » verrijkt
door de bespiegelingen der moderne wijsbegeerte.
Men is dus tenvolste gerechtvaardigd, wanneer, om de philosophie te begrijpen en ze te vulgariseeren, men zich plaatst op
het standpunt van de neo-scholastiek.
Indien onze redeneering juist is dan zal de ware, ernstige
vulgarisatie — een andere zal wel niemand bedoelen — eerst
en vooral een inzicht geven in het neo-thomistisch systeem,
om van daar uit alle andere groote denkers van het verleden en
van het heden te begrijpen en naar waarde te schatten.
Buiten deze methode zie ik niet in hoe de vulgarisatie van
de wijsbegeerte zou kunnen ontkomen aan het gevaar van verwarring te stichten in onvoorbereide geesten. Voorzeker, elk
verstandig en ontwikkeld mensch kan een samenvatting geven
van om het even welk philosophisch systeem ; hij kan er interessante beschouwingen rond weven ; en er bestaan wel aardige
boekjes die ons zoo in de eene of andere gedachtenwereld
binnenleiden. Maar dat is geen ware voorbereiding tot of
vulgarisatie van de wijsbegeerte, tenzij er terdege rekening
worde gehouden met de boven aangegeven methodologische
beginselen.
Het zijn nu juist deze beginselen die we missen in de vier
tot nogtoe verschenen deeltjes van de reeks : « Levende Gedachten ». Wij meenen dan ook dat ze moeten voorbehouden
worden aan oordeelkundige lezers, die reeds, van elders, een
ernstige philosophische voorlichting hebben genoten. In aan-
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sluiting bij dit oordeel willen wij ze in 't kort een voor een
bespreken.

Montaigm (ij wordt ons voorgesteld door André Gide. De
keus van dezen schrijver kan niet slecht genoemd worden : er
bestaat immers een zekere affiniteit tusschen den auteur van
« Les nourritures terrestres » en den onsterfelijken schrijver
van de « Essais ». De geestelijke afstand tusschen beiden is
nochtans groot genoeg om het duidelijk te maken dat Gide
Montaigne sterk van zijn kant uit heeft belicht, zoowel in de
inleiding als in de keuze van de uittreksels. Hij beklemtoont
met voorkeur in Montaigne den scepticus, den voorlooper van
het liberaliáme en van de gidiaansche « Sincérité ». Montaigne
die steeds trachtte zijn geestelijk evenwicht te bewaren buiten
en boveii alle partijen, zou zich wel erg gecompromitteerd
gevoeld hebben door zijn « linkschen » commentator. Wij meenen dat hijzelf, zooals reeds meermalen werd betoogd, zeer
sceptisch stond tegenover zijn scepticisme en dat hij het alleen
vrij spel liet in de grenzen van het geloof zooals deze in zijn
tijd afgebakend waren. Ik meen dat zijn katholiek geloof buiten
twijfel staat, maar hij spaarde zijn critiek niet — alhoewel
steeds op voorzichtige wijze ! — op gebruiken en misbruiken
die niet dat geloof niets te maken hadden. De argumenten die
Gide aanbrengt om te bewijzen dat voor Montaigne het geloof
een masker was waarachter hij zijn leven veilig stelde, zijn
verre van overtuigend. De aangehaalde teksten zelf, vooral die
van het einde van het derde boek, vooral wanneer men ze terug
in den contekst plaatst, getuigen voor een Montaigne die aan
vele moderne echt geloovigen de les zou kunnen lezen. « ... que
l'esprit esveille et vivifie la pesanteur du corps ; le corps arreste
la légèreté de l'esprit et la fixe... 11 n'y a de pièce indigne de
rotre soing, en ce présent que Dieu nous a faict : nous en
debvons compte jusques á un poil ». (III.13) : dat is geen taal
van een ongeloovige of een schijn-geloovige.

(1) André GIDE, Montaigne. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1939, 192 blz., Fr. 30.
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* * *

Over de strekking van de Inleiding van Arnold Zweig op de
uittreksels aan Spinoza (2) ontleend moeten we het ernstigste
voorbehoud maken. Schrijver opent deze Inleiding, onder den
titel van De Achtergrond, met enkele cultuurhistorische beschouwingen over de 17e eeuw, die van een zeer vooringenomen,
geest getuigen. Het is verbluffend hem boudweg te hooren bevestigen : « Maar in de' landen die hem (Luther) en zijn protestantisme volgden, was van nu af aan de geestelijke vrijheid en
de wetenschap mogelijk in plaats van de gebondenheid van het
geloof. » (bi. 17) Wanneer men bedenkt dat in de 17e eeuw
het europeesch cultuurleven het sterkst bloeide juist in de
katholiek gebleven landen — Galilei zelf leefde en stierf in
Italië —, terwijl in Duitschland b.v. de « geestelijke vrijheid »
en de wetenschap een verval vertoonden waarover de protestanten zelf klagen, dan kan men zich een gedacht vormen van
de objectiviteit en de wetenschappelijkheid van 's schrijvers
betoog.
Waar A. Zweig het heeft over de wijsbegeerte van Spinoza
opperen we een tweede bezwaar : hij maakt zich van heel de
metaphysica van den grooten wijsgeer af met te verklaren dat
ze te ingewikkeld is, en dat de « more geometico » den modernen mensch niet aanspreekt. Geen de minste poging bij gevolg
om het systeem van Spinoza te situeeren in de evolutieve lijn
die de wijsbegeerte, van Descartes tot Leibnitz en tot Kant,
heeft doorloopen, noch om het ten minste in zijn groote trekken
te schetsen. De lezer moet zich tevreden stellen met banaliteiten
als deze : « Een leeraar als Spinoza roept alle tijden toe :
Gebruikt uw intellect, scherpt het, vertrouwt erop, leert het
aanwenden en laten wij ons slechts door hem leiden ». (blz. 15)
Alsof niet alle philosofen hetzelfde aan alle tijden toeriepen !
Wat is immers philosophie anders dan het aanwenden van het
intellect op de problemen van het leven ?
De uittreksels zijn voornamelijk ontleend aan het derde en
vierde deel van de Ethica, waarin Spinoza zijn psychologie van
de « aandoeningen » en zijn moraal ontwikkelt.

(2) Arnold ZWEIG, Spinoza. - Zelfde uitgever, 192 blz., Fr. 80.

292

WIJSGEERIGE KRONIEK

Zoowel voor de Inleiding als voor de keus der teksten beteekent dit deeltje geen vooruitgang op de « Uren met Spinoza »
van D. J. D. Bierens de Haan in de reeks : Boeken van
Wijsheid en Schoonheid ».
* * *

In de geschiedenis van de philosophie der 19 e eeuw steekt
de eenzame, sombere en trotsche figuur van Schopenhauer (3)
af tegen de intellectualistische denkers .die hem voorafgingen
en volgden. In zijn inleidende studie over den eenzaat van
Francfurt tracht Thomas Mann hem in een sympathiek daglicht
te stellen, hem nader tot ons te brengen. « Schopenhauers pessimisme is zijn vorm van humanisme » (bi. 39) : in dit paradoxe
vat Th. Mann zelf zijn opvatting samen. « Humanist nis Schopenhauer in dezen zin, dat voor hem alleen de mensch, door de
aesthetische aanschouwing, ontsnapt aan het lijden van het
individueel bestaan, en dat de wereld zijn verlossing d.i. zijn
vernietiging verwacht van den mensch welke alleen door de
ascese aan de wereld der verschijnselen een eind kan maken.
Wij betwijfelen echter of zulk humanisme, dat noodzakelijkerwijze uitmondt in het Niet, de huidige en de komende generaties
zal bekoren.
Anderzijds onderstreept schrijver met recht den invloed dien
Schopenhauer op de europeesche gedachte heeft uitgeoefend
door den wil — hoe hij dezen ook hebbe opgevat — in het
centrum der philosophische belangstelling te plaatsen.
De uittreksels die op de Inleiding volgen zijn uitsluitend ontleend aan het voornaamste werk van Sch. : « De wereld als
wil en voorstelling ». Zij kunnen volstaan om een voldoend idee
te geven van Schopenhauers denkbeelden.
Dit deeltje schijnt ons het degelijkste van de vier : een
werkelijke aanwinst voor onze Nederlandsche philosophische
literatuur.
Met Tolstoi (4) komen we niet zoover van Schopenhauer te
staan, zooals blijkt uit het woord van den ouden man aan

(3) Thomas, MANN, Schopenhauer. - Zelfde uitgever, 192 blz., Fr. 30.
(4) Stefan ZWEIG, Tolstoi. - Zelfde uitgever, 192 blz., Fr. 30.
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koning Assarhadon : « Er is één leven in allen, en gij zijt
slechts een gedeelte van dat leven ». (bl. 152) Maar terwijl
Schopenhauer geheel de wereld der verschijnselen wil vernietigd zien, heeft Tolstoï den dood gezworen alleen van het
staatsphenomeen met zijn eigendomswetten, zijn gevangenissen,
zijn oorlogen, zijn algemeenen dienstplicht. Stefan Zwelg, in zijn
iïileiding zoowel als in de door hem gekozen uittreks23 heeft
vooral het revolutionair, het anarchistisch aspect van den russigchen schrijver naar voren gebracht. Over den romanschrijver
en den wereldberoemden novellist, over de kunst van Tolstoï
wordt er nagenoeg niets gezegd. Alleen het zoeken naar den zin
var het leven, zooals dat rond het vijftigste jaar van den
schrijver van Oorlog en Vrede begon, en de sociale opvattingen
die dat zoeken bekroonden komen in dit werkje tot hun recht.
Daardoor bezit het een aantrekkelijke eenheid. Stefan Zweig is
niet blind voor het utopische van Tolstoi's sociale strevingen
en wijst er terecht op hoe zijn zeer persoonlijk christendom
— samen met veel andere factoren — tot het materialistisch
en onmenschelijk bolsjewisme heeft geleid. Tolstoi heeft dat
natuurlijk noch voorzien noch gewild. « Maar ideeën hebben in
zichzelf geen strekking », zegt S. Zweig. (bi. 36) Wij zouden
willen corrigeeren : valsche ideeën hebben geen strelik-ij : een
dwaling baart ontelbare andere dwalingen en bij toeval zelfs
een waarheid : ex falso sequitur quodcumque (uit het valsche
volgt gelijk wat) zegden de scholastieken. De ware idee herkent
men hier aan dat ze wèl strekking heeft, d.i. op het ware doel
van den mensa afgaat, op diens wezen is afgestemd.

Tenslotte enkele woorden over de Nederlandsche vertaling.
Zij werd voor de vier deeltjes verzorgd door Drs Frank de Vries.
Over het algemeen is de vertaling vlot ; maar indien hier en
daar de tekst duister is, dan is het niet te wijten aan een ingewikkelden gedachtengang, maar aan het feit dat de vertaler
den oorspronkelijken tekst niet heeft begrepen, ofwel overhaastig heeft gewerkt.
Zoo lezen we b.v. op blz. 77-78 van « Montaigne » (Over de
moeilijkheid der zelfstudie) : « En het komt me voor, dat ik
geen fout bega, als ik, zooals dit in andere wetenschappen
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geschiedt, zonder minder nuttige vergelijkingen te trekken,
mededeeling doe van het geen ik te dien opzichte geleerd heb... »
De oorspronkelijke tekst luidt : « et ne me semble point faillir,
si, comme fl se faict des aultres sciences, sans comparaison
moins utile,s, je fays part de ce que j'ay apprins en cette-cy... »
Soms komen er onbegrijpelijke zinnen voor, als b.v. in de
Inleiding van A. Zweig in « Spinoza » : « Zo ontstaat uit liefde
en haat een gebied, waarin het nuttige en behoudende begeerd,
datgene, wat evenwel ons bestaan bedreigt, steeds weer terzijde
wordt geschoven. » (bl. 60)
Ook op het gebied van de betrouwbaarheid der vertaling zullen
we dus deze uitgaven voorzichtig moeten gebruike*.
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Wetenschap en traditie bij de
beoefening der literatuur
door Em. JANSSEN S. J.
Beschouwingen bij het eerste deel van de Geschiedenis
van de Letterkunde der Nederlanden (1)

Er is een drievoudige literatuur. Er is vooreerst die van de
kunstenaars en critici, zooals zij te voorschijn treedt in romans
en essay's, bundels van verzen en critieken, tijdschriften en
dagbladen. Haar overvloedige, grootendeels waardelooze productie komt en gaat, vestigt even de aandacht en verdwijnt.
Haar inwendige antinomieën en uitwendige tegenspraak vindt,
in het verloop van korte maanden of jaren, soms een oplossing,
vaker de vergetelheid. Zij is als een schilderachtige rivier in
een bergland : schuiten en bootjes met vlaggen en muziek
schuiven op het zuivere water voorbij ; het eerre na het andere,
verdwijnen zij achter gindschen bergflank. De nooit verpoozende
literaire productie hoort bij het cultureel levensvertoon ; zij
weerspiegelt getrouw en bevordert krachtig den bijzonderen
geest van den tijd. Veelbelovend kondigen werken en auteurs
zich aan ; heel weinig lijkt bestand tegen het voorbijgaan der
actualiteit.
Er is een wetenschappelijke literatuur, zooals rij aan de
(1) Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, onder redactie
van Prof. Dr. F. Baur, Hoofdredacteur, Dr. A. van Duinkerker, Prof. Dr.
J. Van Mierlo, Prof. Dr. G. S. Overdiep, Prof. Dr. E. Rombauts, Prof.
Dr. A. Vermeylen, Prof. Dr. C. G. N. de Vooys, Prof. Dr. J. Wille. Deel I :
Algemeene inleiding. De literatuur, haar historiographie en methodes,
door Prof. Dr. F. Baur; De letterkunde van de Middeleeuwen tot omstreeks
1300, door Prof. Dr. J. Van Mierlo, met een inleiding van Prof. Dr. G. S.
Overdiep Over Middeinederlandsche taal en stijl. — Standaard-boekhandel,
Antwerpen, Brussel, Teulings, 's Hertogenbosch, 1939, CXY1-347 blz.,

lrr. 120 en 140,
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Universiteit wordt beoefend. Met historiographische, wijsgeerige, psychologische, aesthetische normen gaat zij de literaire productie te lijf. Zij kerft en snijdt, houwt en vijlt. Uit het
zand van den stroom haalt zij de schaarsche goudschilfers op,
zij doet deze onvergankelijk glanzen. Met vaste hand legt zij,
in enkele lijnen, den ontwikkelingsgang vast der literatuur; op
grond van allerhande beginselen, aan allerhande wetenschappen
ontleend, stelt zij de literaire genres tegenover elkander en,
binnen een bepaald genre, de constructieve bestanddeelen van
een daarbij hoorend kunstwerk. Met verschillende doeleinden
en methoden maakt zij verschillende landkaarten op, waar de
literaire stroom telkens doorheen loopt : zoo worden de geheele
vloed en de geheele omgeving voorgoed bekend. De literatuurwetenschap bezorgt, aan wie reizen wil, een nauwkeurig bijgehouden Baedeker. De wetenschappelijke vaklieden der literatuur
vormen een reisagentschap : aan hun bureel ontvangt men een
overvloed van nuttige en overbodige inlichtingen; zonder dien
kostbaren voorraad liepen de meeste reizigers verloren, zij
kwamen tenminste nergens uit. Daartegenover het nadeel :
reizigers zijn geneigd te denken dat de schoonheid er staat om
de inlichtingen, zij vergeten dat de inlichtingen zijn gegeven
omwille van de schoonheid.
Er is een paedagogische literatuur : van de wetenschappelijke
onmiddellijk afhankelijk, nauwer aansluitend bij de actueele. De
propaganda-dienst van het reisagentschap, kunnen wij haar
noemen. Uit de vele resultaten der literaire wetenschap kiest
zij de hoofdzaken uit. Met recht onderstelt zij daarbij dat de
belangstelling voor, zelfs de beoefening van de literatuur, op
de verfijning, verdieping, veredeling van den mensch doeltreffend moet inwerken. Onder suggestieve belichting plaatst zij
dan de groote, de onweerlegbaar heerlijke literaire landschappen. Zij leidt er jongeren, ongevormden doorheen ; aanhoudend
klinkt haar waarschuwend woord, dat er in het land der schoonheid nog eindeloos veel onontdekt is : een waarschuwing en
een aansporing meteen, op zijn beurt beproeve eenieder den
tocht !
Er is dus een drievoudige literatuur : de actueel-levende, de
wetenschappelijke, de paedagogische. Er mogen echter nooit
drie, of twee, literaturen bestaan : elk van de drie op zichzelf,
of de eerste afgescheiden van de twee andere. Wat de bezinning
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is voor de daad, dat is de wetenschappelijke literatuur voor de
actueel-levende, en de paedagogische is dan de opleiding tot
bezinning en daad tegelijk. Waar de actueel-levende literatuur
zich losgemaakt heeft van de wetenschap, verliest zij haar
ruimen blik en vasten gang. Zij weet van geen normen, geen
verleden, geen doeleinden meer; zij leeft doelloos en dolend.
Zij klampt zich vast aan de hedendaagsche psyche, als ware
de hemel daarin ontdekt ! Het is helaas de hemel niet, en als
de hedendaagsche psyche dan begeeft, gaat alles mede verloren.
Waar de wetenschap daarentegen zich los gemaakt heeft van
de levende literatuur, verliest zij haar vitaliteit en normatieve
kracht. Zij ontaardt in een dorre systematiek ; zij vergeet dat
geen enkel levensverschijnsel precies beantwoordt aan een
naam op het etiket, aan een canevas met groote accoladen en
veel onderverdeelingen. Maak nu de paedagogische literatuur
nog los van de wetenschappelijke of van de levende. Los van
de levende, wordt zij een allerbanaalst moraliseeren, een allernuchterst redeneeren omheen onbegrepen en ongesmaakte
kunstwerken. Los van de wetenschappelijke, drijft zij het vlinderend liefhebberen op tot de hoogste wijsheid en genieting :
dat is misschien nog erger !
Waar de drievoudige literatuur in drie literaturen uiteenvalt,
bestaat er spoedig niets meer, dat den naam literatuur rechtmatig en waardig dragen mag.
Niet denkbeeldig is bij ons het gevaar, dat zulk uiteenvallen
zou werkelijk worden. Diep en onoverbrugbaar is de kloof nog
niet tusschen de actueele literatuur eenerzijds, anderzijds de
wetenschappelijke en paedagogische; doch zij bestaat. Herhaaldelijk klaagden wetenschappelijke vakliteratoren over het taaie
leven van bepaalde vooroordeelen en verkeerde voorstellingen :
naar de resultaten der wetenschap zien de journalisten-critici
waarlijk weinig om ! Anderzijds vinden talentvolle debutanten
haast nergens, bij waarlijk gezaghebbenden, steun en leiding,
en het ongestraft slordig omspringen, vanwege bekende auteurs
zelfs, met taal en stijl, compositie en voornaamheid, wordt soms
erger dan hinderlijk. De paedagogische literatuur slingert tusschen twee polen : meestal bij ouderen, bestaat zij uit rationeele
voorschriften en moraliseerende uitspraken ; meestal bij jongeren, drijft zij met mode en smaak, jaar na jaar anders.
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Wij kunnen daar nog verder op ingaan.
Ons groot bezwaar gaat niet naar de wetenschappelijke literatuur, als zou zij een literaire ideologie zijn geworden of een
museum voor oudheidkunde : dat is niet waar ! Hoezeer ook
op leiding gesteld, hoezeer er zich ook van bewust dat deze van
haar moet uitgaan : zij geeft er nochtans te weinig; zij mist
daartoe, niet de ware beginselen, doch de noodzakelijke vitaliteit. De complexe oorzaken daarvan liggen grootendeels buiten
haar verantwoordelijkheid; op één oorzaak, binnen haar werkkring, vestigen wij toch even de aandacht. De wetenschappelijke
literatuur is te zeer tot receptiviteit, eruditie, classificatie teruggebracht; zij bestaat in ontvangen en ordenen, haast nooit in
beweren en intuïtief bewijzen, in iets anders wat de artistieke
creatie nabijkomt. En de mensch kent toch datgene alleen, wat
hij zelf heeft voortgebracht ! Wanneer hij zijn jong en krachtig
lichaam verdedigend voor zijn vaderland heeft geplaatst, dan pas
weet hij wat hij aan zijn land heeft. Zoo tenger en ingewikkeld
nu, zoo veelvuldig en delikaat is, ook voor de literatuur, de wetenschappelijke techniek geworden, dat de geleerde eerder een
verfijnd vakman dan een door contemplatie verfijnd mensch
dient te zijn. Tusschen deze tweevoudige verfijning bestaat
nochtans een hemelsbreed verschil, en het lijkt ons wenschelijk
dat, bij de literair-geschoolden, iets van de technische en philologische verfijning tot menschelijke en stylistische verfijning
zou overgaan.
Ons groot bezwaar gaat naar de actueel-levende literatuur, in
zoover zij, in en om zichzelf bestaande, zich onfeilbaar meent
te richten, te ontwikkelen, te verheffen, naar eigen instinct en
natuurlijke groeikracht. Zij is een welig tierende boom; besnoeid .
wordt hij niet. Belangrijke talenten komen stellig tot uiting;
maar een gewrocht, waarin dat geschiedt, is nog geen kunstwerk daarom. Weinige auteurs bereiken wat hun debuut beloofde; wat hen voornamelijk tegenhoudt, kunnen we zoo omschrijven : gemis aan métier en cultuur, aan tucht en traditie,
aan klassieke vorming en humanisme, gemis aan diep inzicht en .
religieuze overtuiging. Wij weten het wel : er is een critiek, die
de hedendaagsche productie hoog aanslaat. Er is echter ook
een literair syndikalisme, dat bij zulke propageerende overschatting belang heeft en de macht goed vasthoudt. Er is zelfs een
partij-politiek, waarbij zoowel de eene als de andere groep voor
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bevorderaar wil doorgaan van onze cultureele ontplooiing : het
regent dan premiën. Nu gaat het hier niet om de waarde of
onwaardigheid van bekroonde werkers of auteurs; onze levende
literatuur lijdt aan een democratische anarchie. Een anarchie,
omdat er praktisch geen erkend gezag bestaat ; demokratisch
in den zin van nivelleerend, zoodat de « vox populi » den toon
aangeeft, en de massa, met haar eischen en smaak, vergrovend
inwerkt op den enkeling, die tot beter en dieper werk bekwaam
zou zijn.
Onze actueele literaire productie in boeken, tijdschriften en
dagbladen, sluit niet aan bij onze wetenschappelijke literatuur,
zooals ze gedoceerd en beoefend wordt aan de Universiteit. Wij
vragen niet dat de Universiteit en wetenschap de volstrekte
leiding op zich zouden nemen : voor een deel richt het leven
altijd zichzelf. Evenmin vragen wij dat de Universiteit de actualiteit geheel zou ignoreeren ; dat gebeurt trouwens niet. Wij
vragen alleen, vanwege de literaire publicisten, meer belangstelling voor den wetenschappelijken arbeid. Meer en zorgvuldiger contact met de eigen traditie en geschiedenis, met de
literaire psychologie en methoden, met de grootste kunstenaars
en hun zuiversten arbeid ; meer sekuur opgedane kennis ; meer
bezonnenheid en doelbewust optreden. Wij vragen dat de critici,
in plaats van aan den laatsten roman een breedvoerig commentaar te wijden, ook de Geschiedenis van de Letterkunde der
Nederlanden, uit nieuwsgierigheid niet alleen en met polemische
doeleinden, ter hand nemen en bestudeeren.
IT

Wat zullen zij daarin vinden ?
Het inleidend artikel vooreerst van Prof. Baur : De Literatuur, haar Historiographie en Methodes, van een breedvoerige
bibliographie voorzien (blz. VII-CXVI) (2). Het is als een
algemeene inleiding bedoeld tot de negen deelen, waaruit het
(2) Deze bijdrage was geschreven eer wij, in De Standaard van 27 Januari, den aanval van Marnix Gijsen lazen : naar aanleiding van het
opstel van Prof. Baur gaat hij, in naam van de literaire critici, de
literaire vakgeleerden te lijf. Ons oordeel daaromtrent staat in ons artikel
duidelijk geformuleerd. Wij verheugen ons enkel omdat de vraag (de kloof
tusschen beide groepen en de noodzakelijke verstandhouding) zoo algemeen
werd aangevoeld en zoo scherp gesteld; wij hopen dat het van polemiek
moge komen tot samenwerking.
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geheele werk zal bestaan; het is geschreven « opdat de lezer
zich uit elk der volgende boekdeelen zal kunnen vergewissen :
in hoever deze nieuwe literatuurgeschiedenis een eerlijke poging
is geweest om de vele uitzichten van het huidige methodenconflict eenigszins tot verzoening te brengen, unum faciendo
aliudque non omittendo » (blz. VIII). Het beschrijft den hedendaagschen toestand der literatuurwetenschap : beschrijven
alleen, maar dan in al haar geledingen en onderverdeelingen,
met nauwkeurige definities, tegenstellingen, schema's. Even
goed als ieder ander weet Prof. Baur, hoe weinig de geheele
literatuurwetenschap, in al haar werkelijk bestaande onderdeelen, voor eenieder bruikbaar en nuttig is. Een summair overzicht is echter als een stadsplan : alle straten hoeft men niet
te doorwandelen, als men zich maar goed oriënteert. En wij
meenen dat zulk volledig overzicht (iets tè volledig misschien,
zoodat het waardevolle en het voorbijgaande te weinig onderscheiden worden) in onze taal nog niet bestond.
Na Prof. Baur, komt Prof. Dr. G. S. Overdiep aan het woord.
Zijn korte verhandeling over Middelnederlandsche Taal en Stijl
(blz. 3-22) geeft vooral de herkomst, de samenstellende gedeelten, de bijzonderheden en verdiensten aan van de Middelnederlandsche taal- en stijlvormen. Wie de taalkundige werken
van dezen geleerde kent, beseft het waardevolle, dat in zijn
forte stylistische bemerkingen besloten ligt.
Omtrent het werk van Pater Van Mierlo mogen we kort zijn.
Zijn Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche Letterkunde (1928) en zijn Beknopte Geschiedenis . (1933) hadden
het historisch verloop van die literatuur en de juiste waardebepaling van haar voornaamste werken op een verrassend
nieuwe en door eigen straling overtuigende wijze vastgelegd.
Aanhoudend werkte de geleerde zijn onderwerp bij : haast geen
auteur of aanzienlijke creatie, waaraan hij niet een bijzondere
studie wijdde. Van dit laatste boek zegt Prof. Baur « dat Pater
Van Mierlo er iets meer heeft van gemaakt dan een nieuwe
redactie of een uitbreiding van zijn vroeger handboek » (blz.
XCVI). Deze uitspraak volstaat, meenen we, opdat de belangstellende in de Middelnederlandsche literatuur het werk als
onmisbaar zou beschouwen.
Wie het boek met aandacht doorleest, ziet, dank zij de drievoudige praestatie van de meest vooraanstaande Professoren
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in de taalkunde en literatuur, veel verder en dieper. De omvang
der literatuurwetenschap, het belang der stylistische taalstudie,
de gouden tijd van de Middeleeuwen zijn hem nader gebracht :
nu pas beseft hij wat hij vroeger ontbeerde. Onbekend maakt
onbemind ; doch als men dezen arbeid grondig leert kennen,
moèt men er wel van houden.
Wat verwachten wij verder van deze groote literatuurgeschiedenis ?
Vooreerst dat zij de beoefenaars van de literatuur en de literaire geleerden nader bij elkaar zal brengen. Zoo bereikt de
literatuurwetenschap haar doel : zuivering en bevruchting ; zoo
leeren de publicisten-critici ruimte en bezinning ; zoo vinden
humanisme, cultuur en creatieve kunst den weg tot elkander.
Wij verwachten ten tweede dat zij onze literaire traditie
voorgoed zal vestigen. Wij hebben een heerlijk literair verleden,
maar weinig literaire traditie. Uit den schat van het verleden
dient een bijna onveranderlijke keur opgehaald, op een bijna
onveranderlijke wijze voorgesteld ; doch dát moet men dan
kennen. Ook in de groote landen bestaat de literaire traditie
uit betrekkelijk weinig begrippen, namen en werken; juist
daarin echter vindt het volk het beste van zichzelf terug;
daarheen grijpt het, als het zich wil vernieuwen. Onze voorstelling van het verleden is nog wisselend en, ook in de groote
trekken, onvolkomen ; onze keuze nog, van uit het algemeenNederlandsche standpunt vooral, betwist en betwistbaar. De
algemeene levenshouding, de politieke doeleinden en partijbelangen werken op beide te onmiddellijk in. Nu kan deze groote
Nederlandsche Literatuurgeschiedenis, met het noodige gezag
en sereniteit, de belangrijke momenten van ons literair verleden
aanduiden en omschrijven. Noodzakelijk zal zij de keuze der
teksten beïnvloeden ; dank zij de gelijktijdig ondernomen
Bibliotheek der Nederlandse Letteren (3) komt ook daarin
vastheid en penetratie. Indien wij ons dan, in Noord en Zuid,
steviger verbonden voelen met het verleden en daardoor in het
heden inniger vereenigd ; vanzelf ontgroeien we den nogal kortzichtigen en kleinzieligen modernen geest, die ons met decadentie bedreigt. Door eeuwen beschaving gevoed, wordt onze
cultuur weer draagster van hooge verplichtingen en beloften.
(3) Uitgegeven bij den Standaard-Boekhandel.
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Finis Poioniae
door Prof. Dr. J. A. VAN HOUTTE

Voor de derde maal in het korte tijdsverloop van anderhalf
jaar heeft een onafhankelijke staat in Midden-Europa een einde
zien komen aan zijn bestaan. In Maart 1938 was het Oostenrijk
geweest dat zijn zelfstandigheid had opgeofferd op het altaar
van de nationale eenheid van den Groot-Duitschen stam,
Oostenrijk waarvoor deze oplossing dan toch vroeg of laat
had moeten intreden sedert dat het na den Wereldoorlog het
eenmakend element van de Habsburg-dynastie had verloren,
zonder hetwelk maar één ander bestanddeel meer overbleef :
het taalkundig-nationalitaire, dat echter juist in den zin werkte
van een vereeniging met het Duitsche kernland. Eén jaar
daarop was het Tsjecho-Slowakije dat, reeds geamputeerd van
zijn Duitsche en Hongaarsche bevolkingselementen, als een
kaartenhuis ineenstortte onder de drukking van zijn machtigsten nabuur en in drie deelen werd gesplitst : de Tsjechische
gebieden, Bohemen en Moravië, werden door het Duitsche Rijk
opgeslorpt; de Slowaaksche leidden een juridisch zelfstandig
bestaan in, onder de feitelijke voogdij van Berlijn; de Oekralnische tenslotte werden opnieuw met Hongarije vereenigd, dat
aldus, voor het eerst sedert 1919, opnieuw vreemde nationaliteiten binnen zijn staatsgebied kreeg. En tenslotte in September 1939 was het Polen dat, anders dan zijn twee voorgangers,
die van binnen waren uiteengevallen, door de macht der
wapenen werd veroverd en van de kaart van Europa geschrapt.
Het was, als men den loop der geschiedenis overschouwt, de
vijfde maal dat zijn gebied werd verdeeld. Reeds op het einde
van de achttiende eeuw hadden Pruisen, Oostenrijk en Rusland
in drie bedrijven (1772, 1793 en 1795), den Poolschen staat
van de rij der mogendheden weggeveegd. Napoleon had hem
kortstondig laten herleven in 1807 ; met zijn val in 1815 greep
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een vierde verdeeling plaats onder de drie partners van twintig
jaar tevoren. In 1919 verrees Polen voor de tweede maal in
den veelbelovenden roes van de pacifistisch-nationalitaire Wilson-ideologie. Slechts twintig jaar zou zijn bestaan duren : in
1939 zouden twee van de verdeelers van voorheen — de derde
was inmiddels op zijn beurt uit het rijk der levenden verdwenen
—, een vijfde maal de bewerking uitvoeren en een nieuwe
periode laten inluiden van hetgeen wezenlijk het Poolsche
noodlot schijnt te zijn : zooals geheel de 19e eeuw door was
geschied blijft er de dragers van de Poolsche staatsgedachte
niets anders over dan een ballingsbestaan te leiden in de
demokratische landen van West-Europa.
Het is niet van belang ontbloot, met het oog op deze jongste
gebeurtenissen die de ontbinding meebrachten van den Poolschen staat, zijn diplomatisch verleden ter herinnering te
brengen. Wanneer in 1919 te Versailles de vraag van de heroprichting van den Poolschen staat werd in het midden gebracht,
dan kwamen onmiddellijk twee opvattingen dienaangaande in
botsing. Voor de Angelsaksische ideologen, in de eerste plaats
voor Wilson en Lloyd George, zouden de grenzen van den
hernieuwden staat bepaald worden naar zekere abstracte criteria, die vaagweg met het begrip van de Poolsche « natie »
waren vereenigd, zooals de taaie strijd van de Poolsche emigranten voor de erkenning van hun volksbestaan gedurende de
19e eeuw het had ingeburgerd : een begrip waarin de taalkundige elementen de sluitsteen uitmaakten. Daarentegen, voor de
extreem-nationalistische leiders, voornamelijk Pilsudski, zou
de nieuwe Poolsche staat rechtstreeks aansluiten bij de Poolsche grootmacht uit vroeger eeuwen, van deze politieke formatie
welke op zekere oogenblikken van haar geschiedenis Bohemen,
Moravië en Sileziè: had bevat, op andere weer, na haar vereeniging met Litauen, zich van de Oostzee tot de Zwarte Zee had
uitgestrekt. Voor Pilsudski zou Polen een groote mogendheid
zijn, of niet zijn. Dit nu stemde overeen met de Fransche plannen
te dien opzichte. In het Fransche opzet immers zou Polen een
nuttige pion zijn in het diplomatisch-militaire schaakspel in
Oost-Europa, een bastion van de Fransche politiek midden twee
machten die op dat oogenblik beide als bepaald vijandig waren
te aanzien Duitschland en Sowjetrusland. Nochtans, hoezeer
de Poolsche en Fransche delegaties ook voor dit standpunt
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ijverden, het was de Angelsaksische stelling die het haalde.
Rusland, ook Sowjetrusland, moest de eenige groote mogendheid blijven in Oost-Europa, en Polen een kleine staat, waarvan
de grenzen naar het Oosten nagenoeg met de Boeg-rivier zouden
overeenstemmen — dus in wezenlijke trekken met de huidige
Duitsch-Russische belangengrens — en naar het Westen, waar
de ethnologische vermenging zoo mogelijk nog verder ging dan
in het Oosten, door plebiscieten zouden worden vastgesteld.
Het kan nu bezwaarlijk geloochend worden dat Polen deze
bepalingen een beetje hardhandig in zijn voordeel wijzigde en
met zijn belangen, die ook deze van Frankrijk waren, beter in
overeenkomst bracht. Naar het Oosten toe was het de gelukkige uitkomst van den Poolsch-Russischen veldtocht die de gewenschte verbeteringen bracht. In het Westen werden hier en
daar in de plebisciet-gebieden ongeoorloofde drukkingen uitgeoefend, die de resultaten van de stemming ten gunste van
Polen deden uitvallen. Al werden de hier gepleegde gewelddaden
van de benadeelde zijde klaarblijkelijk overdreven, dan toch is
het begrijpelijk dat hier van meet af aan een zeer ongunstig
klimaat bestond voor de Poolsch-Duitsche betrekkingen. Alles
werkte mede om dit klimaat tot stand te brengen, te onderhouden en te verscherpen. Vooreerst was daár het feit dat doorheen hun vroegere geschiedenis Polen en Pruisen, waarvan het
Duitsche Rijk de voortzetting was, steeds op onvriendschappelijken voet hadden geleefd, welke verhoudingen ook na de
verdwijning van Polen op het einde der 18e eeuw zich hadden
bestendigd in den vorm van een wederzijdsch gevoelen van
nationaler haat waarbij, van Duitsche zijde, een stevig misprijzen was vermengd voor de Barbaarsche K Polakken ».
Volgens de nieuwe orde, deels te Versailles ontworpen, en deels
door de Polen gewapenderhand veroverd, zouden dezen dus de
leidende mogendheid worden in Oost-Europa, vermits Duitschland door zijn gedwongen ontwapening en Rusland tengevolge
van zijn binnenlandsche wanorde tijdelijk op de titel van grootmacht geen aanspraak konden maken. Het is licht te verstaan
dat dit vooruitzicht, rekening gehouden met de bestaande volksgevoelens, de Duitsche opinie ongemeen vijandig moest stemmen
tegenover den erfvijand. Men voege daarbij dat de nieuwe staat,
hierbij de traditie van het oude Polen hernemend, onbevangen
uitkwam voor een satelliet van Frankrijk, en deze omstandig-
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heid kon alleen, met betrekking tot het Duitsche volk, voor
gevolg hebben dat Warschau zou deelen in den wrok dien de
overwonnen tegen den Franschen overwinnaar koesterde.
Tenslotte waren daar nog de methodes waardoor de Poolsche
staat zijn bestaan vestigde, welke — en dat was niet anders
te verwachten in de toenmalige wanorde van het Oost-Europeesche — veeleer dan op verdragen of juridische bepalingen,
op de wet van den sterkste hadden gesteund.
En onder de andere buurlui was daar vooral de Sowjetunie.
Of beter, van Poolsch standpunt, Sowjetrusiand. Want om het
even welk er het regime was, het was hier met een erfvijand
dat men te doen had, zoo mogelijk nog met een grooteren dan
de gehate Duitschers, omdat in het tijdvak der verdrukking,
de Tsaren in Polen hadden geregeerd op een wijze waartegen
de Pruisische denationalisatiepolitiek nog kinderspel mag genoemd. Maar thans kwam daarbij ook de vraag van het regime.
Pilsudski had immers aan het bolsjewisme zijn haat toegezworen met een hevigheid waartoe alleen gewezen Marxisten,
zooals hij er een was, bekwaam zijn. Zoo kwam het dat de
oorlog dien de jonge staat, onder zijn leiding, tegen de Sowjetunie voerde (1920-1921) , niet werd voorgesteld voor wat hij in
feite grootendeels was, voor een middel om in het Oosten
gunstiger grenzen te scheppen voor het bestaan van de nieuwe
republiek, maar wel als een kruistocht tegen het communistisch
wereldgevaar, een voorstelling die door de natuur van de zaken
eveneens veel waarheid om het lijf had. Hoe het ook zij, het is
begrijpelijk dat de Sowjetunie, na dezen veldtocht, die overigens
zeer rampzalig voor haar was verloopen, van het standpunt uit
van het streven naar wereldrevolutie, den Poolschen staat
voortaan als de « Publieke Vijand Nr 1 » ging aanzien, een
opvatting welke Polen zelf als eervol aanzag. En wanneer later,
onder het beleid van Stalin, de Sowjetunie weer vatbaar zou
worden voor nationalistische gedachten stroomingen, dan
spreekt het vanzelf dat deze het allereerst tegen Polen moesten
gericht zijn, niet alleen omdat Polen het voornaamste verlies
uitmaakte dat de Rusissche staat had geleden na den Wereldoorlog, maar ook omdat het bestaan van Polen als groote
mogendheid voor een heropbloeiend Rusland niet te dulden zou
zijn, in de 20e eeuw evenmin als in de 18e.
De opvattingen van deze erfvijanden konden ie Polen
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maar weinig interesse, en nog minder ongerustheid verwekken
zoolang de toestanden van 1918/19 bleven heerschee. Maar
wanneer Polen voor nieuwe verhoudingen kwam te staan ? In
feite was zulks het geval ca 1933. Het was rond dezen tijd dat
in Rusland de ontwikkeling inzette die, zooniet in de plaats
van, dan toch nevens de werking van de Komintern, deze van
de Russische diplomatie en in zekere mate de bedreiging van
de militaire Sowjetmacht moest in het spel brengen. Het uitgangspunt daarvan was de herleving van de nationalistische
politiek in het Duitsche Rijk tijdens den zomer 1932, en in het
bizonder de overname van de regeering door Hitler op 30 Januari 1933. Deze gebeurtenissen, en vooral de laatste, ofschoon
zij op zichzelf aan de bestaande machtsverhoudingen niets
konden veranderen, hadden in Frankrijk een geweldigen psychologischen weerklank. Indien de denkbeelden der Duitsche
nationalisten werden uitgevoerd, dan zou ofwel Frankrijk
moeten ontwapenen, ofwel Duitschland opnieuw bewapenen, en
in beide gevallen was het uit met den ouden Franschen droom
van de « veiligheid » die men met zooveel inspanning had
trachten te verwezenlijken. Zonder dralen trachtten de Parijssche staatslieden nieuwe waarborgen te verkrijgen ; de mystiek
van de voor-oorlogsche Russische alliantie, waarvan nog aanzienlijke sporen in de Fransche opinie bleven voortleven, bewerkte dat het Quai d'Orsay toenadering zocht tot Rusland.
Door de macht der omstandigheden was Sowjetrusla.nd eensklaps opnieuw erkend als een groote mogendheid, en vanzelfsprekend meteen, als de grootste mogendheid in het Europeesche
Oosten. Dit feit op , zichzelf zou al voldoende geweest zijn om de
Poolsche houding volkomen te wijzigen. Daarbij kwamen echter
nog gronden van meer reëelen aard : ongetwijfeld had in de
Sowjetunie de anarchische chaos van de beginperiode plaats
gemaakt voor meer georganiseerde strevingen, waarvan de
opvolgentlijke Vijf-Jaar-plannen (1928 vlg.) de voornaamste
uitdmliking waren. Polen's Oosterbuur had opgehouden van
geenen tel te zijn, en trad weer met bijna hetzelfde prestige
_als voor 1914 in het diplomatische spel op. Polen was dus
verplicht een nieuwe basis te zoeken voor zijn betrekkingen
met zijn nationalen erfvijand van steeds, zijn ideologischen
vijand van het heden, de Sowjetrepubliek.
De oorzaak van de erkenning van de Sowjetrussische macht
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lag ongetwijfeld voor een deel in de zooeven aangehaalde binnenlandsche toestanden in den bolsjewistischen staat. Een niet
minder belangrijke voorwaarde daarvoor was echter de eveneens boven gemelde koersverandering in Duitschland. Sedert
de heer von Papen in Mei 1932 de regeering had aanvaard
had Duitschland opgehouden de gedweeë houding aan te nemen
welke het met den heer Stresemann had ingezet. Op zeer
besliste wijze lieten de Duitsche delegaties bij den Volkenbond
en bij de talrijke internationale Conferenties toen weten dat de
eisch van hun land naar gelijkheid van rechten eindelijk moest
vervuld worden, en wel door ontwapening van de andere
volkeren, ofwel door herbewapening van het Duitsche. Eigenlijk
nam het kabinet Hitler begin 1933 deze vorderingen eenvoudig
voor zijn rekening over, en stelde geen hoogere voorwaarden
dan sedert acht maanden werd gedaan. Alleen was er dit
veranderd, en de omstandigheid was van uiterst verstrekkende
psychologische draagwijdte : terwijl men zeer goed wist dat de
twee voorgaande Rijkskanseliers, von Papen en von Schleicher,
feitelijk om-zeggens geen volgelingen achter zich hadden, wist
men maar al te goed dat de heer Hitler de Fiihrer was van
de talrijkste Duitsche partij, en nam men dus zijn eisch ernstig
op, wat men voordien niet had gedaan. Een andere zak was
het hem in te willigen : hiertoe wilde en kon Frankrijk niet
besluiten. Maar het was maar al te duidelijk dat Hitler gebruik
zou maken van de machtspsychose welke aan zijn naam was
verbonden, — zeer ten onrechte, naar den toenmaliger toestand
der Duitsche bewapeningen — en bereid zou zijn om eenzijdig
te verwezenlijken wat hij door overeenkomst niet kon bereiken.
Welnu, ook deze omstandigheid dwong Polen zijn vroegere
positie te herzien. Toen het was ontstaan, was Duitschland op
den bodem van zijn vernedering, was de Duitsche weermacht
qualitatief, wat betreft de wapensoorten, zoowel als quantitatief, wat betreft het aantal manschappen, aan zeer strenge
beperkingsmaatregelen onderworpen, waarvan de werking nog
verhoogd werd door de demilitarisatie van het Rijnland. De dag
was thans te voorzien, waarop Duitschland zich een nieuwe
weermacht zou opbouwen, hetgeen twee jaar later geschiedde
(1935) ; het oogenblik was in aantocht waarop Duitschland de
Pijngebieden militair zou bezetten en aldus aan Frankrijk de
mogelijkheid zou ontnemen om ieder initiatief van Duitschland
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door zijn ontzaglijk strategisch overwicht in den kiem te smooren. Het was duidelijk dat Frankrijk, te dien tijde door binnenlandsch-politieke toestanden tot machteloosheid en zelfs tot
verval gedoemd, er niet zou kunnen toe besluiten van tusschen
te komen, dat Groot-Brittannië wellicht zelfs een geheim plezier
zou vinden in dit herstel van den toestand dien Londen had
gewenscht uit den Wereldoorlog te zien ontstaan. Het besluit
was klaar : Polen zou moeten naar verstandhouding zoeken met
Duitschland, den erfvijand Nr 2, net als met de Sowjetunie,
den erfvijand Nr 1.
De onderhandelingen werden gevoerd in het najaar 1933 en
kwamen ongeveer gelijktijdig tot haar besluit ten aanzien van
de twee landen : met Duitschland werd een non-agressie-verdrag
gesloten in Januari, met de Sowjetunie een ander in Februari
1934. Voorzeker werd in beide akten voorbehoud gemaakt voor
de reeds bestaande bondgenootschappen, concreter gesproken,
voor de alliantie met Frankrijk, die dan toch klaarblijkelijk
tegen Duitschland was gericht. Niettemin is het zeer problematisch of de regeering van Warschau nog veel lust gevoelde
om eventueel de verplichtingen die uit deze Fransche alliantie
volgden, na te komen. In feite hadden wellicht de beide handteekeningen van den kolonel Beck veeleer een nieuwe periode
ingeluid in de diplomatische geschiedenis van zijn land. In
1918/19 was Polen ontstaan als een bastion van Frankrijk
in het Oosten van het vasteland, klaar om ieder oogenblik te
velde te trekken tegen Frankrijk's vijanden, Duitschland of
Rusland, toentertijde twee mogendheden van twetclen of derden
rang. De situatie was thans veranderd, of zou veranderen in
zooverre zij Duitschland betrof : Polen zou weldra tusschen
twee mogendheden gekneld zitten, waarvan iedere veel sterker
was dan Polen zelf. Daaruit trok het zijn conclusies. Van leidende militaire mogendheid in het Oosten werd het uit eigen
beweging, hoewel misschien onbewust, een bufferstaat.
Het is echter naar onze meening een unicum in de geopolitiek
dat bufferstaten in deze verhouding staan tot de twee groote
mogendheden die zij van elkander scheiden, dat zij het voorwerp
zijn van den diepen en unaniernen nationalen haat van deze
mogendheden, en wederkeerig ook deze mogendheden een diepgevoelde onmin toedragen. Dat was nochtans het geval van
Polen, en daarom vereischte de Poolsche diplomatie wonderen
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van takt en zelfs van... akrobatie. Inderdaad, de betrekkingen
tusschen het nationaal-socialistische Duitschland en de Sowjetunie waren denkbaarst slecht. Een volmaakt evenwicht te
behouden tusschen beide was zelfs om-zeggens onmogelijk. Er
bleef dan alleen over zoo veel mogelijk, en zoolang het ging,
aan bascule-politiek te doen, met dien verstande echter dat
Duitschland wel een politiek gevaar uitmaakte, daarentegen
zijn regime niet wilde « exporteeren », terwijl de Sowjetunie van
beide standpunten te vreezen was. Daaruit volgt het feit dat
Polen zich ten uiterste inspande om gulle betrekkingen te
bewaren met Duitschland, een streven waaraan de Duitsche
diplomatie een zeer goed onthaal bereidde en dat ze met hartelijke wederkeerigheid bejegende.
De beweegredenen van de Duitsche diplomatie waren hierbij
echter niet dezelfde als deze van de Poolsche. Het is bezwaarlijk
aan te nemen dat het haar ooit ernst was met de gedachte
een afrekening met Polen op te geven. Al te diep was de
antipathie van het Duitsche volk tegen Warschau, al te hevig
was zij aangevuurd geworden door de omstandigheden waarin
de Poolsche staat was ontstaan. De Corridor tusschen Pommeren en Oostpruisen, die steeds voor de Duitschers als een zeer
onaangename fout tegen de geographische schoonheid was voorgekomen, moest noodzakelijk na 1933 bezwaren brengen die
voorheen niet zoo merkelijk te voelen waren geweest : het
verkeer door Poolsch-Pommeren was niet aan zeer storende
beperkingen onderworpen, maar de militaire samenhang tusschen Oostpruisen en het Duitsche Rijk was er dan toch door
verbroken, en deze overweging verkreeg hernieuwde beteekenis
nu Duitschland weer een militaire grootmacht zou worden. Men
voege daarbij dat de verloren Pruisische provincies van het
Oosten voor 1914 de graanzolder van het Rijk waren geweest,
en ook dat feit kreeg een hernieuwde beteekenis in een tijd
waarin de autarkie-strevingen in Duitschland een voorheen
nooit gekende gunst begonnen te genieten. Tenslotte was daar
nog het vraagstuk van de minderheden : het tracé van de
volksgrenzen in dat gedeelte van Europa is nu eenmaal zoo,
dat het onmogelijk is een duidelijke scheiding te trekken tusschen twee verschillende groepen, zoodat Duitsche elementen
in Polen waren gebleven (ca. 1.200.000) en Poolsche elementen
in Duitschland thuishoorden (ca. 200.000) . Volgens de stevigste
-
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tradities van de Midden- en Oost-Europeesche volkeren werden
aan deze z.g. allogene bevolkingen nu bepaald geen bizonden
malsche levensvoorwaarden bereid. Vermits nu echter het
Nationaal-Socialisme zich het lot van alle Duitschers aantrok,
moest de behandeling van de Duitsche minderheid in Polen
toch eensdaags tot incidenten leiden, al werden deze dan ook
voorloopig om taktische redenen uitgesteld. Inderdaad, vermits
uit dit alles blijkt dat het geen gevoelens van oprechte waardeering konden geweest zijn die in 1934 tot de Poolsch-Duitsche
ontspanning hadden geleid, dan is men wel verplicht aan te
nemen dat zij van Duitsche zijde een taktische zet was geweest,
waarvan de beteekenis niet heel moeilijk is om te vatten. Op
het programma van de Duitsche afrekeningen stonden immers
nog andere punten, en wel zulkdanige die van dringender aard
waren dan het Poolsche vraagstuk. Laten wij de Oostenrijksche
kwestie hier als in zekeren zin van intern-Duitsch belang
terzijde. Maar er waren redenen genoeg om met Tsjechoslowakije klaar te komen voordat men zich aan Polen zou vergrijpen.
Vooreerst waren daar de Duitsche bevolkingslementen betrekkelijk veel sterker dan in Polen (ca. 23 % in plaats van ca. 4 70 ),
en kon dus een veel werkzamer binnenlandsche drukking worden uitgeoefend, waarvan men sindsdien kon zien hoe zij tot
het algeheele uiteenvallen van deze brooze Versailles-constructie
moest leiden. Daarenboven was de geographisch-militaire positie van den Tsjechischen staat voor Duitschland voorwaar niet
minder gevaarlijk dan deze van den Poolschen : als onmiddellijke nabuur van het hoogbelangrijke Saksische nijverheidsgebied oefende de Tsjechische wapenmacht op het Rijk een bestendige bedreiging uit, veel werkzamer nog dan deze van Polen.
Eindelijk was Tsjechije, als sterk geïndustrialiseerd gebied,
waar de uitbating van de overvloedige natuurlijke rijkdommen
reeds in vollen gang was, als prooi meer begeerenswaardig dan
Polen waar de voorhanden rijkdommen nagenoeg nog geheel
moesten worden ontgonnen, hetgeen de vooruitzichten op onmiddellijke winst sterk verminderde. Kortom, het zou er eerst
op aankomen Bohemen onder den Duitschen invloed te krijgen.
Daartoe echter was het noodig dat Polen niet als mogelijke
tegenstander Duitschland in den weg stond. Ook Tsjechoslowakije was immers Frankrijk's bondgenoot en een onderneming
ertegen kon allicht tot een oorlog tegen Frankrijk, mogelijk
,
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zelfs tegen Engeland leiden. Er moest voor gezorgd worden
dat Polen in dat geval niet bereid zou zijn om den casua foed.reris
toepasselijk te achten. De zaak was betrekkelijk gemakkelijk :
Warschau en Praag hadden immer, ondanks alle pogingen van
Frankrijk, op gespannen voet geleefd, en Polen zou aangetrokken worden door het vooruitzicht zijn deel te krijgen van de
Tsjechische prooi : het gebied van Teschen.
Totdaar stemden de belangen van Duitschland en Polen overeen. Wanneer echter, in October 1938, de bewerking tot beider
tevredenheid ten uitvoer was gebracht, wanneer Duitschland
het Sudetengebied en Polen de Olsa-streek hadden geannexeerd,
kwamen voor het eerst ernstige moeilijkheden in het vooruitzicht tusschen beide staten. Aangezien het politieke evenwicht
overhoop was geraakt in dat gedeelte van Europa, trachtten
zij beide van hun kant de bestaande nieuwe orde zooveel
mogelijk in hun voordeel te doen uitloopen. De Tsjechische
bevolking was als het ware verdwaasd door de verhoudingen
die de katastrofe voor haar hadden aangenomen, en bleek al
even weinig vatbaar voor Poolsche als voor Duitsche vriendschapsbetuigingen en invloedsuitbreidingen : beide mededingers
hadden zich evenzeer aan haar vergrepen. Anders ging het met
Slowakije, waar alle troebele omstandigheden bestonden die de
intrede van een half-ontwikkeld volk in de Europeesche politiek
moeten begeleiden : omkooperij, hoogverraad, verdachtmakhle
gen, enz., enz. Hier was het dat Polen en Duitschland met a>
denkbare middelen hun invloed zouden trachten uit te breiden.
De uitkomst is bekend. Duitschland haalde het pleit, wanneer
in Maart 1939 de Tsjechoslowaaksche staat uiteenviel. Da ar
Bohemen blijkbaar niet voor vriendschappelijke samenwerking
zou te vinden zijn, werd het in het Duitsche Rijk ingelijfd.
Slowakije daarentegen was tot alles bereid, werd dienvolgens
tot onafhankelijke staat gepromoveerd, en stelde zich in den
dienst en aan de zijde van Duitschland. In het bizonder, 2,an
de zijde van de Duitsche legermacht. Want in het verdrag van
« protektoraat » dat tusschen Berlijn en Bratislava werd gesloten, verkreeg de Duitsche weermacht het recht om het Slowaaksche grondgebied als operatiebasis te gebruiken. Het was
duidelijk waartegen Door de bezetting van de Karpaten door
Duitschland was de Duitsch-Poolsche strategische grens met
ettelijke honderdtallen kilometers verlengd, en bedreigde
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Duitschland het voor Polen levensbelangrijke industriegebied
van Krakau-Przemysl-Lwow. Het kon niet lang meer duren of
ook de Duitsch-Poolsche betrekkingen zouden in een andere
phase treden.
In feite duurde het maar enkele dagen. Reeds op het einde
van de maand Maart werd Polen in het bezit gesteld van de
Duitsche eischen te zijnen opzichte. Danzig zou tot het Duitsche
Rijk moeten terugkeeren, terwijl door den Corridor een soort
Duitsche super-Corridor zou worden ingericht, onder den vorm
van een streep Rijksgebied waarop een autostrade en spoorwegen zouden zijn aangelegd. Men kan zich bezwaarlijk voorstellen dat de Wilhelmstrasse verwachtte dat deze voorstellen
door Polen kans hadden om aangenomen te worden. Hoe onaangenaam ook de vroegere situatie voor Duitschland mocht zijn,
en werkelijk kon men haar van het Duitsche standpunt als
onaangenaam beschouwen, de vervulling van de Duitsche
eischen zou niet minder onaangenaamheden met zich brengen
voor Polen, daar ook zij een deel van het Poolsche gebied van
het kernland zouden afzonderen, evenals Oostpruisen het was
van het Rijk ; bovendien gold het nog het eindje Poolsche kust
waarvan de waarde in oorlogstijd in gegeven omstandigheden
zeer kostbaar kon zijn. Het antwoord was natuurlijk een gladde
weigering. Maar ook meer nog ! De neutrale bufferstaat van
de periode 1934-1939 was eensklaps voor het vooruitzicht gesteld aangerand te worden door een van zijn naburen. Het lag
dus voor de hand dat hij naar hulp zou omzien, zijn neutraliteit
volkomen prijsgeven in ruil voor steun van elders. Zoo geschiedde dan ook in de laatste dagen van Maart. De ingesluimerde alliantie met Frankrijk werd als het ware opgefrischt,
terwijl thans ook Groot-Brittannië zijn afzijdigé houding van
weleer prijsgaf, verontrust door het gedurige voortdringen van
Duitschland op het vasteland, dat de laatste sporen van evenwicht aldaar dreigden te zullen vernietigen, en ook zijn steun
aan Polen beloofde ingeval het mocht aangerand worden.
Tot hiertoe waren de zaken zeer helder. Indien Duitschland
Polen aanviel, dan kreeg dit land onmiddellijk hulp in den vorm
van een oorlogverklaring van Frankrijk en Groot-Brittannië
aan *het Rijk. Een steun die evenwel, ingezien de praktische
mogelijkheden, zeer problematisch was. Het verdedigingsapparaat dat het Rijk zich in het Westen had opgebouwd stelde het
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klaarblijkelijk in staat om het gros van zijn troepen naar het
Oosten te keeren, en in het Westen aan zuivere defensie te doen,
terwijl niets gemakkelijker was dan de Deensche zeestraten, en
zoodoende de Oostzee, voor om het even welk eskader af te
sluiten dat Polen zou willen ter hulp komen. Dit alles kon
natuurlijk de leiders van de dernokratische staten van het
Westen niet ontgaan zijn, en bracht hen ertoe naar middelen
te zinnen om aan Polen een daadwerkelijke hulp te verstrekken.
Het was niet tevergeefs dat Frankrijk voor den Wereldoorlog
de bondgenoot was geweest van het Tsaristische Rusland, en
dat een geheel geslacht Fransche staatsburgers was opgevoed
geworden in de overtuiging van de onoverwinnelijkheid van de
Russische wapenen. Dat de gebeurtenissen in 1917 dan toch een
anderen keer hadden genomen, werd door deze generatie als
het gevolg van de binnenlandsche ontbinding van den Russischen staat aanzien, een gebeurlijkheid waarmede heden niet
meer af te rekenen viel. De gevolgtrekking lag voor de hand,
vermits dit geslacht er geen ander was dan datgene dat thans
de regeering leidt er moest om de Russische hulp worden
gedongen. Vermits Frankrijk en Engeland niet in staat waren
om Polen daadwerkelijk bij te staan, dan zou de « Pletrol » van
1914 dat in hun plaats kunnen doen.
De besprekingen die te dien einde werden ingezet namen
echter een buitengewoon merkwaardig uitzicht aan. Het bleek
dat de beschermeling met den uitgezochten beschermer alles
behalve in zijn schik was. Men had schijnbaar in de Westersche
hoofdsteden vergeten dat Russen en Polen voor elkander geen
vreemden meer waren, maar dat hun kennis van mekaar, over
eenige eeuwen uitgestrekt, niets dan onaangename herinneringen voor beide zijden, maar natuurlijk het meest voor de
zwakste zijde, voor Polen, opriep. Het was maar al te zeer
te verwachten, voor alwie eenigszins met de verhoudingen
vertrouwd was, dat de Russen als helpers het huis zouden
binnentreden, maar later niet meer zouden eruit te krijgen zijn.
Er waren trouwens ook te Parijs geen menschen te kort die dit
inzagen : geheel de rechtsche pers — men kan bezwaarlijk
den heer de Kerillis van l'Epoque » tot de rechtschen rekenen
— verwittigde de verantwoordelijke leiding tegen een gebeurlijken misstap, maar tevergeefs. Liet ook de Pooische regeering
formeel hooren dat zij met de hulp der Sowjets 1 eelemaal niet
,
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gediend was ? Het is voorloopig nog onbekend, maar zeker is
het niet onmogelijk. Wat er ook van zij, de onderhandelingen
tusschen Parijs, Londen en Moskou waarbij dus de voornaamste
belanghebbende niet vertegenwoordigd was, werden druk voortgezet. Niet druk genoeg nochtans voor de maniakken van de
Russische alliantie. De prijs dien Rusland voor zijn hulp verlangde was immers tamelijk hoog : wellicht beging het de
vrijpostigheid niet van Oost-Polen zelf te spreken, maar naar
alle waarschijnlijkheid stelde het als conditio sine-qua-non voor
zijn medehulp de onderwerping van de Baltische staten en van
Finland aan zijn militair protectoraat. Een zeer netelig vraagstuk voor de Fransche en Britsche onderhandelaars ! Men kon
toch bezwaarlijk de zelfstandigheid en integriteit van één staat
« verzekeren » — en men mag zich terecht afvragen of de verze
keraar zelf niet als roover zou fungeeren — ten koste van
deze van vier andere landen. Rond deze moeilijkheid bleef men
een paar maanden draaien. Ondertusschen verloren de
Russophielen in het Westen hun geduld en wisten de afvaardiging van Fransche en Britsche militaire overheden naar
Moskou af te dwingen, om stafbesprekingen met de Rooden aan
te knoopen, terwijl nog niet eens vaststond of dezen wel voor
hun zaak gewonnen waren. Het was tijdens het verblijf van
de militaire zending in de Sowjetunie dat de donderslag viel :
op 23 Augustus 1939 werd tusschen Berlijn en Moskou een
niet-aanvalspakt onderteekend dat vanzelf alle verdere besprekingen met de Westersche mogendheden overbodig maakte.
Was deze ommekeer in de Duitsch-Sowjetrussische betrek
kingen wel zoo onverwacht ? Niet heelemaal. Het ideologisch
geschil tusschen de beide wereldopvattingen waarvan de twee
regeeringen de exponenten waren was zijn hoogtepunt voorbij.
Dit was bereikt geweest tusschen 1933 en het voorjaar 1939,
zoolang Duitschland met stalen handschoenen alle communistische gedachtenstroomingen in eigen land had vernietigd, vervolgens een zeer werkzamen steun had verleend aan het
nationale Spanje om het bolsjewisme te beletten zich in ZuidWest-Europa te vestigen, en aldus geheel het vasteland als het
ware te omknellen. Na de verovering van Catalonië (December
1938-Februari 1939) had de Sowjetregeering de partij als verloren aanzien, en haar steun aan de Spaansche Rooden onttrokken, wat het snelle ineenstorten van de Spaansche middenzone
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helpt te verklaren. Zij had tevens haar lessen getrokken uit
de Spaansche aangelegenheid. De voornaamste was wel dat
haar militair apparaat niet in staat was om een oorlog te
onderstaan tegen een eenigszins gelijkwaardigen tegenstander.
Afgedaan, bijgevolg, de gedachte van ooit het bolsjewisme met
de wapenen te Berlijn in te planten. Ten hoogste viel er te
denken op profijtelijke militaire wandeltochten, en zulke konden
er allengs uit de Poolsch-Duitsche veete ontstaan. Aan wiens
zijde en tegen wie ? Dat was voor het Kremlin om het even.
En om dit duidelijk te maken, vertoonden de Russische geschriften en redevoeringen sedert de liquidatie van de Spaansche aangelegenheid een zeer merkwaardige dosage in de
aanvallen of scheldpartijen aan het adres van de niet-bolsjewistische regimes. Hiermede moest aangetoond worden dat de
roode ideologie zich evenzeer verwijderd gevoelde van de demokratische als van de zgn. fascistische denkbeelden. Deze principieele « onpartijdigheid » eens in het licht gesteld zijnde, kon
het Kremlin gerust aan- en opbod verwachten. Zooals boven
werd verhaald kwam de eerste vraag van de zijde van de
demokratiën, evenwel een vraag zonder aanbod ! Duitschland
zou blijk geven niet dezelfde scrupules te koesteren aangaande
de integriteit van de Baltische staten als de demokratische
kampioenen.
Ook voor Duitschland bracht deez ontwikkeling immers een.
behoefte mede om zijn betrekkingen ten overstaan van de Sowjetunie te herzien. Inderdaad, afgezien van de manier waarop
Rusland in het kamp van zijn tegenstanders zou geraken,
afgezien van de verplichtingen die het zou opnemen of van de
plannen die het zou uitvoeren, één ding was zeker : dat Rusland
zijn invloed in het Oosten zou uitbreiden, hetzij dat het Oostelijk
Polen, wellicht ook geheel Polen zou bezetten, al was het maar
als tijdelijke helper, hetzij dat de demokratiën uiteindelijk toch
de Baltische randstaten zouden prijsgeven. Sedert het voorjaar
1939 was Duitschland dan ook bedacht om deze eventualiteit
te voorkomen, als zij niet werd goedgemaakt door een parallelle
uitbreiding van de Duitsche machtsfeer. Het eerste wat dan ook
moest vermeden worden, was dat de Duitsche houding de
aansluiting van Rusland bij Frankrijk en Engeland zou onvermijdelijk maken. En daarom vertoonde ook de Duitsche pers
een gelijkaardige evolutie als de Russische. Geen verwoede
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aanvallen meer tegen den « Weitfeind », den wereldvijand Nr 1,
het bolsjewisme, maar een doodzwijgen van de ideologische
tegenstellingen, om alleen, druppeltje voor druppeltje, in het
bewustzijn van de lezers te laten binnendringen het begrip van
wat beide staten, de Duitsche en de Russische, aan reëele
belangen gemeens hadden. En wanneer de Westersche staten
bleken geen reden te kunnen maken van het slachten van de
Baltische randstaten op het altaar van de Poolsche belangen,
dan achtte Duitschland zijn uur gekomen om ook van zijn kant
voorstellen te doen aan het Kremlin. Alles wat dit van
Londen en Parijs had verlangd werd toegegeven, en wellicht
nog meer. Want indien het niet gepast was dat Stalin aan
Frankrijk en Engeland een stuk van Polen vroeg, was er niets
tegen dat hij met Duitschland onderhandelingen dienaangaande
zou aanknoopen en zoodoende de Russisch-Pruisische overeenkomsten van het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw
herhalen.
Er is eigenlijk geen enkele aanwijzing dat Duitschland voor
deze onderhandelingen met Rusland het plan van een volledige
liquidatie van den Poolschen staat zou hebben opgevat. Hoe
groot ook het zelfvertrouwen van de Duitschers in hun wapenen
mag zijn, dan toch kunnen zij niet de illusie hebben gehad
geheel Polen te veroveren in enkele weken tijds. Misschien
bestond het Duitsche plan wezenlijk in een herstel van de
grenzen van 1914 : daardoor zou Polen immers èn zijn toegang
tot de zee én de meest ontwikkelde van zijn gebieden verliezen,
een mogendheid van derden rang worden, en rijp zijn voor een
soort protectoraatspositie. Wanneer echter de mogelijkheid
werd geboden van een Duitsch-Russische samenwerking voor
de verdeeling van Polen, dan hadden beide landen er belang
bij deze mogelijkheid uit te buiten. Rusland was niet in staat
om een ernstigen veldtocht te voeren, en stond voor de keuze :
ofwel in Polen te rukken als helper van Polen, met de noodzakelijkheid om te strijden, zij het tegen de Duitschers, zij het...
tegen de Polen zelf, als dezen hun helpers na een eventueel
voorspoedig einde van den oorlog hadden willen terugdrijven.
Ofwel in Polen te rukken als invallers, nadat de Poolsche legermacht reeds door de Duitsche zou verslagen zijn en er nog
alleen de overwinning ter hulp te snellen. Voor Duitschland
was de keuze even duidelijk. Ofwel tegen de Polen alleen te
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velde trekken, met de redelijke hoop van hen in betrekkelijk
korten tijd buiten gevecht te stellen, en het meerendeel van
hun gebied in verstandhouding met de Russen te annexeeren.
Ofwel na de Polen ook de Russen als tegenstanders te hebben,
waarvan de legers wel geen militaire waarde hadden, maar
door hun ontzaglijke effectieven de Duitsche troepenmacht lang
konden binden. Een overeenkomst was niet moeilijk om bereiken, en moet bestaan hebben sedert dat het niet-aanvalspact
van 23 Augustus werd onderteekend. Het vervolg van de
gebeurtenissen ontwikkelde zich op bliksemsnel tempo. Op
1 September 1939 vielen de Duitsche troepen in Polen binnen ;
twee dagen nadien kwamen de Westersche landen hun Oosterschen bondgenoot ter hulp, zonder dat deze daarvan eenige
verlichting kreeg ; drie weken later, nadat de Poolsche weermacht in een grooten veldslag bij de Weichsel tot ieders verrassing was in de pan gehakt, vielen ook de Sowjettroepen binnen,
en op 2 October was de veldtocht in het Oosten volkomen
geëindigd. Polen had opgehouden te bestaan.
Daarmede waren de verhoudingen aan de Weichsel tot voldoening der beide verdeelers geregeld. De verdwijning van Polen
was echter zwaar aan gevolgen voor geheel Europa, terwijl ook
de verdere samenwerking tusschen Berlijn en Moskou zeer
diepe wijzigingen in de bestaande Europeesche orde kon aanbrengen. Het zal ons opzet zijn in een volgende bijdrage de
draagwijdte van deze politieke verschuivingen nader te beschouwen.
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GODSDIENST
Prof. Dr. Jozef TEULINGS en P. Lactantius ENGELBRDCHT, 0.F .M.,
Ter gedachtenis aan Mij. — L. C. G. Malmberg, 's Hertogenbosch,
Standaard Boekhandel, Antwerpen, 319 blz., Fr. 130.
Een prachtwerk, waarvan de schrijvers verklaren dat ze niet zoozeer
den historischen ontwikkelingsgang van de misliturgie willen geven, dan
wel een studie van de mis zooals ze nu gecelebreerd wordt. En dan nog geen
koude studie, van buiten uit, zooals een historicus een instelling of een overgeleverd gebruik ontleedt en er de wezensbepalende invloeden van nagaat.
De misliturgie is heilig len schoon. En tegenover heiligheid en schoonheid
kan een begrijpend mensch niet koud blijven. Enthousiaste bewondering
breekt los en slaat over tot bezielende liefde. Deze bezielende liefde te
verwekken hebben de schrijvers zich ten doel gesteld. En dat ze schitterend in hun opzet geslaagd zijn, is hun ongemeen groote verdienste.
Want er was wel een gevaarlijke klip te omzeilen. Spreken over de mis
en daarbij den nadruk leggen op het religieus-devotieuse aspect vervalt heel
gemakkelijk in nietszeggende phraseologie, die de ziel weleer ontstemt dan
hooger opvoert. Dat dit gevaar, helaas, niet denkbeeldig is, bewijzen tal
van goedbedoelde maar toch zoo onbeholpen publicaties. En daarom zal
Ter gedachtenis aan Mij zoo welkom zijn op de studeertafel van elk ontwikkeld geloovige. Want al werd er bewust gestreefd naar beleving van
het misoffer volgens zijn daadwerkelijke, levensrichtende waarde, en niet
louter naar bevrediging van archeologische nieuwsgierigheid, toch ontbreekt
een zeer soliede dogmatisch-historische basis allerminst. De lijst van geraadpleegde werken die, zonder volledig te willen zijn, al het waardevolle bevat
dat over de mis werd gepubliceerd, staat er borg voor.
En zoo komt Ter gedachtenis aan Mij op zijn eigen plaats in de heroplevin.gsgeschiedenis van de liturgische godsvrucht. Het kon niet vroeger
geschreven worden omdat het al de gegevens der liturgisch-historische wetenschap nodig had tot het opbouwen van een synthese, die heerlijk openbloeit
in de hoogere, mystieke, atmospheer, waar de mis pas in haar echte waarde
en beteekenis wordt gevat : die van het hoogheilig Offer van Christus' Kerk.
In de bewerking werd stap voor stap de huidige mistekst gevolgd, waarbij ook de handelingen van den priester hun passende verklaring krijgen.
Omdat de gelezen misvorm op vele plaatsen heden de meest gebruikelijke
Is, werd deze als leidraad gekozen bij voorkeur op de plechtige mis met
diaken en subdiaken. Toch wordt naar deze laatste verwezen telkens een
ceremonie in de gelezen mis onder meer gedrongen vorm voorkomt, terwijl
in het ruimere kader van de plechtige mis haar beteekenis duidelijker tot ons
spreekt.
Het werk vervalt in twee helften : Voormis en Offermis. Een inleidend
gedeelte over het kerkgebouw als illustratie van de waarheden waaruit de
misliturgie is gegroeid, gaat vooraf. Hier spreken de steenen », en tot
beter begrip van wat volgen zal dient hun taal gehoord. De twee hoofdgedeelten van het boek brengen ons vervolgens de verklaring der misliturgie.
Dit is geen louter commentaar van den mistekst, maar een scherp omlijnde
dogmatische synthese van elk onderdeel, waarop een ascetisch-liturgische
doorvoering volgt, om telkens te eindigen met een toetsen van het betoogde
aan den mistekst zelf.
De behandeling van zoo'n hoogverheven onderwerp verdiende ook uitwendig te worden verzorgd. Schrijvers en uitgever hebben niets gespaard om
van dit boek een prachtuitgave te maken, sober en zeer voornaam. En in
dit verband dient gewezen op een totnogtoe weinig gebruikte illustratieformule bij liturgische studiewerken. Naast een tiental zeer mooie teekeningen
van P. Renald Rats 0. F. M. vinden we, van den kineast Kees Strooband, 30
photographische opnamen, ieder ter grootte van een volle quarto-pagina, die
natuurgetrouw en tegelijk zeer suggestief de meest sprekende momenten uit
de H. Mis voor het oog van den lezer vastleggen.
Om al deze hoedanigheden heeft dit nieuwe boek over de misliturgie al
dadelijk een eereplaats verworven tusschen de vele goede werken die over
het onderwerp verschenen zijn. G. De Wolf
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Louis BRABANT pr., Het H. Misoffer aan de ziel ontsluierd. 40 Instructies, vertaald door A. HENDRICKX, Congr. H. Sacr. — Beyaert,
Brugge, 1939, XII-164 blz., Fr. 18.
'n Veertigtal instructies, vooral bedoeld om de «,doorsnee--toehoorders » van
een zielloos en passief « bijwonen » tot een genade voller « (meeleven » van het
H. Misoffer op te voeren. Tot in de kleinste bijzonderheden verklaart de
Schrijver de beteekenis der gebeden en het symbolisme der ceremoniën.
Vooral bij de Offerande en de Consecratie kon dat « gemeenschappelijk
karakter » van gebed en offer meer naar voren gebracht worden ; en bij de
Communie uitdrukkelijker verwezen naar een dán pas « volledig » bijwonen
der H. Mis : dan pas toch is er « deelname » aan het Offer.
Voor onvolkomen ingewijden laat deze gedétailleerde uiteenzetting de hoofdmomenten der H. Mis verzinken in den overvloed van bijkomstige bijzonderheden. Daarom komen deze zakelijke instructies vooral tot hun recht, meenen
wij, in studiekringen, E. K.- en Acoltythaatgroepeeringen, enz.
De vertaling, soms wat [gezocht, is meer dan eens minder ,gelukkig. Het
woord «slachtoffering » b.v. bevalt ons minder dan « Offer » of « Consecratie ».
R. C.
,

Dr. G. VAN DER LEEUW, Beknopte Geschiedenis van het Kerklied. —
J. B. Wolters ,Groningen, 1939, 287 blz., f1. 5,90.
Prof. van der Leeuw is een markante figuur in de hedendaagsche gereformeerde theologie. Zijn Beknopte geschiedenis van het Kerklied begint
met een phenomenologische inleiding over de zin en de beteekenis van de
godsdienstige zang. Hierop volgt een verhandeling over het kerklied in de
christelijke oudheid. Schrijver wijst op het verband van het christelijk kerklied met de joodsche cultus, vooral wat de psalmodie betreft, met de volkzang van het hellenisme, vooral ten opzichte van de melodie der hymnen.
Een hoofdstuk is gewijd aan de Middeleeuwen en aan de verschillende vormen van hymnen en liederen die deze tijd voortbracht. Een volgend hoofdstuk behandelt het kerklied in de Reformatie en de Contrareformatie. De
auteur stelt vast dat na dit tijdperk de inspiratie-bronnen van het kerklied
uitgedroogd zijn, zoowel in het Protestantisme als in het Katholicisme. De
overvloedige productie van pietistische en methodistisChe liederen mogen ons
hier niet misleiden. Het individualistisch, sentimenteel en ondogmatisch karakter van die liederen maakt dat zij maar hoogst zelden beantwoorden aan de
eischen van het kerklied. We wijzen nog op een diepgaande paragraaf over
de « negro-spirituals ».
Heel het werk door blijkt een uitgebreide eruditie. Het zij ons geoorloofd
op te merken dat het toeschrijven van het Iesu dulcis memoria aan den
H. Bernardus niet gefundeerd is, evenmin als van het 0 Deus ego amo te
aan den H. Franciscus Xaverius. Wij voegen er aan toe dat de latijnsche
tekst van dit laatste gebed op een manier geciteerd is die de oorspronkelijke
inspiratie onrecht aandoet. Wat het boek van Prof. v. d. Leeuw zoo voortreffelijk maakt, is zijn gave om op een eigen wijze de verschillende typen van
het kerklied te onderscheiden. Hij bedient zich hierbij niet zoo zeer van
technische kenmerken, als wel van de geestelijke houding die in de liederen
ligt uitgedrukt. Door tot op deze diepte te gaan, bewijst deze studie van hoeveel belang het kerklied is voor het leven en den geest van het Christendom.
Ed. Dhanis.
,

,

Prof. F. OTTEN en Prof. J. VERHAAR, Het verlossende Antwoord op
kwellende Vragen. — Urbi et Orbi, Utrecht, 1939, 416 blz.
,

In dit beek werden onder vorm van encyclopedie de apologetische artikels
verzameld die beide schrijvers sinds bijna twintig jaar regelmatig lieten verschijnen in het bekende Nederlandsch tijdschrift « Het Schild ». We mogen
dan ook geen hoogere eischen stelen dan welke door den oorsprong zelf van
het boek mogelijk gemaakt zijn. Een volledige apologetische encyclopedie is
het niet : vele « kwellende vragen » komen niet aan de beurt. Ook moet men
hier geen uitgebreide historische, exegetische, theologische uiteenzettingen
zoeken, evenmin een uitgebreide bibliographie over de behandelde onderwerpen. Alleen een beknopt duidelijk en kort gemotiveerd antwoord wordt
ons gegeven. Een groot aantal vragen handelt over den Bijbel en het Protestantisme, daar deze beide gebieden vooral onze Noorderbro:ders interesseeren. Wanneer men rekening houdt met deze onontkoombare beperkingen
— gezien de opzet —, kan men het werk ten zeerste aanbevelen. Het laat
toe gemakkelijk en snel een geautoriseerd katholiek antwoord te vinden op
vele moderne apologetische vragen. Het scherpt in ons het verlangt:n naar
een ,groote apologetische encyclopedie waarin, door vooraanstaande geleerIen, al de vragen op een wetenschappelijke wijze zouden behand:ld worden.
F. De Raedemaeker
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Marcel LEGATJT, Ik geloof in God. — Govers, Den Haag, 206 blz.
Toen Prières d'un Croyant » versohenen, hebben wij hier onze blijde verrassing uitgedrukt over het feit dat een leek zoo bidden kon : zoo eenvoudig
en verheven, zoo uit-het-volle-leven en zoo innig. Deze gebeden van een leek
zullen welkom zijn bij alle leeken die willen leeren bidden. Dit boek is een
teeleen des Was en een getuigenis van den Geest. Actio Catholica bloeit uit in
Oontemplatio catholica. Leeken helpen priesters werken, zij helpen ze ook om
te bidden. De vertaling is nauwkeurig en keurig.
L. Arts

Dr. Friedrich JURGENSMETER, Het Mystieke Lichaam van Christus. —
Teulings, 's Hertogenbosch, 344 blz., gen. Fr. 10, geb. Fr. 75.
Het werk van J. is na enkele jaren wereldberoemd. Het is het eerste, en
totnogtoe het eenigste, dat zoo grondig, uitgebreid en expliciet uit de leer van
het Corpus Mysticum een volledige ascese en moraal afleidt. Hier krijgen we
meer en beter dan een vertaling : een bewerking van het duitsche meesterwerk. Het boek wint hierdoor aan Joverziohtelijkheid en helderheid, zonder
ook maar iets van zijn grondigheid en rijkdom in te boeten. Een schat voor
onze Nederlandsche geestelijke litteratuur.
14. Arts

G. J. VAN VELDHOVEN, Inleiding tot de Kerkinrichting. — Paul Brand,
Hilversum, 1939, 43 blz., gen. fl. 0.75.
Leeraar in «staatsinrichting », heeft Schr. op eigen houtje, zonder behulp
van eenig boek buiten het Nieuw Testament, willen nagaan hoe zich daarin
de « Kerkinrichting » voordoet. Hij komt tot de verrassende uitkomst, dat
nagenoeg de Jaeele struktuur van de roomsch-katholleke kerkinrichting, uit de
H. Schrift alleen, zonder eenig beroep op de traditie, kan warden opgemaakt.
Men zou over de verklaring van een 'of anderen tekst kunnen twisten, maar
het 'geheel heeft voorzeker apologetische waarde. Enkele onnauwkeurigheden
vielen ons op, b.v. bis. 28 wordt Fphes. 3, 2 : « het beheer van Gods genadegaven » (enkelvoud in het 00rspronkelijke) op de Sakramenten toegepast;
blz. 32 geeft « het geloovig gebed » niet den objectieven zin weer van het
grieksoh.
E. Druwé
,

,

WIJSBEGEERTE
Dr. Herman WOLF, Inleiding in de Wijsbegeerte. — De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen ,1939, 257 blz., ing. fl. 2,90, geb. fl. 3,50.
In tegenstelling met andere «Inleidingen» geeft dit boek noch een korte
geschiedenis van de wijsbegeerte, noch een overzicht van de verschillende
vakken waarin de philosophie gewoonlijk wordt ingedeeld. Schrijver tracht
eerder een inzicht te geven in de voornaamste problemen waarmee de wijsbegeerte zich bezig houdt. En hij doet dit volgens een reeks tegenstellingen
in een zekere polariteit immers ziet hij het wezen zelf van het philosophisch
denken. Zoo handelt hij achtereenvolgens over de tegenstellingen in het
denken : rationalisme en irrationalisme ; de tegenstellingen in de opvattingen omtrent het wezen en de grenzen der kennis : realisme en idealisme ;
de tegenstellingen in de natuuropvatting : causalisme of teleologie ; de tegenstellingen in de opvattingen omtrent de verhouding van lichaam en ziel
dualisme-monisme ; de tegenstellingen in de metaphysica : inductieve, hypothetische en speculatieve, idealistische metaphysica. In een slotbeschouwing
worden de tegenstellingen geschetst tusschen het naturalistische en het idealistische type van wereldbeschouwing.
Wolf verwerkt in elk van deze hoofdstukken die meest kenschetsende philosophische systemen. Hij wijdt zeer weinig aandacht aan de grieksche philosophie ; de aristotetische en daarbij aansluitende middeleeuwsche wijsbegeerte wordt ook zeer vluchtig en vaak onnauwkeurig afgehandeld (b. v. blz.
149 : de psychologie van Aristoteles). Zijn volle aandacht schenkt bij daarentegen aan de moderne en hedendaagsche systemen, behalve dan aan de
phaenomenologie die niet wordt vernoemd.
S. bekent zich tot de idealistische School van Boland, Bierens de Haan e.a.,
hetgeen verklaart dat hij ook het neo-thomisme of de neo-scholastiek totaal
verwaarloost. En dat is jammer : zou men immers niet juist hier de best
geslaagde poging vinden om de wijsgeerige tegenstellingen te overbruggen?
Wij meenen dat het idealisme, zooals schrijver dat ziet, te vaag en te ijl is
om een voldoening gevende intellectueele synthese tot stand te brengen.
Lezers met een zekere philosophische scholing zullen nochtans met belangstelling deze Inleiding bestudeeren.
F. De Raedemaeker
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Werner ILLEMANN, Wesen und Begriff der Philosophic. — Janker 'and
Dtinnhaupt, Berlijn ,112 blz., RM. 4,90.
Dikwijls heeft men reeds gezegd dat een definitie van de, wijsbegeerte
alleen in betrekking tot een bepaald philosophisch systeem kan gegeven
worden. Dit is ook het geval met de definitie die W. Ilieraann in dit boek
ontwikkelt en tracht te verrechtvaardigen. « Philosophie ist also Idealismus
und nichts als Idealismus » (bl. 87) : in deze uitspraak ligt zoo klaar als het
maar mogelijk is het philosophisch standpunt van den schrijver uitgedrukt.
Philosophie, volgens hem is bezinning op het denken als dusdanig, afgezien
van elken inhoud. Voor ons blijft de philosophie, ook na dit overigens levenswaardig betoog, een bezinning op het wezen der dingen, met Inbegrip van
het verstand dat ook «iets» is. Overigens het ideaal van deze philosophie van
het wezen schijnt soms den schrijver, zonder dat hij er zich bewust van is.
voor oogen te staan. Verder kunnen we niet anders dan onze instemming
betoonen waar hij een specifiek onderscheid aantoont tusschen al de positieve wetenschappen eenerzijds en de speculatieve wetenschap, welke de wijsbegeerte is, anderzijds. J. Maritain, in «Les degrés du savoir» en «La philosophie de la nature» heeft hetzelfde onderscheid onderzocht en bewezen van
realistisch standpunt uit. Een vergelijking tussehen het boek van Illemann
en de werken van Maritain is uiterst leerzaam. Zij leidt tot de overtuiging
dat er maar een stap te doen is om van de idealistische opvatting der philosophie, zooals I. die voorstaat, over te gaan tot het diepere standpunt van
de «philosophia perennis ».
F. De R.aedemaeker

Prof. Dr. C. A. MENNICKE, Moderne psychologie. — Wereldbibliotheek,
Amsterdam, 1938, 308 blz., 'geb. Fr. 52.
Ik aarzel niet dit boek merkwaardig te noemen. Onder de vele inleidingen
tot het onoverzienbaar veld van de moderne psychologie die in alle talen het
licht zagen, ken ik er geen dat zoo principieel doordacht, van uit een goed
beredeneerd standpunt uit, de zoo divserse stroomingein karakteriseert, situeert
en beoordeelt.
In het eerste deel handelt M. over de algemeene psychologie. De elementen- en associatiepsychologie, de wils en denkpsychologie, de gestaltepsychologie en het behaviorisme worden hier achtervolgens besproken. In het tweede
deel komen de typologische karakterologie, de diepte-psychologie, de ontwikkelingsps., de sociale ps., en de para-psychologie, als zoovele aspecten van
de differentieele psychologie, aan de beurt.
Elke psychologische strooming wordt door M. beknopt weliswaar, maar
zeer oordeelkundig ontleed. Hij is een zeer veilige gids, en telkens legt hij
een zeer scherp synthetisch inzicht en een buitengewone helderheid in de
uiteenzetting aan den dag. Maar vooral zijn kritiek is merkwaardig : bij elk
systeem weet hij de waardevolle inzichten van de vergankelijke theorieën te
onderscheiden, en hij gaat daartoe van de zeer juiste gedachte uit dat de
blijvende resultaten te danken zijn aan elkaar aanvullende methoden dor
de verschillende psychologen aangewend; terwijl de tegenstrijdige theoriee n,
die te wijten zijn aan de verabsoluteering van deze methoden, niet kunnen
bijgetreden worden. We moeten bijgevolg deze theorieën laten varen, me ar
zorgvuldig de resultaten verzamelen die door de diverse methoden : experiment, zeirbeschouwing, analyse, enz., werden bereikt. In dien zin is het werk
van M., zooals de ondertitel het zegt, «een poging tot synthese».
De schrijver wil dus in de moderne psychologie alleen de wetensehappeLke,
proefondervindelijke zijde tot zijn rekening nemen, en een absolute grenslijn
trekken tusschen de psychologie als wetenschap, en elke bepaalde opvatting omtrent het wezen der menschelijke ziel » (bl. 12). Hij is er zichzelf van
bewust dat er in dit absoluut uit elkaar houden der twee manieren — de
proefondervindelijke en de wijsgeerige — om de werkelijkheid der menschelijke ziel te benaderen, een «diepgaande problematiek schuilt». Deze problematiek wil M. niet oplossen, en toch, bij het beoordeelen van de resultaten
der psychologie-als-wetenschap, komt telkens de psycholoog-als-wijsgeer ol
den hoek kijken. Maar naar onze msening is het idealisme (neo-hegelianisme) tot hetwelk M. zich bekent niet in staat in organisch verband te
komen met de psychologische ervaringswetenschap, evenmin als met welke
andere wetenschap ook. Het idealisme en de wetenschap — die steeds een
objectieve realiteit als voorwerp neemt van haar onderzoek staan contradietorisch tegenover elkaar. O.i. is alleen het gematigd realisme, met zijn
theorie over de ziel als vorm van het lichaam, bij machte de problematiek
waarvoor het boek van M. geen uitweg weet, op te lossen. Het besluit dat
M. trekt, uitsluitend op wetenschappelijke gronden, aangaande de spanning
tusschen «gebeuren» en «beteekenis» in de psychologische verschijnselen
(bl. 305) kan alleen worden ingepast in een realistische wijsgeerige kennis
van de menschelijke ziel. Mits deze aanvulling kunnen we dit boek ten zeer,

ste aanbevelen.
F. De Raedemaeker
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Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, onder leiding van Prof. Dr. Ir.
Stan LEURS. Afleveringen 18, 19, 20. — De Sikkel, Antwerpen,
Fr. 16 per aflevering.
Eindelijk dan is dit werk volledig. Meermalen reeds hadden wij de gelegenheid de degelijkheid van de verschillende bijdragen aan te toonen. Elke studie
van de drié laatste afleveringen afzonderlijk bespreken, is hier niet mogelijk; wij willen slechts vluchtig de bijdragen aanstippen, een enkele maal
nochtans een paar bemerkingen naar voren brengen.
Na het artikel van Dr. Muls over Rubens' tijdgenooten en leerlingen, behandelt Prof. Leurs, met de nauwkeurigheid die hem eigen is, de Barok-architectuur. Deze bijdrage is de laatste van het tweede deel der Geschiedenis.
De eerste studie van het derde deel (De Deemstering) is van de hand van
Mevr. Gabriels : De Beeldhouwkunst. Spijtig dat hier de literatuuropgave
niet vollediger is : slechts zes verwijzingen. Waarom toch worden hier de
werken o.m. van C. Poupeye over T. Verhaegen en N. Van der Veken niet
aangegeven? om niet te spreken van de werken over L. Delvaux en van een
aantal tijdschriftartikelen, die belangstellende lezers nuttig kunnen zijn voor
verdere studie?
Verder worden nog behandeld : De Schilderkunst van de XVIIIe eeuw, door
Prof. Dr. Paul De Keyser ; de Vlaamsch,e Graveerkunst tijdens de XVIIe en
XVIIIe eeuw, door Dr. L. Lebeer ; de Sierkunsten gedurende hetzelfde tijdperk, door Dr. Marthe Crick-Kuntziger.
Na een zeer lezenswaardige uiteenzetting over de tapijtweverij, wordt ook
met enkele woorden de geschiedenis van het kunsthandwerk geschetst. Maar
krijgt Antwerpen hier de plaats die het toekomt? Weinig is er tot heden toe
bekend over de Antwerpsche kantnijverheid, en dat weinige wordt dan nog
al te dikwijls verwaarloosd. Zoo lezen wij in deze bijdrage : « Het beroemde
gehistorieerde voetdoek, geheel uit kloskant vervaardigd, aan de Aartshertogen Albrecht en Isabella aangeboden ter gelegenheid van hun onlangs
gesloten huwelijk en van hunne inhuldiging te Brussel als Hertogen van
Brabant, toont ons welk hoogtepunt reeds vanaf het einde der XVIe eeuw
het talent der Brusselsche kantwerksters had bereikt. In dit prachtstuk... »
Het werd inderdaad als Brusselsch werk opgeëischt door wijlen conservator
Van Overloop. Doch in 1937 besprak de heer Truyens-Bredael, textielkundige
en expert in kant, dit «spellewerk» in een voordracht gehouden voor Antwerpen's Oudheidkundigen Kring en toonde aan dat dit «prachtwerk» de
Aartshertogen werd aangeboden niet te Brussel maar te Antwerpen ; dat de
Ommegang die er op afgebeeld staat, geenszins betrekking heeft op ommegangen in Vlaanderen en Brabant, maar dat hier een bepaalde ommegang
is voorgesteld, n.l. die van Antwerpen ; eindelijk, dat het kantwerk geen
Brusselsch, maar wel degelijk Antwerpsch werk is. In het geschiedkundig
tijdschrift Historia (1938, bl. 98) onder den titel « Een kantwerk van historische beteekenis » onderteekend : G. T. Van Ysselstein, wordt deze stelling
als «overtuigend» aangegeven. Daarenboven ontdekte de heer Truyens-Bredael in het Plantijn-archief, een rekeningboekje, waarin de vrouw van
Christophe Plantijn, de uitgaven opteekende van de jaren 1556 tot 1558. Hierdoor nu zou bewezen worden dat Plantijn ook kantwerk liet vervaardigen en
verkocht. Het zou tevens het oudste archiefstuk zijn betreffende Antwerpsch
kantwerk. Dit alles toont aan dat Antwerpen hier een meer eervolle plaats
diende in te nemen.
Mevr. Crick behandelt vervolgens nog Het Metaal, de Glasramen en
Aardwerk. Nog een bijdrage van Prof. Leurs, de laatste van zijn hand : De
Bouwkunst in de XVIIIe eeuw.
In een twaalftal bladzijden krijgen wij dan een al te beknopt overzicht van
de Kunst der XIX. eeuw. « De nog beschikbare ruimte, verklaart de schrijver,
E. H. Dr. A. Stubbe, volstaat nauwelijks om de snel opeenvolgende kunststijlen, door het aanduiden van hun karakteristieke eigenaardigheden, voldoende van elkaar te onderscheiden. De lezer moet vrede nemen met een
grove schets. » Hoe bondig en beknopt deze bijdrage ook weze, toch is ze
het lezen overwaard.
Hier dienen wij nog aan te stippen dat, ten einde de opzoekingen te vergemakkelijken, een register van Namen en een van Gebouwen opgesteld
werd door den heer E. Van Hemel.
Als besluit : De uitgevers hebben hun belofte volbracht. Zij hebben de
opstellen toevertrouwd aan bekende, hoogstaande specialisten, zoodat wij
hier een degelijk, betrouwbaar boek in de eigen taal hebben, voor al wie een
duidelijke uiteenzetting wenscht over de Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst.
Vergeten wij De Sikkel niet, die de uitgave keurig verzorgde, zooals wij dat
trouwens mochten verwachten van deze uitgeverij.
Ad. Jansen
-
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Heinrich LUTZELER, Christus' Gedaante. — (Nr 1 van de reeks « De
Kunst in 't Leven »),.
Heinrich LUTZELFR, Blijvende Vreugde. (Nr 4 van de reeks « De Kunst
n 't Leven »). — Herder, Freiburg i. .Br., 1939, RM. 0,98 eik
Twee deeltjes van een reeks kunstboekjes in 8., elk met 6 blz. tekst en
25 platen in 't formaat van de heele pagina, waarvan twintig zwart-en-wit,
de titelplaat en vier andere in vierkleurendruk (bij het Christusdeeltje daarenboven met goud).
Het is niet de eerste maal dat we in «Streven» een werk van Liitzeler
bespreken en aanbevelen. Ook deze bescheiden kunstboekjes getuigen weer,
evengoed als zijn grootere werken «Fiihrer zur Kunst» e.a., van eenzelfden
rijken geest en rijk gemoed.
Liktzeler weet zeer goed dat de kunst de menschen alleen interesseert als
levenswaarde en dat zij in de kunst een ontheffing zoeken uit het gewone
leven naar een schoonere werkelijkheid, en niet zoozeer de historische ontwikkeling van vormen en techniek. Zoo is elk deeltje aan een bepaald onderwerp gewijd, een bepaald thema, een facet van het leven, en de 25 afbeeldingen toonera ons hoe de kunst der verschillende volken dit heeft belicht.
Het resultaat rechtvaardigt genoeg deze methode van kunstvoorstelling :
een bundeltje als «Blijvende Vreugde» b.v. zal voor menigeen in al zijn
bescheidenheid een echte openbaring zijn.
De enkele bladzijde tekst die aan de afbeeldingen voorafgaat geeft een
zeer treffend en origineel commentaar. Aan alle kunstminnende lezers worden deze boekjes graag aanbevelen. L. Van der Kerken

LETTERKUNDE
W. L. M. E. VAN LEEUWEN, met medewerking van Dr. J. A. GORIS
(Marnix Gijsen), Schrijvers en Schilders. De mooiste verhalen en
liederen uit Noord- en Zuid-Nederland van Veldeke tot Vestdijk,
verlucht met 200 reproducties van geestverwante werken der beeldende kunst. — De Haan, Utrecht, Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1939, 408 blz., Fr. 100.
« In Schrijvers en Schilders is getracht het verband tusschen literatuur en
schilderkunst tot zijn recht te laten komen » (lbz. 1) ; maar dan heel in het
algemeen. « Men verwachte... in deze weinige pagina's (de korte inleidingen
voor elk tijdperk) geen gedetailleerde kunsthistorische beschouwingen : die
te geven was niet de bedoeling van dit werk. Er is juist naar gestreefd de
keuze zoo te doen, dat degene die met aandacht de gedichten en het proza
leest en de platen bekijkt, zelf de verwantschap, naar onderwerp of naar

vormgeving of naar beide op kan merken, en de beknopte inleidingen willen
dus niet anders doen dan den lezer op weg helpen in deze hem wellicht
nog weinig vertrouwde materie ». (blz. 1).
Volgende aanhal:ting laat het best den geest, de bedoeling, den inhoud van
het week kennen : « Echter zal de lezer, naar ik meen, in Schrijvers en
Schilders voor het eerst in één deel bijeen vinden : Middeleeuwsche geestelijke liederen naast schilderijen van Rogier van der Weyden, Geertgen
tot St. Jans en Gerard David ; een Middeleeuwsche doodenklacht naast de
rouwdragers op de tombe van Philips den Stoute (Philips den Goede, E. J.);
liederen over Christus' lijden en bespotting naast werken van Hieronymus
Bosch ; natuurbeschrijvingen in de Renaissance-litteratuur naast schilderijen van Joos de Momper, Van de Velde, Avercamp, Van Goyen, Ruysdael;
de ernst van Vondel naast die van Rembrandt en Vondels weelde naast
Rubens ; Breero's kluchtige liederen naast Steen, maar Hoofts verfijnde
lyriek naast Van Dijck en Terborgh, Metsu en Van Poelenburg ; Poot's
Akkerleven naast Van der Does' geschilderde pastorale ; Potgieters late, rijke
romantiek naast Israels laatste portretten, maar Potgieters vroegere romantiek naast de eerste werken van denzelfden schilder ; Conscience's historieverhaal en Ledeganck's Aan Gent, naast het werk van Henri Leys ; de galgenhumor van Piet Paailtjens' Drie Studentjes naast Alexander Verhuell's
snijdende satire ; Gezelle's (Jasselkoeien naast het prachtige schilderij van
Emile Claus ; de trotsche sonnetten van Kloos naast Breitners zelfportret; Van
neyeosel's impressionistisch proza naast IsaAc Israels ; de teedere liefdesverzen van Leodold naast de droomschilderingen van Thijs Maris; katholieke
poëzie der jongeren als Engelman en Moens naast werk van de schilders
Matthieu Wiegman en Gustaaf Van de Woestijne » (blz. 3).
Bij deze tekst, die trouwens heel sekuur, hoewel niet volledig, den inhoud
aangeeft, plaatsen we onze bemerkingen.
Vooreerst dienen de samenstellers, om het initiatief, werkelijk gefeliciteerd.
De gedachte hing in de lucht ; de uitvoering is geheel nieuw, en als de allereerste van haar soort verdient zij ,groote waardeering.
,
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Aam deze waardeering willen onze bezwaren clan ook niets afdoen. Ons
eerste bezwaar is : het beginsellooze in de samenstelling. Over het eigen
wezen van de schilderkunst, tegenover het eigen wezen van de literaire kunst
gesteld, vernemen we niets. Evenmin over het parallel- of het aiteenloopen van
beide kunsten in een bepaald tijdvak ; evenmin over de verschillende oriëntatie en geest in het Noorden en in het Zuiden ; evenmin over andere beginselen en kaders. Meer vastheid en methode hadden stellig meer suggestieve
uitslagen bereikt.
Dit raakt ons tweede bezwaar. Er zijn momenten en personen geweest,
in wie de schilderkunst (de etskunst) en de letterkunde in nauw contact
kwamen. In Kareil van Ma/Klier bij voorbeeld en in Johannes Luyken : van
geen van beiden werd ook maar één illustratie opgenomen. Ook omtrent
verscheiden auteurs van de Gouden Eeuw, omtrent Potgieter en Alberdingk
Thijm, omtrent de Antwerpsche Romantiek na 1830 en de Tachtiger-beweging rond 1885 had men, in betrekking tot de schilderkunst, heel interessante bijzonderheden voor het grijpen. Daarvan maakten de samenstellers
haast geen gebruik ; zij onderstelden dat hun arbeidsveld nog geheel braak
lag; zij gingen uit van een abstract geconcipieerd parallelisme tusschen
de schrijfkunst en de schildterkunst, te weinig van concrete feiten, technische kennis en vruchtbare beginselen.
Ziehier nog een derde bezwaar : het aandeel van de moderne tijden is
te aanzierglijk en er werd, voor die tijden vooral, te veel minderwaardig
werk opgenomen. De samenstellers spreken van plaatsgebrek ; waarom dan
niet, in een sober gehouden overzicht der traditie, alleen belangrijke personen en verschijnselen naar voren gehaald, deze scherp en penetreerend
belicht ?
De samenstellers namen te veel hooi op hun vork : zij schonken ons een
rijke, suggestief geïllustreerde bloemlezing, zonder vast plan overigens doch
met smaak geillustreerd ; zij noemden haar « Schrijvers en Schilders »
Daarmede is het onderwerp — de onderlinge inwerking en afhankelijkheid
van beide kunsten — slechts in zoover gevorderd, dat een volgende samensteller nu heter werk zal verrichten. De weg ligt open ; blijft de groote
verdienste vaal dezen bundel, den weg te hebben opengelegd.
Em. Janssen

Gerard KNUVELDER, Inleiding tot de Nederlandse Letterkunde. Tweede
deel A, Schets van de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde van
Lir 1770 tot heden. Bibliographie door Pierre van Valkenhoff. —
Malmberg, 's Hertogenbosch, 1939, 215 blz., fl. 1.90.
Gerard KNUVELDER, Inleiding tot de Nederlandse Letterkunde. Tweede
deel B, Bloemlezing. — Malmberg, 's Hertogenbosch, 1939, 372 blz.,
fl. 2.90.
wij bespraken reeds het eerste deel van deze Inleiding.... (Streven VI,
551-552) : wij verklaarden ons geheel akkoord met de beginselen die de
auteur in zijn eerste « Voorwoord » uiteenzette ; wij wezen er op dat, in de
Schets.... en in de Bloemlezing, de toepassing er van voor de hand ligt.
Uit het « Voorwoord » van het tweede deel A, lichten we nog een beginsel :
« ik bein van oordeel, dat een groot deel van de al te schaarse uren Neder» lande in de hoogste klassen besteed moet worden aan de behandeling van
» de letterkunde vóór 1880 en de geschiedenis daarvan » (blz. IV). Ook
hiermee gaan we akkoord ; behalve met het woord « geschiedenis », tenminste zooals Knuvelder dat opvat.
Hij herleidt de geschiedenis geheel tot een systematiek : «niets... baart
meer moeite dan het ontwerpen van een behoorlijke systematiek » (bCz. 111),
bekent hij zelf. Nu dient het literair onderwijs natuurlijk systematisch ingedeeld en gerangschikt, ook de literaire geschiedenis kan geen ordening
ontberen ; maar onderwijs, noch geschiedenis bestaan om de systematiek,
en als deze het eene of het andere te veel geweld aandoet, streeft zij haar
doel voorbij. Dan zijn de teksten geen hoofdzaak meer (cfr. Eermate deel A,
blz. III), tenzij de systematisch zoo of zoo belichte teksten. Dan krijgt de
leerling allerhande schema's voor oogen, met allerhande ideologieën bekleed :
hij kan de geheele waarheid onder de woorden niet schuiven ; hij waant te
kennen wat hij niet kent, en dat is bijna erger dan er niets van te weten.
Onder de knel der systematiek ligt hier het leven zóó gedrukt en verwrongen, dat wij, Zuidnederlanders, eenvoudig geen traditie zouden bezitten!
Guido Gezerie b.v. heeft een plaats gevonden tusschen Multatuli en de
onmiddellijke voorloopers der Tachtigers (blz. 56-57, 63-65). Vóór Van Nu
en Straks zou de Vlaamsche Beweging van geen tel zijn ; daarna en
daardoor edhter kreeg « het gedachte- en gevoelsleven in Vlaanderen een
»iEuropeachie wijdheid als in eeuwen niet gekend was » (blz. 101) !
Ook bij de behandeling van Noordnederlandsche auteurs heeft de systematiek stremmend, zonder .evenredig nut, ingewerkt. Het geheele werk blijft
,
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weliswaar allerverdienstélijkst, het zal ook uitstekende diensten bewijzen ;
zooveel te meer betreuren wij het star-formeele, dat het dynamische en
spontane haa.st dooddrukt. En het uitsluiten van de Zuidnederlandsche
traditie, vanaf de XVII eeuw tot in 1894, kunnen we niet aanvaarden. Neen,
bij Vermeylen zal Knuvelder haar niet vinden, en wanneer zullen de
katholieke Noordnederlanders het beste van hun zuieltedijke geloofsgenooten
ooit leeren waardeeren ?
Met vreugde namen we waar dat de auteur onze bloemlezing Zuid en Noord
ook wel eens had geraa.dpleegd. Em. Janssen

GESCHIEDENIS
Anton KERSSEMAKERS, Vrijmetselarij en Jodendom.
Olsterwijk, 195 blz., fl. 2,25.

« Oisterwijk »,

Dit boek van Antoon Kerssemakers steekt gunstig af bij reeds vroeger door
hem gepubliceerd werk over het Jodendom, doordat het een smeer origineele,
zelfstandige studie is en vrij van onchristelijk antisemitisme.
De opzet en, over het algemeen, ook 'de verwerking van de stof tonen aan.
dat de schrijver objectief het gegeven vraagstuk onder de oo.gen wil zien. Hij
bewijst, dat de fatale handelwijze van meerdere moderne Joden, speciaal Joden
Vrijmetselaars, niet op rekening komt van het « traditionele » Jodendom, of de
« traditionele » Vrijmetselarij, in zover hun traditioneel karakter ligt in de
oorspronkelijke, trouw doorgegeven goede beginselen. De perversiteit, die in het
Jodendom en de Vrijmetselarij te laken is, moet men bestempelen als een
grove ontaarding, een nood:ottige interpretatie van het oorspronkelijk goede
in Jodendom en Vrijmetselaarsbeweging. Doch al heeft deze beschouwing,
een goede zijde, in zover zij het generaliseren belet, -- zo opgezet is de bedoeling niet vrij van een zeker ,simplicisme. Aldus zou men o. a. ook het hedendaagse communisme en individualisme kunnen bestuderen als ontaardingen der
Christelijke collectiviteitsgedachite, en persoonlijkheidsleer.
De schrijver ontboletert in de eerste hoofdstukken de goede kernen, zowel van
het Jodendom, als van de Vrijmetselarij ; daarnaast stelt hij de uiteenzetting
der geleidelijke ontaarding. Hieraan voegt hij tenslotte nog, en hoofdstuk toe,
dat eigenlijk niet in het boek thuis hoort, doch dat de schrijver bizonder om
persoonlijke grieven tegen den kenner der Vrijmetselarij, Jac. van Ferm, heeft
samengesteld. Wij zien het verband van dit hoofdstuk met de vnlzuge hoofdzakelijk in een reactie tegen Jac. van Ferm.
Het boek, — en dit is zijn goede zijde —, behoedt den lezer voer het onzalig
generaliseren inzake het vraagstuk : Jodendom en Vrijmetselarij. Caame zouden
wij gezien hebben, dat de schrijver meer nadruk had gelegd op het vrij grote
aantal moderne Joodse interpretanten der Vrijmetselarij.
De zwakke zijde van het boek ligt in de afwezigheid van nieuwe gezichtspunten, zodat het geheel, naar wij reeds aangaven, een simplistisdhe indruk
maakt.
Toch is de toon op meerdere bladzijden zeer hautain., en ontkomt men niet
aan de idee, dat de schrijver zeer ingenomen is met eigen werk, en zelf op
een hoog voetstukje staat. En wanneer hij bij anderen onjuistheden ziet ot
meent te zien, speciaal bij een autoriteit, als Jac. van Ferrn, dan wordt ineens
alles onbarmhartig neergehaald. Kerssemakers is geen gentlemanlike criticus,
ook niet op politiek terrein. Zijn autoritaire beweringen zijn, om zijn eigen bevverin.g toe te passen « het product van een bepaalde mentaliteit, die een zekere
groep menschen gemeen hebben », (Blz. 9). Deze mentaliteit is niet vrij van
individualisme. Een typisch voorbeeld hiervan vinden wij op blz 20 en 21, waar
hij zo maar ineens « de geschiedschrijving, de vergelijkende godsdienstgeschiedenis, de kerkgeschiedenis, de geschiedenis der inwijdingen vooral » (enz.) onder
handen neemt en haar beschuldigt van « vervalsching ». « Voor een groot deel,
zegt hij op blz. 20, is de moderne geschiedschrijving immers, van welke richting
ook, een gigantische vervalsching van de werkelijkheid. » Schrijver .gebruikt
bij voorkeur de woorden « avergroote 'meerderheid », « zeer velen », waar hij
meent critiek te moeten uitoefenen.
Wanneer men z5 hoog staat, en zé'n toon aanslaat, moet wat men zelf
schrijft, de toets der critiek kunnen doorstaan, of moet men kunnen dulden,
dat anderen heel bescheiden hun critiek uitoefenen op dat zo hoogstaande werk.
Welnu, wij hebben vooral theologische en philosophisehe bezwaren.
Bij de beoordeeling van het doel der Kerk vergeet hij de zo noodzakelijke
distinctie tueschen het essentiële en accidentele doel, en komen de invloeden,
drie haar arbeid naar buiten 'belemmeren grotendeels op haar rekening als
tekorten. Het '3 atanisclie in de wereld, vooral van onze dagen, daarmee wordt
in 't geheel geen rekening gehouden. Dit leidt tot een overschatting der
Middeleeuwen (waartegen Dr. B. Kruitwagen meermalen waarschuwde), en een
onilaagehalen van wat de Kerk in onze 'dagen nóg betekent, zodat Kerssemakers
schrijven durft : « De Kerk geeft blijk, geest en begrip voor haar eigen traditie
te hebben ver:koren ; dit is een staaltje van ,geschieclvervalsching, waartegen
,
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hij zelf zo waarschuwt. (Blz. 12). De uitwendige luister der M. E. • verblindt
hem, de inwendige en ook uitwendige luister der Kerk in onze tijd (zie haar
Eucharistisch, liturgisch leven, haar jeugdwerk, haar missiearbeid, haar sociale
werken., enz.) ontgaan hem.
Vervolgens is hij vaag, minder juist, onvolledig in het opzetten van definities,
het aangeven van distincties, het typeren van de karakteristieke zijde van
meerdere kwesties. Men voelt het gemis van logische, wijsgerige, en dogroa,tische
scholing aan, daar waar de schrijver desondanks toch deze gebieden betreedt ;
zo vraagt zijn traditiebegrip op blz. 13 de noodzakelijke aanvulling van « openbarings »-(waarheden), — verwart hij de dingen, juist door niet volledige en
scherpe begrenzing, zowel theologisch als wijsgerig van « bovennatuurlijk »,
« buitennatuurlijk, » natuurlijk », « physisch, » « metaphysisch », en karnt hij
tot de stelling dat « itraditie » betekent « kennis, onverschillig van welke aard,
die een bovenmenschelijken oorsprong heeft, » ook dan wanneer het niet de
« geopenbaarde » waarheden betreft. (Blz. 14). Ook vergeet de schrijver distinctie
te maken tussen wettelijke en onwettelijke Joodse traditie.
Het zijn maar enige der vele bemerkingen, die zich opdringen bij het lezen
van dit boek ; ze mogen aantonen, dat de schrijver, die gaarne met keken werpt,
zelf in een glazen huigje zit.
Ons oordeel luidt : De lezing van dit werk behoeft niet zo dringend ite woixlen
a.anbevolen, als de schrijver, — gezien de hautaine houding, — zelf schijnt te
verwa.chten.
P. Coastantinus
-

Fritz STERNBERG, Hoe lang kan Hitler oorlog voeren ? — Onze Tijd,
Brussel, 1939, 368 blz., ing. Fr. 66,30, geb. Fr. 83.30.
Vooraleer tot de eigenlijke bespreking van dit lijvige boekdeel over te gaan,
wil ik, zoover mogelijk, schrijver en boek eenigszins situeeren. Schrijver is marxistieoh georiënteerd en blijkt zelfs tot den extremen vleugel te behooren. Ia
hij een uitgeweken Dult9cher ? Is hij van Joodache afkomst ? ademt zijn
werk in een anti-Nationaal-socialistischen geest ; deze houding verplicht ons
tot een bestendige waakzaamheid.
Hier voeg ik onmiddellijk aan toe de degelijkheid noch de eruditie van den
schrijver volstrekt niet te onderschatten. Het hierin verwerkte materiaal en
de hoogst &eerzame analyse van de tegenover elkander staande krachten moeten
ieder onbevooroordeeld lezer imponeeren.
Overigens zijn de jongste gebeurtenissen — het Duitsch-Russisch Niet-Aanvalspakt b.v. — de grondvesten van dit werk komen aantasten. En wel in
~verre, dat de auteur Rusland onder de economische en militaire vijanden van
Duitschland had gerangschikt en bijgevolg het Duitsche oorlogspotentiaal eerder
had geminimilseerd, terwijl het Russische in dezelfde mate werd overschat. Hetgeen van Marxiedeche zijde zeer begrijpelijk was, op een °ogenblik dat Rusland
in het z.g. Vredesfront scheen te warden opgenomen.
Daardoor heeft deze studie alle waarde nog niet verloren. Het uitbreken zelf
en de eerste ontwikkeling van den oorlog bevestigt meer dan een juiste stelling.
Ernstig voorbehoud dient dus gemaakt omtrent de objectiviteit van dit werk ;
de lectuur daarvan kan slechts worden aanbevolen aan wie het kaf van het
koren weet te onderscheiden. Maar bevoegde lezers zullen er dan ook een hééle
reeks Interessante gegevene uit putten.
H. v. d. P.

MAATSCHAPPIJ EN STAAT
Dr. W. CRA060, Schets eener geschiedenis der economie. — be Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1939, 274 blz., Fr. 30.
Deze «schets» is de voorbode van een omvangrijker studie : de Schrijver
werd verzocht « een tamelijk uitgebreide geschiedenis der economische en
sociale theorieën te schrijven ». Welnu « bij de voorbereidende arbeid daartoe
is (heao.) evenwel de mogelijkheid gebleken, met betrekkelijk geringe inspanning, een zeer beknopte geschiedenis der economie op te stellen, die als
leidraad voor een één jarige leergang zou kunnen gebruikt worden » (uit het
Voorwoord).
Deze leidraad zal ongetwijfeld aan den student diensten bewijzen en hem
veel vervelend cursus-opnemen besparen maar ook toch niet toelaten de lessen te verwaarloozen, m. a. ve deze «schets» is onvolledig : ze behandelt b. v.
vrij breedvoerig de economische opvattingen van Marx terwijl ze niets geeft
over die van de Reformisten en van De Man ; de geleidelijke evolutie der
stelsels en hun onderling verband komen niet voldoende uit. Het schijnt ons
dan ook dat wij den lezer die zoekt naar een werk dat hem een alzijdig beeld
geeft van het economisch denken, aanraden moeten te wachten, nl. op het
verschtinen van het aangekondigd uitvoerig werk.
Dr, K d« Bols

BOEKBESPREKING
C. KETELAER & J. E. VAN GRIEKEN, Dictioniiaire Juridique et Administratif FranÇais-Néerlandais. Ferd. Larcier, Bruseek 1938,
430 blz.
In een tweetalig «Kort bericht» maken «de uitgevers» ons hun doel bekend :
« zij hebben een nuttig en in een nieuweren vorm opgevat werk willen tot
stand brengen...
» Uit den weelderigen schat der Nederlandsche taalwendingen, hebben zij,
inzonderheid, de bewoordingen en uitdrukkingen aangehouden, welke door de
Officieele Commisie voor de vertaling. der Wetboeken is aangenomen gewor
den en waarvan het gebruik door onderscheidene wetten verplichtend werd
gemaakt voor het onderwijs en voor het opstellen der akten.
» Naast ieder woord, hebben zij het artikel vermeld van het Wetboek
waarin het voorkomt en, met daarnaar te verwijzen, hebben zij van de juistheid van hun terminologie willen doen blijken.
» Als een uitersten dienst aan hen die het woordenboek zullen gebruiken.
hebben zij er niet tegen opgezien, — aan het einde van het werk —, een volledige lijst te verzamelen, in alphabetische orde gerangschikt, van de Nederlandsche woorden in het Woordenboek voorkomend. Naast elk woord, staan
het Fransche woord of de Fransche woorden die hetzelve vertalen... ».
De uitgevers bereikten hun doel : de franschsprekende jurist treft hier
vrijwel alle woorden en uitdrukkingen aan die «juridisch» mogen genoemd
worden, zelfs meerdere (b. v. copier, copiste, garage, abject) die slechts
onrechtstreeks in verband staan met het rechtswezen. De «uiterste dienst»
maakt het werk voor den vlaamschsprekende bruikbaar. Hem wordt evenwel
enkel een 65-tal blz. toebedeeld.
Dr. K,. du Bols
-

-

G. A. MULLER, Staatsinrichting. — J. Musses, Purmerend, 1940, :104 blz..
fl. 0,90.
Dit No 11 van «Musses' Politiebibliotheek» licht den lezer zakelijk en duidelijk in over de Nederlandsche staatsinrichting, in de eerste plaats in de Grondwet vervat, over vorm en geest ervan. De Schrijver, Oud-Hoofdinspecteur van
Politie te Rotterdam, heeft zijne uiteenzetting aangepast aan den lezerskring
waarvoor deze uitgaven rechtstreeks bestemd zijn — de «Reeks» bevat 50 nummers —. Zijne brochure bereikte reeds haar derden druk : een duidelijk bewijs
dat er naar gevraagd werd, en ook wel van het hoog ontwikkelingspeil van
het ambtenarenkorps waartoe de Schrijver zich richt.
Ook voor ons is deze brochure zeer leerrijk : van de meerdere korte uiteenzettingen van de Nederlandsche staatsinrichting die wij lazen schijnt ze ons
de beste te zijn, vooral omdat ze bijzondet duidelijk de hoofdzaak laat uitkomen.
Dr, Ko du Bois

Albert MULLER S. J., La pensée sociale de S. S. Fle XIL Ordre civil,
Ordre socisal, Ordre intemational. — La Vie économique et sociale,
Antwerpen, 1939, 96 blz., Fr. 5., te bestellen postch. 390825,
J. Legrand, Antwerpen.
Als Nuntius in Duitschland (1917-29) en daarna als Pauselijk Staatssecretaris, heeft Z. H. Pius XII talrijke toespraken gehouden en ook enkele
brieven geschreven nl. aan Mr. Duthoit bij gelegenheid van de Fransche
«Semaines sociales». Uit die toespraken en brieven wordt ons hier door P.
Muller een bloemlezing aangeboden. De aangehaalde teksten zijn naar het
behandeld onderwerp gerangschikt : het gezin, de burgerlijke maatschappij,
het maatschappelijk vraagstuk, de internationale orde, «blijven vertrouwen»;
enkele korte beschouwingen lichten ze toe.
In zijn «Inleidend woord» merkt P. Muller op : in de woorden van den
Nuntius en den Kardinaal « se révèle une pensée remarquabletnent haute et
sereine, Bare d'elle-même et nourrie aux sources les plus pures de la vérité
chrétienne... Textes... auquels l'autorité du suprème Magistère no manquera
pas, nous en sommes convaincus, d'apporter une consécration définitive ».
Deze opmerking dagteekent van voor 7 maanden. Intusschen ging reeds de
uitgedrukte verwachting in vervulling : de Paus heeft geschreven en gesproken, bevestigend hetgeen ons in deze brochure aangeboden wordt. Ze verscheen met vertraging, aan de oorlogsomstandigheden te wijten (het imprima
tur in van den 28e0 April 1939) ; wij betreuren die vertraging geenszins nog
meer misschien dan zeven maanden geleden, toen er in Eurdpa nog vrede
was, is tegenwoordig deze uitgave belangrijke en actueel.
Dr. K. du :Bols

Geert GRUB, Gerecht en Recht.

—

«Dienen», Heide, 1939, 198 blz.

Een hevige aanklacht tegen de rechterlijke macht ; een onbezonnen aanklacht.
De voorgestelde hervormingen zijn zeer eigenaardig :
fzvangettis
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afschaffen; ze vervangen door een soort toezicht over den veroordeelde, met
erbij een. afstaan van een deel van 't loon ; enz. Wij achten het nutteloos verder
op de beweringen van dit boek in te gaan. Dr. K. du Bols

VARIA
L. GROENEN, Geillustreerde Scheepvaart Encyclopedie. — J. Guillaume,
An.tw,erpen, 1939, 1484 blz., 297 platen, Fr. 450 (ook in 10 mensuallteiten van Fr. 45, bij den schrijver, 80, Constitutiestraat, Antwerpen).
In een eerste deel geeft de schrijver ons, in het Engelsoh, het Fransch
en het Nederlandsch, de vaktermen der scheepvaart met den noodgen uitleg,
die soms vrij breedvoerig is ; in een tweede teekeningen en plannen van het
schip, zijne onderdeelen en bijbehoorigheden ; om dan eindelijk in drie « Indexen », een llingelschen, een Franschen en een Nederlandschen, alle termen
te rangschikken, in beide eerste deelen vervat.
Dit standaardwerk, wellicht eenig in zijn aard, getuigt van een jarenlange .adervinding als kapitein ter lange 'omvaart en als zee-deskundige.
De heer Groenen beperkt zich niet tot het beschrijven van het schip, zijn
tuig en zijn voortatuwingsmiddelen ; ook de nieuwste toepassingen der wetenschap, b.v. op de gebieden van electriciteit en van radio, waardoor de
veiligheid ter zee niet weinig verhoogd werd, maakt hij ons in al hunne
bijzonderheden bekend.
Hoe dikwijls was een onbeholpen en onzekere terminologie niet de aanleiding tot betwistingen over de juiste draagkracht van overeenkomsten
waarin zeevaartaangelegenheden in aanmerking kwamen ? Hier wordt aan
de 'partijen het middel aangeboden om bij het opstellen hunner accoorden
woorden et uitdrukkingen te !bezigen met een duidelijke, door allen aanvaarde beteekenis — en aan allen die over scheepvaart handelen het middel
om het juiste woord te gebruiken dat ze anders wellicht tevergeefs zouden
zoeken. Een lange lijst van geraadpleegde particulieren en firtna's is voor
ons een laatste bewijs van de bezorgdheid van den schrijver om enkel alleszins betrouwbare gegevens aan de hand te doen.
F. De Cleyn
,

Proff. Dr. J. A. KOK, Naar het absolute nulpunt. — Het Spectrum,
Utrecht, 96 blz.
De «strijd» met de natuur om het volstrekt koude, het absolute nulpunt
van de temperatuur te bereiken is een harde strijd. In dien strijd onderscheidde zich vooral Kamerlingh Onnes. Op 10 Juli 1908 slaagde hij er in
helium vloeibaar te maken, bij een temperatuur van — 269 C. of 4,2 K. Bij
die temperatuur werden leerrijke proeven gedaan, inz. over den weerstand
van electrische geleiders (platina en kwik) en de taaiheid van lagere diertjes
die het 26 uren lang in vloeibare waterstof (— 253 C.) en 7 uren lang in
vloeibaar helium (-269 C.) uithouden.

C.

Ingekomen boeken :
Rudolf G. BINDING, Vier Jahre an der Front. -- Reelani, Leipzig, 1939,
78 blz.
Walter BREVVITZ, 4000 Jahre jildischer Geschichte. — Reclam, Leipzig,
1939, 23 blz.

Erratum
Op blz. 192 an het voorgaande nummer gelieve men den vierden regel,
van onderaan geteld, •te wijzigen. In de plaats van « en zin van het leven;
daarvoor heeft men heldhaftig ver- » deze men : « cultuur bedenkelijk aan,
wanneer bel lackaaftige, het effe- ».
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Bijvoegsel Streven VII, N r 4, April 1940.

Voor Studenten en Oud-Studenten van
de Sint-Ignatius' Handelshoogeschool

Een rechtmaking
Een Koninklijk Besluit van 7 Augustus 1939 had, voor het toelaten tot
den prijskamp aan de candidaten voor een Rijksbetrekking van de eerste
klas opgelegd, een onderscheid gemaakt tusschen de houders van een
diploma van Licentiaat in Handelswetenschappen door een onzer vier
Belgische hoogescholen en die door een zg. zelfstandige handelshoogeschool afgeleverd.
Die vrij willekeurige regeling werd door een Koninklijk Besluit van
18 Maart 11. a] volgt gewijzigd :
« Wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 Augustus 1839, tot vaststelling van de diploma's en getuigschriften van genoten onderwijs vereischt van de candidaten voor een Rijksbetrekking.
» . Wij hebben besloten en Wij besluiten :
» ... Art. 1, le categorie, C., van Ons besluit van 7 Augustus... wordt
vervangen door den navolgenden tekst :
« c) wetenschappelijk einddiploma afgeleverd door één der vier Belgische universiteiten, door de polytechnische faculteit te Bergen, of door
één der instituten' of hoogere handelsscholen vermeld in het eenig artikel
van de wet van 22 October 1921, wanneer het onderwijs ten minste vier
jaar heeft bedragen en voorafgegaan werd door een volledigen cyclus
van middelbaar onderwijs van den hoogeren graad of van het examen
dat er voor in de plaats komt overeenkomstig de van kracht zijnde wetten
en besluiten». >>' (1)
Onder de «hoogere handelsscholen» vermeld door de wet van 22 October
1921 — waardoor bepaald wordt wie tot senator verkiesbaar is —, treffen
wij o.m. de twee Antwerpsche Handelshoogescholen. Door dit besluit
wordt voor de St Ignatius' oudstudenten een willekeurige achteruitstelling weggenomen. Het programma van de studies op St Ignatius stemt
immers overeen met dat van het hooger handelsonderwijs op de universiteiten en het handelsmidden onzer handelstad bevordert niet minder hun
studeeren dan het universitair midden waarin de student aan onze
hoogescholen zich bevindt.
De besprekingen in het Parlement over de aangeklaagde achteruitsteling hebben, begrijpelijker wijze, niet weinig de belangstelling van menig
student en oud-student gaande gemaakt. Ze zullen dan ook allen dankbaar
zijn die het opnamen om het herstel te bewerken dat het vermeld K. B.
doorvoert.
,

(1) Opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 28 Maart, blz. 1603-1604.

Van de Oud-Studenten
Verlovingen :
M. Robert Vercruysse met Mej. Neef de Sainval, te Gent, Februari,
M. Albert Grootjans met Mej. Mimi Joris, te Antwerpen, den 31en Maart.

.

Huwelijk :
M. Raymond Antoine met Mej. Jeanne Guillaume, te Namen, den
30en Maart.
Geboorten :
Ons wordt gemeld door :
M. en Mw. St. Lauwer& de geboorte van een zoon, Paul, te Manilla,
den 10en October.
M. en Mw. Yvan Dryepont de geboorte van hun tweede dochter,
Jacqueline te Ixelles, den 4en Februari.
M. en Mw. Ophoff-Van der Beken de geboorte van hun vijfde kind,
een dochter, Monique, te Berchem, den Ben Februari.
M. en Mw. Naveau-Berghmans de geboorte van hun derde dochter,
Lud,gardis, te Boechout, den 9en Februari.
M. en Mw. Julien Lambert de geboorte van hun derde kind, Betty, te
Merksem, den 19en Februari.
M. en Mw. Nicolas Defraigne de geboorte van een dochter, Madeleine,
den 20en Februari.
M. en Mw. Leon Ceuppens-Philemotte de geboorte van een dochter,
Marie-Louise, te Antwerpen, den 23en Februari.
M. en Mw. Fernand Debruyne-Goeyvaerts de geboorte van hun eerste
kind, een dochter, Denise, te Antwerpen, den 23en Februari.
M. en Mw. André Frangoisse de geboorte van een zoon, Daniel, te
Marcinelle, den 23en Februari.
M. en Mw. Théo Pirerme-Kockerols de geboorte van hun eerste kind,
een dochter, Thea, te Antwerpen, den Ten Maart.
M. en Mw. Edgar Croquet degeboorte van hun derde kind, een dochter,
Anne-Marie, te Antwerpen, den 23en Maart.
Overlijdens :
Vriend Fernand Leclef meldt ons het overlijden van zijn grootvader,
M. Alphonse Bellemans, te Antwerpen, den 12en Februari.
Vriend Ch. Boone meldt ons het overlijden van zijn vader, te Antwerpen, den 14en Februari.
Wij vernemen het overlijden, te Berchem, den 18en. Februari, van
M. Valentin Lambrechts, schoonvader van vriend Paul De Coninck.
Vriend Frans Van Nuland meldt ons het overlijden van zijn vader, te
Wijneghem, den 19en Februari.
Vriend Emile Maillien meldt ons het overlijden van zijn vader, te
Antwerpen, den 19en Maart.
Wij blijven de dierbare overledenen in onze gebeden indachtig.

Wikingia
Werking onder het 2' termijn
Op Zaterdag 13 Januari hadden we onze jaarlijksche Driekoningenklub die, zooals al de andere trouwens, door een massa schachten werd
bijgewoond. De overtuiging dat we dit jaar goede Wikings kweeken
wint al meer en meer veld.
Op 20 Januari : Een nieuwe schlager : «Het Wiking Bal». Het succes
was niet zoo groot als ons eerste Winterbal maar een heropflakkering
der internationale onrust was er de oorzaak van. Er werd zelfs een
°ogenblik gevreesd dat het niet zou doorgaan. Gelukkig waren er nog
275 aanwezigen.
Op 3 Februari : K.V.H.V.-bal. Het was prachtig, schitterend !
Op 10 Februari : Jaarlijksch Mosselfeest. Afgevaardigden van Leuven
en de Koloniale Hoogeschool waren aanwezig. Of er vreugde was zal
geen enkel verwonderen, zoodanig dat de Pandoer uit de tunnel er nog
steeds groen van kijkt. De Poesje was goed doch viel over 't algemeen
onder de verwachtingen. We hopen dat allen wel goed zijn thuisgekomen.
Op 28 Februari : Eerste kultuuravond waar E. P. Arts sprak over
«Hij en Zij», het probleem aller tijden. Dat we over zulke voordracht
tevreden konden zijn daar stond de naam van den spreker reeds alleen
borg voor.
Door het plotse afsterven van wijlen Zijne Excellentie Monseigneur
Ladeuze, Rektor der Leuvensche Universiteit, werden het K.V.S.-Kongres
en de Lustrumfeesten van den Handelskring uitgesteld tot na Paschen.
Ook het Seniorenkonvent zal denkelijk na Paschen doorgaan.
Paepsch ende Dietsch.
HET BESTUUR.

Op 25 April richten de Wikings een tooneelfeest in ten voordeele van
het mobilisatiefonds van Alsi.
We verwachten U allen met uwe familie, kennissen en vrienden. Wie in
de onmogelijkheid is te komen storte zijn steun op onze postrekening
45.56.93, L. Huybrechts, Antwerpen, met de vermelding : Alsi Mobilisatiefonds. — Hartelijk dank.

A. L. S. I.
Ons JAARBOEK
Nieuwe adressen :
BOURDEAUD'HUY, Oger : 8 Stierstraat, Antwerpen.
DREYEPONDT, Yvan, 109 rue St-Georges, Ixelles.
DE BISSCHOP, Arthur, 24 Langemuntstraat, Zele.
POUSSEUR, André, 33 rue Pepin, Namur.
SCHELLEKENS, Joseph, 125 avenue Royale, Berchem.
VAN DOMMELEN, Jules, 194 avenue de Belgique, Anvers.

Aan te- vullen of te wijzigen :
COLS, Albert: de la Firme «Cols & C°», s. p. r. b., 28 rue Arenberg, Anvers.
TERSAGO, Henri, L.S.C., L.S.C.C. L.S.C.M., Fondé de Pouvoirs de la
Firme Hamspohn, Courtier en toutes assurances.
1 Rempart de Tabac, Anvers.
85 rue de l'Eglise, Mortsel.
VAN DE WOESTYNE, Raymond : L.J.C.M. 1939, Commissaire. de bord
sur les paquebots de la Compagnie Maritime Belge.
17 Plaine de Malines, Anvers.
COPPIETERS 'T WALLANT, Dominique, L.S.C.F. 1938.
130 rue, de i'Arbre d'Or, Bruges.
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Geloofscrisis en wetenschappelijke mentaliteit
door Prof. Dr. Alb. RAIGNIER S.J.
In een vorige bijdrage over « Geloof en Wetenschap »
(Streven, April 1939, pag. 337-348) hebben we vooral van
buitenaf de doctrinale tegenstelling bestudeerd, en gezien hoe
deze ten slotte van officieele, academische zijde sterk is gemilderd. Bij niet-katholieken is meer waardeering gekomen,
onder de katholieken zelf treden meer en meer vooraanstaande
wetenschappelijke persoonlijkheden naar voren. Eindelijk gaven
we, zeer schematisch, het theoretisch perspectief aan waarin
deze schijnbare antinomie moet worden opgeheven.
Uit de belangstelling die we voor dit probleem mochten
ondervinden en uit meer dan één interessante gedachtenwisseling die daarop volgde bleek dat het wellicht zijn nut zal hebben
op een of ander aspect van de zoo delicate verhouding tusschen
Geloof en Wetenschap nogmaals terug te komen, en dit meer
in het subjectieve, psychologische verband waarin de Geloofscrisis zich practisch bij velen voordoet.
1. De toestand.
In zijn moedig boekje over de Geloofsafval in Vlaanderen —
er is inderdaad moed voor noodig om over zulke pijnlijke dingen
te spreken, maar feiten zijn feiten — zegt Pater Callewaert :
dat de crisis van het Katholicisme in Vlaanderen er geene is
van intellectualisme » (1). Daardoor bedoelt hij dat dogma en
moraal niet principieel worden aangevallen of geloochend, en
zooals uit de heele brochure blijkt slaat deze uitspraak zoo goed
als uitsluitend op het geloofs-afsterven bij de massa. En ook
z(56 alleen is m.i. deze uitspraak waar. In een recentere publicatie (2) onderzoekt hij meer bepaald den toestand bij de
intellectueele jeugd van Vlaanderen. Het rechtzinnig antwoord
op de vraag : hoe staat het met het geloof bij de intellectueele
(1) De Geloofsafval in Vlaanderen, door L. J. Callewaert, 0.P., Geloofsverdedáging, Antwerpen, 1933.

(2) Het jongste geloofsgevaar in Vlaanderen, Kultuurleven, Januari,
1938, pag. 630-649.
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jeugd ? — aldus P. Callewaert, « brengt openbaringen mee om
ervan te duizelen . . . .
1. Er zijn er die hun geloofsplichten kwijten, voorbeel
dig en normaal, zonder meer. Geen zweem van twijfel, geeá
scháduw van angst, geen enkel vraagteeken. Zij gelooven
gerust, zelfs zonder er ooit op na te denken. Zij gelooven
lijk zij ademen, ik zou bijna zeggen : natuurlijk, vooral als
zij tevens godvruchtig zijn, vroom, kerksch. Hun geloof is
een levensgenot.
2. Er zijn er anderen die wel denken, en wel iets hooren,
en wel iets afweten van de moderne problemen, die tevens
ook een woeliger ziel hebben. Maar zij handhaven hun geloof door hun kerkelijk-geloovige practijk, door hun wilskracht, gevoed vooral door de huiselijke traditie en door
het prachtig voorbeeld van hun diep-geloovige, kinderlijke
en schoon-menschelijke ouders.
3. Anderen zijn bang om over hun geloof na te denken.
Zij gelooven, ja zij weten niet precies waarom. Zij weten
ook niet waarom zij niet zouden gelooven. Zij vinden het
gemakkelijkst daar niet over te zitten piekeren. Zij zijn
in den grond onzeker van hun geloofszekerheid, dat geloof
in hen, ze raken er liefst niet aan, want 't is lijk een oud
meubel in een museum ; bij een stoot zou het kunnen in
duigen vallen. En het ware jammer. Het geloof is in
hunne levenshouding meer een begeleidend dan een toonaangevend bestanddeel.
4. Anderen spelen met vuur. Zij zoeken, bewust of
onbewust, geloofstwijfels. Zij luisteren meer naar de aanvallen tegen het geloof dan naar de verdediging ervan.
Zij wanen zich sterk. Zij houden van twee klokken. Zij
sluiten hun geloof op, ginder ver in een compartiment, al
weze het nog een gothiek kapelleke van bepaalde godsvruchtoefeningen. Het geloof is vreemd aan de wereld.
Zij zijn liberalen op het gebied van het geloof. Het geloof
is het Zondagspak. Wijst gij hen op het gevaarlijke spel
dat zij spelen, zij bekijken u verwonderd en zeggen : « wij
zijn toch katholiek », en helaas, van het universeele en van
het totalitaire van het katholicisme snappen zij niets of
willen zij niets snappen.
5. Anderen zijn hun geloof wezenlijk kwijt en zij zwijgen
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erover om dood. Aan hun dagelijksch leven en voorkomen
kan men niet opmerken dat zij afvalligen zijn. Misschien
weet het een of andere zeer intieme vriend met streng
gebod van te zwijgen. Zij zijn erop gesteld buitengewoon
ridderlijk en fair te zijn tegenover de leering en de daad
van het geloof. Zij eerbiedigen het gewetensvol lijk zij
ieders private eigendom eerbiedigen. In den diepsten grond
willen zij bewijzen dat men zonder geloof ook een eerlijk
en eerbaar mensch kan zijn. Zij willen hun intiemste
levenszaken rechtstreeks met God regelen. Zij voelen
geweldig aan de inconsequentie bij veel katholieken en
vinden daarin een reden te meer ter verdediging van wat
zij noemen hun eigen logica.
6. Anderen ten slotte — en de minst interessante —
zijn de snobs, die snebberen en snateren, tateren en kakelen voor en tegen het geloof. Zij willen zich laten doorgaan
voor ongeloovigen. Maar zij kunnen er niet over zwijgen,
wat bewijst dat er bij hen nog een ongerustheid en een
wroeging is. Zij poseeren voor ongeloovigen en komen
aandragen met objecties van lage vulgarisatie, waardoor
zij bewijzen dat zij de kern van de zaak niet vatten. Zij
zijn oppervlakkige bestweters. Zij kunnen door hun omhaal
van woorden een tijdje en in zekere milieux ietwat schitteren. Maar men zal ze niet lang ernstig opnemen. Men
kletst of snobt ten slotte niet met het geloof. Het godsdienstig vraagstuk zit vast in de diepste vezels van het
menschelijk wezen en leven. Het is een grootsch levensgebeuren en de ernstige mensch heeft instinctmatig een
afkeer voor hen die er mee als met een marktwaar te
koop loopen » (pag. 632-634).
Men zal ons om de lengte van dit citaat verontschuldigen
wegens het buitengewone belang van den daarin geschetsten
toestand. We zullen hier niet verder ingaan op de vraag in
welke mate de vertegenwoordigers van categorie 1 en 2 de
ideëele toestand vertegenwoordigen of niet. Laten we alleen
dit zeggen : er zijn er ook, God zij dank, en ook in Vlaanderen,
zoowel onder de jongere als onder de oudere intellectueelen, die
bij normale en serene jeugdontwikkeling naar geest en gemoed,
geleidelijk-aan de moeilijkheden realiseeren, wellicht een tijdlang onder de duisternis ervan gedrukt gaan, en lijden, mis-
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schien zelfs in angst en vertwijfeling zwoegen en tobben, maar
niet aflaten alvorens zij een, met het evenwicht van al hun
geestelijke waarden overeenkomende, bevredigende oplossing
hebben gevonden, zich door gebed en studie een levensvisie
hebben gevormd, waarin Geloof en Wetenschap tot een heerlijke,
stralende en dynamische levenssynthese zijn vereenigd. Zij
weten trouwens dat hun geloofsmoeilijkheden slechts een phase
zijn van de algemeene geestelijke rijping die zich in een groeiende persoonlijkheid voltrekt. Zoowel op wetenschappelijk als
op wijsgeerig en godsdienstig terrein stuwt de groeiende
persoon, en baant zich eigen inzicht een levensweg. Wanneer
dat met inachtneming van de waardenstructuur van onze verschillende menschelijke vermogens geschiedt, wanneer het hongeren naar waarheid met de noodige eerbied en liefde voor alle
waarheid gebeurt — ook, en juist vooral voor deze, waarover
men scherper licht en dieper bezit zoekt — dan is deze pijnlijke
groeiperiode de voorbereiding van een klaren, vasten mannenrijkdom. Zoo zijn er, maar zoo zijn er te weinig, veel te weinig,
in Vlaanderen proportioneel zorgbarend weinig. Hoe meer men
de gelegenheid krijgt om vertrouwelijk over deze problemen te
spreken, hoe meer men ook inziet dat het oprechte antwoord
op de vraag « hoe staat het met uw geloofsleven » inderdaad
openbaringen meebrengt om ervan te duizelen. En wien dit
betwijfelt, raden we aan eens den moed te hebben enkele tientallen Vlaamsche hoogstudenten of zelfs gevormde intellectueelen die doorgaan voor katholiek in vertrouwen te laten
uitpraten over wat zij weten en meenen omtrent Geloof en
Wetenschap, Evolutie en Schepping, Afstamming van den
mensch en de Erfzonde, Voorzienigheid en oorlog, Hel en Goddelijke Liefde, Zonde en Genadeleven, Schuld en Verlossing,
Godsdienst en Clericalisme, enz. Wanneer het hem gelukt de
vlaamsche schuchterheid en geslotenheid te overwinnen, zal hij
verbaasd opkijken. Wij moeten de oogen niet sluiten voor de
werkelijkheid, en om een ziekte te genezen moeten we ze in
al haar uitingen kennen. Wij zijn ontegensprekelijk in Vlaanderen in het typisch crisistijdperk dat men merkwaardigerwijze,
mutatis mutandis natuurlijk, zoowat overal aantreft wanneer
een cultuurgemeenschap intellectueel zelfstandig begint te
worden. Men zou zeggen dat een van de eerste stadia van dit
proces steeds is een opgang naar het positivisme. Later, bij
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verdere bezinking en bezinning stelt deze houding te leur en
keert men naar dieper en evenwichtiger inzicht terug. We zagen
dit gebeuren in de groote kultuurlanden die ons omringen, waar
het positivisme in de wetenschap eerst fel zich ontwikkelde,
nu weer verdrongen wordt door een nieuwe spiritualistische
richting. Daar is de crisis voorbij, in Vlaanderen begint zij pas.
Een belangrijk aspect van deze crisis-psychologie, en dat we
telkens weer opnieuw terug vinden is de geestelijke splijting,
de vervreemding tusschen het waarheidsbezit door het geloof
eenerzijds en de wetenschap anderzijds. Beiden worden uit haar
hierarchisch verband gerukt en met elkander in strijd gebracht
onder den vorm deels van ergernis en isolatie en deels van
onvatbaarheid voor andere dan experimenteele bewijsgronden.
2. Ergernis en isolatie.
Bij een intellectueele geloofsinstelling die aan oude traditioneele en door iedereen gevolgde godsdienstbeleving voldoende was aangepast en die we zouden kunnen voorstellen als de
eerste categorie door Pater Callewaert in zijn hooger vermelde
publicatie aangegeven, komt nu een vrij plotseling bewustworden van een heel nieuwe wereld. Wetenschap wordt in een veel
grooter hoeveelheid door een veel grooter aantal studeerenden
beoefend. Er ontstaat langzamerhand in bepaalde kringen een
wetenschappelijke atmosfeer die op een jonge mentaliteit, waar
nog onvoldoende bezinking, verwerking van de gegevens en
critische zin voor de wetenschap zelf groeide, een ontzaglijken
indruk maakt. De ontdekkingen van de wetenschap overrompelen zóó den geest dat hij er duizelig van wordt. Wanneer
deze nu geen tegenwicht heeft in een goede theoretische scholing, in een diep persoonlijk inzicht aangaande de verantwoording van zijn geloof en zijn geloofshandelen, verbleeken de
gewone geloofspractijken zonder motiveering gemakkelijk voor
de fascineerende logica van de wetenschap met haar °ogenschijnlijk zoo onverwrikbare redeneeringen. Ondertusschen
vergt de wetenschappelijke geest meer en meer zelfstandigheid
van denken, hij is voor alles modern en progressistisch ingesteld, slaat weinig acht op traditie, die buiten zijn domein ligt,
kent geen « inponderabilia » en is geneigd slechts rekening te
houden met wat constateerbaar is, rechtstreeks, of in zijn
onmiddellijke gevolgen ; het verleden interesseert hem weinig,
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de toekomst daarentegen eischt hij geheel voor zich op. Hij zal
haar beheerschen met zijn techniek, overstralen met zijn schelste
licht. Onder geleerden heerscht niet zelden een ruime opvatting,
een natuurlijke eerlijkheid en oprechtheid, die aantrekken en.
begeesteren. Tegenover de wijdsche gezichtseinder en het onmetelijke arbeidsveld van de wetenschap, tegenover de triomfantelijke zekerheid van een in het vooruitzicht zijnde synthese
zooals dit alles door een eerste contact met de wetenschap
voor onze oogen flikkert, steekt niet zelden pijnlijk af de
defensieve, afwijzende, ja soms ketterjagende houding van
geloovige menschen die verrast en overrompeld door de aanstormende golf van nieuwe problemen, intellectueel tegen dien
toestand niet opgewassen zijn en liever in globo afstooten en
fulmineeren dan begrijpend en bezielend doordringen. Verouderde geplogenheden. die verricht worden zonder innerlijke
ziel kwetsen het eerlijkheidsgevoel van den intellectueel en
deze staat aan de bekoring bloot om met de wrange bolster
ook de zoete vrucht te verwerpen. Deze tegenstelling die men
moet aangevoeld hebben om ze in haar volle beteekenis te
begrijpen, isoleert de moderne geest uit zijn omgeving, zij wekt
in hem een prikkelbaarheid op die tot het ergste kan leiden.
Wat hij vroeger als vanzelfsprekend beschouwde ergert hem.
Menschelijke zwakheden van volk en clerus, inconsequentie van
katholieken die niet leven volgens hun geloof, dat zijn allemaal
zaken waarop hij vroeger nooit zoo lette en die hem nu
hinderen en verbitteren.
Het lijkt ons dat het hier meer om een totale visie der dingen
gaat dan om het rechtzetten of weerleggen van bepaalde détailpunten. De zoekende intellectueel moet op de eerste plaats zijn
eigen moeilijkheden en het probleem dat hem bezig houdt
leeren zien in hun werkelijk totaliteitsverband, in de passende
perspectief.
Dan zal hij beginnen met zichzelf en zijn plaats te beseffen
in het geheel, zijn functie als orgaan. Wanneer wij de menschheid zien, niet als een starre, afgewerkte massa maar in
voortdurende ontwikkeling, in een opgang naar God waarin zij
immermeer zichzelf aan het worden is, immermeer de waarden
verantwoordend waarvan zij leeft, dan zal het begrip verandering, beweging, overgang, maar dan ook de mogelijkheid van
botsing en verscheurdheid aannemelijk worden. Woodger geeft
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in zijn « Biologica' Principles » een vergelijking die hij op de
moderne wetenschap toepast, maar die ons ook voorlichten kan
in het vraagstuk dat we bestudeeren. « Modern science, zegt hij,
may be likened unto a crab which has grow too fat for its
shell ». Men weet op welke merkwaardige wijze onze schaaldieren groeien moeten. Bij elke vervelling zet het dier uit, maar
breekt ook de oude verharde schaal. Wording is eigen aan
alle stoffelijk leven, worden is overgaan van oud tot nieuw.
Laten we ook de Kerk als iets levends zien. Christus' heilsboodschap als een levenskiem in de menschheid gelegd, als iets
organisch dat steeds zichzelf blijft — dat is het mysterie van
het leven — en toch steeds verandert, immer onaf is, dat zich
ontplooien moet met de wassende menschheid mee, in haar en
door haar, die rijst en zwelt tot wat St Paulus noemt het
«pleroma», de «statura perfecta», den vollen wasdom van den
mystieken Christus. « Het Rijk des Hemels is gelijk aan een
Mostaardzaadje dat een mensch nam en het op zijn akker
zaaide. Hoewel het kleinste onder alle zaden, wanneer het opgeschoten is, wordt het grooter dan alle moeskruiden en het
wordt een boom... (Math. 13) . Wanneer we het katholicisme
z66 opvatten alvorens er in te zoeken een bureaucratische
instelling waarin inderdaad meer dan één fout te betreuren valt,
dan zal het ook begrijpelijk worden dat op bepaalde tijden,
hetgeen onder seniele verstarring verhardde, breken moet door
de stuwkracht van het inwendige bruisende leven — altijd
nieuw en altijd oud — zonder dat het daarom zelf ten onder
gaat, wel integendeel.
Verontrustend voelt de intellectueel soms hoe de wetenschap
meer clan een van de versteende zienswijzen omstoot die wij
traditionneel met onzen godsdienst vereenzelvigen. Moet dat
ons opschrikken ? Ik meen van niet. Dat het echter in concrete
gevallen moeilijkheden meebrengt is te verwachten. Wij menschen denken in menschelijke categoriën, en zijn zoo gemakkelijk
geneigd het leven dat ons omringt in stijve vormen die ons
dierbaar zijn te dwingen. Altijd zullen we ertoe overhellen, om
menschelijke, bekrompen, te enge vaten te meten voor den
gietenden wijn van de goddelijke boodschap. Kortzichtigheid in
de voorstelling van het geloof, en engheid van interpretatie is
overal mogelijk waar de Kerk, onder Gods onmiddellijke bijstand
haar volle zendingsverantwoordelijkheid niet neemt. De geopen-
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baarde waarheid heeft zij zich eigen te maken, te assimileeren,
te boodschappen aan de wereld waarin zij leeft. Daarom is het
haar plicht ervoor te waken dat zijzelf niet wereldvreemd
worde, dat hetgeen haar als een levensbeginsel is gegeven,
door haar schuld niet versteene, fossiliseere en in vaste kaders
sterve.
Dat dit niet zonder smart en angst gaat is duidelijk. Steeds
in volle zelfverloochening bereid te moeten zijn om de schaal
van het wettig gegroeide, confortabele te zien barsten voor het
nieuwe leven van nieuwe eischen en nieuwe opoffering, kan
hard zijn. En het is niet te betwijfelen dat we nu zulke tijden
van loutering en aanpassing, van zuivering en vergeestelijking
doormaken. Is voor den modernen priester de romantische tijd
van de « liefelijke pastorieidylle », zooals Holzner het noemt,
voorbij, zoo is ook voor den verantwoordelijken intellectueel de
periode van gezellige gemoedelijkheid, een hardere maar ook
heerlijker tijd van totaal getuigenis aan het worden.
Wie deze roeping heeft, heeft ook den plicht groot te wezen.
Groot omdat hij dient. « De wetenschap heeft een zending te
vervullen voor den mensch in zijn zwakheid tegenover de krachten der natuur, maar ook voor den mensch in zijn grootheid
als heer der schepping, als beelddrager Gods... De zending der
Wetenschap ten aanzien van den mensch in zijn aardsch bestaan
kan alleen vervuld worden indien zij opnieuw doortrokken
wordt van een christelijken geest. Daarom draagt de katholieke
gemeenschap en wij academici in de eerste plaats in deze een
groote verantwoordelijkheid » (1). Gaat dus de katholieke intellectueel door teleurstelling, door verbittering om hetgeen hij
rondom zich heen ziet, om de zwakheden en tekorten, ja zelfs
om de achterlijkheid in zake wetenschap van de geestelijke
overheid, ten onder, scheidt hij zich in eenzame verzuring van
de gemeenschap af, dan verzaakt hij aan zijn diepste zending.
De Kerk rekent toch in de eerste plaats juist op den katholieken
geleerde om haar in haar werk van aanpassing en assimilatie
bij te staan en voor te lichten. En het kan zijn dat in die hulp
de enkeling zware persoonlijke offers te brengen heeft, dat hij
om zijn voor den tijd te zeer vooruitstrevende opvattingen
worde berispt, tot zwijgen gedoemd, in zijn onderzoekingen
(1) Prof. dr. F. J. J. Buytendijk, De Zending der Wetenschap, in Katholieke Synthese, Nijmegen, 1939, pag. 125-128.

GELOOFSCRISIS EN WETENSCHAP

geremd. Nogmaals dat kan zeer pijnlijk zijn en heldhaftigheid
vergen, dat kan zeer ten onrechte geschieden, maar zal hij niet
gaarne ook een zwaar offer brengen om zijn liefde tot het
bovennatuurlijk organisme waarvan hij een orgaan is, wanneer
hij bedenkt hoezeer op zuiver natuurlijk gebied namens een of
ander organisch volksverband aan het individu zeer zware
persoonlijke offers kunnen opgelegd worden ? Ook de katholieke
geleerde leeft niet voor zich zelf. Ook in en door zijn Wetenschap heeft hij een bijzondere, sociale zending.
3. Begrijpen en zich geven.
Pater Callewaert noemt als voornaamste bron van het jongste
geloofsgevaar in Vlaanderen, althans bij de intellectueele jeugd,
het naturalisme in zijn verschillende vormen. Dat echter dit
naturalisme zoo diep kan ingrijpen op jonge intellectueelen die
godsdienstig werden opgevoed, ligt het juist niet in een geesteshouding die onevenwichtig is uitgegroeid en haar diepe grondslag vindt in een eenzijdige waardeschatting van de verschillende waarheidsaspecten zelf ? Er is in onze Universitaire
opleiding een tekort aan perspectief, aan geestelijke synthese.
Prof. Buytendijk beschrijft dit verschijnsel als een « toenemende infantiliseering van het onderwijs ». Er wordt te veel naar
technische vaardigheid, te weinig naar eigenlijke persoonlijke
« totale » vorming gestreefd. Van een hoogere sociale zending
van de wetenschap en welke deze is, daarover wordt in onze
laboratoria weinig of niet gesproken. Een ander ideaal dan het
financieele van een goede positie of het zuiver apostolische
van een carrière wordt zelden of nooit voor oogen gesteld.
Voor het onderwerp dat ons bezighoudt komt daaruit de fout
voort dat methodes van een gebied zonder onderscheid op een
ander worden toegepast, en wanneer dan de resultaten niet
voldoen, valt de teleurgestelde zoeker van de eene ontgoocheling
in de andere. Van deze misleiding zijn juist dikwijls heel
oprechte geesten de dupe. De geloofswaarheid wordt met wetenschappelijke waarschijnlijkheids- of zekerheidsnormen beoordeeld, en kan het anders dan dat zoo het tragische schouwspel
wordt vertoond van menschen die in alle subjectieve eerlijkheid
voor een tegenstelling komen te staan die zich als een ondoordringbare muur voor hun geest verheft. En de grievende pijn
van dezen toestand wordt dan nog verscherpt wanneer zij om
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hulp aankloppen bij hen die hun toestand niet realiseeren, omdat
zij op een ander standpunt staan, en met een al te gemakkelijk
« het geloof verliest men niet anders dan door eigen schuld »
worden doorgestuurd. Zij tobben en zoeken, vragen en discutieeren, verlangen en krijgen bewijzen, maar deze voldoen niet
en ten slotte beginnen zij zich in een zekere wanhoopsverbittering af te keeren. En deze afzondering draagt in zich de
immanente wraak van een des te grootere ondoordringbaarheid
voor het licht.
Zeer zeker zeggen wij met de stelligste zekerheid, en het is
het grootste lichtpunt van ons geloof : geloofsafval is nooit
Gods schuld. Wij zijn geen deterministen noch aanvaarden
welke blinde willekeurige predestinatie ook van Gods wege.
Nooit is een menschenhart zóó ver dat Gods liefdevolle vaderliefde het niet achtervolgt en zijn goedheid het niet opwacht.
De parabel van den verloren zoon is een van de meest essen.tieele voorstellingen uit het Evangelie. « Sto ad ostium et
pulso ». Dat is de ontologische werkelijkheid die echter niet
wegneemt dat we psychologisch in zulke gevallen voor een der
grootste mysteries staan van de menschelijke ziel, het raadsel
van iedere menschenpsyche op het punt waar zij haar activiteit
inschakelt op die van de delicate inwerking van Gods genade.
Dat iemand in volle subjectieve oprechtheid, in de vaste overtuiging zijn geweten te volgen toch afdwalen kan is m.i. een
feit dat we aanvaarden moeten in al zijn geheimenis. We mogen
ons het recht niet aanmatigen over het concrete geval te
oordeelen. God en de ziel staan hier voor elkander in de meest
ongenaakbare persoonlijke relatie. Maar hebben we niet het
recht hardvochtig over schuld of booze wil uitspraak te doen,
we kunnen ons wellicht toch afvragen waar de oorzaak van
zulk een hopelooze doode-punt-toestand ligt, en of zij niet, voor
een deel althans, — het mysterie zal steeds blijven — een
gevolg is van een verkeerd gegroeide waardebeoordeeling der
dingen op grond van een gebruik van experimenteel-wetenschappelijke denkmethodes daar waar deze niet van toepassing
zijn.
Een van de grootste moeilijkheden die de eenzijdige wetenschappelijk ingestelde mentaliteit ontmoet is de z.g. onbewijsbaarheid van het geloof. Het is zeer opvallend hoezeer deze
moeilijkheid overeenkomt met de houding van mechanistisch
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denkende biologen wanneer het erop aan komt de autonomie
en de transcendentie van het leven te bewijzen. Beiden begaan
de fout aan het zuiver analytisch denken de uitsluitende rol
toe te kennen in het geven van zekerheid, of anders uitgedrukt,
de wetenschappelijke, analytische kennis als de eenige weg te
beschouwen waarlangs de menschelijke geest de werkelijkheid
in zich opnemen kan.
Het bestaan van God wordt onbewijsbaar geacht omdat het
z.g. niet « wetenschappelijk » bewezen kan worden. Hoe toch
kan de inhoud van een transcendenteel begrip als dat van God
als de term van een analytische bewijsvoering gelden ? Gods
openbaring in den persoon van Christus wordt onaannemelijk
verklaard (1) omdat de personen die voor deze openbaring
getuigen moeten wetenschappelijk oncontroleerbaar zijn. En
waarom heeft Christus de zaken niet klaarder, niet duidelijker,
en dan wordt bedoeld, niet wetenschappelijker, verificeerbaarder uiteengezet en bewezen ? Juist hier verraadt zich m.i. het
sterkst de verkeerde geestesinstelling waarover we het hebben.
De kwestie gaat niet over het min of meer klaar bewijzen. Een
bewijs is immers maar een bewijs wanneer het als zoodanig door
den menschelijken geest wordt aanvaard. Hoe dikwijls werden
door ongeloovigen geen bewijzen gevraagd, mirakuleuze genezingen, en wanneer deze plaats vonden geloofden ze nog niet,
en dat is ten slotte niet te verwonderen. De fout ligt hierin
een feit wordt uit zijn verband gerukt, afgezonderd uit het
geheel waarvan het een levensbestanddeel is, en men ziet niet
dat deze afzondering reeds alleen de waarde van het feit als
zoodanig vernietigt. Een woord krijgt maar zijn volle beteekenis
in een volledig zinsverband.
Christus had ons zijn zending, zijn verlossingswerk kunnen
openbaren — een beetje zooals de Joden het verwachtten, door
allerlei toovermiddeltjes, als een goochelaar, en dan zijn bewijzen formuleeren, ja hoe zou Hij dat hebben moeten doen om
voor ieder afzonderlijk absolute, dwingende evidentie te verwekken ? Wat Christus bracht is op de eerste plaats geen
« verklaring » van het levensraadsel, wel een « oplossing ». En
(1) Cfr een breedvoerige uiteenzetting van deze opwerping met het
antwoord daarop in het artikel van P. M. Claeys-Boillaaert, S.J., Raisons
personnelles de eroire, Nouvelle Revue Théologique, Februari 1933,
pag. 117440.
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deze oplossing ligt niet alleen en zelfs niet voornamelijk in het
verstand als zoodanig, maar om gevat te worden eischt zij een
totale levenshouding. Gods woord is eerst en vooral leven, dan
pas waarheid. En het leven is meer dan datgene wat het
verstand ervan vatten kan, dat blijkt op het oogenblik ook
reeds zeer duidelijk uit de bevindingen van de moderne biologie.
En in een ontzaglijk veel hoogere mate is dat waar wanneer
het gaat over de volheid van het leven zooals dit door de genade
wordt geschonken. De geloofswaarheden, ofschoon zij een wezenlijke verrijking zijn van het verstand, zijn niet een zuiver
passief ondergaan, een lijdelijk ontvangen van een kant-en-klaar
afgewerkt stelsel, maar zij eischen, om in haar volheid te
worden gevat, daarenboven en daarbuiten ook het «zich geven»
van den geest. Trouwens geen enkele kendaad is louter passief.
Het menschelijk verstand, wanneer het een ander voorwerp
« wordt » (kennen is «worden») deelt het ook tegelijk zijn
eigen aard aan het gekende voorwerp mede, in een en dezelfde
daad wordt het het andere en wordt het zich zelf, ontvangt
het en geeft het zichzelf. En dit is des te meer het geval bij
het godsdienstig kennen daar dit geen speculatieve, naakt
verstandelijke waarheid voorhoudt, maar een waarheid die
tevens verplicht tot de daad, een waarheid die tevens liefde is,
een spontane ontplooiing na aanvaarding, een actieve sublim.eering van ons leven in het goddelijke. M.a.w. het kennen van
, het geloof, het « weten » in zijn volste waarde is slechts mogelijk wanneer het voorwerp van deze kennis ook bemind wordt.
« Men leert slechts kennen wat men bemint » zei Goethe, daarin
het « res tantum cognoscitur in quantum diligitur » van den
H. Augustinus vertolkend.
En hierin ligt nu juist, lijkt me, de totale onverzoenbaarheid
van de beide kenwijzen die tegenover elkander worden gesteld,
die van de wetenschap, of liever de zuivere analytische kennis,
die de zaken uit haar verband rukt om ze te ontleden, die het
leven doodt om het bestudeeren, en de totale dynamische kennis
die eigen is aan het geloof. Niet een gebrek aan waarheid is
het dat de twijfelende geleerde, de teleurgestelde wetenschapsmentaliteit ondervindt wanneer zij met haar eigen methodes
het geloof wil analyseeren, maar een gebrek aan liefde tot de
waarheid zooals zij is in haar composiete werkelijkheid. En
zoo is het m.i. ook verklaarbaar dat iemand met de beste
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bedoeling en de grootst mogelijke eerlijkheid zijn geloof verwerpt omdat het voor hem niet de z.g. wetenschappelijke controleerbaarheid bezit die hij ervan zou verwachten, echter ten
onrechte vergetend dat elke levenswaarheid ten slotte veel
grooter is dan haar « wetenschappelijke » controleerbaarheid
in dezen zin. Door een of andere niet rationeele invloed, door
een onbewuste neiging, gevoels-reactie of psychische verbittering, die niet door de controle van het verstand passeerde, kan
de liefde tot het geloofsobject worden verminderd of zelfs
geheel uitgedoofd en daardoor het verstand zelf verhinderd de
volle waarheid te zien. Voorzoover het verstand zijn activiteiten
nagaat, zijn objecten ontleedt, vindt het in zichzelf niets anders
dan logica, rechtschapenheid en onaantastbare objectiviteit,
maar ondertusschen ging een van die wondervolle « inponderabilia », van die kostbare onmeetbare en onweegbare, delicate
elementen van onze psyche verloren die bewijzen dat de mensch
niet alleen leeft van brood, en ook niet alleen van wetenschappelijke waarheid, maar vooral « van alle woord dat komt uit
den mond Gods ». Zoo komt het dat geleerden die door geen
enkele discussie geraakt worden, zich geven voor de heldhaftige toewijding van een zustertje der armen, of een daad van
zuivere en onbaatzuchtige broederlijke liefde.
Besluit.
De conclusie van deze enkele beschouwingen weze dat ieder
van ons zich meer en meer bewust worde van de verantwoordelijkheid die hij draagt. Wat Pius XI zegde tot Kardinaal
Verdier : «il n'est plus permis à qui que ce soit d'être médiocre»
is wellicht nog meer dan elders waar in Vlaanderen voor elk
katholiek intellectueel, hij weze leek of priester. Deze verantwoordelijkheid ligt — voor beiden — op de eerste plaats
in het volledig uitwerken in zichzelf en voor zichzelf, van hun
geestelijke geloofsverantwoording. Dat zij, niet tevreden met
schoolsche voorstellingen, boekengeleerdheid of traditioneele
gewoonten, zich — als het moet zelfs in zwoegen en lijden, het
is de moeite waard — opmaken tot een diep-persoonlijk bezit
zoowel inzake verstandelijke motiveering, als vooral van organisch-totaal inzicht in onze geheele levenswaarheid die grooter
is dan wijzelf en waaraan wij ons overgeven met liefdevollen
schroom, met eerbied en ontzag, omdat zij onze grootste rijkdom is en wij daarin pas volledig ons zelven worden.
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Joodse godsdienstige Eenheid?
door E. P. CONSTANTINUS
« L'unité d'Israël ! Paradoxe, dira-t-on,
N'est-elle pas perdue sans retour ? »
J. weili. Le Judaisme. (1)

« Israels eenheid ! Ondanks geschillen, ondanks ongelijkheid in levensomstandigheden en kultuur, ondanks verscheidenheid van ethnische invloeden, van klimaat en van geographische
ligging, ondanks het ontstaan van enige sekten, is de eenheid
van Israel tot in onze moderne tijden bijna ongeschonden bewaard gebleven in heel het Jodendom », aldus Rabbijn J.
%Hl. (2)
De eerwaarde schrijver wijst dan op de Sephardische en
Azkenazische Joden in hun verschillende groeperingen, op
Poolse, Afrikaanse, Yemenietische Joden met hun eigen gebruiken en riten. En wij kunnen het met hem eens zijn, dat,
zó opgezet, de kleinere, accidentele verschillen nog niet de
wezenlijke eenheid van het Jodendom behoeven te raken,
rassisch, nationaal, wettelijk, moreel, dogmatisch. Om dit door
een enkel voorbeeld te verduidelijken : De Sephardische of
Portugese Joden volgen niet de verschilpunten, waarin Renpa
(Rabbijn Mozes Isserles) in zijn Mappa (Tafelkleed) , of Hagadoth d.w.z. aantekeningen op de Sjoelchan Aroeg van Jozef
Karo (j 1575 te Safet) , van dezen schrijver afwijkt. Doch dit
rituele verschil tussen Portugese en Hoogduitse Joden (Azkennazische) betreft maar kleine accidentele onderdelen speciaal
op liturgisch gebied. (3)
-

(1) Paris, 1931. P. 225.
(2) T. a p. P. 224.
(3) Zie hierover o. a. S. Ph. de Vries, Joodsche Riten en Symbolen.
Zutphen, 1927. Blz. 292.
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Maar de moderne geestesstromingen beschouwend, die het
Jodendom meesleuren, vraagt J. Weili zich af : « Israels eenheid ! Een paradox, zal men zeggen. Is deze eenheid niet
onherroepelijk verloren ? Is de scheiding niet onherstelbaar
vooral tussen Joden van religie en Joden van natie ? Ongetwijfeld, tenzij de werkelijkheid voortdurend zulke diepe scheidingen logenstraft, — tenzij, zoals men reeds heeft kunnen zien,
de uiterste en meest onverdraagzame meningen zich langzamerhand bezinnen, uit vrees, zich eenmaal te zien uitgesloten
van de vitale kracht en de grote stroming van het Jodendom ».
Ondanks alle geschillen en verschillen ziet menig Joodse
schrijver het blijvende karakter van een Joodse « eenheid »,
die « in het verleden analoge opposities weer samenbracht »,
« een min of meer stabiel evenwicht tussen contrasterende doch
elkaar aanvullende strevingen ».
Niet allen evenwel bezien aldus de krisis binnen het Jodendom. Er zijn andere Joden, die wel degelijk spreken van een
« bedreiging van binnen uit ». (4) Zo schrijft J. Kreppel in
zijn monumentaal werk over het hedendaagse Jodendom (tot
1925) , wanneer hij de met M. Mendelsohn aangevangen Reformbeweging bespreekt : « Deze bedreigde voor het eerst sinds
vele eeuwen het bestaan van het Jodendom... Vandaar kan
men de vertwijfelde strijd van de kant der Wetgetrouwe Joden
tegen de Reformpogingen verklaren. Inderdaad heeft de Reform
aan het Jodendom van het Westen diepe wonden toegebracht
en heeft hij nadien geleid tot massa-afval », minstens in zover
door de kulturele wijsgerige emancipatie tot de Duitse subjectivistische wijsbegeerte van die tijd de Joodse godsdienst tot
philosophie werd verlaagd. Scherp en raak is dan ook het
woord van Heinrich Heine, in de eerste dagen van de Duitse
assimilatie der Joden gesproken over de Berlijnse theekransjes :
« Die Gott und Welt und was sie selbst bedeuten
» Begriffen gleich mit Hegelschem Verstand. »
Van de socialistisch en communistisch gezinde arbeiders verklaart Kreppel verder, « dat deze in den regel vreemd, soms
vijandig staan tegenover het godsdienstige Jodendom ». (5)
(4) J. Kreppel. Juden und Judentum von heute. Ziirich, Wien, Leipzig
1925. S. 581 vg.
(5) T. a. p. S. 585.
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Met Oscar de Férenzy (6) ware het dan ook juister, te
spreken over « Judaisés » en « Déjudaisés », in plaats van een
Joodse eenheid, tenzij men het toch al zo ontbrandbare antisemitisme nog sneller wil aanwakkeren. Wil men desondanks
toch met Rabbijn J. Weill in alles een eenheid blijven zien, dan
zal men zijn toevlucht moeten nemen tot vage, wankele, zeer
bedenkelijke gronden.
Het kan in verband met deze aktuele kwestie, nl. enerzijds
van een niet te ontkennen eenheidsstreven, anderzijds van een
niet te overbruggen ideeëntegenstelling binnen het Jodendom,
nuttig zijn op de volgende twee punten onze aandacht te
vestigen :
De Joodse eenheid,
De Joodse verdeeldheid.
I. De Joodse eenheid.

In meerdere artikelen, o.a. in Apologetisch Leven over
4( Arische en Semietische Rassenwaan » (7) is aangetoond, dat
men deze eenheid veelal rassisch ziet, — dat meerderen op dit
Joods rassisme een zeker superioriteitsgevoel opbouwden, —
en, heel bizonder, dat vóór de Arische rassenwaan in datzelfde
Duitsland meerdere vooraanstaande Joden, voornamelijk uit het
wijsgerige Renaissance-Jodendom, vanaf Semietisch standpunt
dezelfde princiepen verkondigden welke thans de Nordische
Ariërs van hun standpunt uit verkondigen.
Op rassische grondslagen een volkseenheid opbouwen zal vrij
moeilijk zijn, gelet op de wankele gronden der raszuiverheid ; —
het zal een bedenkelijke opbouw zijn, omdat men de raseigenschappen heel gemakkelijk gaat overschatten in de beoordeling
der mensenwaarde, zoals heden maar al te zeer blijkt, — en
het zal verderfelijk worden, wanneer men daaruit de superioriteit van een bepaald ras boven de andere rassen afleidt.
Een Joodse eenheid willen gronden op Joodse eigenschappen,
vooral wanneer daarmee de Joodse voortreffelijkheid moest
vaststaan, is voor Joden en niet-Joden zeer nadelig geweest,

(6) La juste Parole. N° 7. Febr. 1937. P. 1-5.
(7) Jg. XIII. N° 1. Oct. 1936. Blz. 1-8. Ook in mijn boek Schaduwen
en Licht. Antwerpen, 1938. Blz. 117 vg.
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Anders zou het zijn, indien men de eenheid zocht in louter
godsdienstige richting, maar dan ook onverbiddelijk vasthield
aan de onveranderlijke normen op het gebied van geloof en
zeden vooral. Anders zal de eenheid gezocht moeten warden
in enige algemene vaagheden op dogmatisch gebied, of zal
men de dogmatische verschillen moeten omzeilen door een
zekere eenheid in de Wetsmoraal als eerste en voornaamste eis
te stellen. Aan beide eisen zitten grote gevaren vast, omdat
zowel de vage eenheid dogmatisch, of een minimale Wetseenheid moreel, de ondergang insluit van het ware godsdienstige
leven. Toch zagen wij, hoe Julien Weill zich troost met deze
vage eenstemmigheid, en dat Kreppel met zekere vreugde wijst
op een punt van Wetseenheid, wanneer hij schrijft : « Het feit,
dat het gros Joodse arbeiders in Polen de Sabbathrust bewaart,
is opvallend ».
Nu was 't zelfs in het orthodoxe Jodendom, zowel als in de
orthodoxie van de Islam, mogelijk, bij de meest minutieuze
wilsbepalingen van Wet en Talmoed, en van Koran en Soenna,
door verklaringen der Wetgeleerden van de Rabbijnscholen, of
der Islamietische Rechtsgeleerden (Oelama) , moefti en Kadi,
de woorden van de Wet en de Talmoed, van de Koran en de
Soenna ongeschonden te laten en toch op een en dezelfde tekst
een variërende praktijk te gronden. (8) Onderling verschillende praktijken konden zich daar zelfs beroepen op één en
dezelfde vrij gedetailleerde bepaling.
Meestal echter zijn de verschillen groter dan de varianten
binnen de orthodoxie, en volstaat men niet meer met een
beroep op de afwijkende meningen der orthodoxe verklaarders.
Wanneer, ondanks de meest diepgaande verschillen het gros
der Joodse schrijvers, ook der meest orthodoxe, in het Jodendom
een bepaalde godsdienstige eenheid blijven zien, zozeer zelfs
dat men spreekt van de « godsdienst » der totaal verwereldlijkte Joden, (9) kan dit onmogelijk geschieden, zonder dat
men de Joods-traditionele opvatting van « godsdienst » prijsgeeft en dit begrip feitelijk van zijn inhoud ontdoet.
(8) Zie o. a. Tjjdschr. v. Zielk. en Opv. leer. Jg. 1930 ; afl. I. « Het
Semietische Element in Jodendom en Islam ». Blz. 28-47.
(9) Aldus o. a. Rabbijn Max Wiener in Der Jude. Berlin, Mei 1927.
S. 10-16. « Mularisierte Religion ».
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Wij zien dan ook het Jodendom volledig akkoord gaan met
een parallele opvatting in het meest vrijzinnige Protestantisme,
waar men de objectieve geloofsfaktor óf loochent, óf geheel
uitschakelt en de godsdienst grondt op het subjectieve geloof
der religieuze ervaring. Wat men onder deze religieuze ervaring
verstaat, wordt ons duidelijk uit de wijsbegeerte, waarop het
moderne Jodendom parallel met het moderne vrijzinnige Protestantisme zijn religie opbouwt.
Het is een feit, dat voor zeer velen in het moderne Jodendom
Kant en de na-Kantianen, vooral het Idealisme, de wijsgerige
richting en de daarop gebouwde levensbeschouwing bepalen.
Daaruit volgt, dat men in die kringen alles wat buiten de
ervaring ligt, als ontoegankelijk gebied verklaart voor het
menselijk denken. Hiermee valt de natuurlijke Godskennis en
't geloof aan een Godsopenbaring, welke uitgaat van een buiten
de ervaring liggend beginsel. Niet door abstractie derhalve,
noch door redenering, noch door belijdenis van geloofswaarheden wordt het godsdienstig leven opgewekt en gevoed, maar
« door een onmiddellijk ervaren van God door middel van het
religieuze gevoel » — door een gemoedsstemming, die onafhankelijk is van verstandelijke faktoren en dus ook onafhankelijk
van de Gods-«gedachte». Onmiddellijk komt deze ervaring uit
de diepte der mensenziel op, van het onderbewustzijn naar het
*

bewustzijn (James) , zodat de subconscientie de bodem is, waarin de religie wortelt. Door deze gevoelsleer als essentie der

religie te verklaren tracht men de verschillende godsdienstige
stromingen te brengen in één bedding van het religieuze
sentiment.
In het vrijzinnige Protestantisme spreekt men van een
« christelijke » eenheid dezer subjectieve stromingen, in zover
en omdat men aan de H. Schrift wel geen dogmatische, maar
paedagogische waarde toekent in het wakker roepen van het
religieuze gevoel uit het onderbewustzijn; vandaar het nut van
preek en liturgisch gezang ; — en ook in zover Christus en zijn
leer het krachtigst opwekken tot die religieuze stemming.
In het moderne Jodendom is de eenheidsformule op subjectieve grondslag eveneens heel gemakkelijk te vinden, wanneer
men de verschillende richtingen als even zoveel verantwoorde
uitingen beschouwt op subjectieve formuleringen van het
Joodse religieuze sentiment. Het toetsen immers dezer uitingen
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aan objectieve normen gaat buiten en boven de ervaring.
Wat dan ook op objectieve, blijvende ethische, godsdienstige
beginselen is opgebouwd, is voor deze richtingen een waanidee.
Christus is, zoals M. Buber verklaart, « de gegeven Godszoon,
de gegeven Verlosser », en als « gegeven » strijdt dit met « de
oneindige evolutie van God in den mens » ; Max Brod leert, dat
de « genade Gods in en door Christus het rythme der zelfverwerkelijking verstoort » ; Rosenzweig, en ook Baeck getuigen,
dat het hopen op Christus de inkeer in zichzelf en dus de
onmiddellijke Goddelijkheid van het eigen leven verbreekt;
Cohen tenslotte houdt, dat de huldiging van Christus, als Ideaal,
de fixering insluit van een voorbije geschiedkundige periode,
wat strijdt met het eeuwig voortschrijdende leven der mensengeschiedenis.
Geloofswaarheden en zelfs wettelijke bepalingen hebben dus
zeer bijkomstige en betrekkelijke waarde, voor zover ze nl.
vrome gemoedsstemmingen zijn, in formules neergelegd. Even
wisselend echter als de gemoedsstemming zelf is, is haar geformuleerde uiting. Geen absolute, voor allen of altijd geldende
dogma's derhalve. Een dogmaloze atheïst met religieuze ervaring staat boven een dogmatisch gelovige zonder dit pieuze,
religieuze gevoel. Het zogenaamde dogmatische geloof is hoogstens een accidentele aanvulling van de essentieel noodzakelijke
gemoedservaring. Naar deze opvatting sprak H. B. Kleerekoper
over de godsdienst als « sfeer », als stemming. (10) Ook de
Jood S. Lehmann (11) schrijft in deze zin : « De God van het
hedendaagse Jodendom is, zoals elke God, eenmaal ontstaan
uit het innig beleven van 's mensen verbondenheid met hemel
en aarde. Uit dit oer-beleven ontvangt het vrome Jodendom
ook heden nog langs onderaardse weg zijn stuwende kracht.
Houdt die beweging eenmaal op, splijt de continuïteit der overlevering, omdat de tijd tussen de oorspronkelijke beleving en
het heden te lang werd en omdat de huidige tijd niet geschikt
is om als nieuwe bron zijn werking te verrichten, dan kan wellicht geen andere kracht het hart van dit godsdienstig leven
weer aan 't kloppen brengen, dan de kracht van dit oer-beleven
zelf. »
(10) Het Volk. 5 Mei, 1934.
(11) Der Jude. Mrt. 1928. S. 66.
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Rabbijn Max Wiener wijst uitdrukkelijk op de dogma's als
symbolen der Joodse gevoelsreligie « Er bestaat geen eigen
inhoud van het godsdienstige, dat men onder woorden kan
brengen. Die inhoud moet men uit de volheid van de ervaren
werkelijke wereld te voorschijn halen, teneinde die functie te
voeden, welke aan het beleven der hoogste waarden wijding
geeft, doordat ze deze gebruikt als symbolische uitdrukking
van het in zich onbegrijpelijke, altijd raadselachtige wezen van
God. Alle godsdienst wil een openbaring zijn van het transcendente ; doch alles wat transcendent is, moet zijn uitwerking
en vervulling hebben in de inhoud van het leven, dat binnen
de ervaring ligt. » (12)
In dit subjectivistische eenheidssysteem is natuurlijk de
moderne subjectieve wijsbegeerte van Kant, Hegel, Fichte e.a.
volkomen op haar plaats. Geen wonder, dat zeer veel Joden,
bizonder van het Renaissance-Jodendom, zich duidelijk uitspreken èn voor de religieuze ervaring, èn voor dit wijsgerig
subjectivisme. (13) Onder bloemrijke taal en in orthodox
klinkende uitdrukkingen wordt dit subjectivisme verkondigd.
Buber's wereldbeschouwing is in kern niets dan het zuiverste
Panlogisme met hoogstens een dualisme in de dialectiek der
ideeën « Ich und Du ». Het is de denkende mens, die zich een
(gedachte) wereld schept en dus wordt tot een scheppendschepsel ; even subjectief als de menselijke idee is, is de idee
« God » en deze idee is slechts in gedachte (als « Du ») van
het denkende subject (het « Ich ») onderscheiden. (14) Met
hem stemt Max Brod overeen in Heidentum, Christentum,
Judentum. (15) Neo-Kantiaan is Herm. Cohen, wanneer hij in
zijn werken (16) het wezen van God en het wezen der religie
vereenzelvigt met de volkomenste mensenidee ; de mens is Godgenetisch, en godsdienst is een ideeëncultus.
(12) Der Jude. Mei, 1927. S. 11 vg.
(13) Tijdschr. v. Zielk. en Opv. leer. Jg. 1939. « Subjectivisme en
Antisemitisme ». Blz. 90-104.
(14) Over zijn Panlogisme a. a. De Legende van den Baalsjem.
Zutphen, 1927 ; over zijn dialectiek in Ich und Du. Leipzig, 1921.
(15) Winchen, 1921.
(16) Der Begrif der Religion. Giessen, 1915 ; Die Religion der Vernunft.
Leipzig, 1919.
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Leo Baeck volgt Hegels Idealisme in das Wesen des Judentums (17) , wanneer God het ideaal genoemd wordt, de idee
der immanente menselijke spanning, in zover de mens van het
gedachte « Ik » overspringt op een gedacht « Al », welke beide
slechts werkelijk zijn en één, voor zover ze aanwezig zijn in,
het denkende subject. Vandaar verklaart L. Baeck uitdrukkelijk het verantwoorde van elk Joods denken in elke tijd, in
iedere Joodse persoon : « Iedere tijd verwierf zijn eigen Bijbel. »
Aldus zijn alle Joodse « denkers » grondleggers van het Jodendom, niet alleen de oude profeten en de Talmoedisten, maar
meer nog de latere denkers : Philo, Maimonides, Spinoza, Karl
Marx, Einstein, de moderne Monisten, Pantheisten, Panlogisten
(vooral).
In deze geest verheerlijkt Prof. Pos (18) de moderne Joodse
subjectivistische streving : « De transcendente Godsvoorstelling van het oude Jodendom heeft de starheid afgelegd, die
overeen kwam met de afgeslotenheid van het uitverkoren volk.
De God der Joden is de God der mensheid geworden. Hij wordt
niet gediend in tempels met gebed en offerande. Hij is niet
van de wereld gescheiden, maar draagt deze in zich. Nadat bij
Mozes en Philo God gesteld is als de verhevene, en bij Spinoza
als de ware werkelijkheid der wereld, is hij in de humane
kultuur tot symbool der transcendentie in alle arbeid der
mensen geworden. Hij is de geest der wereld als het nooit
vervulde, te boven gaande ideaal van volkomen kennis, van
zuiver handelen, van volmaakte schoonheid, dat wat aan de
hoogste strevingen der mensen zin en richting geeft .. . In.
wetenschap, samenleving, kunst, verwerkelijkt zich de aanbidding van den tegenwoordigen mens. De ernst der religie is
overgegaan in een besef van een onuitputtelijke verwerkelijking
van de geest op aarde. »
De gewenste eenheid is bereikt door het subjectivisme en
« het denken ».
In niets verschilt dit subjectivisme bij het moderne Jodendom en het moderne vrijzinnige Protestantisme, dan dat men
het bij Joden meer naar Joodse zijde trekt.
(17) Frankf. a. M. 1924.
(18) Antisemitisme en Jodendom. Arnhem, 1939. Artikel « De Joodse
geest en het denken ». Blz. 130-147.
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Maurice Lazare schrijft o.a. in L'Etique du Judaisme (19) :
« Het grootste voordeel van de formuul, welke Kant geeft aan
de categorische imperatief van de moraal, zetelt in deze absolute universaliteit der Wet : Handel zó, dat ge het grondbeginsel van uw daad tot algemene wet zoudt willen verklaren. » Hugo Bergmann verheerlijkt het « Joodse » Fichtelsme
in een artikel « Begrif und Wirklichkeit ; een Zeitfrag zur
Philosophie Martin Bubers und J. G. Fichtes » (20) : « De
oude voorstelling van de wereld vóór Kant geloofde, dat er
een wereld der dingen bestond, onafhankelijk van het Ik. Kant
heeft dit vooroordeel vernietigd. De arbeid van den Marburgsen
Neo-Kantiaan Hermann Cohen en van zijn leerlingen heeft uitdrukkelijk aangetoond, hoezeer het wereldbeeld — als beeld
van den gewonen mens, of van de natuurwetenschap, welke
het eerste slechts verder ontwikkelt — door den mens geschapen is » (21)
Dat zelfs de « religieus gestemde » atheïst bij deze verklaring
van « religie als religieuze ervaring » een plaatsje vindt in de
wereld der godsdienstigen, werd reeds vermeld, en wordt van
Joodse zijde ook duidelijk toegegeven.
Rabbijn Dr. Max Wiener, dien we boven reeds vermeldden,
spreekt in een studie over « Skularisierte Religion » (22)
van de « Eigenkraft und Autarkie des religikisen Instinktes »
als « die Hauptsache von seiten ihrer Wesens » ; dit religieuze
instinkt leidde meerderen tot een secularisering van de godsdienst maar toch met 't behoud van een vroom, pieus gevoel,
of een « binnenwereldse », ascetische stemming, tot een naar
de wereld gerichte, in de wereld belangstellende energie. (23)
« De moderne Jood, zegt hij in verband hiermee, de moderne,
ongelovige Jood heeft de Wet losgelaten. De hele Wet ? Neen .. .
de moderne Jood heeft . . . slechts het binnen de Wet gelegen
Rationalisme voortgezet, dat profeten en psalmdichters het
offer liet verwerpen, en dat hun leven opbouwde op de hartstochtelijk onderhouden geboden van gerechtigheid en mensenliefde. Wat de Joodse socialisten en revolutionnairen het leven
(19) Bij E. Fleg. Antologie juive. II. Paris, 1923. P. 204.
(20) Der Jude. Sonderheft zu M. Bubers 50. Geburtstag. Mrt. 1928.
(21) Cursivering van H .Bergmann.
(22) T. a. p. S. 10-16.
(23) T. a. p. S. 13.
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der (Duitse) arbeiders aangaat ? Het gevoel voor billijkheid
en recht, voor mensenwaarde en broederlijkheid » . Ook dat
is religie, en wel een typisch Joodse. « Het Oude Testament,
zo vervolgt hij, heeft de leer uitgevonden, dat men God absolute
gehoorzaamheid verschuldigd is in het opvolgen van zijn wil,
neergelegd in de Wet ; daardoor is het tot een verbeeld geworden van alle godsdienstige hartstochtelijkheid. De vorm, die
daarin ligt, is nooit vernietigd ; deze werd veeleer tot type van
den Joodsen mens. Wij zien die vorm ook nog daar, waar deze
al sinds lang van alle oorspronkelijke Wetinhoud is ontdaan :
de wilskracht van den bijbelsen God wordt nog voortgezet in
de laatste ongelovig geworden nakomelingen van het bijbelse
volk. »
Aldus is Marx en Liebknecht, Blum e.a. de plaats verzekerd
binnen het Jodendom, als religieuze eenheid, naast Israels profeten en psalmdichters.
Het woord « religie » als samenvatting van alle pieus, religieus, vroom gevoel, als ervaring van het goddelijke in ons,
zowel als van het menselijk charitatieve, brengt de meest uiteenlopende contraire en contradictorische richtingen samen.
Aldus kan men in het Jodendom een « godsdienstige eenheid »
zien, en wordt het door meerderen gezien als een eenheid, op
grond van wat de Joodse mens « religieus ervaart », of, volgens
Dr. Pos, omdat « God in de humane kultuur tot symbool der
transcendentie in alle arbeid der mensen is geworden », « door
het besef van een onuitputtelijke verwerkelijking van de geest
op aarde. »
II. De Joodse verdeeldheid.

Het zal onnodig zijn in den brede na te gaan, dat het Jodendom zijn religieuze eenheid feitelijk noch consolideren, noch
bewijzen kan door algemeenheden, vaagheden en minimale
eisen omtrent de inhoud van het begrip « religie » ; feitelijk
leidt het subjectivisme tot algehele Godsonttroning en plaatst
het niet God, maar den denkenden mens in het middelpunt van
het heelal. Alle objectieve normen verliezen hun betekenis als
bindende geloof s- en moraalbeginselen ; hoogstens zijn het
« wegen », die een bepaald denken hielpen of nog helpen bij
zijn ontwikkelingsgang, veelal ook, volgens deze modernen, ten
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zeerste belemmerden en belemmeren ; elke volgende generatie,
elk nieuw individu staat voor zijn eigen persoonlijke denktaak
en voor de individuele vertolking van zijn eigen religieuze
ervaring.
Zodra men de Joodse richtingen toetst aan objectieve nor
men, zal deze Joodse eenheid een staalkaart blijken van de
meest contraire en contradictorische levensrichtingen en een
triest beeld vertonen van de gespletenheid van het oorspronkelijke Volk Gods op ethisch, godsdienstig gebied.
Eén punt zouden we wensen uit te zonderen en wel de Joodse
eenheid inzake het naturalisme, een zeker Pelagianisme inzake
's mensen einddoel en de middelen, die daartoe leiden. Eenstemmig is men in het Jodendom met betrekking tot de looche
ning der genade in haar strikt bovennatuurlijke betekenis volgens katholieke opvatting. Het 0. T. alleen geeft daarvan geen
volledige, klare omschrijving, ook niet van de verheffing tot
een strikt bovennatuurlijke heilsstaat, van een val daaruit, van
de aard der erfzonde en van de omvang der Messiaanse verlossing. Doch in de volle aanvaarding van het 0. T. aanvaardde
men tevens de daarin « verborgen » waarheden en aldus kon
Israel zalig worden door de impliciete aanvaarding der genadeen verlossingsleer. Sinds evenwel de rede een onbescheiden
woord ging meespreken en de eerbied verloor voor deze impliciete geheimen, voor de verborgenheden der Godsopenbaring,
ging men een stap omlaag, door de Wet alleen te aanvaarden
en de genade, in bovengenoemde zin, uitdrukkelijk uit te sluiten.
Heel bizonder ontstond de tegenstelling, in de tijden van de
opkomst en verbreiding van het Christendom, door deze formulering « Alleen de Wet », tegenover « de genade ». Met de
Wetcentralisatie kwam tevens de proclamatie der louter menselijke inspanning als voldoende middel voor de algehele vervulling van Gods wil. « Heel het Jodendom gaat bewust uit
van het geloof, dat de mens de kracht tot het goede in zich
draagt, — dat God in hem de kracht heeft neergelegd, met
zijn wil en met zijn kunnen het goede na te streven, dat hij
daartoe wel het Godsgebod nodig heeft, nl. om hem de weg
te tonen, maar dat hij daarvoor niet een onmiddellijke, voortdurende goddelijke inwerking behoeft » ; aldus Rabb. M. Dienermann, die door deze laatste woorden alle strikt bovennatuur
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lijke genadehulp wil uitsluiten, als zou deze « de zelfstandigheid van den morelen persoon opheffen ». (24) In dit stadium
is het Jodendom vervallen tot een Pelagiaanse, naturalistische
Wetsreligie tegenover het Katholicisme, dat een bovennatuurlijke genadereligie is. Een derde stap was, — niet echter van
alle, maar van veel Joden —, dat men meer en meer ook de
Wet, geheel of gedeeltelijk ging prijsgeven, of haar blijvende
bindende waarde ging ondermijnen, wat geschiedde door het
rationalisme, subjectivisme en radicalisme, waardoor de Joodse
wegen objectief vèr uiteengaan, tenzij met behoud van één
grondgedachte, waarin we een Joodse eenheid kunnen blijven
zien : « De mens behoeft geen bovennatuurlijke genade ; de
kracht van het goede vindt hij uitsluitend in zichzelf. »
Het is opvallend, dat alle Joodse schrijvers deze menselijke
zelfgenoegzaamheid (als uitsluiting der bovennatuurlijke Gods
hulp) zo energisch naar voren schuiven, zonder daarin « het »
enige eenheidsprinciep te zien.
Voor al het overige is de eenheid, jammer genoeg, hééi vèr
te zoeken. Ware die eenheid zo klaar als de harmonische gebondenheid van het Katholicisme, dan zou men van Joodse
zijde geen klachten horen, zoals deze van Erich Hirzberg in zijn
artikel « Von jiidischem Lehrertum in unseren Zeit » : (25)
Hoeveel vaders kunnen nog op Joodse vragen van hun kinderen een bevredigend antwoord geven ? Men moet er niet over
verwonderd staan, dat juist nadenkende jongelui — en hierin is
zeker de Joodse jeugd niet misdeeld — over de volgende dingen
allereerst komen vragen : Over God, de Thora, het veelzeggende
begrip, Jodendom, over den Joodsen mens, het Joodse volk,
over de toekomst van onze godsdienst en ons volk .. . Wie zal
dan waarlijk de onfeilbare waarheid tonen . . . ? » En dan wijst
hij op Joodse jongelui, die stilzwijgend de oude leer aanvaarden
om ze verder door het leven mee te dragen ; maar ook op jonge
mensen, die zich daartegen verzetten, — die eerst zelf willen
strijden voor een geloofs-bezit en ernaar willen zoeken. « Alwie
onderricht geeft in de Joodse godsdienst, vervolgt hij, moet er
(24) Zie de artikelen « Opgang of Neergang » in de Bazuin van 22
en 29 Dec. 1939, welke dit vraagstuk uitvoerig behandelen.
(25) Der Jude. Mrt. 1928. S. 70.
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zich diep van bewust zijn, dat hij iets leert, wat vreemd is aan
de geest van onze tijd . . . Echte godsdienstigheid . . . is bij een
onbevooroordeelde beschouwing, met uitzondering van streng
orthodoxe gezindheid, maar heel zelden meer, en zeker niet in
onze kerkachtige Synagoogbouwwerken te vinden. Innige overgave aan God is voor den geciviliseerden Europeaan eigenlijk
overbodig geworden. Deze indrukken stormen op den jongen
mens los en zelfs de jonge Jood in zijn bizonder krachtig
intellektueel denken zal zeer gehinderd worden op zijn weg tot
godsdienstige omkeer . . . »
Ondanks alle verkondigde eenheid binnen het Jodendom
vindt men, niet zelden binnen de intieme kring van het éne
gezin, de meest uiteenlopende richtingen, godsdienstig, wijsgerig, politiek. De ouderen zijn in den regel meer orthodox
dan de jongeren ; er zijn gezinnen, waar men elk individueel
zijn heel eigen richting laat volgen, als men er onderling maar
niet over spreekt, om niet de huiselijke eenheid te storen en
als men zich maar houdt aan de algemene regelen van het
ordelijke huiselijke leven. De toon, die in deze gezinnen hangt,
is de toon van het indifferentisme aangaande de meest principiële vragen, en over een zo belangrijk punt als godsdienst,
wordt nooit een woord gerept. Ook deze praktijk zal de indruk
wekken van een zekere eenheid, doch nader bezien, de grootste
verdeeldheid der geesten blijken te omvatten in de belangrijkste vraagstukken.
Ook het feit, dat een betrekkelijk groot percentage Joden
in Nederland officieel als « orthodox » staat aangegeven, is
volstrekt nog geen bewijs ener orthodoxe geloofseenheid, zoals
die in de opgave als « Katholiek », met de vastomlijnde geloofs-, zeden- en genadeleer, tot uiting komt. De officieel aangegeven orthodoxie is vaak niet meer dan een bepaalde uiterlijke band met officiële instanties van het Jodendom, zonder
dat daardoor de geloofseenheid of de eenheid in Wetspraktijk
dezer orthodoxen is gewaarborgd. Men kan — mèt deze uiterlijke orthodoxie — verschillen in onderlinge Wetsobservantie,
in wijsgerige levensopvattingen, welke het zelfs mogelijk maken aan de orthodoxe formules een heel « erledigte » inhoud
te geven. Zo zijn er orthodoxe Talmoedisten naast orthodoxe
vrijzinnigen, orthodoxen, welke voorstanders zijn van een
objectief geloof als Godsopenbaring vervat in het O.T., en
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orthodoxen, die het objectief geloof feitelijk of systematisch
uitschakelen, orthodoxen, die werkelijk Godgeloovig zijn,
en orthodoxen, die monist, pantheïst, panlogist, subjectivist zijn.
Niet zelden streven al deze totaal uiteenlopende richtingen
ernaar, om de oude, gangbare ideeënformulering te bewaren,
doch de inhoud der formules is even verschillend, als het stelsel, waarop men zijn levensbeschouwing grondt. Oppervlakkig
gezien, zou dus ook hier de gewenste eenheid aanwezig zijn ;
het is slechts een eenheid in woord, in formule, niet echter in
werkelijkheid.
Bijbels is de uitdrukking : « De mens is het evenbeeld van
God ». Voor Leo Baeck echter betekent dit, dat de denkende
mens en God beiden slechts werkelijk zijn, in zover de ideeën
« Ik » en het « Al » in het denkende subject bestaan.
Hermann Cohen behoudt de O.T. uitdrukking, dat God en
de mens een persoonlijk, individueel bestaan hebben ; doch ze
zijn dat slechts in de gedachte, doordat hij beider individualiteit panlogistisch grondt op de relatie van God tot den mens
en van den mens tot God.
Deze louter subjectieve relatie is volgens hem « de Heilige
Geest », volgens Buber « de liefde Gods », volgens Rosenzweig
« de liefdedaad », waarin mens en God elkaar ontmoeten.
De Goddelijke Persoon in de Aanbiddelijke Triniteit, de
H, Geest, die slechts uiterst vaag in het O.T. was aangeduid,
maar niet was uitgesloten, — de liefde Gods als een der verhevenste Godseigenschappen, — de liefdedaad van God in schepping en herschepping, — al deze objectief bestaande werkelijkheden worden — met behoud der oude terminologie — verlaagd tot een louter resultaat van menselijk denken. Wanneer
nu de Joodse eenheid moet herleid worden tot deze povere
klanken, woorden, formules, met het prijsgeven van hun enige,
ware inhoud, dan is die eenheid wel wat al te vèr gezocht.
Door den strikt orthodoxen Jood zouden de voorstanders
van deze subjectivistische stelsels moeten beschouwd worden
als onttroners van den O.T. God, den Eenige, den Heilige, den
Heer Tsebaoth. Toch haalt men hen als de corypheën van een
nieuwe tijd binnen en ziet men in hun arbeid een Joodse
Renaissance.
Zolang men van ethisch, godsdienstig standpunt ook déze
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richtingen nog binnen het ware religieuze Jodendom wil zien
betrokken, zal men, ondanks alle schoonklinkende frazen, ervaren, dat men de hechtste grodslagen der Joodse eenheid
ondermijnt.
Ongetwijfeld heeft, om de woorden van Prof. Pos (26) te
gebruiken, « de transcendente Gods-voorstelling van het oude
Jodendom de starheid afgelegd, die overeenkwam met de afgeslotenheid van een uitverkoren volk ». Doch het was de starheid van een granieten fondament, waarop de ethiek en de
godsdienst stonden gebouwd, als op een uitverkoren plaats,
veilig, vast, ongeschokt. Nu is het ethisch, godsdienstig geheel
een wankel gebouw geworden, omdat men de goddelijke grondslagen verving door menselijke denksystemen, die wisselen
naar personen en tijden. Daarom mist het Jodendom, ondanks
alle eenheidsstrevingen en eenheidsproclamaties, de allernoodzakelijkste eenheid, de eenheid van geloof en moraal.
Alleen op dogmatische, morele, eeuwige grondslagen (die
dus door den Eeuwige gelegd zijn) wordt een onverwoestbare
religie opgebouwd, die in haar soliditeit heenwijst naar Gods
werk en niet naar het wankele werk der mensen. In zover het
Jodendom op die eeuwige grondslagen rust, is het een soliede
eenheid, doch alleen voor hen, die daarop hun levensbeschouwing gronden. Dat Jodendom staat het dichtst bij het Katholicisme, hetwelk zelf weer voortbouwt op de onverwoestbare
beginselen van het O.T. en daarom « de Eenheid » bezit, niet in
enkele losse formules, doch in geloofs-, zeden- en genadeleer, —
een « Eenheid », die een van haar schitterende kenmerken is.

(26) Zie boven nota 18.
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De Camera obscura na honderd Jaar
door Pierre van VALKENHOFF

Er bestaat in Nederland een grote omroepvereniging, die
op sommige, door haar georganiseerde, avonden, aan het
publiek raadsels opgeeft in de volgende vorm : Ik ben geboren
in het vierde decennium der zestiende eeuw en stierf — vogelvrij verklaard — door een schot op een trap van mijn verblijf
te Delft. In mijn jonge jaren werd ik aan weelderige hoven
opgevoed, nadien vertrok ik naar het kasteel mijner voorvaderen, om tenslotte mijn taak te vinden in het bevrijden
van de lage landen bij de zee aan machtige heersershand.
Wie was ik ? Ik twijfel er niet aan of ieder zal daarop onmiddellijk een antwoord kunnen geven ; het is amusant en instructief, kortom het verenigt, naar reeds Horatius wenste, het
nuttige met het aangename. Welnu een dezer avonden beluisterende, hoorden wij ook de volgende opgave stellen : Ik werd
ongeveer honderd jaar geleden geschreven. In mijn band houd
ik een verzameling kiekjes uit de gegoede maar bekrompen.
middenstand van die tijd. Mijn opgang was geweldig, ik beleefde herdruk op herdruk en zal zelfs dit jaar andermaal
van de persen komen. Ik geef meer typen dan werkelijke
personen, en munt, naast buitengewoon scherpe opmerkingsgave, uit door meesterlijke taal. In het Nederlands luidt mijn
naam duistere kamer. Wie ben ik ?
Het zal U ongetwijfeld vreemd voorkomen, dat ik naar
waarheid daarop antwoorden moet, dat de lieve dame die
het raadsel moest oplossen . . . het antwoord schuldig bleef, ...
zelfs toen de vragensteller er nog aan toevoegde, dat de schrijver Hildebrand was en feitelijk Beets heette ! Gij zult met
mij de overtuiging delen, dat zij een uitzondering vormde,
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immers, slechts weinigen onzer kennen dit boek — de Camera
obscura — niet, reden om het eeuwfeest zijner eerste uitgave
te herdenken, reden ook om zich daarbij te bezinnen op de
qualiteiten van het geheel. Er zijn weinig boeken in onze literatuur, die als dit van hand tot hand gaan ; er zijn weinig
figuren zo bekend al Pieter Stastok, de heer en mevrouw
Kegge, Mr. Bruis of Nurks.
Het i's met boeken gelijk met mensen. De kennismaking
met sommigen verruimt niet alleen de blik, doch doet ons
alles in het werk stellen het nieuw-verworvene niet alleen
zo lang mogelijk te behouden, maar vooral altijd rond ons te
hebben. Bij een waarlijk goede vriend klopt men nooit vergeefs
aan, hij is meer dan een steun een levensgezel, en een breuk
laat dan ook een onherstelbaar verlies in ons achter. Met
boeken is dit voor een groot deel het zelfde, afgezien nog
van de omstandigheid, dat zij, in hun te aanvaarden alomtegenwoordigheid, overal aanwezig kunnen zijn, en in hun
slafelijke dienstbaarheid uitsluitend hebben te gehoorzamen.
Zo zijn er werken die ons, vanaf dat wij werkelijk konden
«lezen» niet verlaten, en een daarvan is de Camera obscura,
wel nagevolgd, maar nooit overtroffen, enig in zijn verschijnen
en onmiskenbaar bijzonder. Met een motto van Horatius —
het is geen schande geschertst, maar wel er niet bijtijds mee
opgehouden te hebben — op het titelblad, heeft het altijd de
belangstelling van meerdere lagen der Nederlandse maatschappij gehad, en al schijnt het dat in de laatste tijd de
waardering der jongsten voor dit werk minder wordt, mij
wil dit slechts voorkomen als een pauze in het rhythme der
Camera-waardering.

.

* * *

« In het kleine stadje D— werd op een donderdag in de
maand October, des namiddags omtrent één ure, de stijle
ijzeren trede neergelaten van een gele diligence, rijdende
over D— van C— tot E— vice verca, en uit dezelve daalde,
tot groote bemoddering van dengenen die hem onmiddellijk
volgde, en die niemand anders was dan zijn eigen cloak, uw
onderdanige dienaar Hildebrand. Hij had gereisd met een
bleeke dame, die het rooken had verboden en gedurig de
kronkelbochten van haar boa had zitten te verschikken, dan
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eens had gezucht, dan eens ingesluimerd was, dan eens eau
de cologne genomen, dan weer eens geslapen had, en altijddoor
leelijk was geweest. Op dezelfde bank met deze had een jong
juffertje gezeten, in een blauwen geruiten mantel niet gedoken,
het denkbeeld is te ruim, maar gestoken ; een mantel, die,
naar een langvergeten mode vatbaar was, om van achteren
te worden ingehaald door een klein lapje van dezelfde stof,
in den vorm van een soupied, op twee paarlemoeren knoopjes
uitgespannen ; dezelve juffer had een stroohoed op met blauw
gaas lint met bruine strepen, in groote lissen met stevig
soutien opgemaakt, en een hardgeel sjaaltje om den hals ».
Ziedaar het bekende begin van De Aankomst uit De Familie
Stastok, ziedaar ook het milieu waarin Hildebrand zijn lezer
voert. Hij moge beweren, dat dit reisgezelschap « volstrekt
niet pikant » was, hij zag er toch niet vanaf zijn talent te
tonen in het beschrijven van « hetzelve ». Hildebrand voelde
zich van andere constellatie ; was hij zijn omgeving niet vooruit,
hij meende er toch boven te staan, en vandaar dat hij zich —
zij het glimlachend — het recht aanmatigde, de Camera obscura
tot zijn instrument te kiezen, om daarin de : « schaduwen en
schimmen van Nadenken, Herinnering en Verbeelding »
« na te teekenen en, met ze wat bij te werken, op te kleuren,
en te groepeeren, er kleine schilderijen van te maken ». Deze
schilderijen werden soms tot lichte caricaturen, want bezat
de Leidse student die later Utrechts hoogleraar werd, niet de
natuur van den polemist, zijn uitermate beschaafd sarcasme
moest hij toch uiten. Let wel : beschaafd. Voor alles wil
Hildebrand charmant zijn, en al tekende hij een allerongunstigst portret van den allercharmantsten Van der Hoogen,
zelf speelde hij somwijlen maar al te graag de mooie rol,
zonder daarmee zo ijselijk verlegen te zijn als hij het wil doen
voorkomen. Wie redt de situatie bij het spelevaren in De Familie
Stastok ? : Hildebrand ! Wie helpt het diakenhuismannetje ? :
Hildebrand ! Wie weet handelend op te treden in De Familie
Kegge ? : Hildebrand ! Wie . . . maar genoeg ! De mensen die
op het kopje thee komen, om verder het avondje te passeren,
zijn slechts vergaderd om Hildebrand tot een even geestige
als waarheidsvolle tekening te nopen ; hij neemt het op zich
te bewijzen, dat eenvoudige genoegens ook genoegens zijn, en
om u te tonen hoe belachelijk een damesconcert eigenlijk is,
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laat hij mejuffrouw Henriette Kegge optreden in een solistengezelschap, dat op zijn zachtst uitgedrukt, slechts de trekken
van het komische en niet die van het artistieke draagt.
Zo lijkt Hildebrands natekenen soms feitelijk chargeren.
Ik wil niet beweren dat de Stastoks of de Kegge's in de
vorige eeuw niet leefden, maar ik weiger aan te nemen, dat
zij het beste deel der samenleving vormden. Hoe charmant
en neerbuigend welwillend ook, heeft Hildebrand soms zelf
iets van den nurks ; ook hij kende al de zwakke plaatsen, en
al had hij er geen vermaak aan ze beurtelings pijnlijk aan te
raken, hij kon toch niet nalaten er den lezer althans op te
wijzen. Het is op zich van weinig belang dat de heer Stastok Sr.,
zowel als zijn huis, van een vroeger eeuw was, doch de beminnelijke. gast stelt er prijs op, dat overal en ten allen tijde,
in allerlei trekjes, te doen uitkomen. Met nadruk wordt er
de aandacht op gevestigd, dat hij behoorde tot de mensen
« die hun zaken aan kant gedaan hebben en, het uitzicht op
verdere winsten opgevende, zich met een vrij aardig inkomen
een onverzettelijken afkeer van stoommachines, en de Haarlemsche courant tevredenstellen ». Stastok Jr. moet het ermee
doen, dat zijn gehele voorkomen collegehouden uitsprak, en
zijn gehele lichaam dictaten dicteerde. Verlaten wij den huize
Stastok om ons naar de Kegge's te begeven, dan fluistert
Hildebrand ons in het oor, dat mevrouw Kegge aanmerkelijk
bruiner dan haar dochter was, en wat zij ook geweest mocht
zijn, op dit ogenblik aanmerkelijk verre van een schoonheid
in de ogen van een Europeaan ; en al blijkt op het eind dezer
novelle Hildebrand er zich wel van bewust dat in het hart
van deze wat oppervlakkig en luid levende mensen, toch ook
een dieper gevoel leeft, over het geheel ligt toch de zelfde
luchtige spot die ook van Gerrit Witse de essentie uitmaakt.
Intussen : scherp wordt de auteur slechts op enkele plaatsen,
overal is zijn spot mild, temeer ook waar zij verbonden is
met een humor die niet uitsluitend Hildebrand eigen, in vele
geschriften dier dagen opgang maakte.
Het begrip humor is op verschillende wijze gedefinieerd.
Zo noemt men hem als bijzondere uiting van het komische
het gevolg ener tegenstelling, waarbij de humorist vooral
tot het gemoed spreekt. Ook Hildebrand nu heeft zin voor
humor, en vandaar dat zijn toch al zachte hekeling op ver-
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schillende plaatsen bijna geheel geneutraliseerd wordt. Een
stuk als Kinderrampen is daar tekenend voor, een novelle als
Een oude Kennis niet minder. De arme geplaagde Bruis volgen
wij met te groter belangstelling naarmate hij zijn doel nadert,
doch ook al beleven wij nog zoveel genoegen aan de kleine
moeilijkheden welke hij moet overwinnen ; de schamelheid
van het « resultaat » — in zich een in rook verdwijnen van
tot de laatste minuut gekoesterde illusies — doet toch dieper
speuren. Niets was gemakkelijker geweest als van dit hele
geval een farce te maken, doch Hildebrand greep hoger en
bereikte meer, zelfs in dier voege, dat men, vooral met betrekking tot deze meesterlijke schets, over het tragische in de
Camera obscura heeft kunnen spreken (Vgl. Dr. P. H. Ritter
Jr., Een Kapper over een Professor. Nijkerk z.j.). Dit laatste
verontruste intussen niet. Immers Hildebrands schalksheid
maakt er de essentie van uit, en zijn geestigheid in stijl is
onvertaalbaar. Op meesterlijke wijze heeft de auteur verstaan,
vanaf de eerste tot de laatste geslaagde bladzijde een glimlach bij den lezer op te wekken, en het is om deze glimlach
terug te vinden, dat wij steeds weer naar de Camera obscura
grijpen.

Ziedaar een summiere weergave van de eerste gedachten
en indrukken, welke opkomen bij dengene, die nader tot de
Camera obscura wil ingaan of erover wil handelen. Zij belichten enkele aspecten, doch vatten het boek niet in zijn geheel.
Voor wie zich afvraagt wat de Camera obscura na honderd
jaar betekent, zijn zij verre van voldoende, en de literatuurhistoricus zou ze slechts als aantekeningen kunnen gebruiken.
Nochtans gaf ik dit herinnerend inleidend woord niet zonder
bedoelingen. Ik hoop dat de Camera op zich erdoor weer in U
leeft, want ge zijt, naar alle waarschijnlijkheid, in het afgelopen jaar zo overstelpt met Camera-literatuur, dat het niet
onmogelijk geacht moet worden, dat zij het boek zelf enigermate naar de achtergrond gedrongen heeft Men heeft IJ ervan
overtuigd dat het een veelzijdig werk is (Vgl. Theun de Vries,
Hildebrand's « Camera obscura ». Amsterdam 1937) , dat het
een stuk van ons cultuurbezit vormt (Vgl. Dr. C. Tazelaar,
De Cultuurwaarde van Hildebrand's Camera obscura. Amster-
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dam z.j.), dat het het wonderlijkste boek onzer hele literatuur
kan heten (Vgl. Dr. P. H. Ritter Jr. in zijn genoemd Een Kapper
over een Professor). Meer — er zijn twee nieuwe uitgaven,
die vrijwel alle boekwinkel-étalages gesierd hebben : de ene
opnieuw de tekst alleen brengend, de andere daarbij verlucht
met tekeningen van Jo Spier, die tot een aardige vergelijkende
studie over humor uit twee eeuwen aanleiding zouden kunnen
geven. Daarnaast zijn er dan nog de te vele standaardwerken
en handboeken, die vanaf dat Ten Brink Jong Holland in
zijn werk opnam tot Dichterschap en Werkelijkheid toe, niet
nagelaten hebben ieder op hunne wijze de Camera te situeren
en te prijzen.
Deze belangstelling is verheugend voorzoverre zij het boek
ten goede komt en zich niet in futiliteiten verliest, doch men
aarzelt voor een : « des Guten zuviel ». Wellicht schikt men,
onder het laatste straks ook dit herdenken, doch zelfs wanneer dit zo mocht zijn, dan zullen wij ons toch beloond achten,
zo enkelen terugkeren tot de Camera obscura « an und fiir
sich », om het boek opnieuw ter hand te nemen, te lezen, te
waarderen. De volgorde der laatste verba is niet zonder opzet
gekozen. Zo een boek, dan is de Camera obscura een werk,
dat er zich uitstekend toe leent in een stil hoekje voor een
wijle ter hand genomen te worden ; men ziet dan deze of
gene alinea andermaal na, of smaakt opnieuw het vroeger
ondergane ter anderer plaatse. Gaat men in ontvankelijke
stemming over tot lezen, dan ontdekt men in iedere passage
steeds weer iets nieuws en het is daaruit dat de waardering
groeit.
Men heeft intussen bij deze appreciatie op de eerste plaats
rekening te houden met de bedoelingen van Hildebrand zelf.
In zijn narede en opdracht der eerste uitgave geeft hij kennis
van zijn verhouding tegenover zijn eigen werk. Hij zegt daarin :
deze opstellen zijn bedacht in verloren uren « tusschen de
wielen en op het water, op wandelingen, en in vervelende
gezelschappen ». Hij wil afzien van alle hatelijkheden, om een
toon van aangename gezelligheid boven alle andere te verkiezen, en tenslotte hij verbeeldt zich — en niet ten onrechte !
— enige verdiensten te hebben ten opzichte van onze goede
moedertaal. Later komt hij, daarop terug, getuigend, dat hij
de ongemene gunst welke de Camera bij zijn landgenoten
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gevonden heeft, aan niets anders kan toeschrijven : « dan
daaraan, dat het zijner onbekommerde jeugd, hij weet zelf
niet hoe, over het algemeen eenigszins gelukt moet wezen,
met waarheid te schetsen, zoodat in zijne kleine tafereelen de
Mensch den Mensch, en de Nederlander zijn Vaderland gevonden heeft ; terwijl de herkenning niet al te pijnlijk was gemaakt door een jong gemoed dat, van boosaardigheid vrij,
zijn vaderland en de menschen liefhad ».
Ziet men het boek in dit licht, dan zal men het toch waarlijk
— zelfs in een eeuwfeeststemming als die van verleden jaar —
niet overschatten, al wil dit niet zeggen, dat men het daarom
op een andere plaats dan de het toekomende moet situeren.
De baardeloze Hildebrand — de uitdrukking is van Geel,
en ik houd het ervoor, dat de schrijver ze zelf in zijn Kinderrampen zinspelend van den professor-bibliothecaris overnam ;
de baardeloze Hildebrand bood zijn stad- en landgenoten
een academieboek, mede bedoeld als afscheid van een tijd, hem
te aangenamer naarmate hij meer en meer de omvang van
het « gewigtige » ambt zag, dat nadien zijn schouders drukte.
Het is de student die in de Camera de boventoon voert. Of hij
rijdt in meer gemelde gele diligence, of hij, gelijk de arme Witse,
doodsangsten in het zweetkamertje doorstaat, of hij de spoorweg een welkom toeroept, dat eveneens in onze dagen zijn
echo vond ; het is overal de student, die zelfs als hoogleraar
in de theologie de Sleutelstad niet vergeten kon. Dit is de
wereld van Hildebrand die men naast Beets mag stellen, doch
niet met hem kan vereenzelvigen. Hildebrand is Beets niet,
en waar de laatste over den eerste spreekt, handelt hij dan
ook steeds in de derde persoon. Bleef Beets de geestigheid
tot op latere leeftijd eigen, Hildebrand had opgehouden voor
hem te bestaan, toen hij zijn studietijd te Leiden met een
promotie summa cum laude beëindigde. Beets leefde vóór,
Beets leefde ná, Hildebrand, doch deze stond in hem op toen
hij Haarlem voor Leiden geruild en Dickens boven Byron
verkozen had. Loopt Beets' zwarte tijd voor een gedeelte
parallel met de Hildebrandse periode, dan heeft men de verklaring voor deze merkwaardigheid te zien in de dubbelhartigheid van den mens, gelijk die zo overtuigend werd aangetoond in een der jongste huldigingsstukken bij gelegenheid
van het jubileum verschenen (Vgl. Anton van Duinkerken,
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De Daemon van Nicolaas Beets in De Gids van October 1939).
Werpt men op dat de Camera eerst jaren na haar eerste
verschijnen de volledige omvang van nu had, dan voer ik
daartegen aan, dat nochtans alle stukken uit de jaren 18371841 dagtekenen. De vermeerderingen bij de herdrukken bestonden dus uitsluitend uit schetsen, die nog in portefeuille
lagen of elders waren gepubliceerd. Is daartussen maakwerk
dan detoneert het in dier voege, dat het soms verveelt. Zo is
de gehele, wat ik zou willen noemen « provincie- en volksvertegenwoordiging » in de Camera obscura van mindere
waarde. Hildebrand kent Nederland niet, hij kent slechts
Holland. Hij is Hollander in merg en been, en wat wellicht
nog meer zegt — voor alles Haarlemmer. Hij geeft een beschrijving van de Hout gelijk men ze slechts van een stadgenoot
verwachten kan, hij tekent Leiden gelijk het alleen een Hollander kan zien. Daarbij behoort hij in vrijwel alle opzichten
tot een bepaalde klasse, die ook ik die van de « burgeradel »
zou willen heten. Er boven uit stijgt hij nooit, en daalt hij een
enkele keer naar beneden, dan slaat hij een minder goed figuur.
Kortom hij is beperkt in beweging als sfeer, en blijkt zich
daarvan tenvolle bewust. Het woord burgerlijk, maar dan
ontdaan van zijn nu soms minder gunstige betekenis, past
op zijn boek ; het koninklijk grootse zoekt men er tevergeefs,
het sociale is erin afwezig. De Camera is uitsluitend de spiegel
van de gegoede middenstand uit die tijd, gezien met het studentenoog en belicht door het vreemdsoortig apparaat, dat
toen nieuw aller belangstelling trok. Het is daarbij zo Hollands
dat het onvertaalbaar bleek, en getuigde Droogstoppel dat
Abraham Blankaart veel te Hollands voor een Duitser is,
in dezen rijkt Hildebrand op de hem eigen charmante wijze
de hand aan de dames Wolff en Deken.
Charmant — ik kom erop terug — is Hildebrand in hoge
mate. Hij is vol van kleine attenties voor zijn lezers. Geen
belangrijk détail ontsnapt aan zijn aandacht, en hij spaart
evenmin moeite het den lezer zo aangenaam mogelijk op te
dissen. In de aantekeningennoodzaak die hij na vijf en twintig
jaar aanwees, heeft hij zelf met zijn Na vijftig jaar voorzien,
maar steeds bleef ook Beets in zijn verloren uren zorgen
voor de vorm van Hildebrands werk, om deze hoe langer
hoe glanzender en volmaakter te doen schijnen. Als ik het
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zo zeggen mag : Beets heeft Hildebrand steeds een warm
hart toegedragen en bekommerde zich om de lotgevallen van
diens Camera obscura met een waarlijk vaderlijke bezorgdheid.
* * *

Het zal u begrijpelijk voorkomen, dat ik de beste stukken
uit de Camera obscura de studentenstukken acht, en dat
met name die, waarin Hildebrand zelf in al zijn geposeerdheid
rondwandelt. Ik zeg geposeerdheid, want hoe realistisch hij
ook is, in zijn eigen persoonlijkheid kan hij ons toch niet
doen geloven. Stel u voor dat de heer Hildebrand een wapen
voerde, dan zou het veni vidi vici er maar al te wel in passen ;
doch wie gelooft in ernst aan het bestaan van zulk een Adonis,
die alle potentialiteiten van hart en geest op harmonische
wijze verenigt ? Hebt gij Hildebrand wel ooit een figuur zien
slaan ? Neen, want al degenen die rondom hem staan, slaan
figuren om zijnentwille. Hebt gij hem ooit zien aarzelen ?
Welneen want hij weet in alle omstandigheden wat te doen,
wat te laten, wat te zeggen. Een kleur krijgt Hildebrand
nooit, want — en ziedaar « des Pudels Kern » — hij is overal :
de juiste man op de juiste plaats. Het valt niet te ontkennen,
dat dit alles op een gegeven ogenblik duchtig hindert. En
waarom noemt hij zich zelf : « niet een van de gauwsten »
als toch overal blijkt hoe zeker hij in alles is. Ware bescheidenheid is er in zijn optreden weinig of niet, en als men erop
let met hoeveel gewichtigheid hij soms meedelingen betreffende zijn eigen persoonlijkheid lanceert, dan bekruipt u de
lust hem tot de orde te roepen. Bij de klassificatie-indeling
van al degenen die zijn Camera bevolken moet men hemzelf
op de bovenste trap stellen, een iets dat den lezer ten opzichte
van den auteur niet prettig stemt, ja hem somwijlen tegen
zich inneemt. Men misgunt hem die plaats niet, maar men
zou het toch zeer op prijs stellen, wanneer hij er niet zo
dikwijls de aandacht op vestigde. Soms zoekt men zelf —
in navolging van den auteur — naar « een plaatsje van ontwijk » om het gezelschap van den al te « onsterfelijke » althans
enige minuten te ontvluchten . . . En nochtans, denk u eens
in dat hij er niet was ! De Camera zou er niet alleen een
persoonlijkheid armer door zijn, maar geheel aan glans in-
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boeten ; want — en ziedaar zijn hoofdverdienste, hij zij wie
hij zij Hildebrand is steeds opmerkzaam. Het milieu waarin
hij zelf rondgaat, is hem nog eigener dan dat wat hij op een
afstand schouwt, en hij neemt ons allen als het ware ter hand
om het alles zelf te ondergaan gelijk hij het ziet. Ja zelfs
blijkt het dan, dat de mooie rol die hij speelt hem in vele
gevallen meer opgedrongen is dan dat hij ze heeft gewild !
Het is dan ook aldus dat men de figuur Hildebrand in de
Camera zien moge om zijn ware plaats te begrijpen en te
billijken. Dat het anders gekund had, wij zullen het niet
betwisten, maar werpen slechts de vraag op of de Camera
dan nog de Camera zou zijn. Laat Hildebrand poseren, des te
treffender blijkt de natuurlijkheid en algemeen-geldigheid der
geportretteerden.
* * *

Geestigheid, taalrijkdom, humor en « sinnenfroh » realisme ;
ziedaar de hoofdqualiteiten waarop Hildebrands werk steunt.
Zij zijn alle te samen en ieder afzonderlijk zo dikwijls geprezen, dat het weinig zin heeft er hier andermaal op terug te
komen, en vraagt gij bewijzen, slechts de overvloed doet
aarzelen in de keuze. Men denke aan de uitstekende achter
elkaar op volgende caricaturiserende portretteringen van de
mensen die op het kopje thee komen om verder het avondje
te passeren, een staal van uitstekend realisme ; men denke
aan het meesterstukje van de hele Camera, Een oude Kennis
met de zo kostelijk getekende Mr. Bruis. Vraagt gij naar
humor in de beschrijving, De Familie Kegge levert er staal
na staal voor, en wilt gij zien van welke kracht Hildebrands
natekenen is bestudeer dan Een Concert, wellicht het beste
fragment dat de Camera te bieden heeft. Het geestige parelt
op meerdere bladzijden van Gerrit Witse, en het critische
treft gij aan in de Tentoonstelling van Schilderijen. Zo kan
men blijven doorgaan. De Camera is een rijke mijn voor wie
eruit te putten weet, en dat het boek niemand onverschillig
kan zijn, die hart heeft voor ons stralende Nederlands acht
ik vanzelfsprekend. De taal van de Camera obscura ! Reeds
Potgieter — zo karig in zijn prijzen ! — had er veel lof voor,
en sindsdien heeft men niet opgehouden Hildebrands meesterschap over de taal te bejubelen. En in waarheid, dat mees-.
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terschap is dan ook meer dan verrassend ; een eeuw oud is
dit boek, maar zijn taal blijft jong. Zij is voor lange tijden
en vindt bewondering bij ieder, die haar schoonheid kan
verstaan. Is de Camera Hollands, zijn taal is Nederlands, en
welk een Nederlands. Het stroomt en schittert, het parelt en
klatert, het is nieuw en fris. Neem de Camera in handen en
gij zult andermaal zien dat onze taal er een is, die voor geen
andere behoeft onder te doen, zo zij althans een meester in
de hantering vindt gelijk Hildebrand was. Dat dezen te zeldzaam zijn, wij weten het maar al te goed en derhalve zij onze
hulde in dit opzicht te groter.
III

Toen het boek de omvang kreeg die het nu bezit, schreef
Hildebrand in de narede tot deze uitgave, dat de opstellen
alle te samen voortbrengselen van een zelfde geest en tijd
waren, en wees hij in dit verband op de bekende uitspraak
van Mad. de Staël, dat men de geschriften naar de data hunner
verschijningen moet beoordeelen. De laatste wenk ter harte
nemend, sta men ook ons toe de Camera voor een ogenblik
in het raam van zijn tijd te plaatsen. Men kan het boek dan
zien als de uiting ener periode, waarin de romantiek in Nederland een vrijwel mislukte opgang maakte, want ook al spreekt
Hildebrand zelf — met uitzondering van het op een plaats
geschreven woordje romanesk — nergens over deze beweging,
haar invloeden zijn in de Camera op meerdere plaatsen, gelijk
algemeen bekend is, aan te wijzen. Maakt Hildebrand zo de
goede opmerking, dat zijn tijdgenoten minder bevreesd waren
om ongevoelig dan om belachelijk te zijn ; hij zelf staat
schuldig aan sentimentele overgevoeligheid, die niemand kan
bekoren. Dan rekent hij elders af met de tevele humoristen
dier dagen, waarbij het de moeite loont enige zijner uitingen
in verband met het door hem van Jean Paul geciteerde nader
te bestuderen. Verbaast het u verder dat hij, niettegenstaande
al het hem onbetwistbaar eigene oorspronkelijke, toch ook
kind van zijn tijd was, en zo bijv. noch aan conventionaliteit
in natuurbeschrijving, noch aan welsprekende verdediging
van een scherpe standenonderscheiding kon ontkomen ? Kortom de Camera is het boek van de negentiende eeuw, zoals de
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Sara Burgerhart dat van de achttiende. Deelde Hildebrand
met de dames Wolff en Deken niet het talent van romanschrijver, als dezen was hij toch een realist van goeden huize,
tegelijkertijd pionier en voortzetter der traditie. Men stelle
zich intussen naar aanleiding van het laatste niet voor, dat
het aangaat een directe verbindingslijn te trekken tussen de
grote hem voorafgaande realisten op literatuur- als schildergebied en hem zelf. Heeft hij bijv. Bredero gewaardeerd, van
overeenkomst kan geen sprake zijn, gelijk blijken kan uit de
vergelijking van het tafereel van ijsvermaak dat de negentiende eeuwer in zijn 's Winters Buiten ontwerpt, met dat wat
Bredero in zijn Moortje voor onze ogen rijzen doet. Hildebrand,
ik herhaal, is van andere constellatie. Hij is overal de Heer
en daarom te zeer een salon-realist om het diepere werkelijke
van het natuurlijke aan te durven. Met de glans van humor
en geestigheid overstraald is Hildebrands realiteit er ene die
vrijwel iedereen kan voldoen en niemand tegen de borst stuit.
Zij is herfstig van tint en in haar Zondagse gemoedelijkheid
ongevaarlijk. Zij kwetst niet doch streelt, zij doet u niet ijzen
doch glimlachen. Zij bezit in een woord, de door Hildebrand
zo uitsluitend nagestreefde : toon van aangename gezelligheid.
Hiermee hangt onmiskenbaar samen, dat — naar meermalen en ook in de jongste tijd aangetoond werd — de portretten en genre-stukjes van den jongen humorist vaak een
frappante gelijkenis tonen met soortgelijke schilderstukjes
van oudere Nederlandse en buitenlandse humoristen, die hij,
direct of indirect, navolgde. Behoedde hem zijn geroemde
oorspronkelijkheid ervoor, dat dit navolgen tot copieren verwerd, verplichtingen heeft hij ten opzichte van zijn voorgangers
zeker. De Leidse Rederijkerskamer voor uiterlijke Welsprekendheid waarvan hij een zo actief lid was, telde in haar
kring leden als Hasebroek, Kneppelhout en Gewin, die eveneens als humorrealisten naam verwierven, en aan oudere
auteurs als Kist en jongere als Potgieter was hij niet onachtzaam voorbij gegaan. Daarbij een grote belezenheid in de
toenmalige moderne Westeuropese literatuur bezittend, waren
Defoe, Fielding noch Dickens — om van anderen te zwijgen —
onbekenden voor hem, en ook een enkele Fransman ging hem
op zijn pad voor. Hij betaalde tol aan de bekende humor-cultus
zijner dagen, en beantwoordde Geels aansporing het Neder-

DE CAMERA. OBSCURA NA HONDERD JAAR

369

lands te beoefenen op een wijze, welke — naar wij reeds
opmerkten — slechts lof verdient ! En nochtans Hildebrand
is een uitzonderlijke figuur in onze letterkunde. Hij staat
alleen door zijn schepping en zijn persoonlijkheid, duldt niemand naast zich, en blijft onsterfelijk omdat hij als geen
ander een bepaald soort leven zijner dagen — naar Henriette
Roland Holst van der Schalks bekende uitspraak — in een
waterdroppel heeft weten te vangen. Dat dit leven, mede daardoor wellicht, ietwat microscopisch aandoet valt niet te ontkennen, maar men moet toegeven, dat dit leven dier dagen
ook werkelijk niet groot was. Zelfs de beweging van veertig
slaagde er niet in dit te veranderen, en men moest wachten
tot tachtig, voor dat de wijziging intrad welke slechts door
zeer weinige negentiende-eeuwse geesten was voorvoeld.
* * *

Het teekent de latere persoonlijkheid van Beets — die als
réveilman toch werkelijk iemand met fijne literatuursmaak
was —, dat hij de beweging van tachtig niet meer heeft kunnen
aanvaarden noch waarderen. De man wiens hele leven —
zowel als leerling als student, zowel als predikant als hoogleraar —, een stille opgang geweest was, beleefde daarmee
een omverwerping van ideeën, die hij zelf zijn hele leven
gekoesterd had, en die hij, noch als — naar onze begrippen :
mislukt — dichter, noch als theoloog kon laten varen. Het
is zelfs de vraag of Hildebrand zo hij toen nog geleefd hadde,
de ommekeer wel had begrepen. Het eigentijdse door Hildebrand opgevangene, werd voor den ouder wordenden Beets
steeds meer een verleden, waarvan hij geen afstand kon doen
omdat het de zonneschijn der jeugd — ik zeg niet uitdrukkelijk zijner jeugd — inhield. Men heeft betoogd dat Hildebrand
altijd in Beets is blijven leven, doch ik deel deze mening niet.
Hildebrand behoorde tot een verleden, dat Beets niet meer
tot een heden maken kon, om de eenvoudige reden, dat hij
erboven uitgegroeid was. Reeds Dyserinck heeft zeer juist
betoogd, dat Beets meer wilde zijn dan Hildebrand, en Van
Duinkerken aansluitend bij de eigen woorden des dichters :
Mijn luim is in mijn Camera
Mijn hart in mijn gedichten
heeft deze conclusie voldoende onderstreept. Het is dit meer
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willen zijn, wat Beets als letterkundige parten heeft gespeeld.
Hij sprak het zelf uit, dat hij zijn instrument voor iets beters
wilde gebruiken, doch hoe geslaagd men ook sommige
zijner essayistische beschouwingen heten wil, dit zogenaamde
betere mist altijd het artistieke dat van de Camera de essentie
uitmaakt. Zo Hildebrand gedichten geschreven had — men
veroorlove mij de suppositie —, dan had Beets er zijn naam
niet aan geleend, maar meent gij dat het den Camera-operateur werkelijk in den geest gekome ware, zijn instrument,
zo lang hij het mocht bedienen, ook maar een enkel ogenblik
in de steek te laten, om de ganzeveder ter hand te nemen en
een versje als De Conducteur te schrijven ? Had hij over de
verzamelde Gedichten van Prof. Dr. Nicolaas Beets een oordeel
mogen vellen, dan was het misschien een veroordeling geweest, hoe hoffelijk zij dan ook zou hebben geklonken. Ik
herhaal : Hildebrand is Beets niet, en het vormt dan ook de
merkwaardigheid van dezen mens, dat hij enige malen in den
beroemden student schuil kon gaan.
* * *

Het is enigermate verrassend, dat de tijdgenoten van Hildebrand — enkele uitzonderingen als Geel en Potgieter daargelaten — zijn gedeeltelijke hekeling met zoveel vreugde hebben aanvaard, dat het den schrijver zelf hogelijk verbaasde.
Weliswaar zei hij uitdrukkelijk, dat hem niets boven de duurzame genegenheid zijner landgenoten ging ; maar op meerdere plaatsen liep hij toch gevaar deze door zijn critische,
hekelende en persiflerende instelling op hunne omgeving, welke
ook de zijne was, te verliezen. Hij komt daarin gedeeltelijk
overeen met een figuur, waarmee hij voorzover mij bekend
nog niet vergeleken werd ; n.l. den achttiende-eeuwer Justus
van Effen, als Hildebrand een realist, die zich niet ontzag
critiek te oefenen waar hij dat nodig achtte, al hanteerde de
man van. De Hollandsche Spectator de mede, terwijl Hildemet een
brand — u herinnere zich Van den Vos Reinaerde
vossenstaart geeselde. Wat daar ook van zij, het valt licht
aan te nemen, dat ook andere dan literaire motieven bij de
waardering der tijdgenoten hun rol gespeeld hebben. Hoeft
men daarbij niet op de eerste plaats te denken aan de door
Hildebrand verdedigde opvoedkundige denkbeelden, wel is van
—
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belang, dat ook Hildebrand zich niet buiten « den Meridiaan
des Huisselijken levens » bewoog, en er zich daarbij nog op
toelegde dit alles zo zorgeloos mogelijk voor te stellen ! Men
geve wei acht op dit laatste ; de critiek en tragiek — voorzover zij in de Camera obscura aanwezig zijn — moeten in
alle opzichten wijken voor het door Hildebrand getekende
zorgeloze, en ook de hekelaar in den realist zeide, naar
Molière's illustre voorbeeld « la vérité » slechts « en riant ».
Ook deze hekeling zal verschillende medeburgers van den
jongen student hebben verrukt. Velen beschouwden het als een
tekening van hun buurman, en zo hield men elkaar de spiegel
voor, zonder te beseffen, dat men ook zelf door de Camera
obscura belicht werd. Men kan zelfs de vraag stellen of dit
critisch element sommige lezers niet boven de waardering
van het zeldzame van de schrijftrant ging, want Hildebrand, die
altijd direct bereid was wijziging aan te brengen zo iets
gekwetst had, heeft er nooit aan gedacht zijn hoofdsujetten
andere trekken dan de hun eigene te verlenen, of enkele zijdelingse steken onder water naderhand te schrappen. Er is in
dit alles een zeker egoïsme, dat aan Hildebrand niet vreemd,
ook zijne lezers voerde, en eindelijk de laatsten verhinderde
Beets te volgen naar het hogere, ja het hoogste, waarvan
Hildebrand slechts bij tijd en wijle blijk gegeven had. Hildebrand bewoog zich op het prettige niveau des dagelijksen
levens, en zijne copieerlust beviel de omstanders daarom te
beter.

* * *

Aan de uitgave van de vijf en twintigste druk heeft men
een serie oordelen van een honderdtal bekende Nederlanders
over het boek toegevoegd, waarvan meerdere verleden jaar
zijn geciteerd. Een der typerendste uitspraken blijft daarbij
nog altijd die van Huet, die met alle waardering voor zijn
dualiteiten het toch noemde : een huiselijk boek, niet verhevener dan de nok van een gereformeerd bedehuis. Scherper
was De Meester, die het een superieure uiting van middelmatigheid heette, terwijl ook in het koor der tegenwoordige
huldigers de kroniekschrijver van De Gids op deze uitspraak,
door eigen onderzoek, terug kwam. Meningen van soortgelijke
persoonlijkheden verwaarloost men slechts tot eigen nadeel,
en reeds daarom verdient het aanbeveling, de Camera obscura
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in hun licht te zien. Men prijze het boek — maar niet zonder
voorbehoud ; men huidige den auteur — maar vergete niet
« les défauts de ses qualités ». Het is het al te beperkte en al
te kleine wat op den duur in de Camera obscura hindert, zelfs
al tracht men het boek nog zoveel mogelijk in zijn tijd te zien.
Neemt zijn spontaneïteit den lezer voor zich in, het gemis
aan vaart, verhaal en bouw stoort dezen daarom niet minder,
terwijl de originaliteit van de opzet, na het tweede verhaal,
te doorzichtig is. Ook psychologisch stelt Hildebrand wel
teleur, terwijl de qualiteitswisseling zijner stukken soms sterk
frappeert, om nog te zwijgen van de hier en daar te dik opgelegde « zedelijke werking ». Zelfs als mensenkenner bezit
Hildebrand niet de flair, welke men, naar aanleiding van zijn
schetsen, in hem verwacht, want gaat hij ook maar even buiten
zijn kring, dan slaat hij meestal in zijn dan te gewilde « teekenachtigheid » de plank mis.
En toch, en toch, het moet, naar ik hiervoor heb trachten
aan te tonen, zijn oorzaken hebben dat de Camera obscura
het meest gelezen boek in onze letteren is, en het — afgezien
van het dertigtal vertalingen -- tot een veertigtal drukken
brengen kon. En inderdaad weegt men zijn goede hoedanigheden tegen zijn gebreken af, dan zal de schaal ver naar de
eerste doorslaan. Hildebrand heeft met zijn Camera het hart
van het Nederlandse volk gewonnen, en al realiseert zich het
hoofd van dit zelfde Nederlandse volk nog zo goed de gebreken
van zijn lievelingsboek, het hart heeft overwonnen en blijft
overwinnen. Betreurt men het dat Hildebrand na zijn Camera
obscura heeft blijven zwijgen, de waardering voor het gebodene
is er te groter om wijl daardoor de Camera obscura des te
meer een bijzonder boek wordt ; product uit een tijd waar wij
eerst nu geheel en al onbevooroordeeld tegenover gaan staan,
verschijning ook van waarde, waar zij opnieuw tot de hoogten
van het Hollands realisme steeg. De lotgevallen der Camera
zijn sinds lang bestudeerd, er verschenen zelfs reeds monografieën over het boek. En toch, het is gelukkig noch doodgeschreven noch tot in het oneindige becommentarieerd. Het
boek zelf met al zijn hoedanigheden en feilen leeft en blijft
leven, en zal, naar alle waarschijnlijkheid, een tweede eeuwfeest zeker tegemoet kunnen zien.
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Determinisme en wetenschapscritiek
in de natuurkunde
door J. MERTENS

Het is wel een eigenaardig schouwspel : de evolutie en de
vordering der wetenschappen. Een schouwspel dat ons het
tweegevecht van geest en stof in volle licht vertoont, en ons
tegelijkertijd het fundamenteele probleem van alle wijsbegeerte
doet vatten. De evolutie van de natuurwetenschap is de evolutie
van de krachtsinspanning van den menschelijken geest om over
de stof te heerschen.
Deze voortdurende ontwikkeling van de exacte wetenschap
voltrekt zich dank zij experimenten en ervaringen, die steeds
nieuw materiaal aanvoeren, dat daarna door de theorie in een
ruime synthese wordt saamgevat. Maar in het leven van elke
theorie komt er een oogenblik waarop zij niet meer in staat is
alle proefondervindelijke feiten in een synthese te vereenigen,
d.w.z. een oogenblik waarop de theorie voor zekere verschijnselen geen verklaring meer vindt. Wij staan dan voor een critisch
moment in de ontwikkeling der physica. De theorie zal zich
aanvankelijk willen verdedigen in een soort « strijd om het
bestaan » : zij zal beginnen met het ontkennen van de nieuwe
feiten, vervolgens zal zij ze aanvaarden, terwijl zij tracht ze
met complicaties en kunstmiddelen allerhande uit te leggen,
en het einde zal zijn, dat zij wordt prijsgegeven, als zijnde in
tegenspraak met de feiten.
Men zal zeggen dat die theorie niet goed meer is, daar zij
niet meer met de feiten overeenstemt, hetgeen, anders gezegd,
hierop neerkomt dat de theorie niet meer in staat is alle
experimenteele feiten saam te vatten.
Een voorbeeld, uit de geschiedenis van het licht, zal volstaan.
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Volgens Descartes is het licht saamgesteld uit kleine stof
deeltjes, wat het verschijnsel van straalbreking heel goed
verklaart, waarvan hij juist de wetten had vastgesteld. In het
begin van de negentiende eeuw (1801) bestudeert Young met
groote nauwgezetheid het interferentieverschijnsel. Dit nieuwe
feit, dat de corpusculaire theorie van Descartes ons moest
verduidelijken, brengt Fresnel (1788-1827) tot de uiteenzetting
van een theorie over de lichtgolven, die zoowel het verschijnsel
van de straalbreking als dat van de interferentie verklaart.
De nieuwe theorie kwam dus tot de synthetiseering van een
nieuw feit (de interferentie) , dat de oude theorie niet vermocht uit te leggen. Maxwell zou in 1873 de denkbeelden van
Fresnel ontwikkelen tot zijn omvangrijke electro-magnetische
theorie van het licht.
In den aanvang der twintigste eeuw brengen nieuwe experimenten feiten aan het licht — o.a. het photo-electrisch effect
— die niet meer in het kader van de golftheorie kunnen worden
gebracht. Alleen een corpusculaire theorie kon die nieuwe
feiten verklaren en men moest de electro-magnetische theorie
van Maxwell opgeven voor een nieuwe corpusculaire theorie :
de tegenwoordige theorie van de photons.
Aldus hebben golven en corpuscules sedert vier eeuwen
beurtelings de gunsten der theoretici van het licht gedeeld.
Dit voorbeeld toont op duidelijke wijze hoe de wetenschap
vordert door een soort balanceering van het experiment naar
de theorie en van de theorie naar het experiment. Geen natuurwetenschap zonder experiment, want aan het experiment ontleent de physica haar stof en aan het criterium van het
experiment laat zich de waarde van alle natuurwetenschappelijke begrippen meten. Maar ook : geen physica zonder theorie,
want de ruwe experimenteele gegevens moeten in een rationeele
samenvatting worden vereenigd, die de resultaten rangschikt.
Hier begint de taak der wetenschapscritiek. Haar rol bestaat
eenerzijds in het bevestigen van wat de theorie en dus de
natuurwetenschap in haar geheel vooronderstelt : de postulaten, de grondwaarheden, die haar tot vertrekpunt dienen.
Anderzijds heeft ze, buiten het experiment om, den juisten en
laatsten zin, de ware strekking der natuurwetenschappelijke
resultaten aan te duiden.
De wetenschapscritiek wil zich nauwkeurig rekenschap geven
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van de waarde der physica, zoowel in hare grondslagen als in
hare resultaten. Zij verlaat dus het gebied der natuurwetenschap in engeren zin, om zich op het terrein der wijsbegeerte
te begeven, de philosophie der wetenschappen. Men zou kunnen
zeggen dat de wetenschapscritiek het gewetensonderzoek is der
natuurwetenschappen.
* * *

Sedert de negentiende eeuw kent de wetenschapscritiek een
groote ontwikkeling.
De namen van Claude Bernard, P. Duhem, E. Bord, E.
Boutroux en vooral die van Henry Poincaré zijn bekend. Dichter
bij ons hebben Emile Meyerson, Reichenbach met de Weensche
school, Louis de Broglie en verscheidene voortreffelijke geleerden van dit oogenblik zich tot taak gesteld heel ons wetenschappelijk gebouw in het licht der feiten en der jongste
theorieën op te trekken. Aldus ziet men de wetenschapscritiek
een onmetelijk terrein omvamen, waarin tegelijk worden begrepen : de logische en epistemologische grondslagen der natuurwetenschappen, de interpretatie van hare uitslagen, de
critiek van hare fundamenteele noties, zooals golven, corpuscules, oorzaak, determinisme, enz.
Een dergelijke activiteit, die niet naliet op menig gebied
verwarring te stichten, is het resultaat van de omvangrijke
crisis die de moderne wetenschappelijke geest doormaakt.
Sedert de achttiende eeuw is de wetenschap vooruitgegaan
— en schitterend vooruitgegaan, vooral in de negentiende eeuw
— op den grondslag van Newton's mechanica en de noties van
tijd en absolute ruimte.
De negentiende eeuw heeft een prachtig gemechaniseerd
universum gebouwd, in zijn geheel beheerscht door eenige
groote, universeele wetten, die de groote « klassieke » wetten
geworden zijn.
Maar daar komen in het begin van de twintigste eeuw twee
spellebrekers die majestueuze constructie dooreenschudden !
Eerst is het de relativiteitstheorie van Einstein die de noties
tijd en absolute ruimte verwerpt, daarna zijn het de quanta
en de quantische mechanica, die ontkennen dat de mechanica
welke Newton ontwierp voor de wereld van moleculen en
atomen, ook van toepassing zijn op de subatomische wereld.
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Men begrijpt dat de geleerden, na zulk een instorting, behoefte gevoelden om de groote beginselen der wetenschap opnieuw te overdenken.
Bij een punt van dit onderzoek zouden wij willen stilstaan :
het vraagstuk van het determinisme.
Wat is er geworden van het determinisme bij deze omverwerping, die zulke fundamenteele noties als tijd, ruimte, mechanica, enz. in het geding bracht ? Welke feiten hebben de physici
gedwongen deze notie, die sommigen voor onaantastbaar hielden, opnieuw te onderzoeken ? Wat is de juiste zin van die
critiek ? De crisis van het determinisme, ziedaar hetgeen wij
in het kort wenschten te behandelen.
* * *

Maar eerst : wat moet men onder determinisme verstaan?
Determinisme kan verschillende dingen beteekenen.
Voor velen beantwoordt het woord determinisme aan een
vaag begrip, waarmede zij willen doen verstaan dat de natuur
beheerscht wordt door eeuwige en onveranderlijke wetten.
Dit is de gewone en gangbare beteekenis.
Een nauwkeuriger beteekenis is die welke men in de natuurphilosophie ontmoet : daar de dingen zijn zooals ze zijn, is er
slechts één enkele wijze van zijn die er het gevolg van kan
wezen, of nog : dezelfde oorzaken hebben steeds dezelfde gevolgen.
In feite is het deze notie die aan de basis der natuurwetenschappen ligt en die den achtergrond vormt van de innerlijke
overtuiging van iederen geleerde, welke immers zijn wetten
niet vermag te berekenen noch zijne theorieën op te bouwen,
indien hij niet overtuigd is, dat hetgeen zich vandaag voordoet
ook morgen gebeuren zal.
Maar is zulk een determinisme werkelijk wetenschappelijk ?
Het domein van de natuurwetenschap is de ervaring ; de woorden hebben er slechts zin door de ervaringen die zij uitdrukken;
de physische wetten zijn slechts de algebraïsche formules voor
de betrekkingen welke er tusschen de talrijke resultaten van
die ervaringen bestaan. Het determinisme, zooals wij het hier
opvatten, valt onder geen enkele ervaring. De natuurwetenschap kan er niet buiten, de physicus gelooft erin, maar het
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wordt door geen enkele ervaring aangetoond. De geleerde die
het aanvaardt, spreekt niet meer als geleerde, maar doet aan
philosophie, wat men hem overigens niet kan verwijten. Dit
is dus nog weer eens philosophisch determinisme.
Wat verstaat men dan tenslotte door determinisme in volstrekt natuurwetenschappelijken zin, d.w.z. door natuurwetenschappelijk determinisme?
Er kan hier geen sprake meer zijn van een betoog over den
gang der natuur. Integendeel, zonder hoegenaamd welke
« metaphysische » uitspraak te doen, bepaalt het natuurwetenschappelijk determinisme er zich toe te zeggen : indien ik op
een gegeven oogenblik de in de natuur aanwezige krachten
ken en den respectieven toestand van alle lichamen, kan ik
daaruit hun toekomstigen toestand afleiden. Men ziet hoe de
beteekenis aldus veel nauwkeuriger wordt en vooral veel meer
experimenteel : zooals bij de mechanische wetten leidt men
eenvoudig uit een geheel van gegevens nauwkeurige resultaten af.
Deze conceptie is in een beroemden passus uitgedrukt van
Laplace, uit zijn « Essai philosophique sur les probabilités » :
« Wij dienen den huldigen toestand van het universum te beschouwen als het gevolg van zijn vroegeren toestand en als
de oorzaak van zijn toekomstigen toestand. Een verstand, dat
op een gegeven oogenblik al de krachten zou kennen waardoor
de natuur bezield wordt en den respectieven staat waarin de
wezens die haar samenstellen zich bevinden, dit verstand zou,
indien het daarbij groot genoeg was om deze gegevens te analyseeren, in één en dezelfde formule de bewegingen van de grootste lichamen van het heelal en die van het geringste atoom
begrijpen : niets zou voor hem onzeker zijn en zoowel toekomst
als verleden zouden voor zijn oogen zichtbaar zijn . . . »
In het kader van de corpusculaire theorie van de stof en van
de beginselen van de klassieke mechanica van Newton, d.w.z.
in het kader van de natuurwetenschappelijke opvattingen der
negentiende eeuw, kan dit als volgt worden saamgevat : indien
ik er toe kom op een gegeven moment de positie, de massa en
de snelheid van alle stofdeeltjes te kennen, waaruit het heelal
is saamgesteld, zal ik daar alle toekomstige toestanden uit
kunnen afleiden.
Dit is het determinisme zooals de negentiende eeuw het ons
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naliet, als de bekroning van honderd jaren van vooruitgang en
wetenschappelijke vorschingen.

* * *
Het begin van de twintigste eeuw zal van heel wat veranderingen getuige zijn. Het eigen kader van het determinisme,
n.l. de corpusculaire theorie en de klassieke mechanica van
Newton zullen worden ontwricht.
Met Planck ziet de klassieke mechanica zich haar terrein
beperken tot de macroscopische wereld, d.w.z. tot het atomische
gebied, terwijl in de sub-atomische wereld een nieuw gegeven
verschijnt, constante van Planck genaamd (h) en mét haar
een nieuwe mechanica : de quantische mechanica. Deze nieuwe
mechanica is vooral van toepassing op stelsels van een klein
aantal atomen of sub-atomische deeltjes, waar de constante
van Planck van groot belang wordt. Naarmate men dit oneindig
kleine gebied verlaat om dat der atoom-groepen te betreden,
doet de oude mechanica van Newton zich als eene benadering
voor, benadering die nauwkeuriger wordt naar gelang de vergissingen en onjuistheden der observaties belangrijker worden.
« Met andere woorden, indien de constante van Planck gelijk
nul ware, zou de klassieke mechanica juist zijn. » (1)
Daar anderzijds de corpusculaire theorie van de stof niet
meer alle ontdekte verschijnselen verantwoordde, moest men
aannemen — hetgeen paradoxaal kon lijken, maar onvermijdelijk werd — dat de stof tegelijk golf en corpuscuul was. Samen
met deze dualistische theorie van de stof, die de stof als een
aan een corpuscuul geassocieerde golf voorstelt, kondigt zich
een andere vorm van de nieuwe mechanica aan, de golfmechanica
van Louis de Broglie. (2)
(1) Louis de Broglie : La Physique nouvelle et les Quanta. Paris,
Flammarion, 1937, blz. 232.
(2) In den aanvang van dit betoog wezen wij erop hoe de theorie van
het licht beurtelings van de golf-conceptie naar de corpusculaire conceptie
is overgegaan. Nu heeft de theorie van de stof, na zich gedurende langen
tijd uitsluitend van de notie corpuscuul te hebben bediend, zich voor
enkele jaren met de notie golf verrijkt. Het paradoxale en het nieuwe van
de moderne theorieën is, dat zij te gelijker tijd beroep doen op de noem
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Ongetwijfeld hebben de noties golf en corpuscuni hun concreten zin verloren. Een golf, aan een stofdeeltje geassocieerd,
heeft niets materieels en de interpretatie die men hiervan
geven moet is als volgt : de intensiteit van de aan een corpuscuul geassocieerde golf beteekent op ieder punt de waarschijnlijkheid van het tegenwoordig-zijn van dit corpuscuul op dit
punt.
Zonder in technische bijzonderheden te willen treden, kunnen
wij zeggen dat een der ernstigste en ten opzichte van het
determinisme belangrijkste gevolgen van deze dualiteit golfcorpuscuul was, dat het nu onmogelijk werd om nauwkeurig
en te zelfder tijd de positie, de massa en de snelheid van een
stofdeeltje te kennen. Deze consequentie is mathematisch uitgedrukt door Heisenberg in wat men genoemd heeft « de
onzekerheidsrelaties van Heisenberg ».
Louis de Broglie heeft het vraagstuk prachtig geresumeerd in
een bladzijde, die men ons veroorlove in haar geheel aan te
halen (3) :
« In de nieuwe conceptie vertegenwoordigt of symboliseert
de aan een corpuscuul geassocieerde golf alles wat wij weten
over het corpuscuul. Deze geassocieerde golf is in het algemeen
een samengestelde golf, bepaald door een zekere •spectrale
decompositie en waarvan de resulteerende wijdte op ieder
oogenblik op zekere wijze in de ruimte wordt verspreid. De
nieuwe mechanica weigert dan ook aan het corpuscuul een in
de ruimte voortdurend welbepaalde positie toe te kennen ; zij
zegt ons alleen dat het corpuscuul zich noodzakelijk op de
plaats bevindt die door de golf wordt ingenomen en dat er te
meer mogelijkheid is dat het zich op een punt bevindt, naarmate de golfwijdte grooter is op dat punt. Zoo laat de nieuwe
zienswijze ook niet meer toe aan het corpuscuul bij voortduring
een volkomen bepaalde beweging toe te kennen : iedere monochromatische componente, die in de spectrale decompositie
nieuwe en, van het standpunt der wetenschapscritiek uit, zeer belangrijk
feit, n.1. dat er beroep moet gedaan worden op twee met elkander in
tegenspraak zijnde beelden (golf en corpuscuul) om de werkelijkheid te
verklaren, beelden die ieder zekere verschijnselen verklaren en elkander
aldus aanvullen, ontving den naam van : complementariteit. Over dit
onderwerp kunnen wij hier niet verder uitweiden.
(3) Louis de Broglie : Matière et Lurnière. Paris, Albin Michel. 1938.
— Blz. 270-271.
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van de geassocieerde golf voorkomt, beantwoordt aan een
mogelijke waarde van de snelheid van het corpuscuul en men
weet alleen dat de werkelijke snelheid van het corpuscuul een
dezer mogelijke waarden heeft.
Er is in de nieuwe mechanica dus altijd een zekere onzekerheid nopens de positie van het corpuscuul en een zekere
onzekerheid nopens zijn bewegingsvoorwaarden. Het is gemakkelijk om in te zien, wanneer men de mathematische eigenschappen der golven bestudeert, dat beide onzekerheden niet
onafhankelijk van elkander zijn : hoe kleiner de eene is, hoe
grooter de andere. Om dit vast te stellen, willen wij eerst een
grensgeval : dat van een eenvoudige geassocieerde golf, de
monochromatische, onderzoeken ; zooals wij gezien hebben, beantwoordt zij aan een, corpuscuul waarvan de snelheid volkomen bekend is. Maar men kan aantoonen dat een monochromatische golf van dit soort een onbeperkte uitbreiding
in de ruimte heeft en overal dezelfde wijdte bezit : in de golfmechanica wil dit zeggen dat het geassocieerde corpuscuul een
volledig onbepaalde positie heeft, het kan zich op onverschillig
welk punt van de ruimte bevinden. Dus een volledige kennis
van de beweging brengt een volstrekte onzekerheid nopens de
positie mede . . . Vervolgens kan men het andere grensgeval
beschouwen, dat van een golf, die slechts een oneindig kleine
plaats R inneemt. De positie van het corpuscuul is alsdan
goed bekend, daar het zich in R moet bevinden ; doch zulk
een golf van oneindig kleine afmetingen kan slechts resulteeren
uit de superpositie van monochromatische golven van alle
mogelijke lengten en voorts zijn alle snelheidswaarden mogelijk
voor het corpuscuul ; wanneer er geen onzekerheid meer bestaat
omtrent de positie, is er volledige onzekerheid omtrent de
snelheid. »
De dualiteit golf-corpuscuul van de stof en het bestaan van
de constante h van Planck zijn dus een hindernis voor de
gelijktijdige kennis van de positie en de beweging (massa en
snelheid) der corpuscuuls : van een enkele golf kennen wij
zeer goed de snelheid, maar zeer slecht de positie en van een
complexe golf is het juist omgekeerd.
Bovendien wijzigt, zooals Heisenberg heeft aangetoond, het
feit van het nauwkeurig meten der snelheid van een curpuscuul
op onbekende wijze zijn positie, en vice versa. Nooit zal dus
-
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een wetenschappelijk instrument deze twee waarden tegelijk
kunnen meten.
Het natuurwetenschappelijk determinisme meende, zooals wij
hebben gezien, uit de exacte kennis van de positie en de beweging van alle lichamen op ieder oogenblik den toekomstigen
staat van het heelal te kunnen afleiden. De moderne natuurkunde is op weg te bewijzen dat het onmogelijk is te zelfder tijd
positie en beweging nauwkeurig te kennen. Het vertrekpunt
van het natuurwetenschappelijk determinisme is onjuist : dat
is de crisis van het determinisme.
Het determinisme baseert zich op de exacte kennis van
het gansche heelal op een gegeven °ogenblik. De natuurkunde
toont ons aan dat de natuur zelve deze kennis verhindert. Er
is maar één oplossing : het determinisme prijsgeven en aanvaarden wat men genoemd heeft het indeterminisme.
* * *

Men kan zich voorstellen hoe een dergelijke eventualiteit de
heftigste tegenspraak uitlokte. Het determinisme te na komen
was heiligschennis! Van alle kanten kwamen de pleidooien los
voor en tegen het determinisme. Sedert 1927, d.i. sedert de
crisis van het determinisme inzette, heeft een overvloedige
literatuur het licht gezien (4). Ongelukkig .rwijze is, bij gebrek
aan nauwkeurige omschrijving der beteel,:enis van het woord
determinisme, menige discussie in het ijle gebleven.
Op het internationaal philosophisch congres te Parijs, in 1937,
werden in de zevende sectie «Oorzakelijkheid en Determinisme»
verschillende uiteenzettingen aan de studie van dit vraagstuk
gewijd. Het is misschien wel op dit congres dat de oppositie
op de duidelijkste wijze tot uiting kwam tusschen physici als
de Broglie, Heisenberg, Eddington, etc., die zich op louter
natuurwetenschappelijk standpunt plaatsen en tot het prijsgeven
van het natuurwetenschappelijk determinisme besluiten en
anderzijds de philosofen en geleerden, die bedacht op het
(4) Vermelden wij : Réel et Déterminisme dans la Physique quantique,
van den philosoof Emile Meyerson; Les Rapports du Congrès International de Philosophie de Paris (1937) ; H. Reichenbach, Atome et Cosmos;
Louis de Broglie, La Physique nouvelle et les Quanta, en vooral Matière
et Lumière (de beste en meest recente uiteenzetting).
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determinisme zooals de natuurphilosophie dit opvat, weigeren
het determinisme in het algemeen op te geven, zonder juist te
bepalen over welk determinisme zij spreken.
Een verschil van inzicht nopens de crisis van het determinisme kan slechts voortspruiten uit de verwarring tusschen
den streng natuurwetenschappelijken zin van het determinisme,
zooals Laplace dien formuleert, en den meer algemeenen zin
van de natuurphilosophie.
De tegenwoordige crisis heeft alleen dit bewezen : dat het
louter natuurwetenschappelijk determinisme niet meer houdbaar is. Hoe staat het dan met het philosophisch determinisme,
met het denkbeeld dat er een universeele en eeuwige noodzakelijkheid is in alle verschijnselen ? Deze conceptie, die tot het
domein van de wijsbegeerte behoort, heeft hoegenaamd geen
wijziging ondergaan door de nieuwe natuurwetenschappelijke
conclusies. Zij is prae-wetenschappelijk, onexperimenteerbaar
en een nieuw feit kan haar dus noch versterken, noch doen
prijsgeven. De physicus kan dus onbevreesd blijven gelooven
dat alles zal gaan zooals het steeds is gegaan, maar hij kan
niet meer hopen, zooals Laplace, eenmaal of ooit de positie en
de beweging van alle elementen van het heelal te kennen.
Zooals men ziet, heeft de crisis van het determinisme een
zeer begrensde doch scherp geteekende strekking. Zij onthult
het indeterminisme in de sub-atomische wereld. In de macroscopische wereld, d.i. die welke binnen het bereik van onze zintuigen valt, die welke wij onmiddellijk kennen, behoudt het
determinisme zijn rol, aangezien de constante h van Planck op
deze schaal te verwaarloozen is en de klassieke mechanica hare
rechten herneemt.
Het indeterminisme van de sub-atomische wereld doet zich
dus voor als een louter technische conclusie van de natuurwetenschap, waaruit hoegenaamd geen besluiten volgen tegen
het wijsgeerig determinisme. Nog minder zou men er gevolgtrekkingen uit kunnen afleiden op het stuk van den vrijen wil,
etc., zooals sommige natuurkundigen hebben willen doen, met
name op biologisch gebied.
De natuurkundige is geheel vrij, wij hebben het gezien, om
onder den drang van nieuwe feiten een louter natuurkundige
notie van het determinisme prijs te geven. Het komt den beoefenaar der wijsbegeerte niet toe zich te verzetten tegen dezen
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vooruitgang, die geheel in de lijn valt van de natuurlijke ontwikkeling der physica. Doch op zijn beurt meene de natuurkundige niet het wijsgeerig determinisme te hebben omvergeworpen. De quaestie om te weten of de natuur in hare diepste
gronden door een werkelijk determinisme wordt beheerscht, is
een wijsgeerige quaestie. Natuurkundige en wijsgeer spreken
niet dezelfde taal. Ieder van hen dient te definieeren wat hij
verstaat onder zijn determinisme. Dit is het wat wij getracht
hebben te doen.
Om te kunnen zeggen of het determinisme in strikt natuurwetenschappelijken zin voorgoed gebannen is uit de physica,
dit is een zeer delicate quaestie waarop de physici geen duidelijk
antwoord geven. En zij hebben gelijk. Immers, wij hebben,
tegen alle verwachting in, het determinisme zien verdwijnen.
God weet in welken vorm wij het zullen zien terugkeeren?
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Bij een betreurenswaardig Vaarwel »
door F. DE RAEDEMAEKER S. J.

In een brochure, wo pas verschenen onder den titel « Vaarwel dan », heeft G. Walschap de motieven uiteengezet die hem
er toe brachten, niet alleen de Kerk, maar ook het geloof te
verzaken.
Veruit het grootste gedeelte van het schrift wordt gevuld
met de ethisch-aesthetische moeilijkheden die de schrijver ondervond met geestelijken, moeilijkheden welke hem van de Kerk
vervreemdden. Dat een man voor dergelijke persoonlijke gevoels
motieven uit de Kerk treedt is niet een zoo ongewoon feit;
doorgaans ligt er ongelijk aan beide zijden, met het ongelukkig
gevolg dat de betrokken katholiek — hij weze priester of leek
« het kind met het badwater wegwerpt » en de Kerk vaarwel
zegt omdat kerkelijken, naar zijn meening, hem onrecht aandeden, hem niet begrepen, hem « broodroofden », enz.
Met de gevoelselementen die als een grondtoon door heel deze
brochure zoo heftig doorklinken, willen we ons niet bezig houden : de personen die duidelijk genoeg in de brochure vermeld
worden, zullen zelf, indien het hun de moeite loont, den heer
Walschap wel van antwoord dienen.
Wat ons echter interesseert is de verklaring dat het vaarwel
aan de Kerk niet geschiedde omwille van deze gevoelsmotieven. Walschap werd weliswaar ontgoocheld en verbitterd
door het onthaal dat zijn katholiek bedoeld litterair werk in
geestelijke middens te beurt viel; maar deze smartelijke wrokgevoelens waren alleen een aanleiding en aanstoot tot een
intellectueel inzicht in de onhoudbaarheid der katholieke waarheid op zich zelf.
Er heeft zich dus, volgens de verklaring van den schrijver,
naast het gevoelsproces, en naar aanleiding ervan, een intellectueele evolutie voltrokken, waarvan het besluit klonk : dat wat
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ik geloofde, als lid der Katholieke Kerk, kan ik niet verder meer
aanvaarden : het mist immers elken intellectueelen steun.
Ongelukkig wordt ons over deze verstandelijke evolutie, over
het rijpen van dit geestelijk inzicht niet veel bekend gemaakt.
Anderhalve bladzijde (36-37) moeten ons over dit belangrijk
punt inlichten. En nog ! Want Walschap is zoo vervuld met zijn
ressentiment, dat nagenoeg de helft van deze geringe ruimte
wordt ingenomen door een rechtvaardiging van zijn lang talmen
om zich openlijk voor niet-katholiek te bekennen. Dit laatste
interesseert ons niet, zoodat we ons beperken tot de bespreking
van nagenoeg één bladzijde van het schrift.
Misschien weet Walschap veel meer dan wat hij hier neerschrijft, maar méér deelt hij ons niet mee ; méér dan deze
bladzijde zal over de niet-sentimenteele redenen van zijn vaarwel
niet gelezen worden, en we moeten ons dan ook tot haar bepalen,
waar we het intellectueel aspect van 's schrijvers afvalligheid
willen onderzoeken.
Sommige lezers immers zullen misschien onder den invloed
komen, niet van de argumenten, — want die zijn er niet —,
maar van de affirmatie van Walschap : er bestaan geen redelijke gronden van de katholieke leer en levensbeschouwing die
ik tot voor enkele jaren aankleefde, Wij willen aantoonen dat
deze bevestiging op geen enkelen redelijken grondslag rust,
maar omringd is met een aantal vergissingen en denkfouten
die geen enkele overtuigende kracht kunnen ontleenen aan
het feit dat Walschap, op literair gebied, een groot en o.i. een
gewettigd gezag geniet.
Wij meenen dat de meest overtuigende methode zal zijn heel
den bedoelden tekst te citeeren met het passend commentaar.
Hij debuteert als volgt :
Ik heb niet salut gezegd omdat mij onrecht is aangedaan. Geen waarheid is aansprakelijk voor de gebreken van haar aanhangers.
Het onderscheid is volkomen duidelijk geformuleerd : niet
om persoonlijke gevoelsmotieven heeft Walschap aan de katholieke waarheid vaarwel gezegd. Alleen omwille van de vele
grieven die hij aanhaalt tegen geestelijken zou hij het niet
gedaan hebben : daarin had hij volkomen gelijk. Nochtans
was het onrecht dat zulke hevige reacties in zijn rechtvaardigheidsgevoelen opriep, niet zonder invloed :
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Maar deze gebreken, door mij van al te dichtbij waargenomen bij ongeloovige priesters en dies meer, gaven
den moreelen schok, zonder denwelken men niet overgaat
tot een afrekening.
Ook dit is te verantwoorden. Het zien en vooral het ondervinden van geestelijke en zedelijke tekortkomingen bij kerkelijke gezagdragers, bij priesters en kloosterlingen, kan een
twijfel oproepen. Maar om over te gaan tot een afrekening
met het christendom moeten er andere motieven, van intellectueelen aard, aanwezig zijn. Er moet na den twijfel, een inzicht
komen dat hetgeen deze geestelijken verkondigen geen steek
houdt voor de nadenkende rede. Komt dat inzicht niet tot
stand, dan moet, volgens het eerste beginsel van Walschap,
de twijfel verworpen worden, en gehandeld naar het woord
van Christus : doe zooals zij het u zeggen, maar niet zooals
ze het u voordoen. Voor iemand die zoo duidelijk inziet dat
« geen waarheid aansprakelijk is voor de gebreken van haar
aanhangers » is deze houding vanzelfsprekend.
Nu vervolgt Walschap :
Zij (deze gebreken) deden de verontwaardiging groeien tot ik mij bevond voor het dilemma : Hebben dezen
menschen de waarheid, dan moet ik mij ondanks alles
neerleggen ; hebben zij ze niet, dan laat ik mij al die
gemeenheid niet langer welgevallen en ga mijn weg.
Deze conclusie is een ontgoocheling voor iemand die logisch
denkt. Voor welke waarheid immers moest Walschap, in het
eerste geval, zich neerleggen, net als elk katholiek geloovige ?
Niet voor de aesthetische-ethische meeningen, zoolang deze niet
officieel door de Kerk waren verkondigd — hetgeen tegenover
Walschap niet is geschied ; maar wel voor de katholieke waarheden die door elkeen, ook door de geestelijken, moeten aanvaard worden, zoolang men lid wenscht te blijven van de Kerk.
Het stond Walschap vrij in de Kerk zijn strijd voort te zetten
voor de hem eigen opvatting van de katholieke literatuur :
dat had natuurlijk meer moed en uithoudingsvermogen gevergd
dan de katholieke gemeenschap te verlaten omdat men zijn
pogingen niet steunen wilde. Een katholiek legt zich alleen
neer wanneer het gezag gesproken heeft ; hetgeen hem niet
belet rekening te houden met den goeden raad van andere
katholieken wanneer deze rechtzinnig is en welgemeend.
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Maar Walschap is gaan twijfelen aan de katholieke waarheid
als dusdanig :
Na jaren van onnoemelijk lijden heb ik ingezien, dat
zij geen enkel iets of wat behoorlijk argument bezitten,
dat hun toelaat zichzelf depothouders der eenige en volstrekte waarheid te noemen.
Hier hebben we weer vasten grond onder de voeten. Walschap
heeft «ingezien» dat er geen argumenten bestaan voor de
waarheid der katholieke leer. De beslissende vraag is nu : hoe
heeft hij dat ingezien ? Ons laatste citaat moet ons daaromtrent
inlichten. Het weze herhaald : misschien heeft Walschap vele
andere argumenten waarop hij zijn «procès de carence» kan
steunen, maar in heel de brochure vinden we niets dan hetgeen
hier volgt; daarop moeten we, tot nadere specificatie, ons
oordeel vellen : had Walschap werkelijk intellectueele redenen
— en niet alleen gevoelsargumenten — om de Kerk te verlaten?
Ik heb slechts zeer eenvoudige, zeer preciese vragen
gesteld, waarmee de menschheid zich sinds alle tijden
in alle werelddeelen bezighoudt. Indien er een God bestaat, heeft hij gesproken ? Indien hij gesproken heeft,
bezit men den juisten tekst ? Indien er een ziel bestaat,
bestaat zij hiernamaals voort ? Indien zij voortbestaat,
wordt zij gestraft of beloond ? En zoo voort.
Ik heb mij met die vragen tot de geleerden en vromen
gewend, in de vurige hoop dat ze hun antwoord eenigszins
zouden kunnen staven. De katholieke leer erkent dat
dit niet kan. Noch door de rede noch door de historische
feiten.
Men kan, zegt zij, slechts gelooven bij speciale genade
en deze kan men verliezen door eigen schuld, maar ook
zonder schuld. God kan ze intrekken bij wijze van beproeving. Dus mag de katholiek geen afvallige veroordeelen, want deze kan door God beproefd zijn en moet
ook zijn geweten volgen. Volgens welken God of leer
heeft men dan jaren lang getracht mij moreel en materieel ten gronde te richten ?
Duidelijkheidshalve hebben we het citaat in alinea's ingedeeld : de vragen van Walschap ; het antwoord van de «geleerden en de vromen» op deze vragen ; de zedelijke verantwoordelijkheid bij een geloofsafvallige.
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Welnu het is ons onmogelijk te aanvaarden dat de geleerden
en de vromen op de vragen van Walschap hebben geantwoord
zooals hij het zelf zegt. Ware dat zoo, dan berust zijn «inzicht»
op een enorm misverstand. Immers de katholieke leer zegt
juist het tegenovergestelde met betrekking tot de opgeworpen
vragen. Dat weet een student in de theologie, laat staan een
geleerde.
De leer der Kerk onderscheidt immers :
1° Waarheden die door de menschelijke rede, op eigen krachten, kunnen gekend en bewezen worden, dus louter philosophische waarheden ; op twee na stemmen ze overeen met de
vragen van Walschap : het bestaan van God, het bestaan van
de ziel, het voortbestaan van de ziel (de persoonlijke onsterfelijkheid), de straf en de belooning in het latere leven. Dat zijn
geen geloofswaarheden, alhoewel zij verondersteld worden bij
den geloovige.
2° Waarheden die door het verstand gekend worden alleen
omdat God door de Openbaring in de menschelijke geschiedenis
heeft ingegrepen, omdat Hij tot ons «gesproken heeft». Heeft
God tot den mensch gesproken ? Bezitten wij een betrouwbaren
tolk van dat goddelijk woord, nl. de Kerk ? («bezitten wij den
juisten tekst ? » heeft voor een katholiek geen zin). Dat zijn
vragen die, naar aanleiding van de Openbaring, zich aan ons
verstand opdringen. En ook deze vragen kunnen wij met onze
rede bevestigend beantwoorden, met argumenten uit de godsdienstphilosophie en de geschiedenis. Ook deze waarheden zijn
dus geen geloofswaarheden : het zijn de zgn. «praeambula
fidei» : het redelijk inzicht waardoor het geloof geen blind
aanvaarden is, maar een verantwoord ontvangen van de bovennatuurlijke Openbaring.
3° Tenslotte de eigenlijke geloofswaarheden : de dogma's of
mysteriën, de H. Drievuldigheid, de H. Eucharistie, enz., die
we aanvaarden op goddelijk gezag, omdat we weten dat het
goed en redelijk is naar Gods woord te luisteren zooals het ons
door de Kerk levend vertolkt wordt.
Walschap heeft geen enkele vraag nopens deze waarheden
gesteld, en nochtans alleen van deze kan gezegd worden dat
de katholieke leer erkent dat ze niet kunnen bewezen worden
« noch door de rede, noch door historische feiten ». Alleen voor
den eigenlijken geloofsakt in de geopenbaarde waarheden is dé
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«speciale genade», de geloofsgenade noodig. Om waarheden die
het natuurlijk verstand te boven gaan te aanvaarden wordt
immers een innerlijke verlichting vereischt waardoor deze aanvaarding mogelijk wordt.
Hoe is het nu mogelijk dat een katholiek geleerde aan
Walschap zou gezegd hebben : Zie, h. Walschap, dat God
bestaat, dat we een onsterfelijke ziel hebben die zal beloond
of gestraft worden, dat God tot den mensch gesproken heeft,
dat de Kerk de Openbaring onfaalbaar vertolkt : dat alles zijn
louter geloofswaarheden, die we alleen door een speciale genade
aanvaarden, waarvoor we geen enkel redelijk bewijs kunnen
aanbrengen ? We willen niet veronderstellen dat Walschap, in
den aangehaalden tekst, den lezer wil om den tuin leiden, en
hem rationeele redenen voor zijn afvalligheid voortooveren; wij
twijfelen geenszins aan zijn oprechtheid. We moeten dus aannemen dat hij zijn zegslieden slecht begrepen heeft ; maar dan
heeft hij ook den plicht de intellectueele gronden waardoor hij
verklaart zijn afvalligheid te rechtvaardigen te herzien. Hij
moet gelijk elkeen «zijn geweten volgen», maar dat beteekent
een goed gevormd geweten, en geen verkeerd inzicht in dingen
waarvan hij zelf het belang beseft. Er ligt iets tragisch in het
persoonlijk geweten van den mensch : het eenige licht dat hij
hic et nune moet volgen, en het kan een dwaallicht zijn ! Dat
noopt ons tot bescheidenheid in het spreken over «ons geweten». Ook het uitzinnigste werd verricht onder de leuze : « mijn
geweten zegt dat het zoo moet», en velen zijn van de waarheid
afgedwaald, meegesleept door intellectueele stroomingen die nu
volkomen waardeloos blijken. Ook zij hebben hun geweten gevolgd — en gingen verloren. « Het is iets verschrikkelijks, zegt
Antigone tot Kreoon, een man die het mis voorheeft, en toch
hardnekkig doorzet. »
Walschap verklaart : « Ik heb me dikwijls vergist, voortdurend mijn meeningen herzien en ik verwacht van de toekomst
hetzelfde » (blz. 38). Wij hopen dan ook dat deze korte aanteekeningen bij hetgeen ons veruit het belangrijkste schijnt in
deze brochure, den schrijver er toe zal nopen de intellectueele
gronden van zijn «vaarwel» te herzien.
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Aanhangsel. Een persoonlijk getuigenis.

door Em. JANSSEN S.J.
De beoordeeling van Walschap's brochure laat ik aan anderen over. Voor mij raakt het geschrift eer en geweten : in
Streven en Boekengids heb ik de belangrijke werken van Walschap bijna alle gerecenseerd. Ik deed het regelmatig, korten
tijd na hun verschijnen ; in Walschap's oogen deed ik het,
sedert 1936 tenminste, met booze bedoelingen en slinksche
middelen. Bij een openbaar optreden past een openbare verantwoording; vandaar dit drievoudig getuigenis.
I. Niemand zal Walschap's heftig pleidooi tegen de geeste
lijkheid (tegen bepaalde geestelijken, onder wie ik zelf) voor
objectief houden. De bewering als zouden de Jezuïeten een,
campagne tegen Walschap beraamd hebben en doorgevoerd
(blz. 13-14, 16) werd reeds, met recht, een verzinsel genoemd.
In het overgedrukte opstel uit Dietsche Warande en Belfort
( blz. 24-29) schuift X. (Walschap zelf) , op grond van een
enkel verminkt citaat, mij een definitie en een geleding van de
katholieke kunst in de schoenen, welke ik nooit voor de mijne
heb erkend (1). — Mijn bespreking van De vierde koning, die
even dwaas als «perfied» zou zijn (blz. 17-18) , geeft, als hoofdzaak van het boek, de «evidente zedeles» aan die Walschap zelf
aangeeft ; zij ziet in het werk geen satire op de kruistochten;
zij bevat geen veroordeelend woord ; zij is oprecht en waardeerend, geschreven met het besef dat ik het werk van een vriend
voor me had (2).
Over mijn andere recensies mag ik kort zijn. Van hun belang
bewust, bereidde ik ze met zorg voor en streefde naar klare
formuleering. Altijd greep ik naar het belangrijkste, naar den
ideologischen (eerder den ethisch-religieuzen) achtergrond ; de
uitkomst bewijst dat ik hem juist heb gezien. Wat de literaire
waardebepaling betreft, ook in dat opzicht steken mijn opstellen, tegenover die van anderen, niet af als volkomen waardeloos en onpersoonlijk.
II. Details zijn tenslotte bijzaak ; hoofdzaak is dat Walschap
de geestelijkheid als zijn vijand voorstelt, als zijn meest gewetenloozen vijand. De taak zelf van den clerus heeft daar schuld
aan : zonder wrijving en strijd kan hij het geloof en de zeden
nooit ongeschonden bewaren. Er is hier echter meer. Tusschen
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onze geestelijkheid en een aanzienlijk deel van onze mtellectueelen bestaat zoo weinig contact, zoo weinig psychologische
eenheid, dat men van vervreemding, van afkeer mag spreken,
— en de fout ligt bij de leeken niet alleen. Tegenover de intellectueelen en hun behoeften stonden wij niet altijd mild, begrijpend, tegemoetkomend. Niet een dogmatisch doorhakken van
veel levensverstrikking, wèl een benaderen en heelen van veel
verscheuring, hoort, hoort 'lil bovenal, bij ons priesterwerk.
Moge Walschap's brochure ons heilzaam doen nadenken.
III. Mogen anderzijds de leeken ook nadenken. Zij streefden
naar een «verruiming van den geest», waarbij elk religieus en
moreel houvast in laatste instantie diende opgegeven. Als
laatste norm van waarheid en cultuur aanvaardden zij den
gang der hedendaagsche wereld, haar gang naar den oorlog;
want hoeft, in deze omstandigheden, haar ontreddering nog
een betoog ? Mag een katholiek leek, in dezen tijd, het geloof
in een hoek van zijn bestaan terugduwen, zijn denken richten
naar de actueele aforismen, autoriteiten en stroomingen 4 Meer
intellectueele tucht, meer moreele fierheid, meer religieuze ernst
en trouw, meer milde apostolaatsgeest en daadwerkelijke naastenliefde zijn thans, bij velen, de allereerste vereisehten opdat,
bij veel meerderen nog, het geloof en het geluk niet bezwijken.
Ook opdat de kunst niet bezwijke. De artistieke bloei is, in
feite, van den moreelen en religieuzen bloei onmiddellijk afhankelijk : daarvan worden de oprechte kunstenaars, door eigen
waarneming, altijd dieper overtuigd.
Leeken en priesters, de brochure van Walschap stemt ons
tegelijk tot weemoed en nadenken. De waarheid alleen kan
hem, kan ons bevrijden.
(1) Ziehier de documentatie :
1° Mijn vervolgartikel Over Walschap's trilogie en over de katholieke

kunst in Vlaanderen (Streven, Januari 1934, blz. 35-39; Maart 1934,
blz. 2-8). Gedeeltelijk overgenomen in De Standaard (20 januali en

31 Maart 1934).
2° Het antwoord van X. (Walschap) Wat is katholieke kunst ? (Dietsche Warande en Belfort, Februari 1934, blz. 83-88). Gedeeltelijk overgenomen in De Standaard (10 Maart 1934).
3° Mijn kort wederwoord Een droevig misverstand (De Standaard,
7 April 1934).
4° Kantteekeningen van X. Het debat over katholieke kunst (D. W. &
B., April 1934, blz. 302-304).
(2) Zie Streven, April 1936, blz. 412-4-15; Juni 1936, blz. 513-517.
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De weg van de Vlaamsche letterkunde
door Em. JANSSEN S.J.

Wij zouden onzen plicht niet nakomen, meenen we, indien
we, omtrent De weg van de Vlaamsche letterkunde, ons woord
niet plaatsten (1). Het onderwerp ligt ons heel nauw aan het
hart ; herhaaldelijk schreven we bijdragen daarover in verschillende tijdschriften (2). Hoezeer ook van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden afhankelijk, onze opstellen wilden toch
het literair bewustzijn van ons volk verdiepen, de normen der
aesthetische waardeering nauwkeuriger aangeven, de kunstenaars en het volk (beide groepen meteen) diensten bewijzen.
Meer dan eens kwamen we, met bepaalde critici en kunstenaars,
even in botsing ; vaker nog lazen we aanvallen op ongenoemde
tegenstanders, in wie we duidelijk onszelf tegelijk herkenden en
niet herkenden (3) ... Het onderwerp ligt ons nauw aan het
hart ; zonder partij te kiezen (de strijders (4) staan overigens
eerder naast dan tegenover elkander) , zeggen we graag onbevangen ons oordeel. Al zijn we priester en religieus : daarom
zal niemand, hopen we, onze bedenkingen a priori verwerpen.
(1) Zie De Standaard van 17 en 24 Februari, van 2, 9 en 16 Maart.
(2) Hoofdzakelijk in Streven, Boekengids, Astrid. Mogen we verwijzen
naar « De lectuur en haar invloed » (Str. IV, 13) , « Hoogdagen van de
Vlaamsche Letteren » (Str. V, 198) , Literatuur en levensernst » (Str.
V, 249), « Geloof en kunst » (Str. VI, 243), « Literatuur in oorlogstijd »
(Bg. XVII, 329), « Agnosticisme » (Bg. XVIII, 49), « Onze hedendaagsche
cultuur » (Astr. I, 1065), « Storm over de literatuur » (Astr. I, 1105) ?
(3) 0. in. in de bijdrage van A. Vermeylen « Kunst en moraal »
(Leiding, Mei 1939, blz. 260-265). Zie ons antwoord (Str. VI, 634).
Zie ook J. Eeckhout (Litteraire profielen IX, blz. 118-128).
(4) Het waren : R. van Passen, F. de Pillecijn, E. van der Hallen,
J. Van de Wiele.
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En als hij objecteert dat de literaire kunst voor ons bijzaak is,
dan antwoorden we dat we haar niet eenvoudig als een middel
beschouwen tot den moreelen, cultureelen, religieuzen bloei van
ons volk (de hoofdzaak) : wij kennen haar de plaats en de rol
toe, die zij, door haar wezen zelf, dient in te nemen. Wie, in
een krachtig levenscomplex, de literatuur organisch onderbrengt, maakt haar aan de algemeene kracht deelachtig ; wie
haar kunstmatig isoleert, bekomt slechts een monsterachtig
gedrocht, bloedarm en krachteloos.
De weg van de Vlaamsche letterkunde is, door onderlinge
wisselwerking, met den weg van het Vlaamsche, geheel het
Dietsche volk, allernauwst verbonden. Op den achtergrond van
onze algeheele ontwikkeling, trachten we onzen bijzonderen
literairen geest af te lijnen.
Vlaandren, o welig huis .. .
Vlaanderen, Brabant, Limburg : het zijn, artistiek beschouwd,
welige gewesten. We spreken niet van voorrang, van bijzondere
kenmerken hier of daar ; het treft ons alleen dat, op geheel
den Zuidnederlandschen bodem, de kunst, rijk en verscheiden,
sedert de Middeleeuwen haast aanhoudend heeft gebloeid. Ook
in moeilijke omstandigheden en doorheen tijdperken van verdrukking. Van de XIII tot aan de XVI eeuw waren wij, ten
overstaan van Europa, zoo groot, dat we thans het « groote
Vlaanderen », waar Verriest van sprak, spontaan beschouwen
als de romantische verbeelding van een dweper, liever nog als
het goedkoope succes van een redenaar. Vanaf de XVI eeuw
keerde de politiek zich tegen ons ; geleidelijk verloren we onze
onafhankelijkheid en ons zelfbewustzijn. Toch is ons artistiek
en cultureel aandeel in de Contra-Reformatie nog heel belangrijk. Daarbij mag de literair-historische gemeenplaats wel eens
herzien, als zouden we, van 1648 tot na 1830, cultureel dood
zijn geweest. Hoezeer ook geknot en bedrukt : zoo levendig
bewaarde ons volk zijn religieuze, literaire, zelfs min of meer
zijn wetenschappelijke traditie, dat, daardoor alleen, niet slechts
het ontstaan van de Vlaamsche Beweging moet verklaard
worden, ook gedeeltelijk (wat de meesten niet schijnen te vermoeden) het « wonder » Gezelle. Een sterk levend, een taai volk
duikt levenskrachtig weer op uit de tunnel van eeuwenlange
onzelfstandigheid.
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Altijd weelderig, brengt de Zuidnederlandsche grond steeds
artistieke en literaire talenten voort. Meerdere van onze hedendaagsche auteurs zijn rijk begaafd; hun werken getuigen van
hun kunnen; daarvan getuigt ook (welke schakeeringen men
er overigens aan toevoege) hun populariteit in vreemde landen.
Onze « Vlaamsche volkskracht » is niet uitgeput. Daarom stellen wij dit vooraan : in onze Zuidnederlandsche literatuur
komen, vrij talrijk en verbazend, talentvolle auteurs voor, met
verdienstelijken arbeid. Zij vertoont de vitale begaafdheid van
het volk zelf : tegelijk een der minst geschondene en best
bedeelde van West-Europa.
Onze geaardheid.
Het gaat echter niet op, ons volk en onze auteurs zoo maar
met alle gaven te bedeelen. Evenals de grootsten onder de
menschen, vertoonen de besten onder de volkeren bevreemdende
leemten.
Tegenover Frankrijk konden we, eeuwen lang, ons eigen wezen
handhaven; we konden ons ook afscheiden van de Duitsche
staten in het Oosten : een tweevoudig bewijs van onze eigen
Dietsche geaardheid. Maar het graafschap Vlaanderen had
nooit een Vlaamschen adel, het hertogdom Brabant voor beperkten tijd slechts Brabantsche gezaghebbers : het beste van
ons volk bestond uit taaie, nuchtere, degelijke, wroetende, vechtende poorters, die hun naarstig verworven weelde omzetten in
stoere patriciërspracht ; de bijzondere deugden der ridderschap
— grootmoedige heldhaftigheid, avontuurlijke liefde — waren
hier spoedig uitheemsch. Spoedig verviel onze literatuur, zonder
het « rijk der schoonheid » heelemaal te verlaten, « in de boeien
der didactiek » ; naar de geaardheid blijft de nogal nuchtere
veelweter en moralist Jacob van Maerlant « vader der Dietsche
dichters algader » (5).
Adellijke heldhaftigheid bepaalde onzen volksaard niet, wèl
burgerlijke degelijkheid. Alleen de Brabander doet zich wel
eens als een edelman voor, met recht nog haalt Breders) den
« Spaanschen Brabander » over den hekel. Ook bij den breedsten
zwier (men denke aan Vondel) is het didactische niet ver af ;
(5) Zie J. van Mierlo, De letterkunde van de Middeleeuwen tot omstreeks 1300 : de groote verdeeling (Geschiedenis van de letterkunde
der Nederlanden D.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

395

ook onze laatste heilige, Joannes Berchmans, munt uit door
nijvere getrouwheid : bezonnen en gereserveerd, wagen we maar
zelden den « salto mortale » in het rijk van schoonheid en liefde.
Het ridderlijk ideaal van trouw en recht, de heldhaftige vergevingsgezindheid, het ruime denken, het begeesterd zweven
boven de lage landen van kleine werkelijkheid bereiken we
zelden. Gemakkelijk bekrompen, twisten we met elkander.
Misschien drukken onze nauwe grenzen op ons ; zeker weegt een
vrij algemeene enggeestigheid door ; terwijl we toch, bewust,
grootheid en kracht in ons dragen. Op ons denken en doen ligt
vanzelf een zweem van provincialisme, evenals een norsche
stugheid op ons gelaat : de verlammende onmacht van wie toch
zijn breeden vleugelslag ontwaart. Wij beseffen onze kleinheid,
wij ontkomen er nog niet aan : onze allerbesten waren totnogtoe ontevreden over zichzelf en over ons. Soms leken ze geneigd
ons te verlaten ; wij, hen uit te stooten. Tusschen ons bestaan
zelf en onze groeikracht werd het evenwicht niet gevonden. Misschien geographisch, zeker moreel missen wij levensruimte.
Waarom dat hier gezegd ? Wij hoeven onze beperking niet
passief te aanvaarden ; doch werkelijkheidszin is, voor wie
groot wil worden, onontbeerlijk. Groot worden zooals anderen
groot zijn, groot worden naar het abstracte begrip er van, kunnen we niet ; we kunnen slechts groot worden aan onze eigen
grootheid : door verrijking, veredeling, verruiming van ons
eigen karakter.
Onze traditie.
Allerbelangrijkst, voor wie onze hedendaagsche mentaliteit
wil nagaan, is onze geschiedenis vanaf de eerste helft der
XVII eeuw. We namen haast geen deel meer aan de Europeesche evolutie ; afgezien van de stormen die het woelige Europa
over deze gewesten liet gaan, hadden we even goed op een
eiland kunnen wonen.
De laatste cultuur die bij ons bloeide, was die van de ContraReformatie. Door en door katholiek, sloot zij, veel inniger dan
men bij het eerste zicht zou vermoeden, bij de late Middeleeuwen aan. Toch bleef zij, met haar latijn als voertaal en met
haar fraaie kunstvormen der Renaissance, internationaal geïnspireerd en gericht : terwijl elders het nationale bewustzijn
ontwaakte, werd het hier door een samenloop van omstandig-
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heden onderdrukt. Terwijl elders alles gistte wat in het moderge artistieke, wetenschappelijke, politieke leven volgroeid is,
bleven wij gedoken. Het encyclopedisme, de Aufkarwag, de
Fransche Revolutie lieten voorloopig ons dieper gemoedsleven
'nberoerd : geslachten na geslachten leefden vroom met een
ascetische, hier en daar mystieke, vroomheid ; artistiek verkneukelden zij zich aan de onsterfelijke rederijkerij. Op de he
dendaagsche Europeesche mentaliteit hebben wij een achterstand van bijna drie eeuwen : veel van de Contra-Reformatie,
van de Rederijkers, van den Barok zelfs, bestaat hier nu nog,
wat verkleind en verdord, wat petieterig en ouderwetsch, soms
wonderbaar bekoorlijk en voedend, in velerhande productie.
Indien de Europeesche mentaliteit voor volmaakt doorging,
zou die achterstand niets dan nadeel beteekenen. De huidige
oorlog, na een eeuwenlange verwording, brandmerkt de richting wel, die Europa sedert lang insloeg. Aan onze afzijdigheid
hebben wij ons bewaard Roomsch-Katholicisme niet alleen, ook
onze betrekkelijke ongereptheid en moreele gezondheid te danken. Daarom mogen we dat « achterlijke » niet eenvoudig weggooien als nieuwe rijken hun schamele kleeren. Al dienen wij
ons bij den Europeeschen toestand aan te passen, de vraag is
niet : « hoe Europa achterna loopen op den verkeerden weg ? »
De vraag is veeleer : « hoe, bij de kentering die we doormaken,
het beste van onszelf ongeschonden bewaren ? hoe, met Gods
genade, weer onder de besten van Europa onze plaats innemen ? »
.

Vlaming zijn om Europeër te worden.
De bekende leuze van Vermeylen is de juiste ; maar heeft hij
ze toegepast ? Ja, in zoover hij zich niet liet verfranschen ; afgezien daarvan, offerde hij, aan den Europeër, den Vlaming
wat op.
Volgens Jan Frans Willems, moet de Zuidnederlandsche letterkunde zich door drie kenmerken onderscheiden : haar godsdienstigheid, haar zedelijkheid, haar nationaal gevoel (6) ; het
zijn juist de kenmerken, die de Van-nu-en-straksers, artistiek
tenminste, verloochenden. Het bekende dichterlijke programma
(6) Zie zijn redevoering : « Over den geest waardoor de Vlaamsche
letterkunde zich moet doen onderscheiden » (Het Belgisch Museum,
1844).
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van Guido Gezelle, die een christen-vlaarnsche poëzie wilde doen
beoefenen (7) , stemt met den geest van Willems precies overeen. De grootsten onder onze leiders v(56r Van nu en straks waren niet minder Europeër, zeker meer Vlaming.
Hiermee veroordeelen wij Van nu en straks niet : die verschijning en beweging is veel complexer, overigens een product van
haar tijd (8) . Zij heeft echter onze geheele traditie op losse
schroeven gezet, de hiërarchie der cultuurwaarden omgegooid.
Zij heeft onze idealen tot nuchtere en materieele doeleinden
teruggebracht, ons artistiek pogen herleid tot een society-diepzinnigheid, die voor ernstiger wil doorgaan dan ze eigenlijk is.
Van dan af dateert, in veel ruimere kringen, de onverteerde
lectuur en het eigenwijs paradeeren met een vreemd nonconformisme. Zij heeft tenslotte meer vernield dan gesticht.
Niet onmiddellijk valt de vernieling in het oog : in de diepe
ziel ligt ze dikwijls besloten. Schijn van bereikte resultaten
stak veeleer de oogen uit : er bestaat thans een artistieke en
literaire wereld, die bewonderend zichzelf beschouwt. In Vlaanderens schoone hovingen zijn verscheiden auteurs tuiniers en
bloemen tegelijk. De Van-nu-en-straks-beweging heeft het verdraagzaam agnosticisme (gemakkelijk onverdraagzaam tegenover de geheele waarheid) als grondbeginsel voorgesteld, de
beslotenheid der literaire kringen bevorderd. De ware verbondenheid met het volk heeft zij door een industrieele propaganda vervangen, die voornamelijk de half-intellectueelen verbluft
en verblindt. Er bestaat, ja, belangstelling voor de literatuur :
veel meer echter voor de literaire mode dan voor de literaire
waarden.
Voeg daarbij dat, in de laatste jaren vooral, het Socialisme
vergrovend heeft ingewerkt. Alsof volksverbondenheid in vor(7) Zie, vooraan bij Dichtoefeningen, zijn opdracht Tot de studenten
van 't Kleen Seminarie te Rousselaere
(8) Wij beschouwen hier de Van-nu-en-straks-beweging, die we van
de op haar volgende stroomingen niet onderscheiden, als den inzet van
een nieuwe richting in de Zuidnederlandsche literatuur en cultuur.
Hierin betrekken we geen enkel Van-nu-en-strakser in het bijzonder,
tenzij (onrechtstreeks) den leider Vermeylen ... In het Toussaint-nummer van Onze Tijd verscheen een bijdrage van E. Claes (blz. 20-21) : met
recht wijst hij op het beperkte van veler literaire productie ; tegelijk
blijkt het hoe de critiek, bijna in haar geheel, door valseh vnorstellingen op sleeptouw werd genomen.
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melijke onbeschaafdheid, in onbeschaamdheid zou bestaan !
Bestaat zij niet in mildheid en daadwerkelijke verheffing ? Intusschen zijn de eerbied voor de zuivere taal, de verzorging van
den stijl, de voornaamheid die tot de allerelementairste beleefdheid behoort, voor een aanzienlijk deel teloorgegaan.
Als men zóó Europeërs moet worden, bedankt men voor de
eer !.... We worden onpersoonlijke, kleinzielige en kleine naloopertjes ; zelfgenoegzaam noemen we cultuur en verheffing wat
een beetje comfort en burgerlijke genoegens beteekent. Wij hebben de romantiek verloochend ; het beste van onze traditie willen we meteen verloren gooien.
Confessioneele literatuur.
Tegenstroomingen waren altijd merkbaar ; op sommige
tijden schijnbaar de sterkste. Wij noemen hun productie : confessioneele literatuur. Daaronder verstaan we de literatuur in
dienst van een hooger ideaal : van het nationalisme (9) namelijk en van het katholicisme, dikwijls van beide tegelijk.
Voor den wereldoorlog van 1914-1918, leek het religieus-nationale Vlaamsche idealisme te zullen zegevieren. Onder de leiding
en bezieling van Dr. Laporta, H.Verriest, E.Vliebergh, L. Scharpé,
L. Dosfel, F. Van Cauwelaert, Dr. Van de Perre, Pater Stracke,
C. Verschaeve, J. Persyn (verscheiden anderen nog) leek alles
mogelijk. De werkelijkheid werd : de bloedige frontlinie en de
IJzerhelden. Daarvan blijft de IJzertoren over en de jaarlijksche IJzerbedevaart ; voor velen klinkt de toen verheffende
leuze Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus nu licht
archaïsch en simplistisch : zij hoorde bij de romantiek ! Hier
en daar leven nog lijders en strijders van dien heldentijd : met
eerbied omringt men hen ; in petto schudden ze het hoofd om
dit verdwaasde geslacht.
Confessioneele literatuur bestond altijd voort : van Pogen
tot De Pelgrim, van De Pelgrim tot Volk. Soms waren het hoog
laaiende vlammen, maar het vuur leek niet gevoed ; herhaaldelijk verkilde politieke strijd en verbittering de warme mildheid.
Tegenover de neutrale, de onverschillige, de agnostische literatuur, kon de confessioneele zich niet organiseeren : idealisten
(9) Wij denken hier niet aan een politiek programma ; alleen aan de
nationale bezieling die men eerst Vlaamsch noemde, later Flamingantisch, nu Dietsch of Grootnederlandsch.
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zijn altijd minder praktisch aangelegd ; daarbij ontbrak de
officieele steun en deed verdeeldheid veel luchtkasteelen instorten. Nog vergleden meerderen van haar beoefenaars, half overtuigden toch maar, naar de andere zijde : naar de literatuur die
tenslotte den toon aangaf en de prijzen uitreikte.
En toch, alleen de confessioneele literatuur biedt redding en
toekomst. Niet noodzakelijk de specifiek-katholieke, noch de
Dietsch-nationale Zeker niet de enggeestige, nog minder de
propaganda- en partij-geschriften ! Maar de literatuur van
menschen die ook over de groote vragen hebben nagedacht, die
zich de algeheele waarheid ten dienste hebben gesteld, die voor
hun volk en hun God alles veil hebben. In hun oogen staan
breede horizonnen weerspiegeld ; hun werk wordt ruim en mild,
het brengt wijsheid en goedheid.
Het is Europeesch, omdat wij thans in den Europeeschen
toestand zijn opgenomen. Van Europeesche toestanden, productie, geestesstroomingen nemen zij kennis evenals de anderen.
Minder overvloedig ; met meer doorzicht en beleid ! Minder zijn
zij, als nieuwgierige dilettanti, met de Europeesche mode en
propaganda vertrouwd ; dieper en degelijker gevormd en geïnformeerd, staan ze met beide voeten op vasteren grond : grootere menschen, schooner en machtiger, kinderen van een fierder volk in een verruimd land.
De schoonheid is wel de eerste hoedanigheid van de literatuur ; maar de schoonheid heeft veel bestanddeelen. Wie met
de leuze van schoonheid schermt, vergeet thans vaak haar
ethischen grondslag, en, waar zij dieper gaat, haar tendentie
naar religie.
De weg van de Vlaamsche letterkunde
Hoe loopt dan de weg der Vlaamsche letterkunde ?
Er zijn haast evenveel wegen als schrijvers met naam,
stellig evenveel als stroomingen. Daarbij bewegen de verscheiden genres zich in verscheiden richting en wordt de literatuur zoowel aan de Universiteit als in dorpskringen beoefend. «De weg van de Vlaamsche letterkunde» kan dan slechts
als een resultante beschouwd worden, een grootste gemeene
deeler. In welke richting beweegt zich de warreling van feitelijk
bestaande wegen ?
Wij weten het niet precies. Maar dit is zeker : de literatuur,
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die het meest als gezaghebbend en officieel cultuurdragend
optreedt, gaat den goeden weg niet op.
Daar is zelfgenoegzaamheid. Voorloopig onbedreigd, deelt
men de lakens uit ; men maakt elkander wijs dat de literatuur
nooit zoo weelderig, zoo hoog zou hebben gebloeid. Men prijst
en bekroont werken die zulke onderscheiding niet kunnen
dragen ; men fingeert een literatuurgeschiedenis tot op heden
de onsterfelijken staan reeds op hun voetstuk.
Daar is compromis en partijbelang. Men legt een conventioneelen maatstaf aan ; op diepere vragen gaat men niet in,
omdat men, delvend, strijdbijlen zou ophalen. En de mysterieuze mantel der schoonheid bedekt wel eens meer gemengde
inzichten.
Daar is oppervlakkigheid, modezucht, actualiteit : een
instinctmatig zich afkeeren van concentratie, beginselvastheid
en diepe bevrediging.
Daar is heerschzucht en voorkeur : andersdenkenden en
temperamentvolle onafhankelijken sluit men als vanzelfsprekend buiten ; — daar is lauwheid en lafheid : afzonderlijke
kunstenaars durven hun kostbaarste parels niet voor profane
oogen laten schitteren .
. . . Daar is natuurlijk ook talent, werkkracht, verdienste,
ervaring. Verscheiden auteurs mogen met gezag optreden ;
de geheele groep echter schiet aan idealisme en moed te kort :
hij bevordert zuiver-actueele werken, tam van inspiratie (be
halve voor het zedelijke en het intellectueel verwarrende),
met (voor verdraagzame onverschilligen) weinig storende
motieven.
Ook in de kunst zijn nuchterheid en realisme onmisbaar ;
overal zijn verdraagzaamheid en conventie noodzakelijk. Toch
moet, in de hedendaagsche literatuur, de confessioneele toon
(welke de confessie ook weze) (10) luider doorklinken : dan
pas wordt het akkoord vol en diep.
Met drie wenschen willen we besluiten :
10 Meer verbondenheid met het volk. De auteurs hoeven
(10) Wij zijn er van overtuigd dat ons volk, met zijn traditie doordeesemd van Katholicisme, alleen in en met een levend geloof cultureel
gezond en bloeiend kan worden. Maar het woord « confessie » heeft
eindeloos verscheiden toepassingen.
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zich niet meer democratisch voor te doen ; integendeel Zij
moeten echter, ook al zouden zij slechts voor enkele ontwikkelden of fijnproevers schrijven, den volke, middellijk of onmiddellijk, geven wat den volke goed is.
2° Meer cultuur. Wij schreven reeds over de noodzakelijke
samenwerking en saamhoorigheid tusschen de wetenschappelijke beoefenaars van de literatuur en de kunstenaars (11) ;
ook tot andere wetenschappen en levensvormen moet de samenwerking, de sympathieke belangstelling tenminste, zich uitbreiden : nooit mag iets, a priori en moedwillig, geheel worden
uitgesloten.
3° Een bevoegde, een onafhankelijke critiek. Te overvloedig
schrijft men bij ons critieken : het verantwoordelijkheidsgevoel
van den criticus gaat er bij verloren ; de eerbied ook voor de
critiek, van het propaganda-middel niet meer te onderscheiden ; de rol van de critische literatuur meteen, die toch naar
de creatieve moet terugwijzen, haar niet mag vervangen .
Door den overvloed van critische aphorismen wordt thans,
bij ons, alle anarchie, alle vormloosheid goedgepraat, alle zin
voor proportie op zij gezet, elke werkelijk critische studie
en uitspraak door willekeurige meeningen overwoekerd. Als
ieder burger politieman wil zijn, bedrijft de politie zelf buitensporigheden : vóór alles heeft onze literaire staat thans een
politie noodig, die de tucht handhaaft.
De weg van onze literatuur is de weg van onze cultuur,
van ons volk. Omdat de literatuur onze cultuur, ons volksleven zoo sterk beïnvloedt, dient zij — het is allerbelangrijkst
— op den rechten weg te gaan.

(11) Zie «Wetenschap en traditie bij het beoefenen d
(Streven VII (Februari 1940), 293).
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De meestbegunstiging
door Ph. VAN ISACKER
Men zal wellicht de vraag stellen waarom ik deze economische kroniek — de tweede die ik schrijf sedert het uitbreken
van den Europeeschen oorlog -- reeds wil voorbehouden voor
een kwestie die thans nog weinig actueel belang heeft. Inderdaad, welken praktischen invloed op de internationale handelsrelaties heeft, in deze abnormale omstandigheden, nog het
feit dat, in de meeste handelstraktaten, de clausule van de
meest begunstigde natie voorkomt ? Men zou er haast mogen
aan toevoegen : van welk praktisch nut is het voorloopig nog
dat er handelstraktaten bestaan ? De landen — vooral de kleine
neutrale landen — moeten zich tevreden houden met een zeer
verminderde economische activiteit. Hun hoofdkommer gaat
naar de bevoorrading : de bevoorrading aan grondstoffen en
levensmiddelen. Wat ze nog kunnen exporteeren moet dienen
om, veelal met zware offers, aan hun handelsbalansen een
behoorlijk evenwicht te behouden. Ze zijn ertoe verplicht zich
aan te passen aan toestanden die aanhoudend van uitzicht
veranderen. Er kan geen kwestie van zijn dat ze, op grond
van akkoorden in vredestijd aangegaan, hun normale transacties met het buitenland voortzetten.
Begrijpelijk is het, in deze omstandigheden, dat de aandacht
in de eerste plaats gaat naar de onmiddellijke nooden ; dat
men tracht, zonder veel aan de toekomst te denken, de moeilijke problemen op te lossen die de oorlogsgebeurtenissen elken
dag opnieuw doen oprijzen. België, zoo hoort men dagelijks
verklaren, zal zich reeds zeer gelukkig mogen achten indien we,
tot op het einde van den oorlog toe, het zonder zware rampen
kunnen uithouden.
Het zou evenwel verkeerd zijn, moest de bezorgdheid om
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de onmiddellijke moeilijkheden zoo uitsluitend de aandacht
gaande maken dat men heelemaal de toekomst uit het oog
verliest. Eens zal Europa opnieuw in een vredestoestand treden.
De vrede zal voor de economie van alle landen nieuwe vraagstukken aanbrengen, vraagstukken die nog meer ingewikkeld
zijn dan deze die de oorlog zelf heeft gesteld. Inderdaad op dit
oogenblik zijn de verhoudingen tusschen de landen zich grondig
aan het wijzigen en deze oorlog lijkt in de toestanden nog dieper
te moeten ingrijpen dan de oorlog van 1914-1918. Men zal, na
den wapenstilstand, opnieuw moeten van wal steken in gansch
veranderde voorwaarden ; en van de gesteldheid van zaken, die
we op 1 September 1.1. hebben verlaten, zal wellicht niet veel
overblijven.
Is het niet vooral omdat, na den vrede van Versailles, de
regeeringen zoo weinig rekening hebben gehouden met de
oorlogsgebeurtenissen en de evolutie die zich vier jaren lang
zoo snel had ontwikkeld, dat de wereldeconomie, gedurende
de twintig vredesjaren, nooit haar evenwicht kon terugvinden;
dat al de landen haast voortdurend in crisistoestand zijn gebleven ? Wil men niet een tweede maal dezelfde fout begaan, dan
is het aangewezen zeer aandachtig de huidige gebeurtenissen
te volgen en zich voor te bereiden op de aanpassing die na
den oorlog onontbeerlijk zal zijn.
Het zijn deze bedenkingen die me hebben aangezet om, in
deze economische oorlogskroniek, te handelen over een probleem dat uitsluitend vredestoestanden aanbelangt ; dat, v36r
1914, de handelsbetrekkingen tusschen de volkeren op beslissende wijze, maar ook met de heilzaamste gevolgen, heeft
beheerscht ; dat van 1918 tot 1939 — en het meest gedurende
de tien laatste vredesjaren — een bron van moeilijkheden en
betwistingen is geweest ; dat wellicht, na den toekomenden
vrede, andermaal aan de spits van onze bekommeringen zal
zijn gesteld.

Het is geweten dat, vóór het uitbreken van den wereldoorlog in den zomer van 1914, haast geen enkel handelstraktaat
in gelijk welk land nog in voege was, dat niet voor de twee
contracteerende partijen, in zake douanerechten, het regiem
van de meest begunstigde natie voorzag. De laagste en meest
voordeelige toltarieven, die door andere handelstraktaten in
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het verleden of in de toekomst aan gelijk welk land waren
of zouden worden toegestaan, had men op voorhand toegezegd
aan al de landen die van de meestbegunstigingclausule genoten.
De Oude en de Nieuwe Wereld kenden toen een regiem van
steeds meer uitgébreiden vrijhandel. Niet alleen had men aan
de vrijhandelsgedachte het ontstaan en een immer breedere
toepassing van de meestbegunstiging te danken, maar op haar
beurt was de meestbegunstiging de bron geworden van een
nieuwe ontwikkeling van het vrijhandeisregiem. Haast geen
traktaat werd gesloten of het bevatte een reeks van verminderingen van douanerechten. Automatisch werden deze verminderingen uitgebreid tot de groep van landen die met de twee
contracteerende landen op voet van de meestbegunstiging hun
handelsrelaties hadden geregeld. Tot deze groep behoorden
bijna al de handeldrijvende landen van de wereld. Aldus zou .
geen nieuwe verlaging van de tolmuren ergens, ingevolge van
een nieuw handelstraktaat, voorkomen of het resultaat ervan
was een verlaging van de tolmuren haast in al de landen met
eenige economische beteekenis.
Het hoeft niet gezegd dat een land als België, met lage
kostprijzen en daarbij nog uitstekend gelegen op een der meest
drukke punten van het handelsverkeer van Europa, buitengewoon baat vond in dit uitermate ver gedreven regiem van
vrijhandel. Ontegenzeggelijk was de meestbegunstigingclausule
de hoofdoorzaak van den economischer welstand van onze gewesten vóór 1914.
Onze speciale import- en exporthandel bedroeg, in 1900,
slechts 4 milliard goudfranken ; en onmiddellijk vóór den oorlog
van 1914, na een stijging die elk jaar hooger klom, nagenoeg
9 milliard. In 1939 — om een vergelijkingspunt daar te stellen
— waren we, in goudwaarde, teruggedaald tot de bedragen
van het begin van deze eeuw.

Het valt dan ook best te begrijpen dat, na het traktaat van
Versailles, de regeeringen en de zakenwereld in België steeds
dat verleden van handelsvrijheid als een opnieuw te bereiken
ideaal hebben voor oogen gehouden.
De pogingen van onze vertegenwoordigers op de internatio-
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nale handelsconferenties, o.m. op deze van Genève van vóór
1930, gingen deze richting uit. Het lag in onze verzuchtingen
om een stelsel herop te bouwen dat zoo dicht mogelijk bij dit
van vffir 1914 zou staan en de meestbegunstigingclausule, die
slechts nog een theoretische waarde had behouden, opnieuw
als een praktische realiteit in de handelsakkoorden te zien
opnemen. Maar de wereldoorlog had de economische toestanden
te grondig gewijzigd, opdat het ideaal kon worden bereikt.
Is het alleen, zooals men het soms voorhoudt, omdat veel
regeeringen van groote mogendheden, met autarkische strekkingen, onwil in hun economische politiek aan den dag hebben
gelegd dat, gedurende de twintig vredesjaren, een nieuwe en
werkdadige internationale economische samenwerking hoe
langer hoe meer onmogelijk is gebleken ? We meenen het niet.
Ook en zelfs vooral de evolutie die gedurende den wereldoorlog
plaats greep draagt hiervan de schuld.
Het is algemeen bekend dat, in den loop der XIXe eeuw,
een zeer drukke wisselwerking zich steeds meer had ontwikkeld tusschen de industrielanden en de agrarische en grondstoffen produceerende landen van Europa en van de andere
werelddeelen. Deze ruilhandel berustte op sterk gevestigde
grondslagen en de productiecapaciteit, zoowel wat betreft de
fabrikaten als de natuurlijke voortbrengselen, was volledig
aangepast aan de behoeften van het verbruik. De gebieden
die, in een steeds toenemende tonnenmaat, hun koopwaren
onderling uitwisselden, vulden elkander aan en waren als het
ware op elkander aangewezen.
De oorlog van 1914-1918 kwam deze gesteldheid van zaken
gevoelig storen. De oorlogvoerende landen van Europa, die in
hoofdzaak behooren tot de groep der industrielanden, maar
toch, in normale omstandigheden, voor een gedeelte, in hun
eigen behoeften aan grondstoffen en landbouwvoortbrengselen
voorzien, moesten noodgedwongen hun economische bedrijvigheid inschrompelen. Vooral het landbouwbedrijf en ook de
productie van grondstoffen leden zwaar onder den invloed der
krijgsverrichtingen. Zoo werd door Europa steeds meer beroep
gedaan op de overzeesche landbouwlanden. Deze waren in de
noodzakelijkheid gesteld om hun productiemogelijkheden aanmerkelijk uit te breiden. Daarbij hoeft het niet gezegd dat
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de ooriogstoestand het verbruik van grondstoffen zeer verhoogde.
Anderzijds was het de Europeesche industrielanden die in
den oorlog waren betrokken niet meer mogelijk, nog in dezelfde
mate als vroeger, hun vreemde afnemers van fabrikaten te
voorzien. Zij zelf waren verplicht in het buitenland meer industriewaren aan te koopen. Zoo nam, ook op het gebied der
nijverheid, de productiecapaciteit toe in de landen die buiten
den oorlog waren gebleven.
Belangwekkend is het om na te gaan hoezeer de uitvoerhandel van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika toenam
tot op het oogenblik toen ook de Amerikaansche republiek
aan Duitschland den oorlog verklaarde. Van 2.329 millioen
dollars, in 1914, was in 1917, de exporthandel van de Vereenigde Staten gestegen tot 6.227 millioen. Engeland, Frankrijk en
Italië hadden er hun aankoopen opgevoerd van 820 millioen
tot 3.408 millioen ; de Noord- en Zuid-Amerikaansche staten
van 634 millioen tot 1.386 millioen ; Azië van 113 tot 373
millioen.
De aangroei van den Amerikaanschen exporthandel gedurende den wereldoorlog was niet alleen belangrijk wat betreft
de graangewassen, het vleesch en verder sommige grondstoffen,
zooals minerale oliën ; evenzeer nam de uitvoer van tal van.
fabrikaten toe. Speciaal de metallurgie, de chemische nijverheden, de constructienijverheid en de textielindustrie vonden
hierbij baat. Men zal opgemerkt hebben dat de Noord-Amerikaansche republiek niet alleen de verminderde productie van
de Europeesche oorlogvoerende landen is komen vervangen
in die landen zelf ; ze nam ook voor een gedeelte de plaats in
die de Europeesche nijverheid op de overzeesche afzetgebieden
had veroverd.
Daarbij, hoeft het niet gezegd dat niet alleen Noord-Amerika,
dank zij den oorlog van 1914-1918, een plotse economische
expansie kon nemen. Al de landen die verder van het oorlogsterrein waren afgelegen maakten een evolutie door die gelijkloopend was met deze van de Vereenigde Staten. Het geval
van Japan, naast dit van Noord-Amerika, is speciaal te vermelden. Zeker dagteekent de expansie van Japan reeds van
vóór den wereldoorlog. In een kwart eeuw was, in 1914, zijn
uitvoerhandel van 55 millioen yen gestegen tot 585 millioen.
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Evenwel is deze uitbreiding gering, vergeleken met de vlucht
die de Japansche nijverheid kon nemen gedurende de jaren
van inschrompeling van de Europeesche concurrentie. De
585 millioen yen uitvoer van 1914 waren, in 1918, gestegen
tot 1.948 millioen. De exporthandel van Japan, op het einde
van den wereldoorlog, stond aldus zelfs merkelijk hooger dan
op onze dagen.
Doch het spreekt van zelf dat de Europeesche landen, die
in den oorlog waren betrokken geweest, hun voortbrengstmogelijkheden slechts tijdelijk voor een gedeelte ongebruikt
hadden gehouden. Na den wapenstilstand hernamen ze in de
wereldeconomie hun plaats in van vóór 1914. Dat moest onvermijdelijk een zware stoornis aanbrengen.
De overzeesche agrarische landen, die gedurende vier jaar
hun productieapparaat hadden opgevoerd, kwamen spoedig in
concurrentie met de Europeesche landen. Deze hernamen hun
normale landbouwbedrijvigheid. De overproductie over zee
zette aan tot uitvoer tegen niet rendeerende prijzen. Dit gaf
aanleiding tot het nemen van een reeks beschermende maatregelen in de oude landen van Europa die het bestaan zelf
van hun landbouw bedreigd zagen. Het landbouwinkomen van
de agrarische landen verminderde in een niet onbelangrijke
mate. De wisselwerking tusschen hun economie en die der
industriestaten van Europa werd er door gestremd. De landbouwlanden op hun beurt gingen hun heil zoeken in het protectionisme. De industrialisatie van nieuwe gebieden nam een
sterke uitbreiding en de voortbrengstmogelijkheden der nijverheid, die reeds zoozeer hadden toegenomen gedurende den
oorlog, werden nog meer uitgebreid.
De oorlog en de naoorlog hebben aldus, in korte jaren, het
evenwicht tusschen de productie en het verbruik verbroken.
Dit wil ons voorkomen als de hoofdoorzaak van een latenten
en gedurende sommige jaren zeer uitgesproken crisistoestand
die de wereldeconomie, vóór het uitbreken van den huidigen
oorlog, nog niet had overwonnen.
Naast de oorzaken van economischen aard, had de wereldoorlog ook oorzaken van monetairen aard als stoornisfactoren
bijgezet. De goudreserves waren te overvloedig naar sommige
landen, en vooral naar Noord-Amerika, gaan toevloeien; tal
van Europeesche munten geraakten in hun stabiliteit aangetast
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en menige regeering zou weldra de noodzakelijkheid inzien om,
naast economische restricties, ook de nog meer ontredderende
beperkingen van monetairen aard in te voeren.
Tot een scherperen crisistoestand zou deze nieuwe gesteldheid van zaken niet onmiddellijk na den wapenstilstand van
1918 leiden. De heropbouw van Europa kon, gedurende de
eerste jaren, een tijdelijke aanpassingsmogelijkheid van de
grootere productiecapaciteit toelaten. Zelfs moest een eerst
meer geleidelijke heropleving van de economie, een tiental jaren
na den wapenstilstand, een economischen « boom » doen ontstaan. Dit gaf aanleiding tot tal van onvoorzichtige beleggingen
in nieuwe en oude industrieele ondernemingen. De instorting
was des te markanter wanneer deze zich, omstreeks 1930, in
haast al de landen van de wereld voordeed.
Het is toen dat nagenoeg overal waar de economie eenige
uitbreiding had genomen, de regeeringen zijn verplicht geweest
meer werkdadig te gaan ingrijpen. Dit was het einde van de
economische internationale collaboratie, die zoo kenschetsend
was gedurende de periode die den wereldoorlog is voorafgegaan. De staten zijn zich economisch hoe langer hoe meer
gaan afzonderen en bijna geen regeering of ze heeft, min of
meer uitgesproken, de nieuwe autarkische strekkingen gevolgd.
Men heeft staande gehouden dat, door het kiezen van een
betere richting gedurende de eerste jaren na den wapenstilstand, het mogelijk ware geweest de wereldeconomie geleidelijk
aan de nieuwe toestanden aan te passen. De oorlog had de
productie abnormaal hoog opgevoerd, maar o.m. in sommige
streken van Azië, Afrika en zelfs Zuid-Amerika, waren nog
nieuwe verbruikers te vinden. Het vraagstuk der nieuwe verbruikers heeft men vrij algemeen verwaarloosd. De mededinging
is men daarentegen scherp gaan voeren, in de oude landen
die zich hebben moeten wapenen tegen te overvloedige bevoorrading. Wij laten buiten bespreking of het aangewezen middel
wel doelmatig zou hebben ingewerkt. In elk geval is het duidelijk dat, na den oorlog, de wereldeconomie haar evenwicht niet
heeft teruggevonden en dat men, gedurende de twintig vredesjaren, zware misgrepen heeft begaan.
* * *
Stellen we thans de vraag : Welk is, na den wereldoorlog,
gedurende die jaren die zoo verschillend waren van deze van

ECONOMISCHE KRONIEK

409

voor 1914, het lot geweest van de meestbegunstigingclausule ?
Zeggen we al dadelijk dat de clausule theoretisch is ingeschreven gebleven in de talrijke handelsakkoorden die gedurende deze twintig jaar werden afgesloten of hernieuwd. Dit
zonder veel bevredigender invloed op de handelstransacties
uit te oefenen, maar ook zonder werkelijke schade te veroorzaken, althans tot aan den aanvang van de wereldcrisis.
De meestbegunstigingclausule, zooals we hebben aangetoond,
behoort tot een regiem van vrijhandel, tot een regiem van
internationale samenwerking, of, meer concreet uitgedrukt,
tot een regiem van driehoeksverkeer. Wel, reeds gedurende de
eerste jaren na den wapenstilstand, hebben we, in veel landen
van Europa en ook buiten Europa, de eerste kenteekeningen
opgemerkt van een tendenz naar bilaterisme die het vroeger
driehoeksverkeer moest vervangen. Na 1930, werd het driehoeksverkeersysteem meer volledig verlaten voor dit van tweezijdigen ruil en tweezijdige compensatie. De clearingakkoorden,
de contingenteeringen met hun kwantitatieve beperkingen, de
dumpingpraktijken, de deviezenrestricties, de verhooging van
douanerechten, de autarkie, kwamen steeds meer werkdadig de
internationale samenwerking verder inschrompelen. Welke
invloed kon dan nog uitgaan van de clausule der meestbegunstiging ? In werkelijkheid zou ze meestal zonder nuttige gevolgen blijven.
Na 1930, begonnen veel landen meer beslist naar nieuwe
formules te zoeken. De kleine bedrijvige landen vooral werden
aan den lijve gewaar dat de autarkie hun economie lam legde.
Ze gingen economische toenadering zoeken op een beperkt
terrein daar de breedere wereldmarkt hoe langer hoe meer
gesloten bleef. Vooral wendden ze zich tot andere kleine nabuurstaten. De conventie van Oslo van 22 December 1930 tusschen
Zweden, Noorwegen, Denemarken, Nederland, België en Luxemburg mag doorgaan als het eerste van een uitgebreide reeks
regionale akkoorden die dagteekenen uit de jaren 1930 tot
1935. Ouchy volgde, in 1932 ; de verdragen der Baltische
landen en der drie Scandinaafsche landen met Finland, in 1934 ;
deze van de Kleine Entente en de Balkanentente, in 1935.
Vermelden we ook één dergelijke realisatie op initiatief van
een grootmogendheid : de Ottawa-akkoorden, in 1932 binnen
het kader van het Britsch Imperium afgesloten.
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Het kan niet worden betwist dat al deze akkoorden niet
in overeenstemming te brengen zijn met handelstraktaten
waarin de meest begunstigingclausule was geschreven. Ons
Ouchyakkoord dat een geleidelijke vermindering van de
douanerechten voorzag, uitsluitend in het voordeel van de
landen die tot de Ouchygroep zouden toetreden, was natuurlijk
in tegenstrijd evenzeer niet den geest als met den tekst van
de talrijke handelsovereenkomsten die we op voet van de
meestbegunstiging met tientallen van andere landen hadden
aangegaan. Een van de redenen die het Ouchy-akkoord als een
zuiver theoretische en symbolische daad hebben behouden is
dan ook geweest dat al dadelijk o.m. Engeland en Frankrijk
de toepassing van de meestbegunstigingclausule hebben opgeeischt en voorbehoud hebben gemaakt om gebeurlijk ook van
de verminderde toltarieven te genieten. De regionale afspraken
van 1930-1935, behalve hetgeen we verder van de Ottawaakkoorden zullen zeggen, zijn aldus zonder praktische resultaten
gebleven. Niettemin wil het ons voorkomen dat de pogingen
in kwestie als een aanduiding voor de toekomst mogen gelden.
In 1935 — en namelijk ingeleid door het handelsakkoord
van 27 Februari afgesloten met België — begonnen de Vereenigde Staten van Noord-Amerika een beweging die menig
partijganger van een grootere vrijheid in het handelsverkeer
hoopvol heeft gestemd. Met een twintigtal landen werden handelsakkoorden afgesloten, allen op basis van de meestbegunstiging en met niet onbelangrijke verminderingen van de douanetarieven. Wellicht zou de Amerikaansche republiek verder de
beweging der Washingtonakkoorden hebben voortgezet, maar
de spanning in Europa stelde, een goed jaar geleden, daar voorloopig een einde aan. Het handelsverdrag met Engeland was de
laatste belangrijke daad van dit optreden.
De Washingtonakkoorden brachten zooniet een nieuwen geest
dan toch een gunstiger stemming in de handelsrelaties tusschen
de landen. Ieder nieuwe overeenkomst ging gepaard, zooals we
het reeds zagen, met een nieuwe verlaging van de tolmuren en
de clausule van de meest begunstigde natie liet het complex
der twintig landen die zich rond de Vereenigde Staten hadden
vereenigd, genieten van al de gunsttarieven die door ieder
der verbintenissen waren toegestaan. Was dit de aanvang van
een nieuwen tijd die een betere internationale samenwerking
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der natiën moest inleiden ? In elk geval zulk een omvangrijke
beweging had men, sedert het traktaat van Versailles, nog niet
bijgewoond. Washington keerde den rug toe aan het protectionisme dat ook in de Amerikaansche republiek zoo scherp tot
uiting was gekomen in de douaneverhoogingen van Juni 1930.
Het verdrag dat de Vereenigde Staten, in den Herfst van
het jaar 1938, met Engeland afsloten, had moeizame en lange
besprekingen gevergd. Een van de delikate kwesties die te
verhandelen vielen was deze van het voortbestaan van de
akkoorden van Ottawa. Ten slotte, werden de gunsttarieven
onder de staten van het Britsch Imperium niet afgeschaft,
hoewel het Britsch-Amerikaansch handelsverdrag op grond van
de meest begunstiging was aangelegd. De clausule van meestbegunstiging gold, behalve voor de speciale gunsttarieven van
Ottawa die van kracht bleven binnen de perken van het Britsche Rijk. Zoo hadden overigens reeds vroeger de landen van
het Imperium gehandeld, wanneer ze met niet Engelsche
gebieden handelsverdragen afsloten en de beruchte clausule in
hun verdragen lieten inschrijven. Als voorbeeld hiervan mag
gelden o.m. het verdrag dat België in 1937 met de Zuid-Afrikaansche Republiek heeft aangegaan.
Het zal wel voorkomen dat de houding van Engeland in
deze aangelegenheid bepaald in tegenstrijd was met de eischen
die dit land tegenover ons Ouchyakkoord had gesteld. In de
Ouchygroep heeft Engeland, krachtens de meest begunstiging,
geen speciale gunsttarieven geduld ; in de Ottawagroep zijn de
speciale gunststarieven van kracht gebleven, niettegenstaande
Engeland en ook menig ander land van het Britsche Rijk de
clausule der meest begunstigde natie zijn blijven huldigen.
Engeland kan hier natuurlijk voorhouden dat de Ottawaakkoorden niet, zooals de regionale akkoorden van 1930-1935,
buiten de grenzen gaan van een zelfde rijk ; ten ware nog een
andere reden, in de oogen van de Engelsche regeering, het
verzet, speciaal tegen het Ouchyverdrag, kon wettigen. Het is
de indruk geweest, althans van de Belgische regeering, dat
Engeland minder scherp tegen het verdrag van Ouchy zou zijn
opgetreden, had Ouchy, van meet af, een gesloten groep van
landen voorzien. Nederland, België en Luxemburg hadden, bij
dit verdrag, niet alleen voor zich zelf onderling de voorge•
stelde douaneverminderingen bepaald, maar ook voor al de
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landen die in de toekomst tot de Ouchygroep zouden toetreden.
Deze feitelijke toestand vooral en meer speciaal het gevaar
van een uitbreiding tot talrijke landen van Europa heeft Engeland aangespoord om een nauwgezette toepassing van de meestbegunstigingclausule op te eischen. Deze aanduiding mogen
de kleine staten niet verwaarloozen. Ze kan in de toekomst
wel eens een praktisch belang krijgen.

De oorlogstoestand die sedert 1 September in Europa is
ingetreden heeft de internationale handelsrelaties opnieuw
zwaar geschokt. Menigeen vraagt zich af, welke de invloed zal
zijn op den internationalen handel van de gebeurtenissen die
we thans beleven.
De krijgsverrichtingen hebben zich nog op onvoldoende wijze
ontwikkeld om van nu af reeds de gevolgen er van te overzien.
Zoo ondragelijk waren, in den loop van 1939, de economische
verhoudingen tusschen de naties geworden, dat we, spijts alles,
blijven hopen dat Europa, na den oorlog, de misgrepen van na
Versailles niet zal hernieuwen. Vaak hoort men de overtuiging
uitspreken dat, na den oorlog, een nieuw tijdperk van economische samenwerking zal aanbreken. Maar is hier nogmaals
de wensch niet de vader van de gedachte ?
Het wil me voorkomen dat in zekere mate reeds opnieuw
dezelfde oorzaken van een nieuwe stoornis als deze van 19141918 zich aan het ontwikkelen zijn. Monetaire troebelen, als
deze die, na den vrede van Versailles, twintig jaar geleden,
zijn voorgekomen, lijken niet alleen mogelijk, maar, naar de
meening van menigeen, zeer waarschijnlijk. Verder, wijst alles
er op, van nu af reeds, dat andermaal het evenwicht tusschen
de productie en het verbruik wordt geschokt. Het oorlogsverbruik is op indrukwekkende wijze toegenomen, de productiemiddelen groeien aan in een mate die niet overeen te brengen
is met het normaal verbruik van een vredeseconomie. Sommige
landen krijgen weerom gelegenheid om steeds meer uitgebreide
afzetgebieden te veroveren. Hun productieapparaat wordt hierdoor sterk opgevoerd. De markten die Duitschland, Engeland
en Frankrijk en zelfs sommige neutrale landen noodgedwongen
tijdelijk moeten verlaten, staan breed open voor de landen die
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks onder den invloed van

ECONOMISCHE KRONIEK

413

de oorlogsgebeurtenissen zijn gesteld. Italië en de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika o.m. zijn hun nijverheid op niet
onbelangrijke wijze aan het uitbreiden. Zal weerom, na den
oorlog, een zelfde verschijnsel Europa niet voor dezelfde moeilijkheden stellen als twintig jaar geleden ?
Een nieuw feit daarbij van dezen oorlog is de economische
afzondering die sommige landen, met het oog op hun oorlogsdoeleinden, meenen te moeten aannemen. Twintig jaar geleden,
bij het einde van den oorlog, dacht geen land er aan in de
autarkie de oplossing van zijn economische moeilijkheden te
gaan zoeken. De wereldoorlog had de gedachte van vrijhandel
niet gedood en, na den oorlog, lag het terugkeeren naar de
toestanden van vóór 1914 in den wensch van alle volkeren.
Thans integendeel, richten de landen zich, van nu af reeds,
meer autarkisch in. Een der voornaamste gebeurtenissen op
economisch gebied van de eerste oorlogsmaanden is, buiten
twijfel, het afsluiten van het Fransch-Britsch economisch en
financieel verbond. Hoe noodzakelijk voor de geallieerden deze
samenwerking ook moge blijken, valt het te vreezen dat ze
zich zal ontwikkelen tot een uitgesproken autarkie, tot de
machtigste autarkie die tot nog toe de wereld heeft gekend.
Is het in deze omstandigheden wel mogelijk dat, eenvoudig
omdat de vrede is geteekend, Europa maar onmiddellijk tot
een oord van vrijhandel wordt herschapen ?
Ook zij die voor de toekomst de hoop niet opgeven dat
weerom eens een tijdperk van werkdadige internationale economische samenwerking zal aanbreken — en ik voeg me graag
bij hen, omdat alleen zulke verhoudingen vrede en welstand
verzekeren — moeten toegeven dat, na een oorlog als dezen
dien we doormaken, hoogstwaarschijnlijk dit eindresultaat
slechts na een evolutie van veel jaren kan worden bereikt. Ik
herhaal wat ik reeds heb gezegd : de oorlog duurt nog niet
lang genoeg opdat we thans reeds de gevolgen op economisch
gebied er van zouden overzien. Waarschijnlijk is het niettemin
dat dezelfde moeilijkheden als na den wereldoorlog nogmaals
het lot van Europa zullen zijn. De autarkie, maar wellicht een
autarkie van groepen in plaats van afzonderlijke landen, is
haast onvermijdelijk voor de eerste jaren die op den vrede
zullen volgen.
Hoe zullen de kleine landen zich tegenover deze gesteldheid
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van zaken hebben te gedragen ? Een aansluiting bij een grootmogendhedengroep is natuurlijk een uitkomst. Maar wie ziet
hiervan al het gevaar niet in voor de politieke zelfstandigheid
van deze kleine landen ? Laat ons wenschen dat we tot het
aangaan van dergelijke bondgenootschappen niet worden verplicht. De regionale formule die we na 1930 hebben beproefd
lijkt me op ver na de veiligste uitkomst. We moeten de mogelijkheid er van, nu reeds, gedurende den oorlog, voorbereiden.
Daarom is elke meer innige contactneming met Nederland
aan te moedigen, zooals we ons ook mogen verheugen in de
samenwerking die de Scandinaafsche landen onderling zoeken
te bewerkstelligen. Wellicht kan na den oorlog de gedachte van
Oslo opnieuw actueel worden.
Aan de uiteenzetting van een meer concrete voorstelling van
den aard van economische collaboratie tusschen de kleine
landen in de toekomst, zal ik me niet wagen. Evenwel blijkt
me het tot stand brengen van volledige uitgewerkte tolunies
onder Europeesche landen, al vast in de eerstkomende jaren,
nog niet mogelijk. De tolmuren werden, sedert 1930, te hoog
opgetrokken opdat men ze, zoo maar in eens, totaal zou
kunnen afbreken. Een geleidelijke afbouw, zooals we het te
Ouchy hadden voorzien, is beter met de werkelijkheid overeen
te brengen.
Zal de clausule van de meestbegunstigde natie nog, na den
oorlog, in de handelstraktaten voorkomen ? Wie kan het voorspellen ? Men mag het wenschen, omdat ze de hoeksteen is
geweest van de samenwerking die — spijtig genoeg — sedert
een kwart eeuw werd verlaten. Tot nog toe werd ze niet door
een betere formule, als grondslag van een internationale samenwerking, vervangen. Het kan evenwel geboden zijn dat men ze
aanpast aan de speciale toestanden die de oorlog zal aanbrengen. Het kan geboden zijn dat men ze vereenigbaar maakt
met een noodzakelijke collaboratie tusschen groepen van landen, zooals ze met de Ottawa-akkoorden van 1932 door Engeland vereenigbaar werd gemaakt. Waarom zou men, voor
de handelsbetrekkingen tusschen twee landen, slechts twee
mogelijkheden openlaten : óf de meest begunstiging óf de
tolunie ? Tusschen deze beide mogelijkheden in, moet vooral
aan de kleine landen de keus voor andere formules blijven
bestaan.
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Een « niet-oorlogvoerende » : Italië
door Prof. Dr. J. A. VAN HOUTTE

Sedert, op het einde van de 19e eeuw, de politieke aardrijkskunde als zelfstandige wetenschap geboren werd, is men onder
den invloed van de biologische gedachtenrichtingen van den tijd,
gewoon geworden te spreken over « jonge » en « oude » naties.
Oude volkeren waren zulke die een lang staatkundig verleden
achter den rug hadden, en waar bovendien meestal de demografische verhoudingen ongunstig waren en de kracht tot verderen
groei schenen onmogelijk te maken of ten minste te belemmeren. Jonge volkeren daarentegen waren zulke die niet van zoo
ouden datum politieke eenheid hadden verworven, maar waar
anderzijds de gedurige aangroei, het « dynamische » van de
volksbeweging, gegronde verwachtingen toeliet dat het niet
bij de verworven eenheid zou blijven, maar dat het staatsgebied
nog voor langdurige expansie vatbaar was. Tijdens de laatste
decennia nu ontwikkelde zich, ten minste voor de Europeesche
toestanden, gaandeweg de overtuiging dat de « oude » naties
gelijk te stellen waren met de « beati possidentes », met de
twee Westersche groote mogendheden, terwijl de veel jongere
Midden-Europeesehe groote mogendheden, van de Baltische tot
de Middellandsche zeeën, Duitschland en Italië, « jong » mochten heeten, en dan ook aanspraak maakten op de rijkdommen
die hun nog niet waren bedeeld geworden. Zooals in 1914 is
Duitschland thans weer in oorlog, en in feite mag men dezen
wapengang aanzien als een episode in den strijd tusschen de
« oude » en de « jonge » generatie van de Europeesche samenleving. Italië daarentegen heeft zich verklaard als « nietoorlogvoerend ». Het zal ons opzet zijn in deze bijdrage, aan
de hand van de historische ontwikkeling en van de gegevens
der geopolitiek, nader in te gaan op de beteekenis van dat begrip en op de ontwikkeling die kans heeft eruit voort te spruiten.
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De Italiaansche staatseenheid, iedereen weet het, is van
betrekkelijk jongen datum. Uit den innerlijken drang van
de verschillende gedeelten van het schiereiland in het tijdvak der nationaliteiten ontstaan, werd zij eerst in 1870 voltooid. Tien jaar daarop begon in geheel de wereld de merkwaardige « rush » op de koloniale gebieden, inzonderheid op
de onbezette ruimten van het Afrikaansche vasteland. Italië
was onder de eersten die daaraan deel namen. Reeds in 1881
bezette het Eritrea, en werd zoodoende een eenigszins onwelkome gast in de Engelsche, d.i. de Roode zee. Evenwel waren
de inwendige verhoudingen van het jonge koninkrijk van dien
aard, dat het niet bijzonder te duchten was, en de aanwerving
van Somaliland, in 1889, verwekte dienvolgens geen onrust te
Londen. Meer ambitie betuigde het eerste plan om Ethiopië te
bemachtigen, waarvan de uitvoering echter, in 1896, een bloedige nederlaag bracht, waarin zeer duidelijk de hand van de
« beati possidentes » te erkennen was. Het treurige avontuur
in Abessinië bracht de aandacht van de Italiaansche politiek
van dat oogenblik voor veertig jaar weer naar dichterbij gelegen objectieven. De plannen van koloniale grootheid werden
opgeofferd aan de vooruitzichten van Middellandsche Zee-expansie. Vandaar de Italiaansch-Turksche oorlog van 1911-1912 als
resultaat waarvan Lybiië en de eilanden van de Egeïsche Zee
onder de Italiaansche heerschappij kwamen. De wereldoorlog
bracht de gelegenheid om de Noordgrens te verbeteren : bij de
liquidatie van de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie wist
Rome niet alleen de stamgenooten uit Tirool en Istrië met het
moederland te vereenigen, maar zich daarbij zeer gunstige
strategische stellingen te bezorgen op de Alpenkammen, waardoor het in feite de Donauvlakte beheerschte. Dit bracht er
Italië vanzelf toe een vastelandsche politiek te voeren, en met
name zijn invloed over de twee Donaulandjes Oostenrijk en
Hongarije hoe langer hoe meer te verstevigen. Een wending
deed zich echter voor in 1935, wanneer de oude koloniale plannen opnieuw werden opgenomen, en de nederlaag van 1896
werd gewroken door de verovering van Abessinië.
Deze jongste, en misschien de laatste van de koloniale oorlogen, had echter vèrstrekkende gevolgen op het Europeesche plan. Frankrijk en Engeland, en vooral laatstgenoemde
mogendheid, aanzagen de uitbreiding van den Italiaanschen in-
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vloed aan de Roode Zee, trouwens niet ten onrechte, als een
directe bedreiging tegen hun eigen koloniale belangen. De
Londensche regeering dreef dan ook tot afweer de toepassing
van de Volkerenbondssancties door. Teneinde zich tegen deze
poging van economische verwurging te weer te stellen, bracht
de Duce een toenadering tot stand tot het Derde Rijk. Ook
Berlijn immers was, in zijn werking om de gehate bepalingen
van Versailles af te schudden, meer en meer in verzet gekomen
tegen Engeland en Frankrijk, echter ook met Italië zelf, en de
spanning tusschen Rome en Berlijn had haar hoogtepunt bereikt na den mislukten putsch tegen de regeering Dollfuss te
Weenen (25 Juli 1934). Ook na het afkondigen te Berlijn van
de herbewapening (16 Maart 1935) , 'had Italië even krachtdadig
protest aangeteekend als de Westersche landen zelf. Maar nu
dwongen de nieuwe plannen nieuwe houdigen af : Italië was
in een op zekere oogenblikken lastigen veldtocht gewikkeld, die
door de uitroeping van de sancties tot een soort « Kraftprobe »
was geworden tussehen het « jonge » Italië en de oude landen
van de boorden van Seine en Theems. Rome was als gedwongen,
om ongehavend uit dit avontuur te komen, zijn stellingen in
Midden-Europa op te geven, en de Donau-landen aan den Duitschen invloed over te laten. De Brenner-grens, die vijftien jaar
lang een voorpost was geweest van den Italiaansche invloed,
werd er de eindpaal van, en Duitschland bemachtigde ongestoord
een groot deel van de Habsburger-erfenis. Van zijn kant bracht
Italië zijn Ethiopische plannen, met den economischen steun
van Duitschland tot een goed einde, en het eerste bedrijf van
de Duitsch-Italiaansche samenwerking was, daarmede beeindigd.
De verbazende onbehendigheid van de Westersche mogendheden zou ervoor zorgen dat zij bestendigd werd. Niet alleen
duurde het een eeuwigheid voordat de voor Italië hatelijke
sancties voor opgeheven werden verklaard, maar de Spaansche
burgeroorlog bracht een nieuwen grond van tegenstellingen,
doordat Italië onmiddellijk, en weldra ook Duitschland, de nationale partij bijstand verleenden, terwijl Frankrijk, waar het
Volksfront aan het bewind was, in het geniep zijn steun gaf
aan de Iberische Rooden, en de houding van Groot-Brittannië
op zijn minst zeer dubieus mocht worden genoemd. Het was op
Spaanschen bodem dat de « as Rome-Berlijn » voorgoed werd
ineengesmeed, en dat de verdeeling van Europa in twee kampen
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werd voltrokken. Voor Duitschland waren er natuurlijk voorwerpen van vijandschap genoeg. Maar Italië, al had het zich
na den Ethiopischen veldtocht onder de « voldanen » gerekend,
was zoo verbitterd door de Fransch-Engelsche houding in de
Spaansehe affaire, dat het nieuwe vorderingen ging stellen ten
laste van deze tegenstrevers. Een van zijn eischen was tegen de
beide Westersche landen tegelijk gesteld : het onttrekken van
het Suez-kanaal aan de uitsluitende Fransch-Engelsche contróle.
De andere waren alle tegen Frankrijk gericht. De uitbating van
italiaanseh-Oost-Afrika ondervond aanzienlijke moeilijkheden
tengevolge van het Fransche bezit van Dsjiboeti, waarvan de
afstand werd geëischt. Rome vond het verder onduldbaar dat
Frankrijk op Corcisa en te Tunis gevestigd, een gedurige bedreiging tegen den Italiaanschen Westflank uitoefende, en ten slotte werd het als beschamend aanzien, op tachtig jaren afstand, dat het toenmalige koninkrijk Sardinië, als voorkamper
van de Italiaansche eenheid, aan Napoleon III den Franschen
steun had moeten afkoopen door den afstand van Savooie en
van het graafschap Nizza. Met uitzondering van Savooie, stonden alle vorderingen van Italië in verband met de Middellandsche Zee, daar men wezenlijk de Roode Zee, met Dsjiboeti, als
een annexe van de Oude Wereldzee kan aanzien. Inderdaad,
sedert zijn verzoening met, en zijn toenadering tot Duitschland,
was Italië weer geworden wat het van 1896 tot 1919 was
geweest, een Middellandsche mogendheid, een « jonge » staat
die streefde naar de heerschappij in deze levensruimte, een natie
die haar vastelandspolitiek had opgegeven om zich zeewaarts
en koloniaal te oriiënteeren. En reeds met Paschen 1939 voltrok
het den eersten stap op den weg der verwezenlijkingen van zijn
Middellandsche ambities, weliswaar niet ten laste van de
Westersche mogendheden, maar van Albanië, dat door een
persoonlijke unie met Italië werd verbonden.
Reeds voordien waren nieuwe vorderingen van Duitschland
in Midden-Europa geboekt geworden, door de inlijving bij het
Duitsche invloedsgebied van het protectoraat Bohemen-Moravië
op 15 Maart 1939. Enkele dagen daarna werden de eerste bedreigingen van de Poolsche zelfstandigheid door Berlijn merkbaar, en hierop werd door de Westersche mogendheden gereageerd met aan de regeering van Warschau een onvoorwaardelijken bijstand te verleenen. Het antwoord van Duitschland en
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Italië was de afsluiting van een formeel militair bondgenootschap, op 7 Mei 1939. Niettemin trad Rome niet in het strijdperk bij het uitbreken van het Duitsch-Poolsche conflict, op
1 September jl. Hitler verklaarde immers ervan overtuigd te
zijn « met de Duitsche militaire macht de taak te kunnen vervullen die ons », d.w.z. Duitschland en Italië was opgelegd geworden, en meende « in de gegeven omstandigheden de Italiaansche militaire hulp niet noodig te hebben ». Van zijn kant besloot
Itali « geen enkel militair initiatief » te zullen nemen. Sindsdien onderging de Italiaansche houding geen enkele merkbare
verandering. Wel werd de positie van den Fascistischen staat
in het huidige conflict verschillende malen nader omschreven.
Met alle beslistheid werd het begrip van neutraliteit door hem
van de hand gewezen. De alliantie met Berlijn maakte een dergelijke houding trouwens onmogelijk. Het heette, o.m. in de
redevoering van den graaf Ciano voor de Italiaansche Kamer
van 16 December ji., dat zijn land « niet-oorlogvoerend » was,
waardoor te kennen werd gegeven dat het tenminste met zijn
sympathie positie had gekozen, met name voor zijn bondgenoot,
maar zich verder, tenminste voorloopig, niet wenschte te mengen in den strijd.
De redenen welke voor deze houding pleitten lagen voor de
hand. Dat Italië zich neutraal verklaarde kon eigenlijk niemand
verwacht hebben. Tegen dergelijke opvatting sprak geheel de
ontwikkeling die in Mei 1939 tot de onderteekening van een
formeel bondgenootschap met Duitschland had geleid. Weliswaar hebben de jongste jaren ons ten overvloede geleerd dat
een bondgenootschap gauw verloochend is, wanneer de belangen van het uur in een andere richting wijzen. Maar wat men,
in het geval van Italië, niet genoegzaam beklemtoond heeft, is
dat het diepere politiek belang van het land, als « jonge »
Middellandsche groote mogendheid, in scherpe tegenstelling
stond tot deze van de « oude » machten van de Oude Wereldzee, en dat het dus het belang van Rome was dat Londen en
Parijs de nederlaag zouden lijden of tenminste verzwakt uit
den strijd komen, afgezien nog van de gemeenschap van belangen welke het ideologisch aspect van de Europeesche tegenstellingen tusschen de beide dictatoriale regimes uit MiddenEuropa en de democratiën uit het Westen hadden teweeggebracht. Anderzijds waren er patente voordeelen aan verbonden,
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dat Italië niet naar de wapenen zou grijpen. Vooreerst was daar
de enorme uitgestrektheid van de zeegrenzen, welke het land
bijzonder aan de risico's van den oorlog zou blootstellen, hoe
groot ook de militaire voorbereiding mocht zijn. Daarbij kwam
nog de overweging dat Italië, niet alleen economisch maar ook
politiek veel te winnen had bij het terzijde blijven : economisch
zou het — en dat is sindsdien waarheid geworden — enorme
winsten boeken door de mogelijkheid om zijn handel naar alle
zijden voort te zetten in een tijd waarin de economische kracht
der oorlogvoerenden in meerdere of mindere mate aangetast
werd; politiek had het er vanzelfsprekend belang bij, indien
geen hoogere belangen voor het tegendeel pleitten, als eenige
groote mogendheid in West- en Midden-Europa zijn krachten
ongedeerd te houden ; bij verzwakking der andere leidende
staten door de krijgsverrichtingen, zou hun gewicht in de balans
een beslissenden invloed uitoefenen : om het even hoe de oorlog,
ook zonder deelname van Italië, eindigde, zou dit land, alleen
maar door het bestaan van zijn onaangetaste weermacht, in
staat zijn om tenminste eenige zijner verlangens door te drijven,
zonder ook maar een druppel bloed te hebben vergoten.
Wil dat zeggen dat Italië van zijn niet-oorlogvoerende houding
een principieele kwestie maakt ? Niet in het minst. Het ontbreekt
er niet aan staatslieden die er met nadruk op wezen dat zij
geen voorstanders waren van den vrede « tot eiken prijs ». Het
is wel niet zonder nut op de factoren in te gaan die het schiereiland ertoe zouden brengen een meer actieve houding aan te
nemen in het oorlogsgebeuren, op de belangen die groot genoeg
zouden zijn om het non-belligerente Italië bij de oorlogvoering
te betrekken.
Bij een mogendheid die haar toekomst in zeewaartsche richting zoekt, is het vanzelfsprekend dat iedere wijziging ten haren
nadeele in de krachtenbalans van de Middellandsche Zee, de
« levenszee » van Italië, niet zonder gevolgen zou kunnen blijven
voor de bepaling van de fascistische houding. Een gevaar daarvoor is momenteel van Fransche of Engelsche zijde weliswaar
niet voorhanden, ware 'het maar omdat beide mogendheden
reeds de hand hebben gelegd op alle gebieden omheen de Oude
Wereldzee, die menschelijkerwijze in haar bereik lagen, met
uitzondering van de Italiaansche territoren zelf, en een directe
aanval daarop vanwege de Westersche verbondenen kan in de
.
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huidige omstandigheden heelemaal niet in aanmerking komen.
Maar er is een andere mogendheid in het Middellandsehe Zeebekken, die door Italië met een waakzaam oog wordt nagegaan,
en wel Turkije. Sedert den oorlog van 1911, en bepaaldelijk
sedert de bezetting door Italië van de Egeïsche eilanden zijn de
betrekkingen tusschen beide staten immer gespannen gebleven.
De vestiging van de Italianen in den Dodekanesos moest immers
door Ankara, meer dan door welke andere mogendheid, als een
mogelijke bedreiging worden aanzien. Het mag zelfs als het
opperste doel van de Turksche politiek worden aanzien zich
van deze bedreiging te ontmaken. Daarom is Italië bezorgd
voor iedere ontwikkeling welke de positie van Turkije zou versterken. Het is dan te begrijpen dat het verdrag van wederzijdschen bijstand, op 19 October 1939 te Ankara onderteekend
door Turkije, Frankrijk en Groot-Brittannië, te Rome zeer ongaarne werd gezien. Weliswaar is deze actie zuiver defensief
bedoeld, maar het is in de huidige verhoudingen maar een kunstkneepje meer een oorlog als defensief voor te stellen, en wat er
ook van zij, Turkije koos daardoor voorgoed partij voor de
Westersche landen die als Italië's tegenstrevers kunnen gelden.
Indien Turkije dientengevolge in een oorlog moest worden betrokken, en als overwinnaar het strijdperk verlaten, zou er in
een niet al te ver afgelegen toekomst een ernstig gevaar bestaan
dat het de flankbedreiging van de Italiaansche bezittingen zou
trachten te vernietigen. Het is natuurlijk in het belang van
Italië de zaken niet zoover te laten komen, en daarom mag
men wel aannemen dat Rome zich onmiddellijk voor oorlogvoerend zou verklaren, zaadra Turkije tot denzelfden stap zou
overgaan. Trouwens, benevens deze defensieve overwegingen,
zouden in deze aangelegenheid terzelfdertijd offensieve doeleinden, bepaaldelijk van praeventieven aard, kunnen meespelen.
Inderdaad, beteekenen de Egeïsche eilanden een bedreiging voor
Turkije, met evenveel recht mag men aannemen dat het Turksche Klein-Azië een flankbedreiging uitmaakt voor den Dodekanesos, waarvan het belang voor het maritieme en imperiale
Italiië even groot is als dat van Zuid-West-Anatolië voor het
vastelandsche Turkije. De gedachte zou niet nieuw zijn. Reeds
na den wereldoorlog had Italië gepoogd voet te vatten op het
Klein-Aziatische vasteland, en had in den vrede van Sèvres
(10 Augustus 1920) een zeer ruim interessegebied verkregen,
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dat een werkzame bedekking uitmaakte voor zijn eilan.denbezit.
De weigering van de nationalisten, aangevoerd door Moestafa
Kemal, om den vrede te aanvaarden, had de Italiaansche plannen verijdeld en de positie van de Egeïsche eilanden als voorheen nogal precair gelaten. De verzwakking van Turkije welke
ongetwijfeld het eerste gevolg zou zijn van een deelname aan
vijandelijkheden, tegen wie en waar ook, zou misschien kunnen
verlokkend werken, en Rome ertoe brengen zijn droomen van
weleer nogmaals te trachten te verwezenlijken.
Evenwel is de tegenstelling tusschen Turkije en Italië niet
van dien aard dat bij bepaalde gelegenheden ook niet een kortstondige samenwerking zou kunnen ontstaan. Tijdens den laatsten winter, vooraleer de ambities van de Sowjet-Unie zich
op. Finland vastzetten, had het er een tijd den schijn naar- als
zou Moskou in den Balkan handelend optreden, en zoomede de
eeuwenoude politiek van de Tsaren in dat gebied hervatten.
Een vestiging van de Russische macht in den Balkan was een
omstandigheid van aard om de vijandige broeders tijdelijk te
verzoenen. Zij hadden immers allebei veel van dergelijke ontwikkeling te duchten. Eens dat de Rus in den Balkan had voet
gevat zou hij, de stevigste tradities van zijn machtstreven getrouw, naar het Zuiden willen doorbreken, en, als uiteindelijk
doel, Stamboel willen bereiken. Dat deze gebeurlijkheid voor
Turkije geen rooskleurig vooruitzicht was, is vanzelfsprekend.
Maar ook Italië was er haast in dezelfde mate door geraakt.
Sedert de inlijving van Albanië is het immers een balkanmogendheid geworden, en het ligt in den aard der zaken dat het aldaar
geen veranderingen wenscht die in zijn nadeel zouden zijn,
zooals de vestiging van een andere groote mogendheid, en in
het bijzonder, en minst van alle, de Sowjet-Unie. Men denke
echter ook op het levensbelang dat Stamboel voor het maritieme
Italiaansche Rijk vertegenwoordigt. Wellicht is het al met leede
oogen dat Italië het Turksche bezit van de zeerdngten aanziet,
maar daaraan valt nu eenmaal niet te tornen. Dat echter een
der wereldmogendheden er zich zou vestigen, zou voor Rome
onduldbaar zijn, en des te meer wanneer deze mogendheid het
bolsjewistische Sowjet Rusland zou zijn. Geheel de status quo
van het Middellandsche Zee-bekken zou immers daardoor een geweldige wijziging ondergaan, die Italië met alle middelen wil
voorkomen. Welnu, de eenvoudigste manier om daarin te voor-
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zien, was den Russischen opmarsch in den kiem te dooden, ieder
voorwaartsdringen van Moskou in Zuidelijke richting desnoods
met geweld van wapenen te verhinderen. Zulks werd door Rome
duidelijk te kennen gegeven in een radio-toespraak op 18 November jl., waarin de Sowjet-Unie gedreigd werd met een passende
« ontvangst » indien zij het waagde zich met Balkan-aangelegenheden te bemoeien.
Sindsdien werd de toestand in dit gebied in niet geringe mate
gewijzigd. De heldhaftige weerstand der Finnen heeft tenminste
dit resultaat bereikt, dat de Sowjet-Unie een juister begrip
moet hebben gekregen van haar werkelijke macht, en begreep
dat zij niet in staat was om een oorlog te voeren tegen sterkere
landen dan Finland. Daarenboven is het op zijn minst waarschijnlijk dat Duitschland in verzoenende richting werkte. Het
is op zichzelf niets dan zeer gewoon dat er tusschen twee bondgenooten van een bepaalde mogendheid zeer diepe meeningsverschillen kunnen heerschen, zooals het geval is tussehen Rusland en Italië, de twee machten waarop het Derde Rijk momen teel steunt. Het ligt echter ook in de lijn der natuurlijke ontwikkeling dat de betrokken mogendheid de meeningsverschillen
tracht te temperen. Zulks moet ook in de jongste maanden het
streven van Duitschland zijn geweest, en de Sowjet-Unie moet
des te meer bereid zijn geweest om gehoor te geven aan de goede
raadgevingen, dat de ervaringen van den Finschen veldtocht,
zooals boven gezegd, niet bepaald aanmoedigend waren. Van
zijn kant heeft Italië zijn aanvallen tegen het Sowjet-regime
gestaakt. Het is op zijn minst waarschijnlijk dat de samenkomst
van den Duce en den Fiihrer op den Brenner-pas (18 Maart
1940) voor een groot deel aan het bewerken dezer toenadering
gewijd was. Dergelijke ontwikkeling zou overigens geenszins
moeten verrassen. Vooropgesteld dat de Sowjet-Unie zich van
vorderingen in de invloedssfeer van Italië onthoude, hebben
beide mogendheden veel gemeenzame belangen, waaronder in
de eerste plaats de strijd, onderduimsch of openlijk, tegen Engeland, tevens het hoofddoel van Duitschlands tegenwoordige
actie. In deze orde van zaken zou het niet te verwonderen zijn
moesten de drie autoritaire landen hun krachten aan een gemeenschappelijke afknaging van de Britsche macht wijden. Voorzeker, behalve het autoritaire kenmerk, zijn hun binnenlandsche
regimes zeer sterk verschillend. Maar dat blijkt geen onover-
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komelijke moeilijkheid te zijn, als men oordeelt naar de huidige
Duitseh-Russische verhoudingen, en naar deze tusschen de
Sowjet-Unie en Italië zelf in het decennium 1923-1933. Daartegenover staat de realiteit van hun gemeenschap van belangen
in den strijd tegen het « oude », bezittende Engeland, daar zij
alle drie « nieuwe » staten zijn, die geen vuriger wenseh kunnen
hebben dan hun voorgangers in bezit uit den zadel te lichten.
in deze gemeenschap van belangen tegenover het benijde Engeland ligt voorzeker een der mogelijkheden van de toekomst
besloten. Het is evenwel nog te vroeg om over de verwezenlijking ervan vooruitzichten te formuleeren.
Tenslotte is nog het vraagstuk van het politieke evenwicht in
Europa van onmiddellijk levensbelang voor Italië. Het is te
Rome wel bekend dat, tegenover de Italiaansche afgunst tegen
de bezittende democratiën, deze op haar beurt, en inzonderheid
Engeland, de totstandkoming van een machtig Italiaansch
imperium in en omheen de Oude Wereldzee nog niet hebben
« geslikt ». Er zijn te Londen geen lieden te kort die, na de
huidige afrekening met Duitschland, waarvan zij voor hun
vaderland een voorspoedigen uitslag tegemoet zien, ook Italië,
de « nieuwe » mogenheid op den imperialen weg naar Indië,
zouden willen onschadelijk maken. De voornaamste, wellicht
de eenige reden waarom zulks tot hiertoe nog niet geschiedde,
waarom Italië in 'het ongestoorde bezit van zijn Imperium bleef,
lag in het bestaande evenwicht der krachten in Europa. Ondernam Groot-Brittanni► iets tegen Italië, en was de onderneming
van zulken duur of aard dat 'het erdoor werd verzwakt, dan
was de weg veel gemakkelijker voor Duitschland om met het
Britsche Rijk af te rekenen. Thans is de afrekening toch aan
den gang geraakt zonder dat Italië er een actieve rol in speelde.
Moest zij eindigen met de uitschakeling van Duitschland als
groote Europeesche mogendheid, dan zouden de kansen van
Italië om de andere afrekening te ontgaan of haar met goed
gevolg te doorstaan veel minder goed zijn. Dat is trouwens de
diepere beteekenis van de twee sedert twee jaar tegenover
elkander staande blokken in West- en Midden-Europa, dat het
Europeesche evenwicht zich in hun formule heeft gecristalliseerd, dat het lot van Frankrijk en dat van het Britsche Rijk,
het lot van Duitschland en dat van Italië van elkander afhankekit zijn, en dat de uitschakeling van een der leden van beide
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groepen onmiddellijk de toekomst van het andere zou bedreigen.
Uit deze overwegingen van evenwicht, die niet op bepaalde
bezittingen of invloedssferen, maar op het bestaan zelf van Italië
als groote mogendheid betrekking hebben, zal men wel mogen
het besluit trekken dat een verzwakking van den militairen
toestand van het Derde Rijk tijdens den huidigen oorlog Italië
zou nopen zijn houding aan een nieuw onderzoek te onderwerpen, en desgevallend zijn positie van niet-oorlogvoering op
te geven. Op het huidige oogenblik is het vraagstuk nog ver van
actueel. Rechtstreeksche verzwakking van het militaire potentieel van Duitschland, door verlies van manschappen of materieel, heeft tot hiertoe nog geen plaats gevonden, en het lijkt
wel zeker dat ook de « Hungerkrieg » van de Britsch-Fransche
blokkade nog geen tastbare resultaten heeft bereikt. Zal hierin
binnen en min of meer nabije toekomst verandering komen?
Niemand kan het, in dezen meest eigenaardigen aller oorlogen,
voorspellen. Moest zulks het geval zijn, dan twijfelen wij er
niet aan of Italië zou zijn passieve houding herzien en al zijn
krachten in de waagschaal werpen, om de vernietiging te voorkomen van het Derde Rijk, waarvan het bestaan en de ongedeerdheid, in de huidige Europeesche situatie, een onmisbare
voorwaarde is van het bestaan en de ongedeerdheid van zijn
eigen « Impero ».
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Godsdienst en moraal
Carl FECKES, Het Mysterie der Heilige Kerk, vertaald door Pasch.
J. v. KAATHOVEN 0. Praem. — Goede Pers, Averbode, 355 blz.
Fr. 35.
De devotie tot de Kerk is voorloopig nog in wording : getuige ook dit boek
dat er de volheid van overdraagt, weliswaar buiten de kring der vaktheologen maar toch nog tot het beperkte publiek der theologisch gevormden. Voor
den « gewonen » intellectueel, laat staan voor het volk, zal het nog iets te
zwaar zijn. Doch tot de bestemde lezerskring draagt het dan ook de volheid
over : waar zal men schooner bladzijden lezen over Christus' Middelaarschap, zijn Menschheid als « Oersacrament », zijn drievoudige functie, en over
al der Kerke Heerlijkheden ? Ver boven gewone geleerdheid verheft zich de
schrijver, wanneer hij in volle gemoedsrust zijn dierbaarste constructies telkens weer offert aan de eisch der niet in te stedselen Waarheid : de Lichaamsvergelijking aanvullend met die van de Bruid, de geheimnisvolle kant met die
van de Kerk als tastbaar Instituut, tenslotte zelfs als menscheljke kerke-leer
terzijde schuivend om met het alleen-verstaanbare woord van Offer en Liefde
den broeder te winnen wiens neigingen meer uitgaan naar persoonlijkheid dan
naar gemeenschap. Door dit laatste vooral verheft zich zijn werk nog boven
het peil der klassieke » geleerdheid, tot dat van de « christelijke ».
Meer binnen de gedachtekring van den schrijver en zeker meer in overeenstemming met den tegenwoorddgen geest, ware het m.i. geweest, de
Besturende Taak van Christus en zijn gezanten liever als Koningschap dan
als Herderf3chap uit te werken : de term herder (en schapen !) pakt niet
meer zoo, die van Koning (en hovelingen of volgelingen) veel meer. Ook had
men schrijver in zijn deducties gaarne meer uitgesproken voeling zien
houden met de historische Kerk : de functies der Heiligen b. v. der religieuze Orden, der exempte priesters ; zij zijn wel in te dassolien in dit
werk, doch de lezer moet het zelf doen. Maar alles tegelijk kan men niet
&schen — voor Maria wordt trouwens een uitzondering gemaakt —, en
redelijkerwijze niet méér dan dit sterk-aanbevolen boek ons biedt.
01. Beukers

Al. JANSSENS, De heerlijkheden van het goddelijk moederschap. —
N. V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1939, 300 blz. Fr. 30.
Tweede herziene uitgave van het in 1928 verschenen werk en herzien zooals
P. Al. Janssens dat kan, dat is met een honderdtal bladzijden vermeerderd,
waarin alles wat de laatste jaren op het gebied der Mariologie verscheen,
zorgvuldig verwerkt wordt, terwijl daarentegen, waar het pas geeft, kritisch
positie wordt genomen. Zoo b. v. tegenover Haugg, die in de woorden :
«Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken ?» (Lukas, I, 34), meende
te mogen ontkennen dat daarin het voornemen maagdelijk te blijven uitgedrukt
is, blz. 99 vv.). Het boek is, ondanks zijn strikt wetenschappelijken aard,
con amore geschreven ; het weze dan ook den ontwikkelden leek ten zeerste
aanbevolen.
E. Druwé

Carl FECKES, Het Mysterie van het goddelijk moederschap. Uit het
Duitsch vertaald door Pasch. J. VAN KAATHOVEN, 0. Praem. —
Goede Pers, Averbode, 1939, 175 blz., Fr. 20.
We begroeten met vreugde de Nederlandsche vertaling van dit fijne boekje,
waarin Dr. C. Feckes, theologieprofessor aan het bisschoppelijk seminarie te
Keulen, de meesterlijke gedachten van zijn grotten voorganger M. J. Scheeben
(zie Streven, Aprilnummer 1939, blz. 390 vv.) op algemeen bevattelijke wijze
uiteenzet. De heerlijkheden van het goddelijk Moederschap, waardoor Maria
tevens tot Bruid en Medehelpster van Christus den Verlosser werd, worden
er op treffende wijze in het licht gesteld. De vertaling mag, op een paar
oneffenheden na (b.v. blz. 120 worden « Romeinen », in plaats van romaansehe » volkeren, tegenover Germanen gesteld) goed geslaagd heeten. De uitgave
ook is keurig.
E. Druwé

.
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Ign. BEAUFAYS, 0. F. M. 0. Lieve Vrouw en haar omgeving in Palestina
(vert. door P. W. Creemers). S. Franciscus Drukkerij, Mechelen,
1939, 216 blz.
Om het leven van Maria in zijn oorspronkelijk kader te doen herleven,
beschikt schrijver over een uitgebreide kennis van het H. Land, van zijn
oude zeden en gewoonten. Misschien wordt er wel wat te veel bijgesbmrd, dat
weinig licht werpt op dit leven zelf, vooral het vollesche van den vertaaltrant
in acht genomen. De teksten van 't Oud en Nieuw Testament, van de apoctiefen,
van de eigen joodsohe boeken, worden wel tussohen aanhalingsteekens gezet,
maar zonder eenige verwijzing, zoodat men soms niet weet waar het aangehaalde vandaan komt. De vertaling is getrouw, maar niet vrij van slordigheden.
E. Druwé

Mgr Dr Tihamér TOTH. De Meester is daar en roept U.
daard-Boekhandel, Antwerpen, 1939, 234 blz. Fr. 38.

N. V. Stan-

Met eerbied en droefheid doorloopen wij dit laatste boek van den ibij katholieken van allerlei talen beroemden schrijver ten redenaar, professor en
jeugdleider en bisschop, in 't midden van zijn verbazende werkdadigheid al te
vroeg, door den dood weggerukt. Het zijn de Voordrachten in 1937-1938 gehouden
te Budapest, als voorbereiding tot het 36e Internationaal Eucharistisch Congres.
Hechte theologische leer, in actueelen vorm, met moderne vergelijkingen en
toepassingen, en gerhythmeerde vertalingen der kerkelijke hymnen.
Na vier redevoeringen over de heilige Eucharistie in het algemeen, beschouwt
de spreker het Misoffer (5 voordrachten), de Communie (3 voordrachten) en
don eenedienst van den bij ons blijvenden Christus (3 voordrachten). Niet
minder belangwekkend zijn het Aanhangsel, nl. de feestrede uitgesproken
op de eerste openbare zitting van het Congres (26 Mei 1938) ; en de levensschets
van den redenaar, door den vertaler vooraan geplaatst, en met zulke piëteit
geschreven, dat wij die niet zonder aandoening lezen. In 't bijzonder treft ons
het gesprek (blz. 18 'vlg.) dat de vertaler had met den juist na het Congres
tot bisschop benoemden schrijver. Deze besloot : «De grootste macht in de
wereld is niet de electrictiteit, maar de liefde ; het grootste ideaal van den
mensch is niet een bokskampioen, maar een heilige ; de verhevenste schat is
niet de machine, maar de ziel. U ziet, dat Europa reeds lang op den verkeerden
weg is...». Die bladzijden mogen niet verdoken blijven in een Voorwoord, maar
verdienen ruime ruchtbaarheid.
Gelukkig verschijnt deze vertaling in de «oude» spelling. Maar het verwaarloozen van het woordengeslacht (blz. 16 dezen figuur, blz. 29 den naarstigen,
den spijs...) doet ons, Zuid-Nederlanders, zeer onaangenaam aan. Eenige
kleine onnauwkeurigheden (b. v. blz. 107, 110, 117...) laten we onvermeld.
J. Salomons

F. D. JORET 0. P., Bezinning. — Foreholte, Voorhout, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1937, 332 blz., gen. Fr. 52, geb. Fr. 68.
F. D. Joret 0. P., is de befaamde auteur van « La Contemplation Mystique,
d'après S. Thomas d'Aquin ».
Wat de geleerde theoloog daar leerstellig verhandelde wordt hier meesterlijk in de praktijk verwerkt. Ons helpen, om het wonder der Trinitarische
inwoning is ons, beter te kennen en dieper te kunnen beleven, ziedaar het
opzet wat in dit boek prachtig wordt verwezenlijkt. Van de eerste trappen
der eenvoudige overweging over Gods tegenwoordigheid in ons, worden wij
tot op de hoogste trappen der mystieke schouwing gebracht, door iemand die
een meester is, in de mystieke theologie en in het mystieke leven. Eenvoud
en soberheid, nauwkeurigheid en hooge vlucht, verraden heel het werk door,
den Meester. Onder de zeer vele moderne werkers over dit onuitputtelijk
mysterie, neemt het onderhavige o.i. een plaats in op de allereerste rij.
De Nederlandsche bewerking leest vlot. Maar wie moeten wij nu foliciteeren en bedanken : den « vertaler » Ed. Janssens, 0.P., of de besche,icien « vertaalster » ?
L. Arts

LAMMERTIJN C. SS .R., Zieken Heilig Uurboek
510 blz.
-

-

-

Brepols, Turnhout,

Een keurig, mooi en rijk geschenk is dit boek voor zieken en voor ziekenoppassers. Niemand of niets wordt vergeten : geen zieke of ziekte : verminkten, hartzieken, bedlegerigen, hulpbehoeftigen krijgen elk hun beurt. Alle
noodgin worden bedacht : de weeën van het lichaam, van de ziel, van het
hart, van de inbeelding. Voor het al te scherpe licht van den dag en voor
de eenzame lange nachten, zoekt en vindt de vrome schrijver hulp en troost
in Gethsernane. Liefde voor den lijdenden Christus en voor de !ijd(:nde
menschen hebben hem vindingrijk gemaakt.
Met de keure van gebeden voor zieken, en de inlichtingen o-.--r
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apostolaat, die eraan worden toegevoegd, wordt dit boek werkelijk het
volledig handboek voor onze zieken. Een gezond mensch die dit boek uitleest,
zal het op den duur wat zwaar en naar vinden ; zal er zelfs hier en daar
een taalfout of -slordigheid ontdekken. Maar de zieke die dit boek «uitbidt»
en ,Tneebeleeft» zal er diepe en sterke opbeuring uit halen.
L. Arts

P. Richard GRAF, C. iSS. R. Zalig, die hongeren ! — J. J. Romen en
Zonen, Maaseik, 1939, 216 blz., ing. Fr. 20; geb. Fr. 30.
Dit boekje wil in een steeds verflauwend (geloofsleven bij velen, de
oorzaak zien van den « geestelijken nood van onzen tijd ». Aan « hongerigen » en « ontredderden » wil het moed geven, door hun christelijk leven
bepaald in het licht van hun « Geloof » te plaatsen : in lijden en droefheid,
stemt het de ziel tot Godgelatenheid ; armen en kleinen, brengt het tot
berusten in Gods' wil ;• zondaars tot hoopvol herleven.
Zoo wordt dit werkje, door zijn eenvoudig en opbeurend woord, een « blijde
boodschap », die Ieder noodhebbende bereiken zal en kan.
De groote belangstelling waarmee Schrijvers vorig boek « Ja, vader »
werd onthaald, mag als de beste aanbeveling gelden voor dit werk van geestelijke hernieuwing.
R. C.

Wijsbegeerte
Dr. J. H. E. J. HOOGVELD, inleiding tot leven en leer van S. Thomas
van Aquino. Deikker en Van de Vegt, Nijmegen, 1939, 218 blz.,
gen, f1. 2,50, gel. fl. 3.25.
Het feit dat binnen enkele jaren de derde druk van deze Inleiding tot
S. Thomas verschijnt, is op zichzelf al een bewijs voor de degelijkheid van dit
werk. Schrijver die op vele plaatsen het klassieke werk van Grabmann benut
handelt, evenals deze laatste, in een eerste deel over het leven en de werken
van den H. Thomas. In het tweede deel wordt dan, in breede trekken, het
philosophisch system van den Aquinaat uiteengezet. Alleen de logica wordt
buiten bespreking gelaten. De kenleer, de verschillende aspecten van bet
metaphysisch probleem, de psychologie, de ethica, de staatsleer komen achtereenvolgens aan de beurt. Telkens geeft schrijver den kern van de zaak : de
meer subtiele problemen waarover onder de thomisten zelf geen overe'enstereming heerscht, worden niet aangeraakt : het eenige middel om een «Inleiding»
niet tot in het onoverzichtelijke te verzwaren. De goedgekozen literatuuropgaven
zullen veel dienst bewijzen aan wie zich in een of ander punt van de thomistische wijsbegeerte wil verdiepen.
F. De Raedemaeker

A. WILLWOLL, Seele und Geist.

-

Herder, Freiburg, 1938, 258 blz.

Dit boek verscheen in de reeks : «Mensch, Weit, Gott», uitgegeven door het
Berchnlans College in Pullach. Het is een uitstekend handboek waarin al de
gegevens van de klassieke en van de experimenteele psychologie synthetisch
en overzichtelijk verwerkt worden. Haast heel de Dultsche psychologische
literatuur werd benuttigd, oordeelkundig 'geschift en beoordeeld. Aan psychologische problemen die in vroegere verhandelingen bijna totaal ontbreken
wordt hier een passende ruimte toegemeten : zoo het I3e hoofdstuk : «Seele
und Umwelt», en het 14e : «Seele und Gemeinschaft», om maar twee voorbeelden te noemen.
We kennen geen ander boek waar al de psychologische problemen, zooals
ze zich nu voordoen. zoo duidelijk en tevens grondig behandeld wonden.
F. De Raedemaeker

M. BEK, Psychologie, Wesen und Wirklichkeit der Seele.
Leiden, 1938, 272 blz.

Sijthoff,

•

In dit zeer diep doordacht, hier en daar ook duister boek, handelt Maximiliaan
Beek uitsluitend over de «ziel», zooals hij deze entiteit begrijpt. Hij deelt immers
den mensch in drie essentieel verschillende deelen in : het lichaam, de tel, den
geest. Het louter nlichamelijke of physische behoeft geen verder betoog ; geest
bieteekent voor den schrijver uitsluitend het bewustzijn, hetwelk geen activiteit
is, maar het wezen zelf van den geest die het object als object aanschouwt.
Tusschen lichaam en geest staat de «ziel» als het onbewuste individueele ik,
bron van alle menschelijke activiteiten : van het zinnelijk kennen en ondervinden, van het denken, het streven en het willen. Ook deze laatste zijn niet
bewust, maar geven aanleiding tot het bewustzijn : het objectieve oordeelen.
Dit zeer bijzonder inzicht over het wezen van de «ziel» wordt met een groote
kennis van zaken en overtuigingskracht verdedigd. 0. i. brengt het echter
geen nieuw licht in het psychologisch probleem, daar het niet steunt op een
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diepe en heldere metaphysische opvatting van den mensch. Deze, met zijn
veelvuldige biologische, zinnelijke en geestelijke functies vormt een substantieele
eenheid, en de ziel als een afzonderlijke eenheid scheiden, los van het biologische
en van het bewustzijn dekt een opvatting over de menschelijke psychologie die
meer problemen opwerpt dan zij er oplost. Alleen wie een dieper inzicht heeft
verworven in de ziel-lichaam — eenheid van den mensch, zal de dikwijls zeer
gevatte beschouwingen die in dit degelijk boek voorkomen, naar hun werkelijke
waarde kunnen schatten.
F. De Raedamaeker

H. FRITSCHE, Tierseele und Schiápfungsgeheimnis.
Rupert-Verlag,
Leipzig 1940, 435 blz., gen. RM. 7.20, geb. RM. 8.50.
Na een inleiding over de verschillende methoden van het dierpsyohologisch
onderzoek, somt schrijver de resultaten op, eerst met betrekking tot de apen
en de eencellige dierjes ; daarna deelt hij de bevindingen mee betreffende de
tamme dieren «Iim Banne des Menschen». In het laatste hoofdstuk, «Die
vierfiche Wilrzel der Instinkte» komen de mieren, de bieën aan de beurt.
Schrijver stelt zich beslist op psychologisch standpunt, en ziet in het dier
als bezield organisme, een wezen dat even onderscheiden is van de mechanische
stoffelijke structuren als van den mensch. Welke ook de twijfels mogen zijn die
bij den lezer oprijzen bij sommige voorstellingen over de primitieven zinnen-sfeer,
of over den invloed en den aard van de «soort», het standpunt van den
schrijver schijnt me onaantastbaar : een onbevooroordeeld wetenschappelijk
onderzoek bevestigt het philosophisch standpunt over het verschil van de
wezensgraden in de natuur.
Het boek, alhoewel absoluut verantwoord, is voor elkeen leesbaar, dank
zij de glasheldere doorlooipende uiteenzetting en den prachtigen stijl. Het is
een meesleepend boek dat ons niet alleen de dieren doet kennen en beminnen,
maar ook op vele plaatsen een dieper inzicht geeft in ons eigen psychologisch
leven.
F. De Raedemaeker

G. HENNEMANN, Grundziage einer Deutschen Ethik. — Klein, Leipzig,
1938, 126 .blz., RM. 2.40.
Dit boek sluit nauw aan bij dat van Weidauer : «Die Wahrung der Ware und
die sittliche Tat». De «Dultsche ethiek» schijnt min of meer te willen aanleunen
bij Nietzsche, voor wat de geest betreft, en bij de Duitsche waardephilosophen.
(Scheler, N. Hartmann). In feite brengt ze een heel nieuwen inhoud aan de
moraal, waar zij «het welzijn van de volksgemeenschap» als het laatste doel
van het menschelijk handelen vooropstelt. We zeggen : vooropstelt ; immers van
een bewijs is er geen sprake. En liet men de uiteenzetting van de geciteerde
philosophen tenzij — deze stonden op verren afstand van de «Duitsche ethiek»
— dan zou er niet veel méér overblijven dan een loutere, altijd herhaalde
affirmatie dat de «grondwaarde» van de (ethiek het nationaal welzijn is. Hoe
Nietzsche, die droomde van den «,guten Europer», hoe Kant, die sprak over
een verplichting gesproten uit het bovenzinnelijke ik en met als maxime de
absoluut algemeene geldigheid, hoe Scheler en Hartmaren die het religieuze
en het algemeen menschelijke in het centrum van hun moraal plaatsen, hoe
deze philosophen als voorloopers kunnen gelden van de «Duitsche ethiek» blijft
voor ons een onbegrijpelijk raadsel.
F. De Raedemaeker
,

Geschiedenis
Fenlinand LOT, De Germaansche Invasies. Nederlandsche Bewerking van
Dr. J. Brouwer. — De Nederlandsche Boeldiandel, Antwerpen, 1939,
374 blz., gen. Fr. 64,75, geb. fr. 80,85.
Ferdinand Lot is professor aan de Sorbonne, lid van het Institut de France,
wellicht de meest degelijke kenner van de Fransche Vroege Middeleeuwen.
Samen met het Romeinsch Imperium, de Katholieke Kerk en de Grieksche
wetenschap hebben de inwijkende barbaren, meestal Germanen, de grondslagen
gelegd van de West-Europeesche kultuur, Terwijl G. Schnrer in «Kirche
und Kultur im Mittelalter» (3 dln.) handelt over de Europeesche beschaving
de gansche Middeleeuwen door, en Chr. Dawson in «The Making of Europe»
de vier voormelde factoren in hun voortdurende wisselwerking gedurende de
Vroege Middeleeuwen behandelt, beperkt F. Lot zich tot den vierden factor
en dan nog uitsluitend de Germaansche invasies, met opzijlating van de
Hongaarsche en Sarraceensche invallen. Dawson weet, met een bewonderenswaardig meesterschap over uiterst verscheiden geschiedkundig materiaal,
ons den duisteren oorsprong van de West-Europeesche cultuur met al haar
complexe en vaak tegenstrijdige strevingen, voor oogen te tooveren, Schniirer
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bezit de kunst om met een weelde van détails het Middeleeuwsch leven voor
ons op te roepen en ons te doen ademen in die bepaalde atmosfeer, ons de
angsten van een Augustinus bij de ondergaande Romeinsche cultuurwereld,
en de triomfen van de christenheid onder Innocentius III te doen meeleven.
Lot doet naast deze twee auteurs eer aan als een koel-wetenschappelijk,
zakelijk historicus. Zijn gegevens verwerkt hij, zooals een chemicus in zijn
laboratorium de scheikundige producten verwerkt. Maar F. Lot zou geen
Franschman zijn, indien hij niet een synthese gaf op het einde van hoofdstukken als : «Wederzijdsche Invloeden (van Franken en Gallo-Romeinen)»,
«De grondslagen der Fransche natie», «De Angel-Saksen in Groot-Britannië».
Gezien juist de eigen kenmerken van dit boek doen de gevolgtrekkingen ons
aan, niet als een schitterende visie van een intuitieven geest, maar als de
bijna mathematische conclusies van een reeks feiten. « Het z.g. Vandalisme
van de Vandalen is niet meer dan een legende» (bl. 173), « Het klinkt paradoxaal, maar Frankrijk heeft zijn nationale bewustzijn te danken aan de
Frankische verovering » (bl. 313), « De Angel-Saksen zijn dus in hun nieuwe
vaderland (Engeland) tot in het diepst van hun wezen een Germaansch volk
gebleven, in taal zoowel als in rechtsbediening » (bl. 358), « In anthropologisch opzicht zijn de Engeischen zuiverder Germaansch dan de Duitschers
van West- en Zuid-Duitschland » (bl. 356).
Sedert de publicatie van de Fransche uitgave (1935) zijn verscheidene studiën verschenen over de kolonisatie van Noord-Frankrijk door de Germanen
(die van Dr. Franz Petri b.v.) die den auteur zouden nopen zijn hoofdstukken over deze kwestie grondig te herzien. Uitspraken als « De grens van
het Vlaamsche en Fransche taalgebied vormt heden ten dage ongeveer de
grens van de Frankische kolonisatie van de vijfde eeuw af, want de taalgrens is in den loop der eeuwen bijna niet veranderd » (bi. 138), doorstaan
op dit oogenblik den toets van de gevorderde historische kennis niet meer.
Dr. Brouwer heeft ons een aangename en vlotte vertaling bezorgd. Jammer
dat woorden als de Lysvlakte (bl. 138) voor Leievlakte, de Sambre (bl. 139)
voor Samber, het poëtische Vlamen voor Vlamingen, en het Fransche Clovis
voor Chiodoveg storend werken.
In verband met deze zoo strict objectief en ernstig wetenschappelijk gehouden studie spreken over rassentheorie, nazisme en zoo meer, zooals een recensent het deed, vinden wij misplaatst en misleidend. Dit voortreffelijke vuigarisatiewerk is geen sensatieboek, ook geen boek met politieke doeleinden,
het is een boek dat in deze verwarde tijden verlost en bevrijdt van enggeestigheid en chauvinisme.
M. Di erickx

Dr. W. LAMPEN 0. F. M. Willibrord en Bonifatius. — Serie Patria, Van
Kampen, Amsterdam, 1939, 158 blz., ing. f1. 2,25, geb. fl. 2,75.
Het is goed dat, onder de vaderlandsche monographieën van de gunstig
bekende serie Patria, een historische studie over de Heiligen Willibrord en
Bonifatius werd opgenomen. Willibrord, de eerste aartsbisschop der Friezen,
is toch wel degelijk de grondlegger der Noord-Nederlandsche beschaving ;
terwijl zijn leerling Bonifatius, de aartsbisschop van Mainz die in 754 gemarteld werd bij Dokkum, niet alleen de organisator en hervormer van de geheele Frankische kerk moet genoemd worden, maar ook de grootste onder
de eerste Nederlandsche martelaren.
Dr. W. Lampen was, om deze pioniers voor te stellen, de aangewezen man.
Hij doet het met evenveel zaakkundige als historische kennis. Niet slechts in
het leven van zijn helden leidt hij ons binnen, ook in de legende en folklore
omheen Willibrord en in de vereering van Bonifatius ; ook den « kalender
van S. Willibrord » leert hij ons kennen en de briefwisseling van Bonifatius
met de Pausen Gregorius II en Gregorius III. Even vinden wij het jammer
dat zijn arbeid zich zoo nuchter-technisch voordoet ; want duidelijker geteekende kaders en daarin scherper uitkomende gestalten, losser van bronnen
en zuiver-wetenschappelijke aanwijzingen, hadden misschien de waardeering
en vereering der Heiligen meer gebaat. Zeker ware het werk voor een ruimer
publiek toegankelijk geweest.
Doch ook zoo weze het warm aanbevolen.

Em. Janssen

W. G. DE BAS, Quatre-Bras en Waterloo. — P. N. van Kampen en Zoon,

Amsterdam, 1939 ,170 blz., ing. fl. 2,25, geb. fl. 2,75.
Het was er den selLrrijver om te doen de door vele Engelsche geschiedschrijvers en in het bijzonder de door Wellington zoo gesmaalde militaire macht
der Nederlanders in eere te herstellen. Vervolgens wilde hij aan de Nederlanders een aktueele en populaire bewerking aan de hand doen, bij het
zilveren lustrum van den slag van Waterloo.
Reeds dadelijk valt het verschil van opvatting op tusechen Wellington die
vooral Brussel en Gent wilde dekken en meende over al den tijd te beschikken om naar eigen goeddunken de operaties te leiden, en de overtuiging van
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Oranje dat op troepenconcentratie moest worden aangestuurd (nu lagen de
legers verspreid over een front van 100 Km. lang en 50 Km. diep) , om bij een
mogelijk gebruskeerden aanval Napoleon de mooie kans niet te gunnen de
strijdkrachten te splitsen. Dat deze zijn traditioneele taktiek niet met succes
kon toepassen, is vooral te danken aan het klare inzicht en beleid van den
Nederlandschen chef van den generalen staf Constant Rebecque en aan
generaal de Perponcher.
Toen Napoleon dan toch tot den aanval overging en het gemunt had op
de Pruisische divisies van Blcher tusschen Charleroi en Namen, geloofde
Wellington nog steeds aan een schijnbeweging. Slechts als er geen twijfel
meer kon bestaan omtrent de inzichten van Napoleon, dan pas mocht de
de baan Charleroi-Brussel vrij gegeven en het contact met de Pruisen verloren. Op initiatief van de Nederlandsche generaals werd geconcentreerd bij
den Viersprong, wat den zege van Waterloo een paar dagen later mogelijk
maakte.
Intusschen liet Wellington de achteruit gedreven Pruisen te Sombreffe
zonder steun en verzamelde hij zijn eigen strijdkrachten tusschen Edingen en
Nijvel. Nu kwam het tot een eerste definitief treffen. Ney kreeg opdracht
den Viersprong te ontzetten en den weg naar Brussel vrij te houden, terwijl
Napoleon zelf met de Pruisen zou afrekenen. Op beide plaatsen echter stootten de Franschen op zoo een hardnekkigen weerstand dat Ney onmogelijk
Napoleon ter hulp kon komen om de Pruisen in den rug aan te vallen, en
-dat dezen na de nederlaag bij Ligny zich ordelijk konden terugtrekken.
Later getuigde Napoleon zelf : « ...zonder het heldhaftig besluit van den
Plias van Oranje, die waagde met een handjevol manschappen stelling te
nemen bij Quatre-Bras, zou ik het Britsche leger overrompeld hebben en
overwinnaar geweest zijn als bij Friedland.
Voor den slag van Waterloo vestigt de Bas vooral de aandacht op drie
momenten uit den strijd.
Op de taaie hardnekkigheid vooreerst waarmee de Nassauers aan den
Oostelijken vleugel van het front stand hielden tegen een groote Fransche
•overmacht, met een omsingelingsbeweging gelast om alle verbinding met
Blticher's troepen te voorkomen.
Vervolgens toont hij aan dat, tegen de voorstelling van den Engelschen
schrijver Siborne in, de Nederlandsche brigade Van Bijlandt, opgesteld bij
« la Haie Sainte » waarop door de divisie Quiot een zware aanval werd gericht, niet alleen niet gevlucht is, doch bij den tegenaanval zelfs v6ór de
Britsche troepen van generaal Kempt stond.
Bij den slag aan den Viersprong is het gebleken van welke beteekenis het
optreden is geweest der Nederlandsche troepen. Een niet minder beslissende
aanval hebben generaal Chassé en kolonel Detmers geleid, tegen het laatste
offensief der Midden-Garde, dat de uitgeputte Britsche brigaden van Halkett
en Maitland waarschijnlijk niet hadden kunnen bedwingen. Aldus besluit
de Bas : « Het vernietigend vuur uit de Nederlandsche batterij Krahmer en
de verrassende aanval der brigade Detmers van de Nederlandsche divisie
Chassé hadden, tegelijk met een verwoeden aanval van de brigade Adam der
Ude Britsche divisie Clinton nabij Goumont... het pleit van Waterloo in het
Westen beslecht, ongeveer op hetzelfde oogenblik, dat in het Oosten de Pruisen zich meester maakten van Planconoit, Smohain, la Haye en Papelotte. »
H. Peeters

Letterkunde
Herman SCHNEIDER, Richard Wagner und das germanische Altertum.
— J. C. B. Mohr. Tbingen. 1939, 32 blz. RM 1.50.
Schrijver verzamelde in één bundeltje, een paar voordrachten over Richard
Wagner, waarin, vanuit letterkundig en historisch standpunt, volgende vragen
worden behandeld : Hoe kwam de dichter-componist ertoe de Niebelungensage te kiezen als stof voor zijn muziekdrama's? Langs welke bronnen geraakte
hij met de Germaansche oudheid bekend? Hoe bewerkte zijn genie de oudGermaansche stof? In hoever is zijn werk een trouwe weerspiegeling van het
oud-Germanendom? — De uiteenzetting is aangenaam, klaar en zeer genuan-

-

ceerd.

G. N.

Wies MOENS, Nederlandsche Letterkunde van volksch standpunt gezien.
— Volksuniversiteit « Herman Van den Reeck », Antwerpen, 1939,
38 blz., Fr. 5.
Zehier de definitie, die de auteur in zijn interessante brochure vooropstelt, « onderbouwt », motiveert en waarvan hij op hedendaagsche Nederlandsche letterkunde een bondige toepassing maakt : «Nederlandsche letterkunde
in den v o l k schen zin is alle epiek, lyriek, dramatiek of ,beschou-
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ving, elke schepping-met-het-woord, waarin de le v e n d e, o r g anische verbondenheid van het Nederlandsche volk
klaarblijkelijk is (blz. 6).
Met recht legt Moens op dat standpunt den nadruk. De hedendaagsche
literair-historische methoden zijn te zeer agnostisch-noteerend en schematischordenend ; zij missen den tegelijk moreelen, psychologisdhen en cultureelen
maatstaf, die alleen het volkskarakter zijn kan. De geschiedenis van de
literatuur verzamelt en classificeert namen en werken • dikwijls vertoont
het resultaat weinig relief, weinig physionomie : het vanzélsprekend verband
ontbreekt met de concrete, collectieve werkelijkheid, die « volkskarakter » heet.
Ons voldoet ook de wijze, waarop Moens het volkskarakter in het algemeen
voorstelt ; al verwachtten we daarbij ook een voorstelling van het Dietsche
karakter in het bijzonder. Evenzeer voldoet ons zijn optreden tegen hedendaagsdhe liberaliseerende stroomingen ; meer nog tegen de duidelijk aangewezen
verwarring omheen de woorden « volksch » en « volkskarakter : het volkskarakter ligt tenslotte niet in typen en gewoonten, wèl in de « geheimenis
sen der ziel, welke buiten het bereik liggen der exacte methoden... » (blz. 29,
noot 21).
Oppervlakkig lijkt ons daarentegen de toepassing op enkele hedendaagsche
Nederlandsche schrijvers (blz. 31-36) ; tegelijk raken we het gebrek van het
geheele betoog. Niet vooreerst aan de hand van psychologische en biologische
verhandelingen dienen de auteurs zich bewust te worden van de volksgemeenschap waarin zij leven, en dat bewustzijn met scherpomlijnden inhoud
is ook het allereerste niet. Het allereerste is : eerbied en ontzag voor het
volkswezen, zooals het, uit het verleden, te voorschijn treedt, en, daarmede
dan verbonden, de deemoedig gedragen plicht om dat eigen wezen, ook In
dezen tijd, onbedreigd en vruchtbaar te laten gedijen. Een teruggrijpen tot
de hoogste en grootste traditie is altijd de beste leermethode geweest van
een ware, offervaardige volksverbondenheid ; die « lessen van het verleden »
worden bij Moens te zeer vervangen door strijdvaardige hardheid en betwistbare toepassingen.
De eerste voorwaarde tot een vruchtbaar besef van volksverbondenheid
is, dunkt ons, de pietas » • deze eerbiedige schroom en verheffende fierheid zijn, in Moens' methode, te weinig aanwezig.
Em. Janssen
,

Dr. A. J. CRONIN, De Citadel. Vertaling van Dr. J. N. V. van Dietsch.
— De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 432 blz., ing. fl. 3.75,
geb. fl. 4.50.
Dat een boek in het jaar zelf van zijn verschijnen een negentiende druk
mag beleven is, ook voor een vertaling, in het Nederlandsch boekbedrijf een
buitengewoon succes. Nog verheugender is het, dat bij dergelijke successen
de voorkeur van het publiek nog steeds, ondanks alle luidruchtige reclame,
blijkt uit te gaan naar boeken, die door de recensenten niet speciaal haar
voren werden gehaald, omdat ze nu eenmaal niet als « literair » bedoeld zijn,
maar waarin de bronnen van een gezond, krachtig leven weer warden aangeboord, en waarin de men.sch van deze eeuw verzoend geraakt met het
leven, omdat bij nader onderzoek, zij het dan ook zonder de hooghartige
Diogenes-lantaarn, er tenslotte toch nog menschen (blijken te bestaan.
Het boek van Cronin is er een van dat soort. Het is reëel en gezond.
Het verhaalt het leven van een jong dokter, met een beetje meer romantiek,
iets meer pijn en iets meer vreugde dan ongeveer het leven van elke willekeurige huisarts er bevat. Het verhaalt dat zonder pretentie, zonder vergeefsche pogingen om diepzinnig te schijnen, zonder veel drukte om de ro
mantiek te camoufleeren. Daarmee bereikt hij herhaaldelijk ware diepte en
een bijna klassieke soberheid.
Van « De Citadel » als roman is sinds lang al het goede gezegd. Men
kan daarbij alleen nog wenschen, dat elk gestudeerde, — voor hen alleen
is het bedoeld — die het boek nog niet las, onze heele Nederlandsche productie nu eens een °ogenblik in den steek zou laten, om zich dit werk aan
te sa haffen en het te lezen. Missdhlen zou ook de Nederlandsche roman er
bij gebaat zijn.
Het komt me echter voor dat de critiek bijna stilzwijgend voorbijging aan
twee essentieele aspecten van dit werk, en wel een licht- en een schaduwzijde ervan.
De lichtzijde is voorzeker wel de heerlijke rol van de vrouw in dit doktersleven, en de sober-juiste teekening daarvan in deze roman. De inwerking
van het beroep op de verhouding tussdhen man en vrouw, de samenhang
en onderlinge afhankelijkheid van levensliefde en levenstaak, de providentieele zending der vrouw, als steun en hulp niet alleen, maar vooral als
bestendige, zwijgende aanwezigheid, als ontvankelijke, steeds op luisteren
ingestelde zieleruimte, waarin het rustelooze beroepsleven zijn eigen echo
verneemt, maar gelouterd, verstild, teruggebracht tot zijn werkelijke verhoudingen en versmolten in de eenheid van het volledige leven. Dit alles wordt
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in « De Citadel » met rijken eenvoud en eer zeldzaam gevoC
uitgebeeld.
De schaduwzijde lijkt ons te zijn : dat dit werk. vernielend y 0. 5 1." d, tijdsidolen, hunkerend naar sterk en offervaardig leven, toch nog verstrikt blijft
in zooveel vooroord.eelen en illusies. De meeste conflicten in dit boek. — de
grenzen van een korte recensie laten niet toe dit uitvoerig aan te toongin —
komen voort uit een verminkte en verengde opvatting van het beroepsideaal. Andrew Manson gelooft aan de wetenschap, aan de vooruitgang, hij
gelooft aan de menschheid, hij gelooft misschien aan God. IkZaat zijn geloof
gaat uit naar ideeën, naar idealen. Het is geen levende liefde, het is geen
c a r i t a s. Hij vervult een taak, maar niet degene die zijn zieken van hem
vragen. Onbewust zoekt hij zichzelf in de overgave aan zijn beroep. Hij
gaat van geneesheer tot patiënt, niet van mensch tot mensch ; hij wil gezondheid brengen, lichamen genezen : hij vergeet dat de mensch niet alleen
van brood leeft ; hij geneest geen menschen. Zijn beroepsideaal is een in zichzelf besloten doel : het staat niet in dienst van een levensriciiting, en een
lervensideaall. Het kan zijn dat Cronin katholiek is : Andrew Mansen is geen
katholiek arts. Hij wil enkel een arts zijn. En daarom zal het nieuwe begin,
dat hij bij het slot van dit boek tegemoet treedt, slechts «e herhaling
kunnen brengen van den vroegaren, hopeloozen strijd, die een doel wou
bereiken en niet wist waar het lag.
Aan de studiekringen van hoogstudenten kunnen we het voorstel aanbevelen : aan de hand van dit week de beteekenis te bepalen van het geloof
in een doktersleven, en meer in het algemeen de hoofdtrekken te schetsen
van het katholieke beroepsideaal. Als ze daarbij naast dit werk het troosteloos-zonnige « San Michele » van Axel Munthe leggen en het bewust. katholieke « Chirurg» van Majocehio, dan opent dergelijke studie t uin wellicht
onvermoede vergezichten.
L. Monden
,

.
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Stefan ZWEIG, Brandend Geheim. Vier verhalen van jeugdleven. Vertaling : Mien Labberton. — Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2e druk,
1939, 229 blz., ing. Fr. 28, geb. Fr. 40.
« Brandend geheim » is slechts de titel van een der vier gebundelde verhalen (blz. 93-207) ; hij past echter op het geheele werk : telkens komen
kinderen of jonge mensehen voor het eerst in aanraking met de sexueele
liefde, telkens brandt hun of verbrandt hen dat groote levensgeheim.
Eenerzijds moeten wij dit werk, artistiek, heel hoog stellen. De auteur
beweegt zich in de schemering : één indruk, één verbeelding, één waarnemen..., en zonder geweld voert hij ons mee naar de donker vlammende
domeinen der ziel, waar de pijnlijk-zoete geheimen van het leven, als doornige rozen, vlammen en steken. evenals de kinderen en jonge rnenschen
van Wie hij verhaalt, nemen zijn lezers het brandend geheim waar, dat
alles beheersCht, nergens wordt opgeklaard.
Maar tegenover deze zacht machtige, geluidloos pernetreerende en tegelijk
onweerstaanbaar overweldigende poëzie, moeten we de Freudiaa.nsche een-

zijdigheid plaatsen der inspiratie. Ja, de liefde — maar dan in de volste beteekenis van dat woord, zoodat de godsliefde in het midden staat — de
liefde is wel, voor ieder mensch, een « brandend geheim » ; doch een levensbeschouwing die alles tot sexueele liefde herleidt, kan noch mag aanvaard

worden. Haar bedrieglijke overtuigingskracht en haar ondermijnen van de

algeheel() zedenleer maken haar zooveel gevaarlijker.
<Niettegenstaande zijn groote literaire verdiensten (ook de vertaling verdient allen lof) worde dit boek slechts door gevormde en ontwikkelde leesers
ter hand genomen.
Em. Jussen

Howard SPRING, 0 Absalom. Vertaling van Dr. J. N. V. van Dietsell.
— De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1939, 497 blz., ing.
fl. 3.90, geb. fl. 4.90.
Het valt niet mee, als men in een beknopte recensie de waarde en beteekeuls van een werk als dit moet aangeven, en dan nog een verklaring van
de buitengewone populariteit, die aan het boek « My Son, My Son ! », in
Engeland en in Amerika, te beurt viel.
Niet onmiddellijk laat de Nederlandsche titel het voornaamste thema vermoeden. De vertaler verkoos hem boven den Engelschen ; hij liet tegelijk
het bijbelvers weg, in het oorspronkelijke als motto vooraan geplaatst :
« And the king was much moved, and went up to the charnber over the gate,
» and roept : and as he went, thans he sald, 0 my son Absalom, my san, my won
» ~alom ! would God I have died for thee, 0 Absalom, my son, my son. !
De vader heet hier Willain Essex. Na een zeer droevige jeugd kende hij
niets dan voorspoed ; hij werd een vermogend man, een beroemd schrijver ;
hij bleet aan zijn eehtgenoote getrouw, hij hield van zijn zoon Oliver. Samea met
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hem ie, een jeugdvriend Dermot O'Riorden vermogend en gelukkig geworden :
deze heeft drie !kinderen, waarvan het oudste Maeve zich aan William hecht
en het jongste Rory heel veel houdt van den even ouden Oliver... Ineens
loopt het verkeerd. De vrouw van Essex vindt den dood in een auto-ongeval ;
zijn zoon keert zich tegen hem ; deze veroorzaalkt den dood van Maeve en
dien van Rory O'Riorden. Als moordenaar zal eindelijk de geheel verloopen jonge
man gehangen worden ; in de laatste dagen voor de terechtstelling vinden
vader en zoon den weg terug naar elkanders hart. Even plechtig als de
titel van het boek luidde, even zakelijk doch niet minder bewogen klinkt dan
het einde : William zal, in Ierland, het graf van Rory bezoeken om daar
afscheid te nemen van zijn zoon en diens vriend : « Misschien zal Dermot met
» me meegaan. Samen zullen we afscheid nemen van julie — van jou en
» van Rory — en denken aan dien nacht, toen Julie nog geen van beiden
» geboren waren en wij in blinden trots de toekomst bevalen wat zij met
» onze zoons moest doen » (blz. 497).
Laten wij even den achtergrond belichten. In schijn gelukkig, kent William
Essex een tragischen levensloop. Bij toeval slechts ziet hij, als een vreemde,
de begrafenis van zijn eigen moeder ; hij is de onvrijwillige oorzaak van
den dood van zijn schoonvader ; hij voert de auto op den noodlottigen
tocht waarbij zijn vrouw om het leven komt. Geheel zijn natuurlijke genegenheid zet zich vast op zijn zoon, van vvien hij juist datgene ondergaat
wat hij, grootendeels onvrijwillig zijn moeder, schoonvader en vrouw heeft
aangedaan. Zijn noodlot slaat op het gezin van zijn vriend over : diens
dochter Maeve had hij kunnen redden, doch hij wist het te laat ; de dood
van diens zoon Rory, door Oliver neergeschoten, wordt aanleiding tot
Oliver's laatste en definitief ongeluk. Toch glanst de vriendschap van beide
vaders, als een nooit begevend licht, door het geheele boek heen.
Op een andere wijze belichten wij den achtergrond. Geheel het burgerlijke
bestaan in Engeland, van het einde van verleden eeuw tot na den voorgaanden wereldoorlog, is er in opgenomen. Het berust op conventie en fatsoen ; religieuze overtuiging wordt met eerbied behandeld maar niet aangekleefd ; het is gentlemanlike en als zoodanig bewonderenswaardig ; altijd
staat het blootgesteld aan verborgen dreiging en duidelijke pijn ; onder het
tintelende oppervlak woelen donkere geheimen van ontreddering en boosheid.
Op groote internationale gebeurtenissen is het verhaal afgestemd : op den
oorlog met Transvaal, op de republikeinsche beweging in. Ierland tijdens en
na den wereldoorlog, op den wereldoorlog zelf. Boven het kleine gebeuren
van den familieroman, vormt de groote geschiedenis een somberwegenden,
vervaarlijk dreigenden onweershemel. Soms flitst de bliksem : Maeve, Rory,
Oliver liggen getroffen.
Hoe tragisch ook, neerdrukkend wordt dit boek nergens. De eerste helft er
van doet bijna idyllisch aan ; ook in het vervaarlijk verloop van de tweede
vindt • de diepere mensch altijd berusting, zelfs hoop. Naar stijl, compositie
en humane waarde beschouwd, is het geheele werk van een uitzonderlijk
gehalte. Hoewel geen lectuur voor kinderen noch voor halfvolwassenen, hoewel burgerlijk-agnostisch ten overstaan van de ,groote levensproblemen : wie,
in de hedendaagsche productie den literair hoogstaanden en menschelijk
verrijkenden roman niet wil voorbijgaan ; hij neme beslist « 0 Absalom »
ter hand.
Em. Janssen
,

Attilio GATTI, Saranga, de Pygmee. Uit het Engelsch vertaald door
V. Van den Berghe. — De Sikkel, Antwerpen, 1939, 168 blz., gen.
Fr. 38, geb. Fr. 53.
Veel werd er reeds geschreven over de Pygmeeën : louter fantastische
'verhalen of louter wetenschappelijke werken. Dit volk en het tropische
oerwoud met zijn overdadiger plantengroei en zijn tailooze dieren heeft ons
trouwens altijd weten te boeien.
Gatti, die meer dan 12 jaar doorbracht in het land der Pygmeeën en een
goed psycholoog blijkt te zijn, brengt ons hier eens te meer in kontakt
met de Mambutti-dwergen. En dit kontakt is een leerrijke verrassing. In
een levendig, echt boeiend verhaal, weet de schrijver ons tevens een zeer
rijken oogst te verschaffen van ethnografische gegevens, die het verhaal
in 't geheel niet storen, integendeel : dat juist, maakt heel het charme uit
van het boek. De synthese van fantasie — zoo echt psychologisch Afrikaansch
— en wetenschap is hier geslaagd.
Het verhaal is heel eenvoudig. Saranga, een jong Mambuti-awerg, oordeelend dat hij geen klein kind meer is, voelt in zich het verlangen om zoo
spoedig mogelijk een beroemd jager te worden, net als zijn broer Taroe.
Daarom trekt hij met zijn hond Boewa naar het oerwoud, waar hij allerlei
avonturen 'beleeft met de olifanten en andere dieren. Succesvolle tochten

,

met oogenbli'kken van spanning en levensgevaar, maken tenslotte van Saranga
een beroemd jager, den trots van heel den Marnbuti-stam.
Iets wat ons o.m. treft is de groote rol gespeeld door « Moengoe,» het
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groote Opperwezen : Saranga luistert naar de stem van Moengoe, en te
midden van de grootste gevaren, stelt hij in Moengoe alleen al zijn. hoop
« 0 Moengoe, smeekt hij dan, gij alleen kunt mij terugvoeren naar mijn
dorp, zoo ge dat wenscht... »
Het 'boek is keurig uitgegeven door « De Sikkel » en rijk geïllustreed door
Elza Van Hagendoren. Deze illustratie is ooi een echt succes : door en
door Aftikaansch tot in de kleinste details. Zelfs de naaktheid wordt er
zoo delikaat in behandeld — zooals trouwens in den tekst zelf — dat niemand
er iets stootends in zal vinden.
Een mooi boek dus, dat gretig zal gelezen worden door onze jongens en
dat naast « Moeder Oerwoud » van denzelfden schrijver en vertaler, een
eereplaats inneemt in de koloniale litteratuur.
C. Schtill er

Edm. NICOLAS, De President. — Zonnewende, N. V., Kortrijk, 1939,
261 blz., ing. Fr. 30, geb. Fr. 42.50.
-

Het langere verhaal dat zijn titel geeft aan dit boek, vertoont een
opvallende gelijkenis met het een paar jaar terug in Nederlandsche vertaling
verschenen !boek van Hans Fallada : « Een oud hart gaat spelevaren ». In
beide verhalen ontmoeten we een ziel, die op ontdekkingsreis gaat naar
de levenswaarden van het christendom, langs den dubbelen weg van
verstandelijk inzicht en beoefening der christelijke caritas. En die langs
den tweeden weg vindt wat ze vruchteloos zocht langs den eerste. In
beide verhalen ook moet die ziel het onbegrip ondervinden van omgeving
en gemeenschap : maar door de pijn van die ervaring wordt in haar de
caritas gelouterd en gezuiverd van het al te menschelijke.
Fallada echter brengt zijn professor Kittguss in de wereld van het kind,
waardoor heel het verhaal overstraald wordt met de mildheid en de zonnige
onschuld van het sprookje. Nicolas integendeel laat zijn afgematte, levensmoede president optreden in een burgerlijk Hollandsch milieu, dat hij
daarenboven nog wel eenigszins door een « Roeping »-bril bekijkt. Het
verhaal wint er bij aan psychische gecompliceerdheid, aan realiteit en
scherpte van conflicten en tegenstellingen. Het dringt daarbij dieper door
in het wezen en de werking der genade. Maar het boet er zijn frischheid
en mildheid bij in. Er komt iets over van de Hollandsche schraalheid,
de neiging om de psychologie tot piekerende zelfanalyse te laten ontaarden,
om elk zielkundig proces te rationaliseeren tot een automatisme van
inwendige gebaren.
Nicolas heeft zich, in dit overigens merkwaardig debuut, niet kunnen
ontworstelen aan de gewone gebreken van den hedendaagschen Nederlandschen roman : een bijna saaie degelijkheid, zonder breede horizont,
een kleine, beperkte ruimte, keurig en sober maar een beetje stijf gemeubileerd,
waarin men zich al gauw bekneld en ongemakkelijk gaat voelen. In zijn
stijl is de invloed van Van Schendel en van Helman duidelijk na te wijzen.
Van 'katholiek standpunt uit, hebben we tegen dit boek een ernstiger
bezwaar. Het heeft de .groote verdienste aandacht te vragen voor specifiek
godsdienstige problemen, zonder in goedkoope tendenz te vervallen. Men
ontkomt echter niet aan den indruk dat het probleem langs den verkeerden
kant aangepakt werd. De katholieke levenswaarden worden hier — in
de kleine verhalen zeer sterk, in het groote minder, ofschoon nog duidelijk
genoeg — vanuit het pathologische of het uiterlijk wonderbare benaderd.
Waar men, in dit domein van het diepst innerlijke, ook een verinnerlijken
van de visie zou verwachten, wordt de « elinische » methode van de
psycho-analytische en psycho-pathologische romans eenvoudig op het domein
van het godsdienstige getransponeerd. Onder 't onuitgesproken voorwendsel
van terugkeer tot een soort charismatisch christendom (nog een erfenis
uit de a Roeping »-school) gaat men in de randverschiinselen van het
bovennatuurlijke stof zoeken voor een soort religieuze sensatie, die tenslotte
niet wezenlijk versdhilt van die der gewone parapsychologische griezelverhalen.
Dit alles neemt niet weg dat dit boek ver uitgaat boven het 'gewone,
en .dat we de lezing ervan aan volwassenen ten zeerste mogen aanbevelen.
De tekorten van dit werk moesten juist scherp en duidelijk worden
aangegeven, omdat het door zijn meer dan gewone waarde van 'beteekenis
kan blijken voor de zoo broodnoodige vernieuwing in onze Nederlandsche
katholieke literatuur.
L. Monden
,

M. MOK, De Tweede Jeugd. — De Tijdstroom, Lochem, 1939, 256 blz.,
ing. fl. 2.60, geb. fl. 3.50.
Dit boek heeft veel hoedanigheden ; doch zijn die wel echt ?
De kantoorbediende Lou Bonger heeft droeve jeugdervaringen achter den
rug. Zijn schuwheid en de afwezigheid van een innerlijk houvast brengen
hem op den rand van een ongeneeslijke hysterie. Noch Jo van Swieten,
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noch Dr. de Groot, noch het vriendinnetje Fanny, noch cie verpleegster
Fie slagen er in hem beter te maken ; alleen het begaafde kind Kareltje
van Swieten vindt toegang tot zijn binnenste : samen roet hem zou Bontger,
in en door een « tweede jeugd », kunnen genezen. Doch ook dát gaat
tenslotte niet : « zijn tweede jeugd is voorbij » (blz. 256).
Vernuftig van opzet en compositie, vlot en raak ige2chreven, lijkt deze
roman veel hoedanigheden te bezitten. Zijn inhoud heeft daarbij iets gemeens
met het eens overbekende « Silas Marner van George Eliot. Wie echter
nauwer toeziet, wordt ontgoocheld : alles blijft knap gedacht en geschreven,
doch met een koel hoofd, — en met een koel hoofd alleen brengt men geen
kunstwerk voort, zelfs geen werk van waarlijk menschelijke waarde.
Voor volwassenen.
Em. Janssen

Frans Carolina RIDWIT, De Man van den Weg. — Wereldbibliotheek,
Amsterdam, 1939, 284 blz., ing. Fr. 28, geb. Fr. 40.
De «man van den weg » heet Dictus Dubois. Met een reeds bewogen
leven achter den rug, belandt hij in Antwerpen-West, waar hij met Gielen,
met Loene, met Tobby, met diens moeder, onbegrijpelijke avonturen doormaakt. Het boek 'is een roman van weggaan, weervinden en nog eens
weggaan : de « man van den weg » houdt evenmin van huiselijkheid als
van idealisme ; met de romantiek van het avontuur in het bloed, wal hij
naar de werkelijkheid toch altijd terugkeeren.
Dit werk heeft nodh menschelijke, noch literaire waarde : het is alles
zoo onwezenlijk, zoo verward, zoo pseudo-diepzinnig, pseudo-poëtisch, pseudoartistiek. Noch de taal (een verstrengelen van Hollandsch en Vlaainsch),
noch de stijl (even chaotisch en kunstmatig als hij dynamisch en natuurlijk
wil zijn), noch de typeering (simplistisch, grof, schamper-romantisch),
noch de inspiratie (een absoluut non-conformisme) houden verband met
eenige soliede of diepere werkelijkheid. En het volstaat niet ergerlijke
zetten tegen het geloof en de Kerk op te stapelen, om waarlijk geestig
te zijn.
Een boek dat we niemand aanbevelen.
Em. Janssen
,

Adriaan VAN DER VEEN, Geld speelt de groote rol. — Leopold, 's Gravenhage, A. Manteau, Brussel, 117 blz., ing. f1. 1.90, geb. fl. 2.50.
Vier schetsen over armoede en werkloosheid staan hier gebundeld; vier
(gefingeerde) herinneringen van een nog jongen kantoorbediende, die nu
zijn brood verdient, dodh die bij zijn ouders veel heeft meegemaakt. Het
zijn harde herinneringen omtrent vader, moeder, buurlieden. Schijnbaar
nuchter en objectief zelfs berustend, klagen ze toch, door hun bijna onwillekeurig opstapelen van feitenmateriaal, nogal heftig de samenleving aan.
Het geheele werkje weegt niet zwaar op de hand. Zulk procédé en zulk
resultaat waren, in de laatste jaren voor den oorlog, weinig oorspronkelijk,
tenslotte gemakkelijk. Wellicht heeft de auteur talent ; maar in die richting
en met dien geest brengt hij het niet tot kunst. Stellig is zijn aanklacht
gegrond ; maar het amoreel° materialisme-van-den-boterham fundeert niets,
herstelt niets, richt niets op. In de laatste instantie speelt het geld de
groote rol niet.
Em. Janssen
,

Carla SIMONS, Ik wil leven. — De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1939, 135 blz.
De titel van dit verhaal past op de auteur zelf, die in den eersten persoon
schrijft • hij past ook op haar vriendin, de Cubaansche vrouw Cilia, die, met
een bewogen leven achter den rug, nog eens naar een bewogen leven is
toegegaan. Wat willen beide vrouwen dan eigenlijk? « We willen deel uit» maken van wat er óm ons is, maar alleen het goede, het groote, het ophef» teade naar duizelende hoogte, en niet meedoen aan het harmonisch tegen» wicht, het dalen en het minderen, diviene wet van alle dingen » (blz. 115).
« Ook ik maak deel uit van de kosmos, het onmetelijke kleine en het matelooze
» groote, voortbewogen door dezelfde drijfveer : liefhebben, willen voortbestaan
» en duren, — het wezen proeven uit de dingen » (blz. 116).
Nogal vaag, nogal pantheïstisch, nogal a-moreel in zijn idealisme, komt dat
verlangen, in het nogal duistere verhaal, herhaaldelijk voor. In een bewogen stijl
en zuivere taal gesteld, mist dit boekje toch elke ware verdienste. Van jongere
lezers bljve het verre ; oudere zullen er niet veel aan hebben.
Em. Janssen

Ema J. H. VAN SOEST, Theeland. — Hollandia, Drukkerij, Baarn, 1939,
313 blz., ing. fl. 2.90, geb. fl. 3.75.
Van heel ver doet deze roman aan « De stille plantage » van Albert I-Idmen

BOEKBESPREKING

437

denken : Willem van Renkum, een theeplanter op Java, kan zijn onderneming
niet recht houden. Doch buiten de gelijkenis in het onderwerp, is alles tegenstelling : Helmen schrijft een historische verbeelding, Van Soest een relaas
van zelfdoorleefde feiten ; Heiman laat de menschen wijken voor de tropische
natuur, Van Soest maakt van de overwonnenen toch moreele overwinnaars;
Helman werkt neerdrukkend en ontzenuwend in, Van Soest verheffend en
sterkend.
De jonge schrijfster, die met dezen roman zoo verdienstelijk debuteert, heeft
haar jeugd op Java doorgebracht. Zeer veel van de geschiedenis der theeonderneming, zooals zij haar voorstelt van 1910 tot na den wereldoorlog, de
volkomen gewijzigde toestanden en opvattingen binnen een zoo kort tijdsbestek, veel van den veelvuldigen tegenspoed, moet zij persoonlijk hebben
meegemaakt. Het komt ons onmogelijk voor, dat zij, in den persoon van Elsje
van Renkum, zichzelf niet ten tooneele zou gevoerd hebben. Willem en Maria
van Renkum worden dan haar eigen vader en moeder; en ontroerend klinkt,
achteraan, dit getuigenis van hulde en dankbare liefde : « ...Ik zal werken
» in een ander land. Ik zal leven in een anderen tijd. Maar nooit, Vader, zal
» ik jou vergeten, die op je post gebleven bent en je graf vondt in Indische
» aarde. Er staat geen monument op je graf. Maar er staat voor jou, hecht en
» stevig, een monument in mijn hart » (blz. 310).
Literair is dit werk, hoewel een eersteling, toch reeds opmerkenswaardig;
moreel lijkt het ons heelemaal in orde. Dit laatste vergt wel, voor een tropischen roman vooral, een hoog zedelijk peil en een religieus idealisme.
Em. Janssen

Leo OP DE BEEK, Boerenpolitiek. — Van Mierlo-Proost, Turnhout,
1939, 133 blz., Fr. 15.
De titel van dit werk klinkt nogal bedrieglijk. Het verhaal Boerenpolitiek
beslaat weliswaar de helft van het boek, maar dan ook slechts de helft :
zes andere korte verhalen zijn er aan toegevoegd.
Leo Op de Beeck componeert en vertelt bijna tè gemakkelijk ; iets tè gauw
is een verhaal voor hem geschreven. Van de volkslectuur gaat hij tot literatuur
nog niet over, omdat voor den inhoud nog te weinig bezinning en verdieping,
voor den stijl nog te weinig sobere directheid aanwezig is. Dialectwoorden en
volkstypen brengen nog niet mee dat men de volkstaal als een kunstenaar
hanteert, dat men tot in het diepe volkskarakter waarlijk doordringt.
Als gemoedelijke volkslectuur, verdient dit boekje een warme aanbeveling.
E. J

Frans VERACHTERT, Brigands in 't geweer. — Davidsfonds, Leuven,
176 blz., F. 15.
Dit verhaal van den Boerenkrijg, zooals hij gevoerd werd te Geel, Herentals,
Meerhout, Diest, Mol, zal door het volk graag gelezen worden ; het zal ook
veel goed doen. Geschiedkundig gefundeerd, romantisch opgevat, con animo
geschreven, bezit het al de hoedanigheden van een volksboek. Letterkundige
waarde kunnen wij er bezwaarlijk aan toekennen : te slordig werd het geconcipieerd en te haastig neergepend. Bezonkenheid naast geestdrift had het
nog zooveel beter gemaakt.
E. J.

A. J. D. VAN OOSTEN, Bont Ballet. — Nijgh & van Ditmar, N. V. Rotterdam, 1939, 76 blz.
Na lezing van dit boek vraagt men zich geprikkeld af, waarom, bij al
het onbetwistbaar talent van den auteur, geen enkel dezer verzen een
zuivere ontroering vermocht te brengen.
Zeker, volmaaktheid in de vormgeving was nooit de krachtigste zijde
van V. 0. 's talent. Die lag veeleer in een heldere, scherpe onmiddellijkheid
van waarneming, met het vluchtige glanzen erdoor van diepere ontroering.
Bij hem, als bij 'Slauerhoff, moest men dikwijls onder een ruwe schors de
kern der inspiratie gaan zoeken. Het lijkt er echter naar of in deze bundel
de waarneming zelf aan scherpte verliest, en tegelijk los komt te staan.
van haar innerlijke weerklank. Het resultaat is een vreemde tweeslachtigheld in de verwoording, de onzekere aarzelende beweging van wie zijn
diepere zelf verloor en het tevergeefs zoekt te hervinden.
« Ons hart is ook zoo weinig meer zichzelf » verzucht de dichter zelf
in zijn laatste vers. Vindt deze vreemde mislukking — een andere naam
kunnen we dezen bundel niet geven — wellicht daarin haar laatste verklaring ?
Is de nevel van het tijdelijke en beperkte den schrijver te dicht geworden,
dan dat de heerlijkheid van het geheel en de eeuwigheid er nog door
zou kunnen schemeren ? Dan zou V. 0. slechts een slachtoffer te meer
zijn van de verwarrende dwaalwegen, waarop de poëzie van zoovele jongeren
en jongsten verloren liep. Voorbehoud.
L M.
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J. A. RISPENS, Stadiën. — De Tijdstroom, Lochem, 1939, 138 blz.
Het i meestal een sombere stemming, waarin de dichter van Stadiën
zijn inspiratie vindt. De meeste zijner verzen zijn zwaarmoedige bespiegelingen
over het levenslot, over het « raadsel » van het leven, over « die reis naar
den dood ». Er ligt over dezen bundel meer schaduw dan zon; er klinkt
meer gelaten aanvaarden in door dan blij vertrouwen. De vertaalde gedichten
werden ook alle gekozen uit dezelfde donkere sfeer.
Verrassende visie treft men bij R. niet aan, felle bewogenheid en
hartstocht evenmin, ook geen volgehouden en gedragen rhythme. En dit
alles is toch essentieel bij echte poëzie !
Enkele fraaie verzen vinden we in dezen bundel wel. Het vers, dat als
titel draagt « Broeders », 1134.1z. 106, is zeer diepzinnig en fijn-psychologisch
uitgewei4kt. Het herfstige sonnet op blz. 127 zou een haast volmaakt
sonnet á la H. Schwarth zijn, als de verliteratuurde woorden « herfstnamiddagschijn », « zacht omruizeld » het niet als gemaakt deden aanvoelen.
De techniek beheerscht R. blijkbaar voldoende. Alleen — en dit is geen
gering gebrek — kan hij zijn rhythme, dat wel eens een ibreede en meeslepende allutre aanneemt, zelden of nooit een heel gedicht door volhouden.
Telkens komen storend-hortende verzen voor. Als de dichter dit euvel
overwint, zal hij ongetwijfeld een technisch-gaaf en verdienstelijk vers
schrijven. De lbundel, dien hij ons hier aanbiedt, schijnt evenwel niet te
beloven, dat « the flower will bloem another year ». M. Sdhunmans
,

Eric VAN DER STEEN, Paaltjens Sr. — Nijgh & van Ditmar, Rotterdam, 55 blz.
E. v. d. Steen heeft vroeger reeds een proeve van ironie-lyriek gegeven
in zijn bundel : « Controversen ». Nu biedt hij ons, onder het patronaat van
den Schoolmeester en van Piet Paaltjens, dit boekje aan, dat volgende
verzen bevat : Inleidende zang aan den geest van 'Piet Paaltjens en aan
dien van den Schoolaneester, Het leiden van den jongen Paaltjens, Duetten,
Triolen, Varianten, twee gedichten in den trant van den Schoolmeester
(De Kip en Het begrip Trouw), Uithangborden, Grafschriften. Achteraan
staat een register op de eigennamen.
Of E. v. d. S. deze vemen als een persiplage ofwel als een voortzetting
van het genre bedoeld heeft, is niet heel duidelijk. Waarschijnlijk als het
eene en het andere.
In geen van beide 'gevallen echter is hij werkelijk geslaagd. Het is niet
heel moeilijk een persiflage te persifleeren en een parodie te parodieeren,
evenmin vergt het veel oorspronkelijkheid. Zijn voorgangers hadden alvast
de verdienste in de Nederlandsche letteren een nieuw — het weze dan al
geen belangrijk. — genre in te luiden. Vervolgens is het duidelijk, dat
v. d. S. zoo goed als nooit den humoristisch-gevoeligen Fr. Haverschmidt
weet te evenaren, en dat zijn grovere satire heelemaal niet op één lijn
gesteld mag worden met die van G. Van der Linde.
In dezen bundel staan naar mijn smaak slechts enkele geslaagde geestigheden; die op Kreisler .(blz. 35) is een der beste. De Uithangborden en
Grafschriften zijn paskwil zonder veel waarde.
Parodieën als de hier volgende doen onbehaaglijk aan :
( Professor stond op zijn katheder
wat late zon in zijn baard » (blz. 9).
Maar als dan de letter gaan leven,
er danst een gezicht, een. gezicht —
Wat is er dan overgebleven ?
Drie brieven, een roos, een gedicht — » (blz. 18).
M. Schunznans
,

F. M. DE HAES, Gedichten begrijpen. — Noordhoff, Groningen, 1934
83 blz., fl. 1.25.
L. F. M. DE HAES, Gedichten genieten. — Noordhoff, Groningen, 137
blz., fl. 1.60.
Deze twee werkjes, beide voor schoolgebruik en voor zelfstudie bestemd,
hoeren bij elkander. Het eerst is een school-handboek waarin de poëzie
staat behandeld, het tweede een poëtische bloemlezing met verklaringen. Het
eerste gaat uit van den scheppenden 'kunstenaar en behandelt daarna de
elementen waaruit het kunstgenot is samengesteld; het tweede, tegelijk
met het eerste te gebruiken, bespreekt, in 15 opstellen, 36 stukken, — dan
volgt een bloemlezing die nog 30 stukken bevat.
De geheele arbeid getuigt van zorg en smaak ; hij kan, aan onze leeraren van het middelbaar onderwijs, ontegenzeglijk diensten 'bewijzen. Als
wij bezwaren aanhalen, dan hebben wij alleen eventueele verbeteriogen op
het 'oog.
In het eenste boekje is de letterkundige theorie waarlijk te summair.
Nergens getuigt zij van een wijegeerigen achtergrond ; nergens suggereert
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zij hoe een voortreffelijke kunst altijd bij een waardevol leven trb et ~leunen (een allereerste vereischte toch voor een literair-paedagogisethe handleiding !). Wij vragen ons af of, met deze theorie, de gedichten werkelijk
« begrepen » worden, hun bijzondere dynamiek werkelijk gesuggereerd, de
geheitnzinnáge wereld waarin zij bloeien werkelijk betreden.
Het tweede boekje laat deze vraag onbeantwoord. De vijftien besprekingen) verzamelen allerhande beschouwingen, onderling zeer ongelijk
weinig samengevoegd. Tot een levende kern dringt de auteur, naar ons
oordeel, nergens door, en het is toch onverantwoord alle realia, eenvoudig
te ignoreeren. Ook tegen de keuze van de ,gedichten bestaan bezwaren.
Het werk is te zeer a schoolboek » gebleven : los van de traditie, van de
literaire wetenschap, van het leven. Met een vernuftig dictaat 1 5ert toen gedichten noch begrijpen, noch genieten ; nog minder maakt men de jeugd,
door summair contact alleen met de dichtkunst, beter, zuiverder, edeler,
-

heldhaftiger.

1e auteur neme ons deze strenge bespreking niet kwalijk. Zijn boek is,
als aanvulling, bruikbaar; het dient echter verbeterd en bijgewerkt,
Em. Janssen

Politiek en Economie
Werner BEUMELBURG, Von 1914 bis 1939. Sinn und Erftillung des Weltficrieges.
Reclam, Leipzig, 1939, 60 blz.
De soldaten van 1914, A. Hitler en wie hem heden ter zijde staan, staalden
hun wil in den vierjarigen strijd; en zijzelf bewerkten het heropstaan, het
opnieuw groot worden van Duitschland. Versailles werd daartoe aan flarden
gescheurd, het verderfelijk parlementarisme verloochend. De strijd door
A. Hitler ingezet voltrok zich « auf der Grundlage eines soldatischen und
darum totalen Anspruehes gegen zwei Fronten, deren eine Versailles, deren
andere Weimar hiess ». Op dit laatste front zegevierde hij bij middel van
het wapen zelf, door zijne «Weimarer Gegner» gesmeed : door het stembriefje.
En nu dezelfde krachten, die een kwart-o.euw geleden den strijd aanbonden,
opnieuw tegen Duitschland oprukken, « das niemand uns den Sieg raube
Geweldige oorlogsliteratuur die Duitschlands werk van heropbeuring in een
helder licht stelt.
IC, B.

Deutschland und der Korridor. In Zusammenarbeit mit .Gtinter LOHSE
und Waidemar MIMER herausgegeben von Friedricht HEISS. V fund Roich Verlag ,Berlijn, 1939, 311 blz., RM. 7,20,
Het Corridor-vraagstuk heeft begrijpelijkerwijze tijdens het jongst verioopen jaar een weelderigen opbloei van min of meer wetenschappelijk getinte
propaganda-literatuur en van min of meer propagandistisch bedoelde wetenschappelijke schriften verwekt. Het hier besproken boek behoort eerder tot
het laatste soort, is in zijn opzet van wetenschappelijken aard, Een aantal
geleerden, sommigen onder de meest vooraanstaanden, schetsen er eenige
aspecten van het Corridor-probleem in zijn betrekkingen tot het. Duitsche
Rijk. Zoo wil de bekende geograaf Prof. Creutzburg bewijzen dat het Corridor-landschap met het Duitsche samenhangt, en de Danziger historicus prof.
Kieywer dat de praestaties van het Duitsche volkselement aansprakelijk zijn
voor het geheel van de beschaving van het Corridor-gebied, waarin dus
Polen een passieve rol zou hebben gespeeld. Verschillende bijdragen behandelen verder <le voor Duitschland nadeelige gevolgen van de schepping van
het Corridor : nadeelen op economisch gebied, daar de Corridor-gebieden
vóór 1914 de graanzolder van het Rijk waren, nadeelen op nationalitair gebied,
daar een deel van den Duitschen etam, in het Corridor gevestigd, in zijn
nationaal wezen bedreigd was. Tenslotte willen weer andele schrijvers den
onzin van de Poolsche stelling bewijzen, als zou Polen Danzig noodig hebben
voor zijn economisch leven : het ontwikkelen van de haven van Gdynla komt
hun voor als een afdoende tegenbewijs van de Poolsche beweringen.
Het heeft geen zin in een recensie zooals deze over de gegrondheid van de
hierboven eenvoudig geresumeerde denkbeelden te discussieeren, te minder
dat de nationale denkwijze van eenieder onvermijdelijk de objectiviteit te
schaden komt : van Duitsch standpunt hebben Schrijvers gelijk, van Poolsch
ongelijk, en wat de neutrale waarheid betreft, wij staan te dicht bij de
gebeurtenissen en onze visie is te zeer beneveld door bet van weerszijden
aangebrachte propaganda-materiaal om daarover te kunnen oordeelen. Wij
kunnen ons dan ook beperken met erop te wijzen dat de ontwikkelde lezer
hier een zeer interessante samenvatting vinden zal van de Dui:seh, stellingen, waarmede de historie rekening moet houden. Mooie iihnin buiten
den tekst en talrijke kaarten verhoogen de aantrekkelijkheid h?,,t
Prof. Dr. J. A.
-
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Arndid ZELLE, 50 Korridorthesen. — Volk und Reich Verlag, Berlin, 1939,
95 blz., RM. 2,40.
,

Een korte verhandeling, eenigszins in Katechismus-vorm, over het Corridor-vraagstuk, ten behoeve van het groote publiek. Vijftig paragrafen, waarin
iedermaal een Poolsche thesis wordt vooropgesteld, en onmiddellijk van het
Duitsche standpunt weerlegd. De kern van het werkje zijn de stellingen van
politieken en economischen (1-22), van historischen (23-27), en van taalkundigen aard (28-35). Belangwekkend zijn ook de «offensieve» stellingen van
Polen, waarbij uitbreiding van het Corridor werd nagestreefd (42-50). Verschillende kaarten verhoogen de bruikbaarheid van het boekje.
J. A. V. H.

Alb. Langen, Winchen, 1939,
F. W. von DERTZEN, Das ist Polen.
252 blz., gecart., RM. 3, geb. EM. 4,80.
Het voorliggende boek is een reportage, opgenomen in 1931, en dat op dien
datum grooten ophef maakte. Schr., een zeer bekwame journalist, bespreekt
historisch de wording van den Poolschen staat, en devisu de Poolsche methodes van minderheden-regeering, niet alleen tegenover de Duitsche, maar
ook tegenover de Oekrainische, Bielorussische en Joodsche elementen van de
bevolking. Bij de heruitgave in 1939 werd een hoofdstuk bijgevoegd over de
ontwikkeling van de Poolsche politiek en regeringsmethodes tussehen 1932
en 1939. Alles natuurlijk volgens het Duitsche standpunt, maar zeer boeiend
en aanschouwelijk voorgesteld. Een interessant document voor den bundel :
Duitschiand-Polen. J. A. V. H.

Dr. H. T. COLENBRANDER, Europa 1871-1914. — Staatsregelingen,
Bondgenootschappen en politieke versehuvingen. — P. N. van Kampen en Zoon, Amsterdam, 1939, 73 'blz.
De Utrechtsche hoogleeraar C., een der meest vooraanstaanden onder de
Noord-Nederla,ndsche historici, geeft ons hier een voortreffelijke schets van
de diplomatische geschiedenis van Europa tusschen 1871 en 1914, gezien op
den achtergrond van de algemeene historie. Daar de huidige gebeurtenissen
wezenlijk haar oorsprong vinden in het ingebreke-blijven van een nieuw
Europeesch evenwicht te scheppen in 1919, en daar de Wereldoorlog op zijn
beurt een logische ontwikkeling was van de verhoudingen tijdens de hier
behandelde periode, begrijpt men het belang van dit boekje, waarvan wij
geen weerga in ons taalgebied kennen, en dat dan ook de grootste diensten
zal bewijzen aan alwie in de politieke geschiedenis van onzen tijd eenig interesse heeft. J. A. V. H.

Hiliare BELLOC, herstel van privaatbezit. — De Toorts, Heemstede,
1939 143 blz., fl. 2,25.
,

Dit boek is « een schetsmatig werkprogram van de Engelsche Distributischtis che Liga. Deze Liga is gevormd om, zooals het woord reeds zegt, het Distributisme te propageeren en zelfs, voorzoorver mogelijk, in de daad om te zetten.
Het Distributisme wil een verdeeling van den eigendom » (Uit de inleiding van
den vertaler), nl. onder zeer velen, niet door confiscatie, door geweld, maar
geleidelijk, door doeltreffend, staatsin,grijpen (b. v. door een aange,past belastingstelsel, door maatregelen tegen de groot-warenhuizen, enz.) samengaande
met een krachtige actie op de 'heerschende opvattingen OM wederom hoogschatting in het leven te roepen voor bezit dat sociaal bevrijdt : van een eigen
landbouw, nijverheids- of handelswinning.
Dat streven is ongetwijfeld lofwaardig en hoogschattig van een onafhankelijke poaltie werkt weldoende. Daarom is het nuttig ze aan te kweeken.
Overdrijving moet echter ook hier vermeden en wij kunnen moeilijk de Liga
en haar verdediger van elke overdrijving vrijspreken. Wij meen.en dat ze én de
afhankelijkheid van den loontrekker, van; alwie in dienst is van anderen, overdrijft, ze te donker voorhoudt ; én dat enkele der voorgestelde middelen om
het doel te bereiken of practisch bijna onmogelijk kunnen toegepast worden,
of vege nadeelen zouden meebrengen.
Dr K. du Bois
-

,

INGEZONDEN BOEKEN
H. LUTZELER,, Christus' gedaante. — Blijvende vreugde. — Twee brochuren van de reeks «Kunst in 't leven » — Herder, Preiburg, elke
brochure 8 blz. tekst en 25 platten, fl. 0,75.
JOB, kichillsatiellederen met aangepaste teksten. — K. B. M. J.-Secretariaat, G. Lovelingstraat, 4, Gent, 32 blz., Fr. 1.25. Warm aanbevolen
voor heft organiseeren van avonden voor gemobiliseerden en hun familie.
— Bevoegd Han voor Liederavond ,tegen fr. 0.50.
/n 't Licht. Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de uitgeverij
Het Spectrum, te Utrecht. — fl. 0.25 het nummer.
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VERMOUTH

CIIZANO

AAN DEN LEZER
Sedert ons Aprilnummer is in ons land veel veranderd. De
oorlog en de Duitsche bezetting maakten ons los van wat, vier
maanden geleden, nog drukkende en verstrikkende werkelijkheid leek; zij brachten ons over in een andere sfeer ; zij legden op ons een nieuwe, een nog zwaardere verantwoordelijkheid.
Ook deze willen wij dragen. Toen we, in October laatsleden,
den zevenden jaargang aanvingen, maakten we, van het woord
dienen », onze leuze. Nu mogen we wel ons voornemen van
toen herschrijven : Oprechte en bereidvaardige dienaars wil>> len we zijn van land en Vorst, van volk en cultuur, van Kerk
» en godsdienst. Land en Vorst moeten op ons nu kunnen
» rekenen; volk en cultuur dienen niet alleen gevrijwaard, ook
» gezuiverd; Kerk en godsdienst... mogen nu alles van ons ver» gen... » ( Streven VII, blz. 2).
Normaal hadden we in Augustus onzen jaargang moeten besluiten. Twee van zijn zes nummers waren, toen de oorlog bij
ons uitbrak, nog achter; dit is het eerste. Over een maand
ongeveer volgt het tweede; onmiddellijk zetten we dan de vernieuwing der abonnementen in. Nogal spoedig hopen we alzoo
het achterstel in te halen; blijft alles rustig, dan komen we in
het eerste halfjaar van 1941 wel bij.
Nu meer dan ooit rekenen we op het vertrouwen van onze
lezers (dat we in geen geval willen beschamen) , op de bereidwilligheid van onze medewerkers.
DE REDACTIE
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DE KERK IN DEZEN TIJD

De Kerk in dezen tijd
door F. DE RAEDEMAEKER S. J.

Inleiding : Een historische vergelijking
Welk ook het definitief verloop weze van de historische
gebeurtenissen van dezen tijd, zeker is het dat vele waarden
zullen moeten herzien worden. Idealen, instellingen en gewoonten die, op velerlei gebied, ons kultureel leven schraagden, blijken te begeven en als vanzelf voor iets nieuws plaats
te maken. Voor sommigen schijnen zelfs de tijden zoo nieuw
dat zij zich afvragen of onze godsdienstige opvattingen ook niet
moeten herzien worden en of onze katholieke wereldbeschouwing nog geëigend is om den nieuwen kultuurvorm te doordeesemen en te bevruchten. Heeft de oude Roomsche Kerk nog
iets te zeggen aan dezen tijd?
Twee of driemaal in de geschiedenis heeft de Kerk voor een
dergelijk probleem gestaan, toen velen twijfelden aan haar
zending, maar eenmaal slechts heeft ze het o. i. met volledig
doorzicht en consequentie opgelost. Eenmaal heeft ze, met volkomen behoud van haar zelfstandigheid, haar gelaat gewend
naar de toekomst en deze op wondere wijze tot haar volmaaktheid geleid.
Dat was niet in de europeesche crisis van de Renaissance.
Toen werd er tusschen de Kerk en de nieuwe kultuur eerder
een compromis gesloten, waarbij iets, hoe weinig ook, van het
absoluut religieus karakter van het katholicisme, ook bij de
leiders, verloren scheen, beinvloed en overwoekerd als ze werden door de wereldsche kultuur.
Een zelfstandige en leiding gevende houding heeft de Kerk
echter wel weten aan te nemen in deze wondere eeuwen die
volgden op den inval van de Germanen in het romeinsche
Rijk. Ook toen werd er een wereld tot in zijn diepste gronden
geschokt, en gingen vele oude waarden te niet. De romeinsche
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economie, de sociale verhoudingen eigen aan het romeinsche
Rijk, de romeinsche politieke instellingen, het romeinsche
recht en romeinsche kunst : alles week voor den onstuitbaren
opmarsch van de nieuwe volkeren. Zoo ontstellend was deze
ineenstorting dat velen zich afvroegen of de val van het romeinsche Rijk en zijn kultuur ook den ondergang niet beteekende van de Kerk.
Deze was immers nauw verbonden met het Rijk. Op roineinschen leest was haar organische indeeling in provinciën
en diocesen geschoeid; naar het model van het romeinsche
recht had zij haar recht opgebouwd ; aan Rome had zij haar
gewaden, haar taal ontleend. De bisschoppen waren romeinsche burgers en haar schrijvers, haar redenaars voerden de
pen en het woord in trouwe nabootsing van de klassieke schrijvers. De Kerk van Rome was om zoo te zeggen vergroeid met
de kultuur van het oude Rome.
Voor velen scheen dan ook deze kultuur eeuwig te moeten
duren, evenals de Kerk zelf. Ook toen de teekenen van het
verval voor iedereen moesten duidelijk worden, toen de proletarisatie van de massa, de corruptie van de leidende romeinsche
standen, de economische verwarring, de ruïne van den landbouw, de zedelijke inzinking het einde voorspelden, bleek de
kracht van de traditie en de uiterlijke schittering de geesten
nog zoo sterk te beinvloeden dat ook maar de veronderstelling
van den val van het eeuwige Rome voor onzin werd aanzien.
En toch kwam het einde. Wat harder scheen dan marmer
en duurzamer dan staal, stortte als een decor van hout en papier ineen. Wat ging er nu van de Kerk geworden die haar lot
met deze ten ondergang gedoemde kultuur scheen verbonden
te hebben? Welke houding ging zij aannemen tegenover de
aanrukkende Germanen?
Sommige katholieken waren zoo gescliokt in hun oude overtuigingen dat zij meenden liet einde van de wereld te beleven. Zij verwachtten met den val van de romeinsche kultuur
en van de Kerk samen, ook het einde van de wereld die zonder hen geen zin meer scheen te hebben. Zij bleven dan ook
moedeloos bij de pakken zitten en weenden vruchteloos over
de ruïne van alles wat zij hadden liefgehad.
Gelukkig stonden toen christenen op die duidelijk inzagen
dat de waarden waarover de Kerk, en zij alleen, kan waken,
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onafhankelijk zijn van de historische wisselvalligheden, en van
de geweldigste verschuivingen in de kultureele structuur van
de wereld. Zij zagen in dat Christus zijn Evangelie niet had
verkondigd alleen voor den duur van het romeinsche Rijk,
maar voor alle tijden, en dat bij gevolg dat Evangelie niet stond
en viel met de economische, sociale en politieke idealen en
instellingen van dat Rijk. Zij wisten dat het Evangelie de zedelijke en bovennatuurlijke grondslag zou kunnen en moeten
vormen voor de nieuwe volkeren die op het wereldtooneel verschenen, en dat nu de taak van de Kerk was haar godsdienstigen invloed te laten gelden op de nieuwe kultureele toestanden
die zich in het toenmalige Europa gingen ontwikkelen.
Zoo dachten Augustinus, Salvianus, Leo de Groote. Zij gooiden beslist het roer om, en het romeinsche Rijk aan zijn lot
overlatend, keerden zij zich tot de heidensche en ariaansche
Germanen met de gaven van het katholieke Christendom.
Samen met deze volkeren heeft de Kerk krachtdadig de hand
gelegd aan den opbouw van een nieuwe kultuur : de kultuur
der Middeleeuwen, niet haar eigen economische instellingen,
haar politieke structuur, haar wetenschap en haar kunst.
Nu wij getuigen zijn van een uitzonderlijke handeling van
de. goddelijke Voorzienigheid die hare macht openbaart door
geweldige gebeurtenissen tegenover dewelke wij ons klein gevoelen » 1) zijn wij er op aangewezen de geschiedenis te
ondervragen, en, zonder de gebeurtenissen van de 20° eeuw
met die der 5' gelijk te stellen, toch lessen te putten uit een
verleden dat, wanneer we ernstig over het heden nadenken,
spontaan in onze verbeelding opgeroepen wordt.
In tijden van crisis als deze komt opnieuw bij velen de
vraag op die de christenen der 5° eeuw verontrustte : indien al
de waarden waarop we gewoon waren te bouwen, begeven, wat
zal er dan met onzen godsdienst geworden ? Wordt deze niet
eveneens in zijn wezen bedreigd, en heeft het katholiek geloof
eigenlijk nog zin te midden van de gebeurtenissen die we
beleven ?
Voor ons staat het vast, dat deze gebeurtenissen, hoe schokkend ook, en hoe smartelijk ook op velerlei gebied, toch voor
de Kerk mogelijkheden bieden, die zij, haar historische rol
getrouw, zal weten te benuttigen. Het zal echter afhangen van
(1) Brief van Kardinaal Van Roey, 31 Mei 1940.
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de katholieken zelf, van hun klaar inzicht in de huidige wereldcrisis en van hun beslist en krachtdadig optreden of al
deze mogelijkheden zullen benuttigd worden. We moeten
trachten zoo duidelijk mogelijk onze houding te bepalen tegenover dezen nieuwen tijd ».

1. De transcendentie van de Kerk
We moeten ons eerst en vooral bezinnen op het feit dat de
Kerk noch een economische instelling, noch een sociale volksstructuur, noch een politieke inrichting is. Tusschen haar en
deze kultuurfactoren ligt het verschil van het absolute, het
blijvende, en het relatieve, het wisselende. Immers, indien de
economie, het gemeenschapsleven, de politiek blijvende grootheden zijn die de mensch in zijn aardsch bestaan niet missen
kan, dan zijn de reëele vormen waaronder zij zich voordoen
zeer verscheiden in de ruimte en in den tijd. Er bestaat geen
economie of geen politiek regime voor alle volkeren en voor
alle tijden. De kultuur in al haar deelen kent aanhoudende
veranderingen en verschuivingen ; al haar vormen kennen
perioden van opkomst, bloei, verval, en soms lange perioden
van stilstand : maar een innerlijke vastheid en duurzaamheid
kent zij niet. De mensch zoekt naar een ideale economie, naar
een ideale sociale en politieke organisatie, maar vindt die
niet : wat men blijvend waande vervalt samen met de omstandigheden die het in het leven riepen. Ware het anders, dan
zou de geschiedenis stil staan, en in deze definitieve rust zou
de zoekende mensch zichzelf niet meer erkennen .
Het schijnt overigens een sociologische wet te zijn dat
althans de diepst ingrijpende veranderingen in de kultuur
gepaard gaan met geweldige omwentelingen, oproeren en oorlogen, alsof menschelijk bloed de tol ware voor elke streving
naar een werkelijke of vermeende verbetering van het menschelijk bestaan op aarde. Vreedzame evoluties schijnen tot
nogtoe alleen detailwerk te volbrengen in de ontwikkeling
van de menschelijke kultuur, elke groote verandering kon zich
alleen voltrekken door het geweld. Ook in de biologische evolutie kan de overgang tussclien nabijliggende vormen door
geleidelijken groei verklaard worden, terwijl de groote soortverschillen waarschijnlijk spronggewijs en door plotse mutaties ontstonden.
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Te midden van de steeds evolueerende kultuurfactoren blijft
echter de Kerk als een onveranderlijke zelfstandigheid, met
haar eigen vorm, onveranderd voortbestaan. Wel heeft zij een
ontwikkeling gekend, en zal zij zich verder ontwikkelen, maar
steeds volgens dezelfde structuurbeginselen die door Christus
zelf werden vastgelegd. Niet alleen de godsdienst is een blijvend kenmerk van het menschdom, evenals de economie, de
politiek, de kunst, enz., ook deze bepaalde godsdienstvorm die
de Kerk is, heeft een blijvende waarde en is, door de Openbaring van Christus, in rechte de ééne definitieve en ware »
godsdienst op aarde.
Daardoor heeft de Kerk een karakter van absoluutheid dat
bij de andere kultuurfactoren geheel ontbreekt ; en hieruit
volgt dat zij aan geen bepaalde organisatievormen van de kultuur kan verbonden zijn. Deze organisatievormen zijn geen
noodzakelijke onderstructuur voor de Kerk. Zij kunnen ontstaan, bloeien en vergaan, zonder dat het katholicisme daarVan, in zijn wezen, ook maar eenig letsel zou moeten ondervinden. Stat crux dum volvitur orbis.
Op deze transcendentie van den godsdienst moeten wij,
katholieken, ons nu terdege bezinnen. Wij erkennen in de
Kerk een absolute waarde : haar geloof, haar zedeleer, haar
sacramenten, haar hierarchische inrichting, haar onfeilbaar
Pausdom zijn aan geen wezenlijke veranderingen onderhevig.
Alle andere waarden daarentegen kunnen verdwijnen, door
nieuwe vervangen worden, zonder dat de zending of de structuur van de Kerk daardoor wezenlijk zouden worden aangetast. De veranderende kultuur immers komt uit den veranderlijken mensch, de katholieke godsdienst daarentegen wortelt
in den onwankelbaren wil van God, ons door Christus geopenbaard.
Wanneer dus de storm woedt in de wereld der menschelijke
kultuur, wanneer sommige of de meeste onzer kultuurwaarden worden herzien, dan hoeven we ons daarover, als katholieken, niet te verontrusten. Wel kan ons, als menschen opgegroeid in en vertrouwd met bepaalde kultuurvormen, de plotse
herziening dezer waarden zeer pijnlijk aandoen, maar we hebben niet het recht te twijfelen aan de echtheid van onze godsdienstige overtuigingen, en aan het rotsvaste voortbestaan van
de Kerk.
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Alleen waar de godsdienst werd samengekoppeld aan bepaalde kultuurvormen, vooral aan een bepaalden staatsvorm,
verdwenen èn de staat èn de godsdienst : de goden van liet
Romeinsche Pantheon stierven samen niet het Romeinsche
Rijk: nationale goden overleven hun volk niet.
De katholieke Kerk daarentegen staat boven alle verscheidenheid van volkeren en kulturen : deze transcendentie is als
de ziel van haar wezen. Zij verplicht haar — en ons — zich
niet zoo te verbinden met gelijk welke aardsche instelling dat
zij met deze instelling zou verdwijnen.
Indien het waar is dat we een keerpunt in onze geschiedenis beleven, dan is het bijgevolg onze plicht, als katholieken,
onzen godsdienst niet te vereenzelvigen met de kultuurelementen die verloren gingen, evenmin als wij ons onvoorwaardelijk mogen vasthechten aan de nieuwe instellingen welke de
oude vervangen. Dat komt neer op het ons bewust worden van
de relativiteit van al het aardsche t.o.v. de eeuwige blijvende
waarden die de Kerk in haren schoot geborgen houdt. Aan
de nieuwe wereld moeten wij het expressieve woord van Paulus durven herhalen : Non habemus hic manentem civitatem:
onze blijvende, onverwoestbare stede is niet hier, in hetzij
welke aardsche kultuur gelegen.

2. Het katholicisme en de nieuwe kultuur
Dat woord zou nochtans hard en hoonend kunnen klinken
in de ooren van hen die al hun krachten hebben ingezet op
de verbetering onzer aardsche bestaansvoorwaarden. Indien
we ware religieuse menschen zijn zal onze houding echter als
vanzelfsprekend begrepen of... bestreden worden. In geen geval echter zal men ons een onduidelijk en dubbelzinnig gedrag
kunnen verwijten. Aan alle menschen van goeden wil zullen
wij verder kunnen doen begrijpen dat het katholicisme, alhoe
wel transcendent, toch niet onverschillig staat tegenover het
streven naar een nieuwe orde, maar dat het eerder een onmisbare grondslag is voor den bloei van elke kultuur. Indien een
wereld vergaat, dan is het omdat zij inwendig reeds ontrouw
was geworden aan het christendom. Wat werkelijk — en niet
alleen in schijn — steunt op de zedelijke beginselen en de
bovennatuurlijke kracht van het katholicisme, kan niet verloren gaan.
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De economie b.v. gehoorzaamt aan haar eigen wetten; maar
zij is daarom niet onafhankelijk van bepaalde zedelijke normen als daar zijn de rechtvaardigheid en de onthechting aan
het goud. Daarom is elke diepe economische crisis niet alleen
economisch : zij heeft ook zedelijke gronden. Elke economie
nu, welke ook haar structuur moge wezen, — en hetzelfde kan
gezegd van elke instelling op familiaal, sociaal, nationaal gebied — die ontrukt wordt aan de wortelen die haar met
liet christendom verbinden zal kwijnen en vergaan. Dat is het
tweede woord dat we, als katholieken, tot de nieuwe wereld
te zeggen hebben. De Kerk is niet alleen een licht dat schijnt
voor zichzelf en voor haar trouwe leden; zij is als een vuurtoren die den weg wijst op deze wereldzee. Wie buiten dat
licht vaart zal tenslotte schipbreuk lijden. De Kerk verlaat
de volkeren niet; de volkeren verlaten haar tot hun schade en
schande. Zij gaat ze alle te gemoet, hoe verscheiden van aard
ze ook mogen zijn, en biedt hun allen haar gaven aan, als een
waarborg voor hun duurzaamheid.
De H. Augustinus zei het reeds tot de Romeinen : Gedurende haar pelgrimstocht op deze aarde werft de goddelijke
Stad haar burgers onder alle naties. Zij houdt geen rekening
met de verschillen in zeden, wetten, instellingen die dienen
om de aardsche vrede tot stand te brengen of te beveiligen.
Verre van iets daarvan te vernietigen, bewaart en beschermt
zij dat alles want, niettegenstaande de verschillen tusschen de
volkeren, zijn al deze instellingen op éénzelfde doel gericht,
in de mate dat zij niet in strijd zijn met den godsdienst, welke
aanspoort tot den dienst van den éénen waren God. » (1)
Vele eeuwen later schreef Leo XIII de volgende merkwaardige woorden neer die op dezelfde wijze de verhouding schetsen tusschen de Kerk en de aardsche kultuur : Het onsterfelijk werk van den barmhartigen God, de H. Kerk, ofschoon
zij uit zich zelve en naar haren aard bestemd is om het heil
der ziel te behartigen en haar gelukzaligheid in den hemel te
verzekeren, bezorgt tevens op het gebied der vergankelijke
dingen bovendien zulk een voortreffelijk en veelzijdig voordeel, als slechts mogelijk zou wezen, ook al ware zij op de
eerste plaats en voornamelijk ingesteld, om aan het leven, dat
(1) De Civitate Dei, XIX, 17.
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zich tot deze aarde bepaalt, beveiliging en voorspoed te verzekeren. » (2)
Wij, als katholieken, mogen dus geenszins een negatieve
houding aannemen tegenover de nieuwe economische, sociale
en politieke instellingen die we onder onze oogen zien tot
stand komen. Wij moeten ze bestudeeren, hun zin verstaan en
ze tenslotte grondvesten op de eeuwige zedelijke en godsdienstige normen. Welk systeem de mensch ook aankleve, hij moet
het inrichten volgens de natuurwet en tenslotte volgens den
wil van God. De onderwerping aan Gods wil, zooals deze ons
gekend is door de natuur zelf van den mensch en van de kultuurgoederen, is een eerste en wel religieuse vereischte voor
de vruchtbaarheid en de duurzaamheid van de menschelijke
instellingen.
In elk systeem zal het voor den enkeling noodzakelijk zijn
zijn driften te bedwingen ten einde zijn ware menschelijke
deugden te ontwikkelen. Geen enkele samenleving kan voortbestaan laat staan bloeien indien de enkelingen geen ware menschelijke d. i. deugdzame persoonlijkheden zijn. In elk systeem
zullen ook de wetten moeten onderhouden worden die het gezinsleven beheerschen ; anders gaat de kultuurdrager zelf, het
volk, een zekeren en spoedigen ondergang te gemoet. In elk
systeem tenslotte zal de gemeenschap beheerscht moeten worden door de onderlinge rechtvaardigheid en liefde : waar deze
deugden ontbreken valt immers de gemeenschap uiteen in een
massa van egoïstische, hardvochtige enkelingen.
Tot den nieuwen tijd zullen wij dus zeggen dat ook de best
lijkende instellingen, de vruchtbaarste hervormingen geen toekomst hebben indien men ze niet stevig vastankert in die individueele, familiale en sociale deugden en tenslotte in den wil
van God. De Kerk heeft deze deugden steeds onverminderd en
onvervaischt voorgehouden : zij heeft voor elken tijd de woorden van het eeuwig leven.
Om deze waarheden te doen aanvaarden moeten we echter
contact zoeken met den nieuwen tijd ; en dit contact veronderstelt begrip en sympathie. Geen enkele menschelijke poging
weliswaar is volmaakt, maar er dient opgelet om zich op de
onvolmaaktheden niet blind te staren en het edele, het bruikbare dat in die poging aanwezig is voorbij te zien. Onze hulp
(2) Immortale Dei, 1885.
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zal maar aanvaard worden in de mate dat ook wij al het goede
aanvaarden dat deze tijd ons kan brengen. Op dat goede moeten we vooral onze aandacht vestigen, want hier ligt het aanknoopingspunt voor de reddende leer van de Kerk.
Katholieken zijn niet wereldvreemd maar wereldbegrijpend:
zoo alleen kunnen ze ook wereldveredelend optreden. Deze
houding zou voor ons vanzelfsprekend moeten zijn : van ons
transcendent standpunt uit immers, en ons bewust van de relati viteit van alle kultuurvormen, kunnen wij ons best neerleggen bij het vergaan van het oude, en ons onbevooroordeeld
keeren tot het nieuwe.

3. Christus en de wereldgeschiedenis
Voldoende is het echter niet te wijzen op de transcendentie
van den katholieken godsdienst en op zijn onmisbare bijdrage
tot de wording en den bloei van elke kultuur ; ook van zuiver
bovennatuurlijk standpunt moeten we onzen tijd bezien en belichten. De geschiedenis in het licht van ons geloof beschouwd
heeft immers Christus als centrum. Vóór Hem werd het
menschdom door een goddelijke paedagogie opgeleid om Zijn
openbaring te ontvangen; na Hem groeit het menschdom tot
het zijn vollen bovennatuurlijker wasdom zal bereikt hebben,
en de aardsche stede, gezuiverd en gelouterd in de eeuwige
stede zal overgaan, wanneer de Zoon, als Hoofd, het verloste
menschdom, als zijn lichaam, aan den Vader zal overgeven.
Met het menschdom is het immers net zoo gesteld als met
het individu : evenals elke christen door lijden en strijden
naar zijn zedelijke en bovennatuurlijke volmaaktheid streeft,
totdat de volwassen Christus in hem geboren wordt, zoo ook
moet het menschdom door zijn aardsche geschiedenis heengroeien naar de eeuwigheid, waar Christus alles zal zijn in
allen.
Ook deze ontwikkeling van het menschdom, die we geschiedenis heeten, is een weg van lijden en van strijd. Vooral in de
groeicrisisperioden, wanneer alles schijnt te niet te gaan, maar
wanneer, in werkelijkheid, een betere menschheid geboren
wordt en de bovennatuurlijke boodschap van Christus beter
kan begrepen en beleefd worden. In dit perspectief van haar
bovennatuurlijke bestemming beschouwde ook Paulus de wereld : « Het reikhalzend verlangen van de schepping gaat uit
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naar het openbaar worden van de zonen Gods. » (1) De wereld en haar geschiedenis is gericht op een verre toekomst,
waarin de volmaktheid van het christendom in haar zal geopenbaard worden door de heerlijkheid van het leven der menschen
in Christus. Maar alleen door het lijden wordt deze toekomst
dichterbij gebracht. En Paulus denkt aan de schokkende wereldgebeurtenissen die als zoovele louteringen zijn van de wereld en haar geschiedenis : Wij weten toch dat de gansche
schepping zonder uitzondering zucht en zich wringt tot heden
toe. » (2) En hij vergelijkt dezen pijnlijken groei van de geschiedenis met dien van den enkeling : En dit niet alleen,
maar dat ook wij, die de eerstelingsgave — den Geest — bezitten, toch nog in ons binnenste verzuchten ; verlangend als wij
uitzien naar de verlossing van onze lichamelijkheid als naar
de volheid van ons kindschap. » (3) Evenals we nooit mogen
wanhopen in onszelf, maar ook in de bekoring, in het lijden,
in den strijd de stappen moeten zien van den groeienden
Christus in ons, totdat wij den vollen wasdom hebben bereikt,
zoo ook gelooven wij dat het lijden en de strijd die de wereldgeschiedenis doormaakt een nieuwe periode inluidt in de
bovennatuurlijke ontwikkeling van het wereldgebeuren.
Wij danken immers aan ons geloof een onwankelbaar optimisme, daar het ons het geheim van het lijden openbaart.
Maar als Ik van de aarde omhoog geheven ben, zal Ik alles
tot Mij trekken », (4) zegde Christus. Door het kruis heeft Hij
gezegevierd, en zijn kruis dragend door de geschiedenis trekt
Hij het menschdom tot zich. In de beproeving van heden wordt
een nieuwe zegepraal van Christus voorbereid.
Elke tijd heeft zijn Christusgestalte en zijn Christusaufgabe », zegt Georg Feuerer. In het midden der tijden staat
voor immer het Christusgeheim... De tijd is in een diepen
afgrond geplaatst, in den afgrond van de goddelijke plannen
over het menschdom, in den afgrond van een groote, geheimenisvolle toekomst. (5)
Dat alles veronderstelt echter dat wij trouw zijn aan onze
(1) Rom. 8, 12.
(2) Rom. 8, 19.
(3) Ibid. 8, 23.
(4) Jo. 12, 32.
(5) Begnadetes Leben, bl. 32.
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roeping, aan onze volledig-katholieke, bovennatuurlijke roeping. De Kerk, waarvan wij de ledematen zijn, moet aan de
nieuwe wereld niet alleen haar zedelijken grondslag geven,
maar ook haar bovennatuurlijke roeping voor oogen houden.
Alles werd door den Vader aan Christus gegeven, ook de
nieuwe mensch en de nieuwe wereldorde. Alles moet gedoopt
worden in zijn goddelijk bloed, opdat de menschelijke kultuur niet alleen blijve voortbestaan, maar opdat zij ook de
voorbereiding worde voor een blijvend en eeuwig geluk.
De Kerk heeft klaarblijkelijk meer dan ooit een onontbeerlijke taak te vervullen, een onmisbaar woord te spreken tot de
wereld die uit deze geschiedkundige gebeurtenissen zal geboren worden. Als we ons maar genoeg bezinnen op de transcendente wezenheid van de Kerk wier lot aan geen enkelen
kultuurvorm gebonden is, op de natuurlijke zedelijke normen
waardoor zij aan elke kultuur duurzaamheid en kracht verleent, op de bovennatuurlijke bestemming tenslotte waarheen
zij op elk oogenblik de wereld heenwijst en leidt. Minder dan
ooit mogen wij versagen. In werkelijkheid zal de katholieke
Kerk den nieuwen tijd schragen en tot zijn ware volmaaktheid opvoeren.
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Verraad der Clercken ?
door J. VAN LAER S. J.
Of het Frankrijk van dezen verloren oorlog tusschen zijn
gesneuvelde zonen een nieuwen Charles Péguy zal mogen vinden blijft vooralsnog een vraag. Of het alsdan de geestelijke
offererfenis van dergelijken doode waardiger zou weten te
ontvangen tot nationale levenskracht een nog veel grootere.
Dat intussclien, bij het eerste opklaren van den voorbij gewoeden storm, bij de eerste onthutste, tastende bezinning der
bestormden, vanzelf, al ware het maar om het totale contrast
der omstandigheden, het beeld van dien man voor den geest
verschijnt, is begrijpelijk.
0, niet zoozeer het lichamelijke beeld van den levende, dat
men zich wellicht niet eens meer herinnert van photo of
schilderij uit een of ander litteratuurboek, maar het beeld van
den doode, van den officier, gestrekt tusschen de lijken van
zijn soldaten op de vlakte van Villeroy, onkennelijk zwart
gezwollen door het dagenlang onbegraven liggen, verwordend
reeds tot stof van den grond waarvoor hij streed, zooals hij zelf
een jaartje vroeger, in 1913, zonder het te weten met profetische visie zong:
« Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle...
Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés
Dans la première argile et la première terre... »
Zoo identiek immers met den diepsten zin van zijn dichten
is het liggen van dien gevallene, « touché dessus le sol à la
Omdat wellicht sommige lezers dit gedicht van Charles Péguy niet meer duidelijk voor den geest hebben en evenmin dadelijk den tekst voor de hand, laten
we hier het bedoelde fragment volgen:
Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle
Mais pourvu que ce ffit dans une juste guerre.
Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre.
Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle.
Heureux ceux qui sont morts dans les grandes bitailles,
Couchés dessus le sol à la face de Dieu.
Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu,
Parmi tout l'appareil des grandes funérailles.
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face de Dieu », dat het episch gebaar van dat sneuvelen het
onvergankelijk symbool wordt voor het levensechte van zijn
meest zuivere lyriek : onstoffelijkt, vergeestelijkt beeld van
zijn eigen persoonlijkheid.
De bedoeling van dit stukje is allerminst die persoonlijkheid van een Charles Péguy, dichter en denker, polemist en
philosoof, zoeker naar katholieke waarden en werkelijkheden,
strijder om plicht en gedisciplineerde levensvormen, soldaatridder dwarsdoor met het manwaardige, weerbare gebaar van
een totaal ik dien » en Franschman op en top, tot in de
minste rilling van zijn physisch voelen getogen uit het hartje
van Frankrijk's grond, tot in de minste uitdrukking van zijn
denken gegroeid in Frankrijk's atmosfeer, te bepalen uit zijn
werken. Veel minder nog na te zoeken hoe en waarom de
geestelijke waarden van zijn nalatenschap verkwanseld geraakten tot zulk een nationale ontreddering in de tijdspanne
van nauwelijks één geslacht.
Laat het noemen van Péguy, het oproepen van zijn beeld
en het aanhalen van zijn verzen bij den aanvang van dit korte
essay slechts wezen wat het is : spontaan uitgangspunt voor
enkele gedachten over de nationale taak van onze Vlaamsche
litteratuur in den tegenwoordigen tijd.
Men heeft van hem kunnen zeggen : « zichzelf teekende hij
profetisch in zijn verzen (uit het reeds hooger aangehaalde
gedicht) :
Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles.
Car elles sont le corps de la cité de Dieu.
Heureux ceux qui sont morts pour leur átre et leur feu,
Et les pauvres honneurs des maisons paternelles.
Car elles sont l'image et le commencement
Et le corps et l'essai de la maison de Dieu.
Heureux ceux qui Bont morts dans eet embrassement,
Dans l'étreinte d'honneur et le terrestre aveu.
Car eet aveu d'honneur est le commencement
Et le premier essai d'une fidélité.
Heureux ceux qui sont morts dans ce couronnement
Et cette obéissance et cette humilité.
Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés
Dans la première argile et la première terre.
Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre.
Heureux les épis mars et les blés moisonnés.
(Uit: Eve, 1913)
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« Heureux ceux qui sont morts dans ce couronnement
Et cette obéissance et cette humilité. »
De woorden echter « obéissance et humilité », in hun Péguyaanschen zin, bevatten in éénen de essentieele condities
voor alle nationale taak, terwijl hij zelf in lyriek én daad de
beteekenis ervan beleefd heeft tot de heldhaftige werkelijkheid van den soldatendood toe.
Wellicht wekt het op voorhand argwaan litteratuur een
« taak » toe te schrijven, haar een dienstbaarheid op den nek
te schuiven, dan terwijl voorbije jaren in polemiek en practijk
toch wel metterdaad dit eigenste voorrecht voor de « schoone
letteren » veroverden : zichzelf slechts tot doel te zijn in hun
schoonheid, niet ondergeschikt aan wat voor utilitaire bedoeling ook.
Of wordt « litteratuur » in volgende beschouwing voornamelijk slechts begrepen voor haar meer oneigene randvormen
van didactischen aard, waar schoonheid herleid is tot duidelijke, makkelijke en levende uitdrukking der gedachten, terwijl de meest eigene kernvorm der litteratuur, de scheppende
vormgeving in proza of gedicht, slechts bijbedoeld zou zijn?
Geenszins. Met opzet werd het woord litteratuur gekozen.
Geen van haar vormen weze uitgesloten, allerminst haar hoogste, die van het eigenlijke kunstscheppen. Meer nog, dat juist
de « schoone letteren », de scheppende litteratuur, een zeer
eigen nationale taak te vervullen heeft, waarvan de onderschatting in de tegenwoordige dagen wel eens leiden kon tot
een hachelijk « verraad der clercken », ziedaar de preciese
zin van volgend betoog.
Dat vrijheid wel degelijk het hoogste privilegie hoort te zijn
van den schrijver in zijn schoonheid scheppen, onvervreemdbaar adelrecht als het is van alle kunstenaars, weze buiten kijf.
Zoozeer dat met die vrijheid het scheppende kunstenaarschap
zelf staat of valt. Schoonheid dient nu eenmaal slechts zich
zelf. In wezen kent ze geen opzettelijke dienstbaarheid buiten
die ééne: zich zelf te zijn, louter beeld en uitbeelding van
menschelijk kennen, menschelijk voelen, menschelijk beleven.
Dit charter houde de kunstenaar dan ook heilig en ongeschonden op straffe van Apollo's banvloek ! Hij wete : die vrijdom is
het harnas zonder feil, dat den daimon van het schoone kun-
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nen in hem zelf dekt voor doodelijke wonde. Niet om iets
anders maar om zich zelf, niet iets of iemand anders ten
gerieve, maar louter om het schoone van het schoonheidsbeeld
wordt kunstenaarswerk gewrocht. Dit is de hoogste wet van de
schoonheidsmoraliteit de wet van de innerlijke vrijheid bij
den kunstenaar. (Hetgeen niet beteekent dat een kunstenaar
daardoor ontslagen zou zijn van welke natuurwet dan ook,
allerminst dat een kunstenaar als zoodanig boven wet en gebod
uitzweeft. Een kunstwerk kan moreel slecht zijn, hoewel het
wellicht schoon is. De daad zelf van zoodanig kunst-scheppen
verwordt daardoor tot « slecht ». Het beteekent alleen dat het
schoone om schoon te zijn niet « om » iets anders worden kan
dan « om » zich zelf) .
Hoewel het derhalve nog wel mogelijk is dat een kunstwerk
occasioneel ook zeer dienstig uitvalt voor iets of iemand, gedachte of beweging, maakt dát toch nooit zijn eigen waarde
uit.
En toch kan en moét er sprake zijn van een nationale «taak»
der litteratuur niet alleen in den zin van een wenschelijke
bijkomstigheid. Die taak is immers niet zoo maar een dienst,
het schoone opgedrongen. Geen asschepoestersschort wordt
hierdoor de prinselijk vrije omgebonden. Bloei van zijn eigen
wezen, bloem van zijn waarste zichzelf, dat is die taak den
kunstenaar.
Ibsen laat Peer Gynt, dien wonderlijksten snaak van zijn
verbeelding, zijn phantastischen dwaaltocht door de wereld
beginnen onder liet motto « buiten om ».
Boven in de berghut wacht Solveg, het reine meisje van zijn
liefde, een menschenleven lang op dengene, die wegvluchtte
van haar en zich zelf uit laffen angst voor plicht en verantwoordelijkheid. Maar als dan, op het einde van die levensvagabondagie, de uitgevierde Peer het land van zijn jeugd weer
bereikt, vindt hij daar het oordeel over zijn voorbije bestaan:
de Knoopengieter — dat magnifieke symbool van den oordeelenden dood ! — vordert hem op als buit. Omgesmolten zal
hij worden tot den marsalen brei der onpersoonlijken, omdat
hij nooit in goed of kwaad volledig « zich zelf » is geweest.
Tenzij Peer het tegendeel wete te betoonen. Een hopenloos
aanroepen van al zijn herinneringen wordt het dan, maar allen
één voor één branden almaar duidelijker het inzicht in zijn
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geest dat hij steeds was « zich zelf genoeg », maar nooit « zich
zelf dwarsdoor ». Tot ten slotte de dreigende lepel van den
Knoopengieter den wanhopige in zijn angstig zoeken naar zich
zelf, waar of dat zijn leven lang geweest is, drijft tot op den
drempel van een hut. Daar klinkt de zingende stem van de nog
wachtende Solveg. Daar klinkt ineens de jubel van de trouwe
om dengene, die eindelijk zóó tot haar terugkeert. Aan haar
voeten stoot de opgedrevene zijn laatsten kreet om hulp uit.
P. G.: — Kun je zeggen waar Peer Gynt is geweest al dien
tijd?
S.: — Geweest?
P. G.: — Op zijn voorhoofd 't bestemmingsteeken dragend:
Geweest — zooals God hem gewild en gedacht
had?
Weet je 't?...
S.: — 0, dat's licht te raden!
P. G.: — Zeg dan wat je weet!
Waar was 'k, als mij zelf, als de heele, de ware?
Waar was 'k, Gods stempel op 't voorhoofd hier?
S.: — In mijn geloof, in mijn hoop, in mijn liefde.
Als kunst wezenlijk het voorrecht van de innerlijke vrijheid
moet bezitten, kan de eenige taak van den kunstenaar slechts
liggen in het zich zelf zijn. Maar dan zal de tragiek van den
kunstenaar ook altijd weer worden een Peer-Gynt-tragiek,
want de weg naar dat « zich zelf » is er noodzakelijk een van
ascese en nederigen trouw, (van « obéissance et humilité », in
den later nog te bepalen Péguyaanschen zin) , zoodat maar al
te ree het gemakkelijk pad van het « buiten om » wordt gekozen, het pad van het « zich zelf genoeg » boven dat van het
« zich zelf dwarsdoor ».
Of is het zoeken naar eigen gedachten, eigen gevoelens en
eigen vorm, naar het gave uitdrukken van een tot leven
groeiend beeld uit ziel en zin, het eigenlijke kunstscheppen,
niet een dagelijksche ascese tot ootmoed en gehoorzaam geduld, twee kunstenaarsdeugden bij uitstek, waar de drift van
den scheppenden daimon, de eigenlijke inspiratie, over heerschen wil met dikwijls tyrannieke grilligheid?
Hoe makkelijk komt een kunstenaar er niet toe om het zuivere van eigen kunnen te offeren aan mode of geld, hoe licht
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drijft een gevierde niet verder op verworven procédés zonder
blijvende innerlijke bewogenheid, hoe vaak vecht een beginneling zich nooit volkomen los uit 't zog van een geliefd voorbeeld tot een vrijelijk zwemmen op eigen aandrift, hoe dikwijls in jeugdige over- of oude hoogmoed blaast een begaafde
zijn werk niet op tot een belachelijk masker voor zijn werkelijk kunnen?...
Al vergrijpen tegen het « zich zelf », al manieren om het
« zich zelf genoeg » te kiezen boven het « zich zelf dwarsdoor », al wegen van het « buiten om ».
In simpelen ootmoed heeft een kunstenaar te leeren het oor
te nijgen naar den harteklop, dien, hoe eigen ook, hij zelf
nooit te regelen vermag.
Maar nog in een tweede opzicht — en dit is het voornaamste
voor ons doel — kon Ibsen's Peer Gynt tot symbool worden
voor den kunstenaar.
Zijn waarachtigste « zich zelf » vond die ten slotte terug
buiten alle denken en doen van zijn eigen persoontje in den
boezem van een ander : bij Solveg. IMár, in haar geloof, in
haar hoop, in haar liefde leefde het beste en het mooiste van
wat een Peer Gynt ooit wezen kon.
Zoo ook voor den kunstenaar. Buiten hem, het kleine persoontje dat hij is, ligt het beste en het mooiste van hem zelf
vervat : in het hart van zijn volk. Geen atomische enkeling is
hij immers — zooals trouwens geen mensch ! — maar één, geboren en getogen uit de gemeenschap. Haar denken en voelen,
haar traditioneele levensaanvaarding, gegroeid naar eigen
natuur en eigen land, geworden tot ziel van eigen taal en zeden,
omvademde hem, doorsijpelde hem met krachten en sappen,
met waarden en voorkeuren van gemeenschap nog voor zijn
persoonlijk bewustzijn openknopte. En hoe persoonlijk dit
daarna ook werd, hoe geslepen tot allerindividueele finesses,
hoe aristocratisch klein-kringerig misschien van hautain scep
ticisme, het kan niet anders of het echtste van hem zelf blijft
geborgen in de nationale vitaliteit : in het hart van zijn volk.
Een kunstenaar neige zijn oor naar 't kloppen van 't eigen
hart om zich zelf te vinden. Het diepste « zich zelf » zal hij
echter beluisteren in den harteslag van zijn volk.
Dit vermag echter slechts de liefde in hem, de echte, de
nationale.

.
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Die liefde nu eischt ascese van « obéissance et humilité »...
obéissance et humilité!...
Wat Péguy daarmee bedoelde toen hij die woorden dichtte
in hetgeen men noemen mag zijn prophetischen doodenzang?
Om dat te begrijpen onderga men de lyrische kracht van
zijn telkens herhaalden aanhef : « Heureux ceux qui sont
morts... » Men voele het aan hoe strophe na strophe zwelt van
éénzelfde bewogen liefde, hoe vers na vers telkens opnieuw
met onstuimigen harteklop jaagt naar het uitdrukken van zin
en beteekenis daarvan, hoe in het zoeken daarnaar de plotse
directheid van beeld en zegging soms bliksemhel op je toeflitst om altijd weer opnieuw terug te keeren tot de magnifiek
bijbelsche zaligprijzing : Heureux ceux qui sont morts...
Men kon het heeten « das Lied von der Erde » : een zang
van de aarde, van de liefde daarvoor, van degenen die in oppersten trouw daaraan terugkeeren tot haar schoot, « morts
pour la terre charnelle ».
« Charnelle » is het woord dat hier draagt. Vleesch en bloed
heet die aarde, grond en bodem met huis en haard er op, met
de steden, met al wat voorvaderlijk werk er schiep tot eigenheid. Want zooals de ziel van de eersten mensch in wat aarde
haar lichaam vond, zoo werd die aarde voor 's menschen geest
en 's menschen liefde een gezamenlijk lichaam in 't eigene
van het vaderland.
« l'image et le commencement
et le corps et l'essai de la maison de Dieu » durft Péguy er
van zeggen : een voorafschaduwing, een voorproef van de uiteindelijke gemeenschap in God's huis en God's stede.
Boven den enkeling uit, breedere levensstroom van zijn
eigen leven, is het vaderland de werkelijkheid van de « terre
charnelle » en de « cités charnelles » en de « pauvres honneurs
des maisons paternelles ».
Daarom dan ook ziet hij de trouw daaraan — trouw, waarvan de soldatendood wel het meest reëele, tevens het meest
solemneele symbool beteekent, hoogste uiting van de totale,
weerkrachtige dienstvaardigheid, die hij onder « honneur >>
verstaat — in dezelfde vooraf schaduwende verlenging : « car
ce (terrestre) aveu d'honneur est le commencement et le premier essai d'un éternel aveu ».
Zij eischt een ondergeschiktheid, een volgzaamheid, waar
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het kleinere ik van den enkeling zich in verloren geven moet.
Heureux ceux qui sont morts dans cet couronnement
Et cette obéissance et cette humilité ».
Ook de kunstenaar, ook de schrijver kenne op zijn manier
cette obéissance et cette humilité ».
Liefde voor land en volk, die meest wezenlijke volksverbondenheid, leide hem er toe om in zijn schoonheidsscheppen
doorheen zijn eigen geest den geest van dat volk vaardig te
laten groeien tot uitspreekbaarheid.
Dat is zijn nationale taak.
Men meene nu niet : het individueele van den schrijver gaat
er bij te loor. Of is het dwarsdoor zich zelf zijn » soms een
verraad aan het zich zelf »?
Men meene nog minder : dit is weer een aanpreken van
klein folkloristisch geliefhebber boven het koene streven naar
breed Europeesch peil.
Volk is in der waarheid geen museum van oudheden maar
een levend streven, waar altijd weer de oudere vormen tot
nieuwe zullen groeien. Volk is echter nog minder een onpersoonlijk nummer op een werelddeel.
Volksche, nationale schoonheid groeit dan ook van zelf
buiten de beperking van het verleden, als is ze essentieel vol
pieteit voor het eigene, dat eens was. Volksche schoonheid
blijft echter ook zich zelf in het hoogste van zijn streven, omdat het te veel eigen fatsoen heeft om gediend te zijn van een
louter uiterlijk colbertje met internationale snit.
1940 zal eens het jaar geweest zijn van de groote veranderingen.
Welke die veranderingen voor ons volk ten slotte zullen
zijn, niemand weet het nog bepaald. Uiterlijke omstandigheden determineeren de mogelijkheid, maar eigen innerlijke
wil het wezen er van.
Wat ons volk in zich aan innerlijken wil tot vernieuwing zal
vinden aangaande al de waarden van zijn bestaan leert ons
alleen de toekomst. Maar zeker is het dat het een gissen en
zoeken zal vergen vol onrust en gevaar.
God geve ons mannen met klaren kijk en sterken wil om
de gemeenschap bewust te richten naar de juiste keuze. Meer
dan ooit immers zal het volk nationale leiders noodig hebben.
-
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En tusschen die leiders zou de kunstenaar thuis hooren met
een eigen nationale taak?
Waarachtig, zoo is het. De kunstenaar, ja, de schrijver op
de eerste plaats, omdat hem als materie van uitdrukking het
woord is toegevallen, de taal : het meest volksche, universeelste uitdrukkingsverband van de gemeenschap.
Laat economisten en sociologen, laat nationale denkers en
organisators, laat de meesters van 't beschouwend en 't practische verstand degenen zijn, die bewust leiding en richting
zullen hebben te geven. Even broodnoodig echter heeft een
volk zijn volksche kunstenaars, zijn dichters en schrijvers
vooral. Zoo broodnoodig dat het in gebreke blijven daarvan
wel degelijk leiden kan tot het hachelijkst « verraad van
clercken ».
Dit is immers uit kracht van kunstenaarschap zelf hiin
proprium, him eigen wezenskracht : zieners en voelers te zijn,
vates ».
Dat zij de wichelroede van hun Godsgave strekken boven
het ondergrondsche leven, het onduidelijke streven van hun
volk. Onweerstaanbaar en feilloos trilt dan de vloed van diepe,
levensechte stroomingen wel door in hun hand...
Of is het niet waar dat één vers, dat één beeld uit een
novelle, dat één persoon uit een roman soms tot zegenrijk
bewustzijn, tot bezieling bundelt wat gansch een volk reeds
onbewust doorstroomde aan onuitgesproken verlangens?
Is het niet waar — om maar één voorbeeld te grijpen —
dat een «Laat mij mijn ziel dragen in het gedrang» van Wies
Moens aldus de jarenlange begeestering heeft losgeslagen van
de jeugd na vorigen oorlog? En dat die begeestering ten slotte
dood liep op zoo weinig daad, ligt het wellicht niet aan een
echt « verraad der clercken », aan het feit dat de schrijvers, de
dichters verleerden de echte «vaticinatio», het volksche runeteeken door « obéissance et liumilité » uit liefde te vinden?...
Wat daar ook van zij, nu, na een nieuwen wereldoorlog voor
een nieuw geslacht, is het woord aan anderen, het woord en de
taak ».
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Het Humanisme als Levensvorm
door L. VANDER KERKEN S. J.

Het overwegend, bijna uitsluitend belang dat men bij het
verzinnen van hervormingsplannen voor de klassieke humaniora, hecht aan de materieele leerprogramma's is opvallend.
Ook hier dreigt het praten over methodes het eigenlijke doel
wel eens te verdringen. Dit doel is : het tot ontluiking brengen
van een zeker humanisme. Iedereen is het hierover eens : het
is trouwens een pure tautologie. Te weten echter waarin dit
humanisme bestaat, daar bekommert men zich doorgaans maar
weinig over. Nochtans is het pas vanuit een dieper inzicht in
dit humanistisch doel der humaniora-opleiding dat men eerlijk
en onvooringenomen over een bepaalde methodiek zal kunnen
oordeelen.
Er werd in de volgende bladzijden geprobeerd een korte
analyse te geven van dit humanisme, van deze ideale menschelijkheid, die de humaniora willen ontwikkelen. Het onderwerp
is natuurlijk immens. We beperken ons dan ook tot één enkel,
tot zijn psychologisch aspect.

Humanisme en traditie
Er bestaat een eeuwig humanisme » dat zoo oud is als de
mensch zelf. Hiervan zijn zorgvuldig te onderscheiden bepaalde historische heffingen in het bewustzijn der tijden, waardoor sommige geesten de waarde en de heerlijkheid van het
mensch-zijn weer plots hebben ingezien en dit naar den aard
en de mate van dat inzicht in de concrete omstandigheden der
geschiedenis hebben trachten te realiseeren. Zoo ontstond het
renaissancistisch humanisme, dat nog altijd onze gedachten en
gevoelens gevangen houdt. Maar hoe belangrijk deze historische stroomingen ook mogen wezen, zij zijn en blijven slechts
éénmalige manifestaties van dit ééne eeuwige grond-humanisme, dat steeds oneindig rijker is dan al de wisselende vormen waarin liet tot verschijning komt. Het humanisme als
zoodanig is dan ook aan geen enkelen historischen vorm gebonden. Nochtans is geen manifestatie van den menschelijken
-
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geest zoo dóór en dóór traditioneel als het humanisme. Niet
dat het ook maar eenigszins zou aangetast zijn door de verschrikkelijke pseudo-traditioneele tendenz, om bij de minste
frischheid van een nieuwen cultuur-morgen terug te vluchten
in het tegen alle geestesverkoudheid beveiligende huis des
Verledens. De ware geest der traditie is gansch anders : niets is
zoo actueel als de traditie, niets is zoo doordrongen van het
unieke belang van het nu » als de traditie, die er het leven
en de herkomst van is. Alleen een vitale traditie is bij machte
om een organisch verband te scheppen tusschen het nu en het
komende. Haar eenige reden van bestaan is immers de toekomst en haar gezondste vrucht zal altijd zijn een schoone
moderne nieuwsgierigheid voor de verdere openbaringen van
het groeiende leven.
In dezen zin is ook het humanisme traditioneel. Essentieel
wordt het door ontwikkeling gedreven. Hoe zou dit trouwens
ook anders kunnen? Het is immers één en al geloof in de
heerlijkheid van het volledige mensch-zijn, waarvan nog nooit
iemand den ganschen inhoud heeft gerealiseerd. Schrik voor
v ernieuwing, vasthouden aan oude vormen, betrouwen in de
perfecte methode, vreugde om een definitief cultureel bezit,
dit alles heeft met het humanisme niets, maar dan ook niets
te maken.

Het humanisme als mentaliteit
Het humanisme is eerst en vooral een mentaliteit, een subjectieve eigenschap, een bepaalde psychische houding van den
geest tegenover wat buiten hem staat en zich als objectiviteit
aan hem voordoet. We zien er van af om dit nog vrij onbestemde datgene » maar dadelijk en zeer luidruchtig realiteit »
te noemen, omwille van de eigenaardige beteekenissen welke
dit woord als neerslag van allerlei denkrichtingen heeft opgeloopen. Humanisme duidt dus op een eigen manier om de
wereld te bekijken, niet zoozeer op een gesystematiseerde
wereldbeschouwing -- een humanist is nog geen philosoof —
maar eerder op een psychische instelling tegenover de wereld.
Daar deze instelling op zich zelf nog door geen enkele antecedente vooringenomenheid of eenzijdigheid gedetermineerd
is — aangezien hier niet de minste grond voor bestaat — zal
zij zich noodzakelijk kenmerken door een groote natuurlijke
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spontaneïteit. Zij brengt den ganschen mensch tot de psychische éénheid van een zuiver afwachtende verevenwichtiging,
tot een receptieve harmonische uittocht der zielsvermogens,
zintuiglijk gedragen door nieuwsgierige observatie. Uit deze
subjectieve concentratie tot een psychisch geheel volgt verder
dat deze instelling ook noodzakelijk gericht is op een objectief
geheel, nl. op een kosmische verbondenheid der objectiviteit.
Zij is m.a.w. een volmenschelijk zoeken naar de éénheid van
de wereld, naar haar zin en m enschelijke beteekenis.
Dát die wereld een zin heeft ligt reeds besloten in het feit
dat er naar gezocht wordt, temeer daar dit zoeken zelf reeds
deel uitmaakt van het groote wereldgeheel waartoe het ver»verend is uitgetreden en waarop de ziel in haar diepste wezen
is afgestemd. Haar uittocht geschiedde om te vernemen wat de
wereld haar te zeggen had : en dit is de eerste verheugende
ontdekking, dat zij werkelijk iets te zeggen heeft : die wereld
is een boodschap. En daar die boodschap tot aár gericht is,
tot een bewust, denkend, beminnend, persoonlijk subject, moet
zij ook afkomstig zijn van een groot Iemand. De geest ervaart
dan met die wereldboodschap tevens dit persoonlijk aangesproken worden en komt hierdoor, verwonderd tot het besef
dat het reeds deze onvermoede aanspraak was die hem tot
beantwoordend zoeken heeft gedreven. Hij begrijpt meteen
dat de realiteit dezer aanspraak zijn diepste wezen doordringt
en weet voortaan dat hij bewogen wordt en zich beweegt naar
een persoonlijke oneindigheid.
Als dan de wereld een boodschap is, als al het bestaande de
uitdrukking is van een goddelijke mededeeling, wat anders
heeft dan dit goddelijk wezen hiertoe gebracht tenzij een
innerlijke goedheid, die zich heerlijk openbaren wilde. Alsof
daar opeens iemand in de eerste stilte van alles zoo maar een
sprookje begon te vertellen : « Daar was eens... » en dan volgt
het groote creatieve Godsverhaal, dat God zich van eeuw tot
eeuw vertelt en waarvan de geesten zelf die dit hooren de wondere personages zijn. Gansch de wereld één manifestatie der
goddelijke liefde die zich kenbaar maakt in een rijkdom van
wisselende aanschouwelijkheid ! En daar is tusschen beide, de
liefde en haar kenbaarmaking, geen onderscheid : zooals van
sterren die door hun geweldige snelheid ontgloeien tot een
regen van licht, de glans en de vaart hetzelfde zijn. Al het
.
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geschapene Godsverhaal, maar ook de menschen zelf — het
« grande profundum » van Augustinus — de menschen met
hun gedachten en de verborgen bewegingen van hun hart, de
menschen met de daden van hun geest en het werk hunner
handen, de menschen die worden tot het bloedroode verhaal
van Gods barmhartigheid.
Zoo voert dan deze opene ingesteldheid op het wereldschouwspel den humanist tot het kennen van zijn eigen plaats
en beteekenis in dit groote gebeurende scheppingsverhaal :
mikrokosmos, bewonderend centrum te zijn van den grooten
kosmos die zich gedurig in zijn bewustworden weerspiegelt.
Is het nog noodig te herhalen dat dit alles bij den humanist
niet noodzakelijk als uitdrukkelijke gedachte in zijn bewustzijn aanwezig is, maar enkel als een wellicht gedeeltelijk
onbewuste gerichtheid op het bestaande?
Enkele anders ingestelde geestestendenties worden hierdoor
nochtans al dadelijk uitgesloten. Zoo is het b.v. evident dat de
natuur er eerst en vooral is ter aanschouwing en niet uitsluitend om tot practische bruikbaarheid omgevormd te worden:
een zienswijze die enkel dit bruikbaarheidsaspect in de natuur
en in de menschen wil ontdekken, de zienswijze van het utilitarisme, is met het humanisme totaal tegenstrijdig : zij brengt
de wereld in contradictie met zichzelf door haar te verkrachten tot een sombere middel-doel relatie en miskent het heerlijk-nutteloos gebaar van den Schepper die alle dingen stelde
in de koninklijke feestelijkheid van het « zijn » alleen maar
opdat ze zouden zijn.
Eveneens de houding van het vitalisme, dat nooit weet te
buigen tot de stille verwachting, die het ontvangen der aanschouwing voorafgaat, maar zich uitsluitend de ervaring van
de intensiteit der subjectieve streving als hoogste openbaring
ten doel stelt, en die van den rationalist die als eenige werkelijkheid het « redelijke » erkent en voor de onmiddellijke
warmte en weldoendheid der dingen zijn ziel gesloten houdt,
die geen zin heeft voor het mysterieuze, geen verwachting kent
van voorgevoelde heerlijkheden en zich beperkt tot een wereld
van formuleerbare wetmatigheid.
Het humanisme daarentegen voerde den mensch terug tot
zichzelf ,tot zijn zuivere menschelijkheid. En dit zonder voor-
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behoud aanvaarden van zijn essentie bracht hem tevens tot de
ontdekking van de groote eenheid die er bestaat tusschen hem,
de wereld en het gansche menschdom, en tot de aanschouwelijke manifestatie van het goddelijke eenheidbrengende princiep, dat al dit geschapene verbindt tot één enkele levende
werkelijkheid.
In verband met de opvoeding is het goed er nog even op te
wijzen, dat het totalitair aspect der humanistische zielsgesteldheid een zeer eigen terugslag heeft op de onderlinge
verhouding der geestesfuncties. Alle eenzijdigheid zal ook hier
als storende onnatuurlijkheid gevoeld worden : zoo de zelfstandigheid van een denken dat zich buiten alle bewondering
en zonder een inzet van de gansche persoonlijkheid voltrekken
wil ; zoo een wilsoefening die niet op een onmiddellijk contemplatief bezit gericht is :, een abstracte kennis die zich niet
gansch in sensitieve verbeelding aanschouwen kan. Kortom
het humanistisch geestesleven is intuitief : een zoeken van een
waarheid, wier verband met de geheele wezenheid en niet het
minst met de eigen psyche wordt aangevoeld, en die dus als
de realiteit van een in-goed bezit wordt ervaren.
Dit brengt natuurlijk het humanistisch geestesleven in nauw
verband met het aesthetisch beleven. Dit laatste is immers een
gansch adaequaat-menschelijke en intuitieve uitdrukking van
een oneindigheidsgevoel in een beperkt object. De verwantschap van dezen act met het ideaal der humanistische geestesactiviteit is te evident dan dat men ze zou kunnen negeeren.
Een volledig samenvallen van beide blijft nochtans uitgesloten. De aesthetische intuitie is zeer zeker het zuiverst menschelijk moment van ons bewustzijn : gansch ons wezen wordt
erdoor opgeheven tot de perspectief van een oneindig bezit,
wijl het absolute ons in de onmiddellijkheid van iets zeer gewoons tot verschijning komt. Maar die wonderbare nabijheid
van het absolute wordt slechts teweeggebracht door een psychologischen schijn. Ook is de inwendige rust en de harmonische verevenwichtiging die er mede gepaard gaan, slechts
een schijnbare rust en een uiterst fragiele harmonie. Van
buitenuit beschouwd is de aesthetische intuitie dan ook evenzeer een dood punt als een moment van verrukking. Het humanisme dat zich deze ambivalentie bewust is, kan zich dus niet
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tot deze aesthetische perfectie beperken. Het is daarvoor veel
te reëel en te practisch. liet weet maar al te goed, dat het
aesthetisch moment slechts een voorspel en een voorsmaak is
van een perfectie wier schijnlooze realiseering veel verder ligt,
en die door deze voorgenieting allerminst in zich bevorderd,
doch alleen maar vóór-gevoeld wordt.
Anderzijds is toch ook weer de aesthetische schouwing het
voorbeeld van deze reëele volmaaktheid die de mensch door
zijn daden bewerken moet. En ten aanzien van de verwezenlijking dezer volmaaktheid door een groeiend worden van deze
volmaaktheid zelf vanuit den vorm eener reeds inchoatieve
aanwezigheid, moet noodzakelijk het humanistisch geestesleven een groote analogie met het aesthetisch leven vertoonen.
Maar wanneer in den aesthetischen act al de zielskrachten zoo
harmonisch gecentraliseerd worden dat meteen alle groei, ook
volgens deze zuiver menschelijke lijn, onmogelijk wordt —
wat dan ook meteen de verglijding van de schouwing zelf beteekent wil het humanisme, om in de realiteit van het
worden te blijven en dit worden niet omwille van een schijnperfectie te suspendeeren, dit dood punt vermijden. Dit wil
niet zeggen, dat de aesthetische schouwing voor den humanist
geen zin heeft, integendeel, zij is een essentieel moment van
zijn menschelijke ontwikkeling, hij zal ze zoeken en vinden
evenzeer als al de andere momenten van zijn mensch-zijn,
maar zij is niet het doel van zijn wezen, zij is niet de lijn van
zijn ontwikkeling. Die lijn is niet het louter aesthetisch genot
dat de wezensontwikkeling tot stilstand brengt, zij is een daadwerkelijk realiseeren, maar toch — en dit is weer het echtmenschelijke van het humanisme — door zich steeds zoo dicht
mogelijk bij de weldoende uitstraling der schoonheid te blijven
bewegen.
Het humanisme is dus gedurig in daad en denken op zoek
naar de intuitie, niet om er aesthetisch in te berusten, maar
als meest reëele vorm van het denken en als ideëelste inhoud
van het handelend beminnen.

.

De menschelijke werkelijkheid als werkelijkheid meer benaderend dan de schoonheidsaanschouwing, en tevens deze werkelijkheid idealiseerend zonder haar te ontwerkelijken, schijnt
het humanisme wel de meest volledige vorm van menschelijk-

468

HET HUMANISME ALS LEVENSVORM

heil daar te stellen. Toch ontkomt ook het humanisme niet
aan het lot van alle menschelijke dingen, aan wie de onvolmaaktheid essentieel is. En dit is dan ten slotte ook weer de
zwakke zijde van het humanisme : hoe algemeen en alomvattend ook, het is toch maar één vorm van menschelijkheid: de
aandacht die het voor zijn eigen perfectie noodig heeft, verhindert altijd eenigszins de vruchtbaarheid van die perfectie in
het groote leven daarbuiten. Het is zich verder, en door het feit
zelf, van die perfectie nogal bewust ; en ten slotte, hoe het zich
daar ook tegen moge verweren, het ontkomt nooit heelemaal
aan de contaminatie van een zeker aestheticisme. Maar laten
we gauw bekennen, dat dit slechts kleine tekorten zijn in vergelijking met de groote waarden die het humanisme verwezenlijkt. En misschien worden ook deze tekorten nog grootendeels
weggenomen, wanneer het humanisme zich in dienst stelt van
nog hoogere waarden, wanneer nl. de humanist ook een heilige
wordt.

Het humanisme als vorm
Dit begrijpen van den zin der wereld en deze intuitieve éénwording van den zich instellenden geest zijn niet als een zuiver
passief resultaat zonder eenige persoonlijke medewerking, tot
stand gekomen. Het « zien » geschiedde slechts door een verlangend uit zichzelf treden. De openbaring der liefde werd
pas in de toenaderende beweging eener antwoordende wederliefde aanschouwelijk. Dit wil zeggen, dat de goddelijke manifestatie der schepping dan eerst tot haar voleinding en haar
volle beteekenis komt, wanneer zij in het geestelijk bewustzijn
van den mensch tot actieve en actueele gedachte wordt. Maar
nu is anderzijds dit denkend ontvangen van het « zijn » reeds
de vrucht van een geestelijk opstreven naar dit « zijn » en bijgevolg ook weer op haar beurt een manifestatie van dit streven,
een openbaring van zichzelf.
Door deze manifestatie, die act van gansch zijn natuur is,
brengt de mensch heel zijn wezen — en dit volgens de eigen
samenstelling van dit wezen — tot kenbaarheid en aanschouwelijkheid. Deze zal dus geestelijk zijn in het bewustzijn van
zijn inwendig denken en tevens lichamelijk als verschijning
buiten zichzelf, als kenbare mededeeling van zichzelf aan de
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denkende buitenwereld rondom hem, aan de gemeenschap.
Zoo is dan het humanisme niet enkel een inwendige geesteshouding, een mentaliteit, het is tevens een uittreden uit de
eigen individueele beslotenheid tot een communicatie met de
medemenschen, een verschijning van de ziel in het lichaam,
een objectiveeren van de gedachte in het stoffelijke, een stijlvol handelen, een vorm.
De mensch geeft aan zijn medemensch het beste wat hij
heeft, nl. dat wat hij is, zijn onbeperktheid, zijn geestelijkheid,
zijn bewustzijn, zijn idee : het eenige ten slotte wat hij geven
kan, het éénige wat werkelijk verrijking beteekent voor het
ontvangende en beminde subject. De volmaaktheid immers
van een mensch bestaat niet enkel in het bezit van zijn eigen
volmaaktheid, maar evenzeer in de aanschouwing van de volmaaktheid van alle menschen, van de ééne menschelijke volmaaktheid die ieder op een onvervangbare wijze in zich realiseert, en als een telkens nieuwe aanschouwelijkheid meedeelt
aan al de anderen.
Voor menschen met ziel en lichaam geschiedt deze aanschouwelijkheid, zooals we zagen, noodzakelijk door hun uiterlijkheid, door hun zintuiglijkheid, waardoor zij hoorbaar en
zichtbaar worden. Nu wil het humanisme deze veruiterlijking
zóó, dat de stoffelijke verschijningsvorm — gesproken woord,
expressie, houding en handeling — zoo van den zich meedeelenden geest doordrongen weze, dat ze tot pure doorzichtelijkheid vergeestelijkt worden, dat de geest zich door hen als
intueeren en aanvoelen laat in een onmiddellijke aanwezigheid, dat de ziel a.h.w. zichtbaar wordt in de zichtbare uitdrukking van het lichaam en hoorbaar in de harmonische verklanking van het gesproken woord. Kortom, de humanist is
een mensch die kan samenleven, die zich onder de menschen
kan voordoen, die volkomen bij machte is om zich uit te drukken ,die dus steeds iets te zeggen heeft en het volmaaktelijk
zeggen kan, die in staat is om zich uit te spreken en het meesterschap bezit over het gesproken woord, die door de uiterlijkheid van zijn wezen geenszins gehinderd wordt in het kenbaar
maken van zijn gedachten, maar integendeel gansch die uiterlijkheid tot een weerstandloos, een dynamisch zich adapteerend, een oneindig varieerend, rijk, harmonisch, genuanceerd,
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krachtig, smijdig, gehoorzaam, stralend en jubelend instrument
van zijn menschlievenden geest heeft gemaakt.
Zooals we hooger reeds aanmerkten bij de analyse van het
humanisme als psychische ingesteldheid, dient ook hier in deze
analyse van het humanisme als vorm, er dadelijk op gewezen,
dat deze lichaamsvergeestelijking niet worden mag : een
aesthetische openbaring van het individu, een gracieus-vormelijke verschijning ,die haar welbehagen in zichzelf vindt. De
practische, reëel-menschelijke en geestelijk-ernstige tendenties
van de humanistische daad zouden hierdoor ipso facto worden
prijsgegeven. Natuurlijk is de humanistische vormelijkheid in
zich reeds mooi-menschelijkheid, maar die mooi-menschelijkheid door de kracht der zich imponeerende en veroverend-uitdrukkende idee, zij is essentieel finalistisch en niet aesthetisch
in zichzelf berustend, maar dan ook weer finalistisch door een
zoo adaequaat, vanzelfsprekend en vlot finalisme, dat dit finalisme niet meer is de moeizame spanning eener bemoeilijkte
verwerkelijking maar de harmonisch ervaren groei eener volmenschelijke realiseering, — en daardoor ook noodzakelijk
schoon en aesthetisch, ofschoon niet om zijn aesthetische waarde gezocht.
Het is maar al te duidelijk dat deze humanistische expressie
geen werk is van improvisatie en dat haar laatste actueele verschijning natuurlijk een meer algemeene adapteering van lichaam en zintuiglijk leven aan den geest vooronderstelt —
adapteering die als een blijvende aanleg, een bestendige mogelijkheid is waaruit spontaan de telkens wisselende, momenteele
en actueele mededeeling ontstaat.
Deze adapteering staat in het teeken van het geestelijke,
zij is een zich habitueel schikken naar de ziel: geen onderwerping, maar een organische dienstbaarheid, een volkomen vereeniging tot het dynamisme van een onverdeelde activiteit. De
volmaaktheid der stof bestaat immers hierin dat zij geen zelfstandigheid kent tegenover den geest en tevens de macht van
den geest in dienstbaarheid en expressie evenaart : de velerhande impressies door de zintuigen ontvangen, de natuurlijke,
ongebondenheid der verbeelding, de irrationaliteit der gevoelsbewegingen, de ongeestelijkheid der affecten zullen deze
dienstbaarheid niet mogen storen, maar zullen zich door den
,
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geest laten uitzuiveren, doorlichten en bevestigen in een toe.
stand van standvastigheid die men wel eens karakter of karaktervastheid noemt.
Het is pas op grond van deze karaktervastheid die als een
eerste algemeene manifestatie van den geest is dat nu verder
het humanistisch vormleven gebeuren kan. Gansch dit vorm-.
leven is trouwens niets anders dan de steeds wisselende expressie van het ééne centrum : de kracht en de heerlijkheid van
den geest : het ééne witte licht van den geest zich brekend
in de bewoordingen, bewegingen en handelingen van het lichaam als door een helder prisma uitwaaierend tot een veelvuldigheid van kleuren. Het eigene van den menschelijken
geest is immers, dat hij zijn ééne en onverdeelbare rijkdom
slechts meedeelen kan in een eindeloos verhaal van altijd
nieuwe veelvuldigheid. In elke handeling is hij gansch aanwezig maar ook aan het beperkende aspect van die handeling
gebonden : elke handeling is een nieuwe poging tot uitspreken
van het onuitsprekelijke, dat zich communiceeren wil, en
brengt een nieuwen vorm van den geest tot verschijning. Zoo
is dan elke handeling onherdoenbaar, elke beweging onnavolgbaar, elke bewoording onherhaalbaar, elke manifestatie gansch
éénmalig en door haar eigen dynamisme naar steeds verdere
en vollere openbaring gedreven.
Een zich uitspreken is uiteraard op begrijpen gericht, noodzakelijk door begrijpbaarheid geconditioneerd en aan bestaande vormen van begrijpelijkheid gebonden : zij is niet individueel-willekeurig, maar sociaal-algemeen — zoo nochtans dat
de algemeene vormen perfecte geleiders worden van het persoonlijk meegedeelde. Dit wil zeggen dat elke menschelijke
expressie geschiedt in een cultuur, van die cultuur zijn uitdrukkingsmiddel heeft te maken, op de eigen vormen van die
cultuur is aangewezen en zich door die cultuur humanistisch
verstaanbaar moet maken. Daar die objectieve neerslag van
een evolueerend, traditioneel, maatschappelijk geestesleven
den enkeling verre overtreft, moet hij zich die aanvankelijk
tot de zijne maken. Er ontstaat dan een wisselwerking tusschen
enkeling en cultuur : de enkeling moet zich actief aan die cul
tuur adapteeren, maar die cultuur ontvangt ook alleen van de
zich expressief adapteerende subjecten haar leven, haar verrijking en haar vernieuwing. Vanuit dit standpunt gezien is

.
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dan het humanisme het in bezit hebben van de objectief gegeven cultureele uitdrukkingsmogelijkheden, maar een in bezit
hebben op een gansch nieuwe en persoonlijke wijze.
Het is natuurlijk onbegonnen werk om hier al de vormen
van samenleving en maatschappelijke betrekkingen te behandelen. We bepalen ons tot één enkele die als de meest geestelijke expressie is waarin gansch onze lichamelijkheid culmineert en die tevens steeds met al de andere uitdrukkingsmogelijkheden ten nauwste verbonden is : het woord. Het unieke
belang van het gesproken (of geschreven) woord hoeft geen
uitvoerig betoog: elke maatschappelijke daad geschiedt naar
de mate van haar geestelijkheid door het woord, de aansprekingsvorm, de mededeelingswijze bij uitnemendheid.
Het woord is de veruiterlijking van een beteekenisvolle
beeld-idee-eenheid, die zelf de inhoud is van het zich manifesteerende streven en beminnen. Zooals de humanistische perfectie bestaat in de grootst mogelijke versmelting van beeld en
idee, zoo is ook hier de perfectie der zielsmanifestatie gelegen
in de zoo volledig mogelijke versmelting van die beeld-ideetenheid met haar connatureele en sociale veruiterlijking : het
woord. Zoo dat in de hoorbaarheid van het woord (gedragen
door gansch de zichtbaarheid van het lichaam) niets meer is
wat geen revelatie is van den inwendigen geestesact, en dat
anderzijds gansch ons menschelijk denken en bedoelen onmiddellijk hoorbaar wordt in het klinken van dat woord en zichtlaar in de expressieve houding en beweging van gansch onze
lichamelijke verschijning, waarvan het woord slechts de meest
gevorderde en definitieve phase is.
Uit dit eenig belang van het woord volgt dat de verwerving
,der humanistische volmaaktheid het geschikst zal geschieden
langs de verovering van het woord. Want de steeds meer vergende eischen van het woord, het woord in al zijn volheid, zijn
kracht, zijn harmonie, zijn schakeering, zijn fijnheid, zijn
precisie, zijn alomvattendheid, zijn almachtigheid, zijn soepelheid, zijn speelschheid, zijn intimiteit, zijn uiterst-registreerende al-menschelijkheid, zal noodzakelijk den groei, de ontplooiing en de rijke verscheidenheid van al de andere vormen
van uitdrukking met zich meebrengen.: alle zullen door den
nood van het woord tot hun hoogste ontwikkeling worden op-
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gevoerd, omdat alle aan de alleenheerschappij van het woord
ondergeschikt zijn, en omdat zij alle op het woord als op hun
eigen bekroning en perfectie gericht zijn. Zoo kan men zeggen
dat een humanist iemand is die gansch zijn gedachtenleven kan
meededen in perfecte verstaanbaarheid.
Zooals daareven reeds geïnsinueerd werd, vooronderstelt
deze versmelting der beeld-idee-eenheid niet de veruiterlijking
van het woord, reeds een andere meer inwendige versmelting
van dat beeld en die idee zelf. Als wij hier in deze eenheid
beeld-idee-en-woord onderscheiden aspecten distingueeren,
wil dit geenszins zeggen dat deze ook in chronologische opeenvolging tot stand komen. De idee wordt gedacht in het beeld,
het beeld groeit tot een geheel in de gedachte, en beider eenheid ontstaat in en door de uitdrukking van het woord.
Een perfecte accommodatie en harmonieering echter tusschen deze drie elementen onderscheidt het humanistisch
denken en spreken van alle andere meer onvolgroeide en onbeholpen vormen van gedachtenleven. Want volmaakte vorm
van denken en spreken is ons heelemaal niet aangeboren en
wordt slechts door een geleidelijke humanistische educatie
verworven. De humanist streeft er naar gansch zijn gedachtenleven tot intuitieve doorzichtigheid te brengen in een transparante verbeelding, zoodat gansch de aanschouwelijkheid van
het beeld als door-dacht en zijn onzichtbare gedachte tot
onmiddellijke intuitie wordt ver-beeld: terwijl bij het ongevormde denken gewoonlijk een onwillig beeld door een onmachtige gedachte wordt meegesleurd of een ontwakende
gedachte zich in de ongebondenheid der fantasie verloren
denkt.
Denken is dus kwestie van verbeelding, van vlugge, driftige,
rijke, gevoelige, warme, sterke, grootsche verbeelding. °ogenschijnlijk mag het lijken alsof de kracht en de diepte der gedachte afhankelijk is van een zekere intensiteit van het intellect, maar dit is niet zoo : of liever de intensiteit van het intellect dat is reeds de intensiteit der verbeelding. Want ofschoon
de kracht van den geest de stoffelijke wereld overtreft, ignoreert zij zich nochtans totaal tenzij voor zoover zij tot verschijning wordt gebracht door haar tegendeel en haar instrument:
het beeld. Het beeld leeft weliswaar bij de gratie van den geest,
maar toch kent de geest geen bewustzijn tenzij door zijn beeld
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en door de beteekenis van dat beeld. Ook het hoogste metaphysisch denken wordt nog door verbeelding gevoed. Zoo is
nu eenmaal de natuur van ons menschelijk gedachtenleven.
Het humanisme als volmaaktere vorm van denken streeft naar
een volkomen afgestemdheid van deze beide elementen.
De verovering der uiterlijke vormelijkheid kan alleen maar
gebeuren wanneer zij gedreven wordt door een innerlijken
drang, die krachtig genoeg is om dit veroveringswerk te volvoeren. Die drang is een groote sympathie voor de menschen.
Die drang is een denkende, zich schenkende, taalzoekende,
woordwordende liefde voor de eminente waarde en goedheid
der stofinwonende geesten, waarmede elke mensch één gemeenschap vormt en één gezamenlijken opgang naar het geluk.
Trouwens de vorm op zich zelf is reeds de kenbare manifestatie van dezen drang: een exteriorisatie der liefde.
Zoo hebben we dan den psychologischen kringloop van het
humanisme voltrokken : en de definitie der volledige menschelijkheid » in haar psychologische structuur ontleed: een
onderlinge wisselwerking van kennis en liefde, zich brekend
in de veelheid van onze verbeelding tot mogelijke en in onze
sprekende lichamelijkheid tot feitelijke, sociale mededeeling.

Humanisme en humaniora
Heel deze analyse werd eigenlijk maar ondernomen om een
vasteren grond te zoeken voor een oplossing van de humaniorakwestie zooals die zich tegenwoordig stelt — alleen maar een
vasteren grond, nauwelijks een paar algemeene conclusies : de
rest is bezigheid voor vacantiecongressen.
Beginnen we met te constateeren, dat humanisme en opvoeding twee dingen zijn die elkaar grootendeels insluiten en soms
elkaar heelemaal dekken : een humanist verkeert ten opzichte
van zijn ideaal altijd eenigszins in een opvoedingsstadium en
de opvoeding van een jong mensch bedoelt noodzakelijk een
rijkst mogelijke ontplooiing van zijn menschelijke gaven. Wil
daarmee nu gezegd worden dat de opvoeding zich ten doel
heeft te stellen om van iedereen een perfect humanist te
maken? Natuurlijk niet. En dit om de volgende redenen.
Het humanisme is, zooals we zagen, een vorm van volmaaktheid, en het is met de menschelijke natuur nu eenmaal zoo ge-
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steld ,dat een volmaaktheid op welk gebied ook, zelfs op het
supra-gebied der menschelijkheid, altijd iets uitzonderlijks aan
zich heeft. Dit maakt dat elke volmaaktheidsvorm tegelijkertijd iets onvolmaakts ,iets onbevredigends is in het geheel. Dit
onvolmaaktheidskarakter is nu geen puur woord maar een
degelijke realiteit : immers zonder al de andere benaderende
en dus min of meer van de perfectie afwijkende levensvormen
gaat het geheel te niet : een wereld met niets dan humanisten
zou spoedig aan zijn eind geraken. Het humanisme heeft, zooals we gezien hebben, dit speciaals dat het een afkeer gevoelt
voor alle eenzijdigheid, maar dat is nu hoe men het ook keere
of wende, ook weer een eenzijdigheid, de eenzijdigheid van
het humanisme. De verschillende speciale functies van het
leven hebben ook hun belang op zich zelf — en ofschoon zij
slechts hun volste rendement en beteekenis hebben in functie
van dat geheel, moeten zij toch ook werkelijk in hun onderscheiden veelheid gerealiseerd worden.
Alle mogelijke stielen en beroepen zijn in het geheel der
samenleving broodnoodig en het is duidelijk dat niet allen met
een genoegzaam geestelijk bewustzijn gepaard gaan om nog
veel ruimte over te laten voor humanistische bekommernissen.
Hoe geestelijker echter een levensbezigheid is, hoe dichter zij
het humanisme benadert. Sommige zelfs zijn er onvermijdelijk zeer nauw mede verbonden : een priester zonder veel humanistischen zin is, op zijn zachtst gezegd, niet overal op zijn
plaats, een leeraar zonder humanisme is een maatschappelijk
ongeluk, alle geestes-wetenschappelijk werk ontvangt zijn
grootste vruchtbaarheid van een humanistische en humanitaire
verbondenheid met de totaliteit van het leven. In enkele gevallen slechts zullen humanisme en levenstaak totaal identiek
worden.
Dit maar om te zeggen dat de opvoeding tot humanisme, die
sinds jaren haar vorm heeft gevonden in de klassieke humaniora, niet voor iedereen bestemd is, of ten minste niet voor
iedereen in dezelfde mate, en dat een nauwer verband en een
geleidelijke overgang tot andere meer speciale vormen van
voorbereiding op het leven zelf, én voor de zuiverheid van het
humanisme, dat zich alleen door selectie en werkelijken aanleg
traditioneel bestendigen kan : alleen de meest daartoe geschikten zijn voorbestemd om meer expliciet tot dragers van een
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cultuur van vol-menschelijke levensvormen te worden opgeleid.
Het is ook niet waar, dat de humaniora hun studenten reeds
rechtstreeks moeten beginnen voor te bereiden op alle mogelijke latere levensberoepen ; van tandarts tot sterrekundige en
van philosoof tot landbouwingenieur. Dat is een totaal verkeerde opvatting, die de onmisbare aanwezigheid in de samenleving van het humanisme als zoodanig buiten en boven alle
specialiteiten, miskent. Al die vakken, kundigheden en wetenschappen worden in hun geheel en als vakken gedoceerd aan
de universiteiten, wier groote bekommernis het zal zijn, de verschillende specialiteiten niet uit het ééne groote geheel van
alle menschelijke waarden los te rukken .
Wat er nu eindelijk in de humaniora zelf zou moeten geschieden is : het vormen van menschen met een evenwichtige psychologie en een sterk-bewuste algemeen-menschelijke
levensrichting. Men noemt dit gewoonlijk in de paedagogie
het vormen van wil en verstand », maar deze formule is erg
dubbelzinnig en camoufleert enkele essentieele psychologische
elementen der opvoeding. Het is zeer mooi het denken van
jonge menschen te willen vormen, men vergeet echter dikwijls
dat die vorming voor hen hoofdzakelijk moet bestaan in de
ontwikkeling van een rijke, gezonde, soepele, gedweeë verbeelding, want de verbeelding als zijnde het eerste ontwaken der
gedachte zelf, is juist het stadium van denken waarin zij zich
voor het oogenblik bevinden. Hetzelfde geldt voor het wils1 even : dit ook kan slechts gaaf, gezond en veilig evolueeren
uit een genuanceerd, omvangrijk en helder gevoelsleven. Zonder dit algemeen vitaal psychologisch evenwichtsgevoel, dat
veel dieper ligt dan wat men wil en verstand pleegt te noemen,
komen hun gedachten en moraliteit toch vroeg of laat in de
war.
Dit subjectief resultaat is echter nog niet voldoende : ook.
objectief moeten de jonge menschen gevormd worden. De humaniora zullen ze ook tot een persoonlijke ontdekking en een
inchoatieve verwerkelijking brengen van al de menschelijke
uitdrukkingsmiddelen, die hun én algemeen menschelijk én.
cultureel ter beschikking staan, zij zullen ze op de hoogte brengen van hun cultuur in wat zij het zuiverste aan eigen waarden
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en vormen bezit ; zij zullen hun vooral leeren het meesterschap over het algemeen verstaanbare woord. Humaniora zijn
eerst en vooral taalonderwijs, voerend tot een practische, een
verregaande kennis der algemeene beschaafde omgangstaal :
leeraren die deze taal niet machtig zijn en door hun noodlottigen invloed de provincialistische cultuurverbrokkeling van
een volk in de hand werken moeten, vooral uit de humaniora,
geweerd worden. Een humanistische vorming eischt ook een
zeker vergelijkend cultuurbewustzijn, zij moet boven de beperking der eigen cultuur uit door kennis der omringende
beïnvloedende culturen tot verrijking der eigen cultuur leiden.
Nederlandsche humaniora zonder kennis van Engelsche, Duitsche en Fransche literaturen zijn niet denkbaar. Een humanistische vorming zal zelfs gaan tot een zoo vitaal mogelijke beleving van den ondergrond van die culturen, en Grieksche en
Latijnsche klassieken, die dus nog om heel wat anders dan om
hun « synthetischen zinsbouw » en als geschikte instrumenten
voor de beruchte « gymnastique intellectuelle » in eere dienen
gehouden te worden.
Het mag als men aan bepaalde omstandigheden denkt, een
beetje belachelijk klinken, maar het humanioraonderwijs kan
niet anders dan de leerlingen die ervoor geschikt zijn, geweldig
interesseeren: alles immers geschiedt er volgens hun meest
eigen ontwikkelingsrhythme. Een harmonische, nooit geforceerde, altijd vorderende groei tot een jonge persoonlijkheid
in het perspectiefvol bezit van al haar krachten. Natuurlijk
vergt het van den leeraar, die zich dag in dag uit in al zijn
woorden, houdingen en gedragingen als de eminente causa
exemplaris aan zijn studeerende jeugd ziet voorgesteld, niet
gewone gaven van geest en hart, van gevoel en fantasie, en
eischt het van hem niet het minst dat hij zelf een markante
persoonlijkheid weze, d.i. levend een eigen werkelijkheid, denkend een eigen gedachte, die rijk en zelfstandig genoeg is om
zich door zijn « wetenschap » heen aan zijn jeugdige toehoorders maar vooral toeschouwers te manifesteeren, met die sympathie, met dit fijnvoelend psychologisch begrijpen, met die
perfecte en veroverende vormelijkheid, met die humanistische
mooi-menschelijkheid, waarop we in deze bladzijden even de
aandacht hebben getrokken.
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Wetenschappelijke Graphologie
door A. HERNOULD

Heden ten dage, nu de wetenschap reusachtige vorderingen
maakt, is men zich ook meer en meer met wetenschappelijke
methoden gaan toeleggen op de psychologie.
Reeds in de oudheid streefde men naar de kennis van het
eigen IK, die in het leven van een mensch van overwegend
belang is. Zelfkennis is echter, volgens het woord van groote
denkers als Nietsche, Schopenhauer, Goethe, uiterst moeilijk
daar zij de grootste objectiviteit vergt. Daarom is het goed onze
subjectieve zelfkennis te toetsen aan de objectieve kennis, die
wij wellicht van anderen kunnen bekomen.
Doch bij dit onderzoek loopen wij gevaar ons aan erge vergissingen bloot te stellen. Want op welke gronden kunnen wij
een karakter leeren kennen? Aan de woorden, waarmede een
persoon, bewust of onbewust, zijn geaardheid te kennen geeft,
mogen wij slechts een betrekkelijke waarde hechten. Veeleer
kunnen de beklemtoning en de manier van zeggen ons eenige
aanduiding geven. Ook aan de handelingen, waaruit we wel het
onmiddellijke doel kunnen afleiden, liggen dikwijls heel
andere, en veel meer ingewikkelde karakter- en gemoedstoestanden tot grondslag dan we ons voorstellen. (1) Daarom
hebben de psychologen zich veel meer gericht tot het onderzoek van de gebaren en bewegingen, aan wier grond een onbewuste beweging van het karakter ligt. In zijn « Einfiihrung in
die Psychologie der Handschrift » betoogt Klages' terecht dat
het levende menschelijke organisme een nooit tot rust komend
bewegingssysteem is. Hieruit leidt hij af dat er geen aandoening in die ziel is, die niet te voorschijn treedt in deze of gene
lichamelijke gebeurtenis «Nemen wij hieruit in het bijzonder
de bewegingen en vooral zulke die zonder meer opgemerkt
kunen worden, dan hebben we daarmee die uitdrukking van
het zieleleven die ons in staat stelt zoowel de vreemde persoon(1) In verband hiermee, zie Heymans: Inleiding tot de speciale Psychologie.
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lijkheid zelf, alsook van oogenblik tot oogenblik haar toestanden, stemmingen, aandoeningen onmiddellijk waar te nemen.»
(p. 25). Zoo weten wij heel goed dat elk persoon zijn eigen
bewegingssysteem heeft, b.v. zijn tred, zijn lichaamshouding,
zijn gebaren.
Waarin deze bewegingen duidelijk voorkomen is in het geschrift: « Il existe un rapport entre le caractère et l'écriture,
au même titre qu'entre le caractère et le geste, l'écriture pouvant être considérée comme composée par de nombreux petits
gestes. » (2) Ook kan men met een enkelen oogopslag op de
bewegingen der hand van een schrijvend persoon verschillende
gebaren tot hun oorsprong herleiden. Zoo kan eenieder b.v.
onderscheiden of zulk een gebaar uit toorn of vreugde voortvloeit.
De gewone gebaren kunnen echter nog dikwijls fictief zijn.
In het geschrift daarentegen is, afgezien van het later besproken verworven handschrift, de beweging spontaan : men voelt
zich door niets of niemand beklemd. Door de bestudeering van
iemands handschrift kunnen wij dus zijn persoonlijk bewegingssysteem leeren kennen, en hieruit verscheidene psychische eigenschappen afleiden.
Terecht heeft men dit in de rechtswetenschap opgemerkt,
wanneer men van een persoon, als echtheidswaarborg voor een
document, daaronder den naam in eigen handschrift vergt. Dit
moge als een bewijs gelden dat het handschrift het meest persoonlijke teeken is dat iemand van zichzelf kan geven.
Alvorens de beginselen van de graphologie uiteen te zetten
schijnt het ons nuttig een geschiedkundig overzicht te geven
van de bestudeering van het handschrift, als vertolking van
liet karakter.

Ontwikkeling der graphologie
Uit de oudheid is ons weinig over de bestudeering van het
handschrift bekend. In haar « Histoire de la Graphologie »
betoogt E. De Vars dat reeds Aristoteles, de dichter Menandros,
en Dionusos van Halikarnassos zich zouden uitgelaten hebben
omtrent de manier van schrijven. Het eenige citaat uit de oudheid is dit van Suetonius : « Vooral heb ik in zijn handschrift
(2) Crépieux-Jamin. L'écriture et le caractère, p. 47.
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( dat van keizer Augustus) opgemerkt: hij scheidt de woorden
niet en de letters die hij aan het einde van een vers te veel
heeft, brengt hij niet naar den volgenden regel over, maar
plaatst ze er onmiddellijk achter ». (3)
Verder is over dit onderwerp niets teruggevonden vóór 1622,
wanneer de Italiaan Baldo het boek schrijft : Trattato come
de una lettera missiva si cognoscano la natura e qualitata del
o scritore ». Baldo was een geleerd professor en philosoof, en
zijn werk schijnt wel, voor dien tijd althans, zeer degelijk te
zijn. Dat er vóór hem weinig of niets over geschriftenstudie
verschenen is, moet men waarschijnlijk verklaren uit het feit
dat in de Middeleeuwen weinig, en alleszins niet in de hoogere
kringen, geschreven werd, en dat het schrijven een veel meer
officieel dan persoonlijk karakter had. De zestiende eeuw
brengt hierin verandering, het schrijven krijgt een persoonlijken stempel, en stilaan verschijnen er van alle zijden studiën
over dit onderwerp. Leibniz merkte op : Etiam modus seribendi, nisi a magistro pendet, habet aliquid naturalis temperamenti, imo etiam, cum ab eo pendet ». (4) (met : nisi a
magistro pendet» bedoelde hij waarschijnlijk de calligraphie).
In een brief aan Lavater, die toen werkte aan zijn studie
over de physiognomica, drukt Goethe zich als volgt uit : Dat
het handschrift in verband staat met het menschelijk verstand
en karakter, daarover bestaat niet de minste twijfel ». (4)
Lavater heeft op zijn aandringen dit verband bestudeerd, en
aldus heeft hij, deels ook door zijn arbeid op het gebied der
physiognomica den weg gebaand voor de nieuwe wetenschap
der graphologie. Na hein verschenen studies hierover, o.a. van
de hand van Hocquart, Stephen Colet, Auguste Vitu, Petit
Senn, Henze en Delestre. Ook vinden wij afzonderlijke graphologische opmerkingen o.a. hij Shaekespeare, Scott, Poe, Carus
en Sand.
Eindelijk in 1872 verschijnt: Les mystères de l'Ecriture »
van den franschen priester Michon. Dit is het eerste methodische onderzoek van het handschrift. Aangemoedigd door een
welverdienden bijval zet hij zijn arbeid in dezelfde richting
voort. Hij schrijft zijn «Système de Graphologie» en sticht het
tijdschrift La Graphologie ». Terecht noemt men hem de
(3) Suetonius. Octavius Augustus, p. 97.
(4) Geciteerd uit Crépieux-Jamin: Les origines de la graphologie.
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vader dezer wetenschap. Zijn onderzoek was vooral empirisch.
In Frankrijk verschenen later nog de veelgelezen werken
van Crépieux-Jamin, die niet veel meer zijn dan een goede
ordening van hetgeen vóór hem gevonden werd. Nog te zeer
berust zijn methode op het onderzoek van afzonderlijke teekens om breede ontwikkeling mogelijk te maken. Zoo is de
graphologie dan na 1890 in Frankrijk tot stilstand gekomen.
Het terrein van het wetenschappelijk onderzoek verplaatste
zich naar Duitschland. Daar lieten zich vooral opmerken : Langenbruch, Busse, Preyer, Meyer, Becker, Wieser, Keller, Saudeck en vooral Klages. Deze, een baanbreker der karakterkunde (5) , heeft getracht de graphologie bij zijn systeem aan
te passen. Hiermede heeft hij schitterende resultaten bekomen.
Wij laten het psychologisch systeem van Klages hier terzijde.
Alhoewel hij zijn grap') ologie er uit afleidt, kan deze nochtans
op zichzelf onderzocht en gewaardeerd worden. Voor het
onderstaand opstel hebben wij van zijne methode dankbaar
gebruik gemaakt.
In Nederland verschenen werken over graphologie van de
hand van J. Schrijver, B. Chr. istiansen en E. Carnap (Nieuwere
grondslagen der graphologie), G. de Waart (Graphologie) e.a.
In Frankrijk verschenen onlangs nog studies van Ménard,
Saint-Morand, Hégar, e.a.

Een wetenschappelijke methode voor
de ontleding van het handschrift
Hier volgt een samenvatting van de methode die men tegenwoordig aanwendt voor de verklaring van het handschrift. In
dit eerste gedeelte worden alleen de voornaamste duurzame
eigenschappen van het handschrift besproken. Klaarheidshalve hebben wij alle teekenen gegroepeerd rond enkele van
hun voornaamste aanduidingen.
1. Verhouding van geest en gevoel. 2. Activiteit en wilskracht. 3. Zelfbeheersching en ongebondenheid. 4. Egoïsme
en altruïsme. 5. Verbeelding. 6. Enkele eigenaardigheden van
het karakter.
(5) Cfr. De Bruyne. Inleiding tot de wijsbegeerte, p. 134 : Men heeft het
noodig geacht een nieuwe wetenschap te stichten, gewijd aan de studie van den
mensch in al de grondigste uitdrukkingen van zijn bijzondere eenheid (lichaam
en bewustzijn) : de karakterkunde. (Klages, e.a.)
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Het spreekt vanzelf dat deze groepen soms onvermijdelijk
over elkaar heengrijpen bij het interpreteeren der teekens. De
welwillendheid van den lezer zal dit verontschuldigen.
Na het onderzoek van het handschrift volgt een voorbeeld
van karakterschets op grond van de gevonden eigenschappen.
1. Wanneer men enkele handschriften naast elkaar houdt
valt het op, dat in het eene dezelfde letters steeds dezelfden
vorm aannemen, de verhouding tusschen de letters onderling
regelmatig blijft, en de richting van het geschrift niet verandert (zie fig. 1).
In een ander handschrift (fig. 2) wisselt de vorming van
dezelfde letters voortdurend af, ook de verhouding tusschen
de verschillende letters ondergaat meermaals verandering, de
richting van het geschrift slaat dikwijls om.
Het eerste handschrift is regelmatig, het tom- eede onregelmatig.
Regelmatigheid ontstaat in het handschrift wanneer de wil
sterker is dan de aandoeningen (6) ; onregelmatigheid, wanneer de aandoeningen sterker zijn. Dit wil echter niet veel
zeggen : men kan een zwakken wil bezitten, die nog zwakkere
aandoeningen overwint; men kan ook een sterken wil bezitten,
maar nog sterkere aandoeningen kunnen de bovenhand
hebben.
Wij moeten dus trachten de sterkte van het innerlijk
leven (7) te bepalen zonder beroep te doen op dit eerste criterium van regelmatigheid en onregelmatigheid. Het leven,
zegt Klages, uit zich door den rhythmus. Immers Rhythmus
ist die Urerscheinung des Lebens » (8). Uitdrukking van het
leven is de Rhythmus, uitdrukking van den Geest het terug(6) Ten bewijze : De mensch streeft naar ordening, hij organiseert zijne omgeving. De natuur daarentegen mist de ordening, die regelmatigheid zou brengen
in de détails (beschouw de bladeren van een boom, beschouw de boomen onderling). De ordening die de mensch in zijne omgeving invoert, vloeit dus niet voort
uit zijn natuurlijke neigingen, maar uit zijn geest (verstand en willen). Zie Klages, Handschrift und Charakter, p. 14.
(7) Wij nemen hier de terminologie over van Klages, die een diep onderscheid
ziet tusschen Leven en Geest, of tusschen aandoeningen en verstand en willen.
(8) De bewegingen der natuur zijn hoofdzakelijk rhythmisch. De ellipsenbanen der sterren, de tijen en getijden, de afwisseling van dagen en nachten, enz.
Maar vooral rhythmisch is de gelijkenis, die er bestaat tusschen de linker- en
rechterzijde van een blad, tusschen de jonge eik en de oude, tusschen het kind
en zijn ouders. Klages. Ib., p. 37.
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dringen van den Rhythmus door de regelende kracht van wet
en voorschrift (9).
Hoe natuurlijker, persoonlijker en oorspronkelijker een
handschrift is, des te dichter staat het bij « die Urerscheinung
des Lebens », en des te minder heeft de Geest de levende aandrift kunnen dooden. De Rhythmus vertoont zich dus in het
handschrift door natuurlijkheid, persoonlijkheid en oorspronkelijkheid, wanneer namelijk de van ouds voorgeschreven
vormen « doorvoeld » zijn. Hieraan kunnen wij dus de sterkte
van het innerlijk leven meten.
Om te onderzoeken of een geschrift al dan niet oorspronkelijk is, moet men dit nagaan in liet handschrift, in zijn geheel
beschouwd, en in elk der kleinere trekken.
Men kan ook den rhythums van een handschrift meten door
den al of niet rhythmischen bouw van het geschrift zelf. Deze
onderkent men aan de rhythmische letterverdeeling, waardoor
de vlakken, ingenomen tusschen de deelen van een zelfde letterti ten opzichte van de vlakken tusschen woorden en regels,
optisch tot werking komen (10).
Gaan we nu in de voorbeelden na welke handschriften het
krachtigste innerlijk leven verraden.
Handschr. II is zeer oorspronkelijk (schrijver volgt b. v.
niet de op het papier getrokken lijnen. Zie ook b.v. den bouw
der w.), het is natuurlijk (zie de v. en h. van « verlichte »: de
verbinding tusschen de letters is niet gezocht) , en persoonlijk
(zie de boog der beginletters). De bouw van het geschrift is
niet zeer rhythmisch, maar toch wordt hij niet afgebroken als
in fig. V. Wij mogen hier dus besluiten tot levensrijkdom en
sterke aandriften, die, zooals wij hoogex zagen, den wil beheerschen. In Handschr. I zijn de kenmerken van den rhythmus veel minder sterk. Het geschrift zelf is rhytmischer gebouwd. De aandoeningen zijn dus bij den schrijver minder
sterk.
De rhythmische bouw van het geschrift, op zichzelf beschouwd, kan ons verder nog een karaktertrek van den schrijv er aantoonen. Wanneer hij, zooals wij hierboven beschreven,
( 9) Klages. Ib. p. 38.
(10) Zie Hégar. La graphologie par le trait. Paris, 1937. Behandelt de heel.
dende zijde van het geschrift.
.
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in een handschrift verschijnt (beschouw in fig. III de vlakken
tusschen de letters, de woorden, de regels. Zie vooral het woord
goed », het is als geheeld : samengetrokken rond enkele vlakken, die ten opzichte van de andere weer een gesloten eenheid
vormen) , en zijn verloop niet gebroken wordt door te lange
letters die de verhouding tusschen de vlakken schenden (zie
fig. V) , getuigt hij van gelijkmoedigheid en harmonie.
Fig. V mist hem totaal ; in fig. IV wordt hij afgebroken door
te lange letters. Deze laatste twee handschriften getuigen van
groote vatbaarheid voor aandoeningen, ontvankelijkheid en
prikkelbaarheid.
Een ander kenmerk van het gevoel verstrekt ons de experimenteele graphologie : de buiging van het geschrift. Immers:
tout ce qui excite notre bienveillance détermine chez nous
un mouvement d'inclination vers l'étre sympathique » (11).
Een naar rechts gebogen geschrift (fig. IV) wijst op overheersching van het gevoel ; steilschrift (fig. I) vloeit voort uit het
overheerschen van het verstand ; overbuiging naar links is een
toeken van zelfoverwinning en zelfverloochening, soms ook
van gedwongenheid.
Proefondervindelijk werd ook de beteekenis van verbonden
en onverbonden geschrift vastgelegd. Een verbonden geschrift
wijst op verbonden gedachten, soms op gedachtenarmoede; een
onverbonden geschrift (b.v. het naast elkaar plaatsen der letters zonder verbinding) (zie fig. I) op gedachtenrijkdom,
naast gemis aan logisch denken.
2. Wij kunnen dus uit het handschrift reeds de voornaamste eigenschappen van het karakter afleiden : overheerschen
van den Geest of van het gevoel, hun sterkte, gelijkmoedigheid
of prikkelbaarheid. Bovendien vonden wij een criterium voor
het herkennen van levensrijkdom of levensarmoede, dat ons
verder nog dienstbaar zal zijn.
Om activiteit en energie in het handschrift te herkennen,
bezitten wij eenvoudige teekenen, doch voor de interpretatie
moeten wij telkens rekening houden met den graad der innerlijke levendigheid. Wanneer deze teekens ons bovendien iets
(11) Crépieux-Jamin. L'écriture et le caractère, p. 71.
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leeren kennen van het gevoel van den schrijver, maken wij
hiervan melding.
Een eerste teeken van activiteit is de snelheid van het geschrift. Snelheid brengt natuurlijk met zich mede : groeiende
buiging van het geschrift naar rechts (zie fig. II : « evenals »),
kommavormige, vooruitloopende punten bovenaan de letters,
breeder worden van den linkschen rand (12). Traagheid (zie
fig. I) wordt gekenmerkt door gelijkblijvende buiging, regelmatige punten bovenaan, loodrechten linkschen rand.
Wanneer wij snelheid aantreffen in een handschrift dat de
kenmerken van den rhythmus — en dus van de innerlijke
levendigheid — bezit (Hands. II) mogen wij besluiten tot activiteit en bedrijvigheid, tevens tot levendigheid der aandriften
en beweeglijkheid van het gevoel. Mist het handschrift echter
den rhythmus, dan is snelheid het teeken van onrust en haast,
van opgewondenheid en onstandvastigheid. Traagheid, in
handschriften die getuigen van innerlijke levendigheid ( ±
Hands. 1) vloeit voort uit rust en bezonnenheid en uit gelijkmoedigheid ; in handschriften, die innerlijke levendigheid
missen, spruit zij voort uit wilszwakte en apathie.
Een tweede kenmerk der activiteit is de grootte. Het «pathos» immers streeft steeds naar het grootsche en groote.
Pathos van het willen beteekent groote activiteit, maar kan
ook vervallen tot vluchtigheid. Pathos van het gevoel heet
begeesteringsvermogen, enthusiasine, maar kan ook met zich
brengen een gemis aan werkelijkheidszin. Pathos van het zelfbewustzijn uit zich in fierheid en waardigheid maar kan ook
leiden tot verwaandheid en laatdunkendheid.
Daar wij hooger bij Handschr. III besloten hebben tot gelijkmoedigheid (rhythmische structuur), kunnen wij hier niet
spreken van vluchtigheid, gemis aan werkelijkheidszin of verwaandheid, die, zooals wij verder zullen zien, zich scherper
vertoont in overbodige versierselen. Gezien den opvallenden
rhythmischen bouw van het geschrift mogen wij hier veeleer
besluiten tot groote activiteit, ondernemingsgeest en klaarziendheid ; verder tot gevoelsdiepte en begeesteringsvermogen,
en, wat het zelfbewustzijn betreft, tot voornaamheid, grootmoedigheid en ernst. Handschrift IV bezit — zooals wij zagen
(12) Men lette wel op deze trekken niet afzonderlijk te interpreteeren.
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— niet de teekenen van den rhythmus, noch de rhythmische
geleding van het geschrift ; wij mogen dus besluiten tot gemis
aan concentratievermogen, tot vluchtigheid en misschien gewetenloosheid, verder tot hoogmoed en grootspraak. De aan dit
laatste handschrift tegenovergestelde fig. I getuigt van werkelijkheidszin en bezonnenheid, van plichtsgevoel en concentratievermogen, maar misschien ook van enghartigheid en zelfgenoegzaamheid.
Een bijkenmerk der activiteit, ons door de experimenteele
graphologie verstrekt, is het stijgen der regels.
Energie herkent men in het handschrift aan den druk (13).
in regelmatige handschriften geeft hij te kennen: wilskracht
en zelfbeheersching, weerstandskracht; in onregelmatige : impulsiviteit en strijdbaarheid.
Zoo getuigt het regelmatige handschrift IV van wilskracht
en ijver. Zelfbeheersching mogen we niet aannemen, gezien
het hooger opgemerkte gemis aan concentratievermogen. Drukloosheid als in handschr. II getuigt van beweeglijkheid, naast
wilszwakte.
3. Nu wij reeds de sterkte van Geest en gevoel, van activiteit
en wilskracht uit het handschrift hebben afgeleid, zal het niet
moeilijk meer zijn te onderscheiden welk karakter zelfbeheer
sching, en welk karakter ongebondenheid bezit.
in handschrift I merkten wij op : steilheid, langzaamheid,
kleinheid en een niet te veronachtzamen druk. Zoovele teekenen van gebondenheid : nimmer zich te laten gaan. Dit pleit
dus voor zelfbeheersching. Handschr. II bezit de tegenovergestelde eigenschappen, behalve de grootte. Klaarblijkelijk
hebben wij hier dus te doen met een karakter dat aan de zijde
der ongebondenheid staat.
Voor handschriften die hieraangaande minder zekerheid
bieden, vinden wij een aanwijzing van zelfbeheersching in de
engte van het geschrift. Engte erkent men aan korte verbindingen tusschen de letters, breedheid aan lange verbindingen.
Breedheid spruit voort uit de sterkte van de doelvoorstelling,
waardoor de bewegingen van de schrijvende hand vlug en
(13) Men verwarre « druk » niet met « dikte ». Druk beteekent niet noodzakelijk: vette letters. Men herkent hem aan het verschil van dikte tusschen omhoogloopende en terugkeerende trekken.
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breed vooruitgaan. Aldus is zij een teeken van ijver. Zij kan
echter ook voortvloeien uit onbezonnenheid, wanneer men
namelijk geen rekening houdt met gebeurlijke hindernissen in
het schrijfveld. In dit geval is zij een teeken van ongebondenheid. Om te onderscheiden welke dezer twee beteekenissen
men aan de breedheid moet toeschrijven, beschouwe men de
vroeger gevonden eigenschappen van het karakter.
Zoo getuigt de breedheid van handschr. III, waarin wij bij
het bespreken der grootte reeds activiteit opmerkten, van ijver,
zeker samengaande met dwangloosheid.
Engte in het handschrift vloeit voort uit de beperking en
binding van de doelvoorstelling, teeken van zelfbeheersching;
zij kan echter ook voortkomen uit kleinzieligheid, egoïsme en
wantrouwen, wanneer men namelijk een zekere vrees heeft
zijn krachten te verspillen of bang is zich openlijk te vertoonen.
Handschr. I vertoont dus weer een teeken van zelfbeheersching.
Het onderscheid tusschen breedheid en engte kan ons buiten
den graad van zelfbeheersching nog een aanwijzing geven van
egoïsme of altruïsme. Het is immers begrijpelijk dat de altruïst breedere bewegingen maakt dan de egoïst, die zoo weinig
mogelijk van zich weg laat gaan.
Een ander kenmerk van ongebondenheid is het dradenschrift (dradenschrift vertoont in geringe mate fig. II : noch
druk, noch dikte). De dradenschrijver wil niet kiezen tusschen
boog en hoek, die ook de geringste druk voortbrengt. Waarschijnlijk bezit hij dus veranderlijkheid en aanpassingsvermogen en soms karakterloosheid. Zoo staat hij aan de zijde der
ongebondenheid.
Op weerstandskracht wijst verder nog de verbinding der
letters door hoeken (14) (zie fig. IV, b.v. en »). Voor de
boogverbinding moet men onderscheid maken tusschen bogen
bovenaan en bogen onderaan de kleine letters. Bogen bovenaan wijzen op geslotenheid; bogen onderaan (zie fig. 1) op
(14) Door het vormen van hoeken wordt de vlugheid van het geschrift gebroken. Dit beteekent dus een remming die bij den schrijver een onbewuste spanning veronderstelt, die op weerstandskracht wijst. Aldus is hoekverbinding ook
soms een teeken van hardheid. Zie Klages. Geciteerd werk, p. 88.
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een behoefte aan bemiddeling van anderen (15). Dit beteekent welwillendheid, maar kan ook wijzen op onzelfstandigheid.
4. Het onderscheid tusschen bogen onderaan of bovenaan
de kleine letters leert ons verder nog iets. De handbeweging
die de bogen bovenaan vormt keert na de vorming van den
boog naar den schrijver terug ; hierin kan men een uiting vinden van egoïsmus. De beweging daarentegen die bogen onderaan de kleine letters vormt eindigt in een trek naar rechts, van
den schrijver weg; dit kan een teeken zijn van altruïsmus.
Indien wij nu een dergelijke links- of rechtsdraaiende beweging in het verder verloop van het handschrift terugvinden,
mogen wij deze eerste aanwijzing omzetten in een positief
besluit.
Zoo b.v. merken wij in fig. III bogen onderaan de kleine
letters, verder maakt schrijver geen enkele beweging naar zich
toe (waar hij zulk een beweging zou moeten maken als in ij
van « mijn » laat hij deze beweging onbewust weg) en hij accentueert de rechtsloopende trekken. Handschr. I toont ons
het tegenovergestelde: de bogen der g en ij b.v. loopen steeds
naar links, schrijver haalt ze naar zich toe. Fig. III toont ons
dus duidelijk het geschrift van een altruïst. Uit de bogen
onderaan in Handschr. I mogen wij niet het besluit trekken
dat schrijver altruïst is ; gezien de opvallende linksloopende
trekken in het verder verloop van het geschrift, mogen wij integendeel zeggen dat hij egocentrisch is.
5. Nu blijft alleen nog de verbeelding ter bespreking over.
Dat iemand rijke verbeelding bezit merken wij aan de grootte
van het geschrift. Dit teeken is echter niet absoluut. De experimenteele graphologie heeft aangetoond dat verbeeldingrijke
personen niet steeds een groot geschrift bezitten. Wij zagen
hooger dat ook de activiteit de grootte van het geschrift beïnvloedt. Daarom moeten wij voor het bepalen der verbeelding
naar een ander middel uitzien.
Dikte in het handschrift ( ± fig. III ) getuigt van een zinne(15) Bogen onderaan dienen niet alleen de verbinding, maar stellen ook de
verbinding aanschouwelijk en indrukwekkend voor. Ibid. p. 89.
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lijke vreugde bij liet aanschouwen (16). Hieruit volgt verbeelding, maar ook soms zinnelijkheid. Scherpte daarentegen
± fig. I) vloeit voort uit gedachtenscherpte, en gemis aan
aanschouwingsvermogen. Ook kan zij een aanwijzing zijn van
zelfbeheersching.
Een gevuld geschrift ( ± fig. III) — d.w.z. vorming der
letters zoodat de ruimten tusschen de letterdeelen gesloten en
één zijn — wijst op voorstellingsgave en levendige verbeelding. Een mager geschrift (zie fig. I, b.v. de bogen der 1, en
de geringe ruimte die zij insluiten) wijst op verstandssterkte
naast een gemis aan verbeelding.
Ook verrijking (zie fig. IV de B van « Beatrijs ») wijst op
fantasie en vormgevoel. Vereenvoudiging (zie fig. I: de lussen
der b) getuigt van doelmatigheidszin, soms van innerlijke
koelheid.
6. Uit de teekenen in het handschrift opgemerkt kan men
dus de voornaamste psychische eigenschappen van den schrijver afleiden.
Ook vele eigenaardige trekken van het karakter kan men
uit het geschrift opmaken : orde in denken en houding, aanpassingsvermogen, overwegen van geestelijke of materieele
neigingen, enz.
Orde in het handschrift (juiste plaatsing der punten, goede
regel- en randverdeeling, enz.) wijst op helderheid van geest
en orde in de houding.
Wanneer een handschrift in een beperkt schrigveld kleiner
is dan naar gewoonte, mogen we spreken van aanpassingsvermogen.
Wanneer in een handschrift de lussen der lange letters
bovenaan grooter zijn dan onderaan (zie fig. I: scoutskoppen)
mogen wij bij den schrijver aannemen een overwicht van geestelijk interesse (idealismus en enthusiasmus) ; wanneer de
lussen onderaan grooter zijn (fig. IV) een overwicht van materieele en practische neigingen.
Het zou te veel plaats vragen hier al deze bijzonderheden op
(16) Cfr. Hégar. Geciteerd werk. Le sens fondamental de l'écriture pateuse
est l'affirmation par le sentiment (affectivité) de ce qui se fait sentir comme
existant. L'ceil constate dans les degrés élevés d'empatement le résultat graphique:
le trait épaissi au dela des sillons de la plume et noircissant la surface. » P. 97.
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te sommen, die de experimenteele graphologie in zoo groot
aantal heeft opgemerkt; bovendien mag men uit geen dezer
een besluit trekken, dat niet met de hooger gevonden eigenschappen zou overeenstemmen. Moge bovenstaande volstaan
om een klaar inzicht te geven in de verklaringsmethode der
wetenschappelijke graphologie.
Op grond van de gevonden eigenschappen kan men reeds
een welomschreven karakterbeeld vormen. Hier volgt een
voorbeeld van zulk een karakterschets, nl. naar Hands. III.
Wat ons treft bij het beschouwen van dit geschrift is de
rythmische geleding. Bovendien vertoont het innerlijk leven
zich door voldoende persoonlijkheid (b.v. de vorming der begin-k) , sterkere oorspronkelijkheid (beelding en vele trekken)
en natuurlijkheid (ongedwongenheid). De sterkte van het innerlijk leven is dus zeer groot.
Het geschrift is eerder onregelmatig en naar rechts gebogen;
dit wijst op overheersching van het gevoel. De rhytmische
structuur verraadt gelijkmoedigheid, diepte, rust en harmonie.
Het overheerschen van het gevoel kan dus niet wijzen-op wilszwakte, waardoor het gevoel omslaan zou in prikkelbaarheid.
De wil ook is sterk ontwikkeld, doch zwakker dan het gevoel,
dat voornamelijk gemoedswarmte beteekent. Ook mogen wij
die gelijkmoedigheid niet opvatten in den zin van onverschilligheid; aan de onverbondenheid b.v. merken wij dat schrijver
beschikt over schiftingsvermogen, gedachtenrijkdom en initiatief ; aan de grootte merken wij activiteit en begeesteringsvermogen ; de breedte getuigt van ijver. Gelijkmoedigheid duidt
dus vooral op harmonie.
De langzaamheid wijst op rust en bezonnenheid, dus weer
op gelijkmoedigheid; het gevoel is daarom minder beweeglijk
maar standvastig en sterk. De grootte getuigt van activiteit,
maar daarom niet van wilskracht. Voor het gevoel vinden wij
hier gevoelsdiepte en geestdrift; voor het zelfbewustzijn:
voornaamheid, grootmoedigheid en ernst. De druk is gering
maar toch niet zwak genoeg om eenvoudig van wilszwakte te
spreken. De wil is voldoende ontwikkeld, maar is minder sterk
dan het gevoel. Daarom bezit schrijver niet de zelfbeheerscliing die voortvloeit uit de regelende kracht van den wil. Wij
zien dit besluit gestaafd door een ander kenmerk van dwang-
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loosheid : de bogen onderaan, en de breedheid van het geschrift. Beide laatste teekenen duiden ook op oprechtheid.
De breedheid, samen met de rechtsloopende bewegingen, getuigt verder nog van altruïsme, goedheid, welwillendheid en
sympathie. Van een levendige verbeelding spreekt het dik en
gevuld geschrift. Het eerste wijst bovendien op aanschouwingsen levensvreugde.
Samenvattend mogen wij zeggen : Handschr. III getuigt van
een rijk en zeer evenwichtig leven, waarin het gevoel nochtans
overheerscht. Dit gevoel is rijk en diep, en moet eerder begrepen worden in den zin van gemoedswarmte dan in dien van
vatbaarheid voor aandoeningen. Schrijver is natuurlijk en
dwangloon. Alle psychische functies zijn vrij sterk ontwikkeld.

Opwerpingen
Wij hebben het nuttig geoordeeld deze opwerpingen achteraan te plaatsen, omdat enkele van hen de graphologie voor
zeer groote moeilijkheden stellen, maar eens overwonnen, de
leefbaarheid van deze wetenschap des te sterker in het oog
doen vallen.
Een eerste opwerping is deze : zooals de gewone gebaren
dikwijls afhankelijk zijn van de stemming van het oogenblik,
zoo zijn ook de trekken in een geschrift afhankelijk van voorbijgaande gemoedsstemmingen.
Dit kan waar zijn, maar juist daarom zal men voor de ontleding het geschrift van den persoon op verschillende tijd.stippen vragen. Indien men de blijvende karaktereigenschappen wil kennen zal men alleen rekening houden met de
trekken die onveranderd zijn gebleven. Voor de andere dient
opgemerkt dat zij ook kunnen voortvloeien uit de verandering
van het karakter zelf, dat immers geen blijvende substantie is
maar zich steeds ontwikkelt. De opwerping blijft echter bestaan dat in het geschrift sommige trekken kunnen veranderen,
naargelang van de gemoedsstemmingen van den schrijver.
Maar ook dit komt de graphologie ten goede.
Heeft men eenmaal opgemerkt welke trekken in het geschrift veranderd zijn, dan kan men zeggen welke gemoedsstemming die verandering voortbracht. Zoo zijn b.v. de grooteen hoofdletters van handschr. V (afkomstig van een jong dichter) grooter en bovenaan langer dan gewoonlijk. Zooals wij
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hooger zagen is dit een teeken van geestdrift en verbeelding.
Laten wij die verbeelding verder nagaan.
Zie hoe de schrijver aan het einde van het woord « zongt »
in zijne verbeelding de klank van dat woord zwellen hoort,
zoodat ook de beweging der hand zoozeer groeit, dat de T
tenslotte stijgt tot boven de hoogte der hoofdletters. Zie de verbeelding stijgen in het bevestigende « Ja » waarin de schrijver
zijn vizioen hervat.
In die trekken der verbeelding is er echter meer dan het
louter volgen der inspiratie : er is iets overbodigsch in (b.v. het
streepje der T van « zingt », en de noodelooze krul der K van
« blanke »). Hieraan kan men merken dat schrijver teekenaar
is, en hij hier van de dingen een aanschouwelijke weergave
ziet.
Dat het gevoel zeer hevig is ziet men ook aan het buigen der
letters in « gij ». Gedreven door de beweging van het rhythme
vloeien de penbewegingen voort met de stuwkracht van een
rijk en ononderbroken gevoel.
Een andere opwerping is dat de schrijfbewegingen afhankelijk zouden zijn van uitwendige omstandi den (als pen
en papier) of van physische gevoelens. Het eerste zal men uit
den weg ruimen door normale omstandigheden te eischen ; het
tweede laat ons ook een blik werpen op de physische gesteldheid van den schrijver. Dat het geschrift hiervan afhankelijk
kan zijn valt niet te betwijfelen; met dit oriderzoek is men
echter nog niet ver gevorderd (17). Tevens zij opgemerkt dat
ook louter physische gevoelens een zekeren samenhang vertoonen met verschillende psychische functies.
De laatste en moeilijkste opwerping is deze: men kan zijn
geschrift veranderen naar willekeur. Dit is grootendeels waar,
en zou de graphologie onmogelijk maken, indien wij geen middelen hadden om de ingevoerde veranderingen van het oorspronkelijke te onderscheiden.
Wij laten hier na de sierschriften en de geschriftvervalschingen te onderzoeken; de eerste zijn bijna niet te ontleden, voor
de tweede heeft men beroep te doen op chemische en photo(17) Wij verwijzen hier naar Mor-and « Cours de graphologie », waarin hij
verschillende physische gevoelens opzoekt, waarvan men de symptomen in het
handschrift kan terugvinden.
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graphische ervaringen. Wij zullen slechts het blijvend veranderd geschrift beknopt bespreken.
Zooals bijna al onze handelingen er op gericht zijn opgemerkt te worden, zoo is dit ook, onbewust, het geval met onze
schrijfbewegingen. Daarom ook is het geschrift beeldend.
Aldus zal men sommige bijzonderheden in zijn geschrift verwerven, andere weglaten. Dit zou ons op een dwaalspoor kunnen brengen, indien wij geen middelen hadden om de verworvene van de grondtrekken te onderscheiden.
De trekken die het meest in het oog vallen zullen ook het
gemakkelijkst veranderd worden. Zoo de grootte, breedte en
buiging van het geschrift, de begin-, lange- en hoofdletters.
Wat men moeilijker verandert zijn de kleine- en eindletters,
de i-punten en dergelijke. Theorie en praktijk hebben geleerd
dat men gemakkelijker drukloosheid in druk verandert,
breedte in engte, buiging in steilheid, dan omgekeerd. Wat men
in het geheel niet kan verwerven zijn trekken die onafhankelijk zijn van den wil, als draadschrift, bogen onderaan, en
onregelmatigheid. Ook de verhoudingen tusschen letters,
woorden en regels zijn niet te veranderen.
. Daarnaast heeft men nog vin.gerwijzingén om een verworven
geschrift te herkennen, als regelmatigheid, engte, druk en,
onverbondenheid. Het verworven handschrift is dus niet alleen niet een hinderpaal voor de geschriftontleding, het kan
ons ook enkele aanduidingen over den schrijver geven: indien
de verworven trekken in harmonie zijn met de grondtrekken
wijzen zij op zelfbeheersching, ordeningsvermogen, overdenking vóór het handelen, en gekozen omgangsvormen. Indien
de verworven trekken met het overige niet harmonieeren, verraden zij bij den schrijver gezochtheid, effectbejag en ijdelheid.
Niettemin vergt het onderscheiden van verworven trekken
grondiger studie en ervaring. Men weze daarom voorzichtig
niet te oppervlakkig en symplistisch met het verklaren van
een handschrift om te springen. Men hoede zich ook de enkele
gegevens in dit opstel opgedaan, zonder verdere studie te willen toepassen. Hierdoor zou men de graphologie, die reeds
zoo dikwijls werd misbruikt, een allerslechtsten dienst bewijzen. Dit opstel wil alleen een vertoog zijn voor de leefbaarheid
van deze zeer jonge wetenschap.
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Voor diegenen die de graphologie verder willen bestudeeren
laten wij hier een lijst volgen der beste, ons over dit onderwerp bekende werken:
L. Klages : De zielkundige beteekenis van het handschrift.
Den Haag. Servire. (Degelijke inleiding tot de
studie van het handschrift.)
Handschrift und Charakter. Leipzig. Barth.
Graphologisches Lesebuch. Leipzig. Barth.
J. Schrijver : Leerboek der graphologie. Amsterdam. Kosmos.
(Vrije bewerking van Klages' Handschrift und
Charakter.)
B. Christiansen en E. Carnap : Nieuwere grondslagen der graphologie. Standaard-Boekhandel.
J. Crépieux-Jamin : L'écriture et le caractère. Paris. Alcan.
L'A B C de la graphologie. Paris. Alcan.
Traité pratique de graphologie. Paris. Flammarion.
H. Saint-Morand : Cours de graphologie. Paris. Vigot.
L. Ménard : L'écriture et le subconscient. Paris. Alcan.
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De Philosophie van het Mysterie
door M. DE TOLLENAERE S. J.
Met dien naam heeft men een gezonde philosophie nog niet
dikwijls bestempeld. Men schijnt inderdaad, althans in de laat
ste tijden, weinig eerbied te hebben voor een wijsgeer die in
zijn systeem mysteries integreert. In zulk buigen voor het mysterie ligt een bekentenis van zwakte, die lang reeds door het
rationalisme als minderwaardig geschandvlekt wordt. Met de
zekerheid, dat de rede soeverein over elk probleem moet zegevieren, hebben de aanhangers van deze levensopvatting — en
talrijker zijn ze dan ze het zelf vermoeden — langs alle stellingen, zoowel in wijsbegeerte als in empirische psychologie en
positieve wetenschappen, de overwinning voor de rede willen
behalen. Deze moest in staat zijn, alle vragen, en niet in.
't minst de groote levensproblemen zoo te ontcijferen, te ontleden, dat geen partikeltje onaangeroerd meer zou blijven.
Maar daarom is de inslag van het mysterie in ons leven te
sterk; de snelle, gevaarlijke ontwikkeling van het agnosticisme
en het scepticisme toont maar al te duidelijk aan hoe de
mensch willens nillens genoodzaakt is een houding tegenover
het mysterie aan te nemen, zij het dan een totaal verkeerde.
Dat mysterie is één probleem, alomvattend, hoewel het zich
kan voordoen onder verschillende aspecten, naargelang den
weg dien de wijsgeer volgt ; als het onze aandacht vraagt, gaat
het weleens gepaard met het beangstigend gevoel dat Verschaeve deed uitroepen : « Knapen werpen keiën in den grond
der waterputten, in de spleten der bergkloven, in den schoot
der afgronden... keien mogen in de diepte liggen ; doch waarom
liggen zij, die zoo gevoelig zijn, die zoo klagen en zoo sidderen,
hier geworpen in den afgrond der afgronden van het bestaan ? ( 1) — Gevoel dat kan uitgroeien tot ontevredenheid,
de gewone ondankbaarheid van wie een weldaad niet begrijpt:
Als wij gemaakt zijn om elkaar te begrijpen, en om God te aanbidden, waarom dan oorlogen zaaien, het zedelijk kwaad laten
voortwoekeren...?
(1) Zeesymphonieën. Avonddroom.
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Wanneer we de vele levensopvattingen beschouwen, de
kleinere geschillen op zij latend en alleen aandacht gevend
aan dieper getrokken lijnen, lijkt het wel, dat zij allen, met
sterken terugslag op het leven, den oorsprong van hun verschil
vinden in de houding tegenover liet mysterie. We hebben
reeds vernoemd : Rationalisme, Sceptisme, Agnosticisme en
Theisme ; de overige zullen wel zonder veel moeite tot deze
te herleiden zijn. Hierbij onderscheiden we ook dadelijk, dat
de houding waarop de kristene levensbeschouwing steunt, er
eene is van bewuste gelatenheid en vrije onderwerping. Onderwerping, die juist omdat ze onderwerping is, beteekent dat we
in het ons overheerschend mysterie, niet een « het » maar
« Iemand » zien. Daardoor houdt de kristen wijsgeer en die
met hem denkt, zich ver van de verwaandheid der rationalisten verwijderd, maar vervalt daarom niet in de ontmoediging
of het wantrouwen van agnostici of sceptici. Onderwerping is
hier bewust en vrij aannemen van het mysterie; daarom juist
mogen we gerust, de kristene levensopvatting een philosophie
van het mysterie noemen. Ze durft uit te gaan van een antinomie, van deze nl. dat onze rede, hoewel ze dit zelf niet begrijpt, ons beperkt reëele wezen vereenzelvigt met het intelligible, en daardoor vasthecht aan het onbeperkte zijn. Hierin
hebben de groote thesissen van de ontologie hun grondslag : de
analogie, de graden van het zijn, de transcendentalia, enz. Op
die antinomie durft onze metaphysica heel haar systeem te
bouwen. Doorzichtelijk is dat vertrekpunt niet, maar verwerpen kunnen we het nog minder, omdat het feit bestaat en zich
opdringt. Trouwens, wat we hier ondoorzichtelijk noemen, is
geen muur van duisterheid, waartegen onze geest zich te pletter moet loopen, maar zoo helder een bron van licht, dat onze
zwakke oogen er niet tegen bestand zijn. Om dat licht op te
vangen hebben we een diaphragma noodig ; als we dit maar
weten aan te passen en te regelen, dan kunnen we in elke
afstraling een wereld van schakeeringen en kleuren ontdekken, dan kan voor ons opengaan een weelde van heerlijke vergezichten. Honderde generaties van kristene denkers hebben
dit vóór ons gedaan; en laat het ons niet verwonderen dat ze
telkens naar nieuwe beelden zochten om de overheerlijke
waarheid van het mysterie, waarnaar alle andere convergeeren, de Schepping, onder woorden te brengen.
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Te beginnen met het simpele Bijbelverhaal, waar God in
zijn rijken welvoorzienen tuin, met eigen handen den mensch
maakt. De eenvoud van dit verhaal is voor velen een steen des
aanstoots, en toch brengt precies die eenvoud ons het dichtst
bij de verhevenheid van het mysterie : nergens vinden we zoo
sprekend in één trek, den Schepper geteekend als een goeden
Vader, en tevens als een strengen, alwetenden Meester.
Omdat echter in een verhaal alles in het verleden gebeurt
en daarom zoo ver van ons verwijderd schijnt, dacht het participatiesysteem van de neoplatonici en van Augustinus tal van
vergelijkingen uit, waarin we konden zien hoe ook nu ons
diepste wezen de ,,afstraling is van Gods heerlijkheid. God is
daar de Kunstenaar en wij, zijn kunstwerk, dragen voor altijd
het teeken van zijn boetseerende hand dragen de trekken
van den Meester zelf omdat we zijn gedachten zijn. Of nog:
schepsels zijn Gods stralen, die des te inniger deelhebben aan
zijn natuur, dat ze Hem dichter benaderen die het Midden is
van' alles.
De afhankelijkheid van den Schepper, een ander aspect van
dezelfde waarheid, doet de H. Thomas van Aquino ons scherp
aanvoelen. Ons leven is als het licht van de Zon: staan wij in
dat licht, dan zijn we zelf ook licht; maar verdwijnt de zon,
dan vervallen ook wij en al wat ons omringt, onmiddellijk in
volslagen duisternis. Zonder een tikje overdrijving, — integendeel! — mag St Thomas hetzelfde zeggen van Gods werking in
ons, die ons eigen bestaan uitmaakt. Wat zou er geworden van
uw gedachte, als gij zelf er niet waart om te denken? En wat,
zijn wij anders dan gedachten van Hem die ons voortbrengt
en daarom in ons en door ons denken blijft?
Al deze voorstellingen zijn niets meer dan een ontrouwe
weergave van de werkelijkheid in speculo et aenigmate ; zij
die ze vonden waren voorzeker de eerste om daarvan overtuigd
te zijn .Trouwens belichten ze slechts één zijde van het mysterie ,de vraag vanwaar we komen. Maar toch zijn daar symbolen vervat die ons in blije aanbidding op de knieën werpen;
die ons beletten, ongedurig te worden omdat veel ons ontsnapt,
die ons ten slotte dikwijls in onderwerping leeren zwijgen,
waar wij zelf of anderen ons kwellen met problemen als dat
van het ongelijk, van den oorlog, van de ellende der zonde.
Want hier voelen we pijnlijk en beangstigend onze onwetend-
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Beid, ofschoon voor ieder van ons afzonderlijk zoowel als voor
elke generatie, die vraag moet oprijzen. Hier weer groeit het
antwoord niet uit een streng aaneengesloten redeneering, maar
uit onze houding: bewuste vrije onderwerping; houding die
de rechte is omdat zij alleen bevredigend werkt. Dit is waar in
het leven ; het blijft ook waar in een meer wetenschappelijk
beschouwen van de levensvragen. Wie de waarheid niet aanneemt en wel als een transcendent — te doorgronden — mysterie, zal geen onderzoek op dit gebied met een totaal bevredigend besluit kunnen eindigen ; houdt hij eraan rationalist te
blijven, dan zal hij ofwel de consequentie van zijn denken
in de war sturen, ofwel in het scepticisme belanden, feitelijk
dus altijd vervallen in tegenspraak met zichzelf, wat zeker
geen bevrediging schenkt. Ongetwijfeld schijnt vooral bij een
wetenschappelijk geschoolde geest, zulk een abdicatie van de
rede onzinnig: zou de wil dan alleen het ware moeten vinden?
Men houdt aan den blinddoek van het rationalisme, wil het
verschil niet vermoeden tusschen een mysterie, waarover het
hier gaat, en een probleem waarop men gewoon was zijn geest
te scherpen. Een wetenschappelijk probleem is ingewikkeld:
de knoop van samengeloopen gegevens maken het duister ; een
voldoend uitgeruste rede zal door analyse, door ontwikkeling
het geheel weer in zijn licht kunnen stellen. Doch er zijn niet
alleen problemen ; daar zijn ook mysteries, ondoorgrondbaar,
onze rede te machtig door overmaat van licht; boven haar verlieven omdat ze geheel onzen persoon beheerschen ; waarnaar
we alleen schouwen kunnen in onmacht en bewondering, maar
die we niet ontplooien kunnen en uitdrukken in onze termen
of figuren. In een probleem kan onze rede belang stellen; door
het mysterie wordt niet enkel onze rede, maar heel ons wezen
gevat en geprangd. Hier is geen spraak van begrijpen, maar
van beantwoorden met al wat we zijn en al wat we bezitten
aan kennis en liefde, onbevangen, in volledige zelfovergave
omdat alles gevraagd wordt; ziedaar de houding tegenover het
mysterie waarop éénheid in ons wezen, dat is : vrede, volgen
zal.
Het hoeft ons dus niet te verwonderen, dat vele geesten
deze waarheid verwerpen, hoewel die even streng kan en moet
bewezen worden, als een stelling van Meetkunde. Een dubbele
moeilijkheid belet immers de overeenkomst van opvatting, die
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in zuivere wetenschappen zoo gemakkelijk te bereiken is. De
abstracte termen waarover we beschikken, die wel volstaan
om een figuur of een grootheid voor te stellen, roepen niet
noodzakelijk éénzelfde beleving op. Hoe zouden we in één
term weergeven, wat zich nog altijd groeiend en ontwikkelend
in ons openbaart? En ten tweede, speelde de wil een kleine
rol in den opbouw van een wiskundig theorema, omdat zijn
belangen niet erg op het spel stonden, hier is aannemen leven,
vaak offeren ; wonder zou het zijn als de wil hier zonder invloed bleef.
Wel is het waar, dat om de vrijheid van den wil te erkennen,
we die vrijheid zelf moeten gebruiken ; laat een rationalist
daarom glimlachen ; potsierlijker is het wellicht, diezelfde vrijheid aan te wenden om ze te loochenen. Ook zij zetelt in het
diepste centrum van ohs wezen, waar verstand en wil één geworden, met de éénheid van het leven samenvloeien; waar we,
zooals Bergson het meesterlijk heeft aangetoond, vrij van
materieele versnippering en verstrooiing, een daad stellen, die
geheel de onze is, waarin geheel onze persoonlijkheid opgaat
en uitgedrukt wordt. Iedere daad vraagt aldus opnieuw onze
toewijding, onze liefde die dikwijls offer zijn zal ; iedere daad
kan ons aldus ook verrijken, omdat die liefde en de daad zelf
van ons zijn. Zoodat we, in de schepping, het voorrecht hebben aan eigen groei en eigen opbouw mee te werken. Om dat
voorrecht te beseffen, om in de vrijheid te gelooven! » zal
een ingewikkelde argumentatie weinig helpen, maar moeten
we ondervinden wat het is : terugschrikken voor een offer, en
dan zichzelf heel en al geven; hier toont zich de echte vrijheid, en niet in een twijfel voor twee gelijkwaardige besluiten,
zooals ook de ezel van Buridan kon ondervinden. Liever dan
naar de afkomst van de verbruikte energie, of naar voorafgaande oorzaken te zoeken, zullen we hier toezien in stilte,
hoe grootsch en onvatbaar een mysterie we daar zelf verwezenlijken.
Er zijn ook oogenblikken, dat we een vlinder benijden,
omdat hij niet vrij is, dat we de weelde van de vrijheid op ons
voelen wegen. Is dat geen afschrikken voor het offer? En hebben we den stap naar het offer niet lastiger gemaakt omdat we
vroeger onze vrijheid verkeerd hebben gebruikt, omdat we
onszelf eens hebben verkracht door een weigering van zelf-
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overgave? Hier ligt misschien de sleutel van het lijdensprobleem ,dat gaandeweg verder van zijn oplossing afraakt, naar
gelang de persoon door verkeerde determinatie van zichzelf,
door zonde dus, zich verder van de helling laat neersleuren,
en den top der volmaaktheid, waarnaar zijn wezen blijft uitzien, altijd hooger en minder bereikbaar weet. Ondraaglijk
worden dan de gevergde offers, scherper dringt dan door de
physische pijn van tegenstrijdigheid en innerlijke verscheuring. Omdat men zich aan het schoone der vrijheid « vergrepen » heeft, wordt ze smeur en schaamte. De hoogste vrijheid
toont zich wel in de meest volledige wegschenking : is de bron
van alle vrijheid God, niet heel en al Liefde ? Caritas est.
Daarom waren de Godmensch en zijn Moeder, die niet konden
zondigen, toch vrijer dan andere stervelingen. Bij ons gaat de
vrijheid gepaard met strijd, want het determinisme van onze
stoffelijkheid is een rem; aan die inertie toegeven is juist zijn
vrijheid verkrachten.
Veel werd, in den loop van de geschiedenis, over het wondere van ons leven, over de Schepping en het lijdensprobleem,
geredetwist, en niet zonder reden; doch hoe scherp men ook
argumenteerde, kwam men tot de meest uiteenloopende besluiten; is het een reden om bij die zwakheid en het gevaar
voor onze onoprechtheid het hoofd neer te leggen? We zouden
niet kunnen, de menschheid moet zoeken. Vooreerst kan men
aan de eischen van de rede voldoen, als men er in slaagt een
systeem op te bouwen, dat op de grootst mogelijke eenheid
steunen kan waar de vragen tegen elkander aanleunen, en met
elkander verbonden zijn. Doch dan blijft nog een diepere eenheid vereischt, de vrede met onszelf, de overeenkomst met ons
leven, dat de rede beheerscht en daarom mysterie beteekent:
van deze eenheid zal afhangen, of onze rationeele poging
waarde heeft, of verworpen moet worden. Misschien moeten
we het onze bijdragen om het stuur in deze richting om te
slaan ; de menschheid heeft lang genoeg aan de oppervlakte
gedacht; ze moest ook leeren peilen, in de diepte ; leeren stijgen, zooals Verschaeve het zei : Stijgen, altijd hooger, en daar
waar de krachten begeven, nog voort rijzen, naar Hem, qui
altitudines montium ipse conspicit.
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Over een merkwaardig ascetisch boek
door L. MOEREELS S. J.

Katholieke Ascese » is de vertaling van 'n duitsch boek
getiteld Christliche Askese », met als ondertitel Eine Besinnung auf christliche Existenz im modernen Lebensraum »
(Pustet, Regensburg, 1936).
Laat ik maar oprecht zeggen, dat de grootste verdienste van
den vertaler van dit Lebensbuch » blijkt te zijn, dat hij belangstellenden naar de oorspronkelijke duitsche uitgave doet
grijpen, om daar de opheldering van menige onduidelijke bladzijde te zoeken en soms ook te vinden.
Wie op de klank van den titel der nederlandsche vertaling
afgaat, en het boek (zonder het m.i, onontbeerlijke, aard en
beteekenis van het behandelde onderwerp scherp afbakenende
— vooral streng beperkende — Vorwort » van Hengstenberg zelf) ongewaarschuwd, onbevooroordeeld en ontvankelijk begint te lezen, kan niet anders dan na een eerste sympathiek gevoel een indruk van teleurstelling ondervinden bij de
verwarde, vreemde, duistere beweringen, die den gewonen
lezer van ascetische » lectuur totaal in de war brengen
moeten, en ook den katholieken theoloog niet zoo dadelijk in
hun samenhang en naar hun werkelijke waarde te verwerken
schijnen.
En toch verdient H. zulke strenge kritiek geenszins. Niet
alleen sprankelt zijn studie van vele heerlijke en gezonde opvattingen, maar in haar geheel is zij gedachtenwekkend, en in
staat om de leer der christelijke volmaaktheid (althans de door
schrijver uitsluitend bedoelde, natuurlijke vooropstellingen
der ascese) niet slechts in een modern kleed te steken, maar
ook reëeler van het concrete leven uit te beschouwen. Alleen
moet men volstrekt gewaarschuwd zijn over het standpunt van
den schrijver, zooals deze uitdrukkelijk verklaart in de in
) Dr Hans Eduard Hengstenberg : « Katholieke Ascese ». Vertaald en bewerkt door L. J. H. Wolf, Pr. Uitgegeven bij N. V. Paul Brand's Uitg. Bedrijf,
Hilversum, 1938.
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't nederlandsch overgeslagen voorrede : «Men gelieve dan ook
van dit standpunt uit deze studie te beoordeelen ».
Welk is dit standpunt?
'n Paar zinnen uit de Voorrede (duitsche uitgave). «De titel
van dit boek « Christliche Askese » kan wellicht aanmatigend
voorkomen. Men legge er echter niet meer in dan hij zelf zegt:
er is sprake van christelijke ascese. Dat wil niet zeggen, dat er
een volledige ascetiek wordt aangeboden. Het gaat om de bezinning over liet christelijk bestaan in het kader van het
moderne leven... Wij spreken hier op de eerste plaats over de
natuurlijke voorwaarden der ascese, zooals die voor eiken
christen in zijn eigen beroep door het leven zelf gevorderd
worden. Als men het van het standpunt der indeeling van ons
weten beschouwt, dan is dit boek allereerst ontstaan uit een
wijsgeerige beschouwing. Het behandelt een soortgelijke opgave als de existentieele philosophie, die de levende existentie
ophelderen wil... Wij wagen ons dus niet op het gebied der
theologie : deze zal veeleer onze leidsvrouwe zijn. Wij wenschen niets anders dan, in den goeden ouden zin, bijstand te
verleenen, 'n «voorhulp» te schenken aan het geloof (praeambula fidei) : door overweging van het verstand, of liever door
levende zelfbezinning de geloofswaarheden nader tot ons
natuurlijk denken te brengen en ze daarin te laten wortel
schieten (2). Ik wil derhalve voornamelijk, uitgaande van de
aanschouwelijke, phenomenologische beschrijving, de menschelijk-psychologische grondslagen der ascese mededeelen. »
De bovennatuurlijke gaven Gods worden, het spreekt van
zelf, steeds verondersteld, en de schrijver staat onverholen
op het standpunt, dat hij « als leek de waarheden en kennissen
uit het geloof als een geheiligd en ons geschonken bezit mag
benuttigen voor het verkrijgen van nieuwe inzichten in het
leven ». In dat opzicht kan de christen maar bijwinnen door
een meer ééne, meer totalitaire beschouwing, waarin gelooven
en weten, al zijn ze streng verscheiden, toch tot een eenheid
( niet identiteit) en harmonie moeten komen.
Van dit zeer bepaalde en beperkende standpunt uit kunnen
wij deze studie waardeeren. Zij is niet bedoeld voor vaklui :
(2) Natuurlijk zal de theoloog deze en meer dergelijke beweringen cum grano
nalis en het noodige correctief over afstand, onderscheid en verband van natuurgenade willen verstaan.
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daarom werd wetenschappelijk apparaat achterwege gelaten
(al zullen de verklarende noten achter in de duitsche uitgave,
menigen twijfel oplossen, en bij sommige ongewone en paradoxale beweringen geruststellend werken). Maar schr. meent
dat ongeveer alle lezers zijn betoog zullen kunnen volgen, als
ze ten minste al ooit over hun godsdienstig bestaan hebben
nagedacht.
* *
In hoofdzaak krijgen wij dit dubbel middelpunt : het offer
en de zonde.
« Door het offer moet de mensch de zonde overwinnen. In
het offer is ons het geneesmiddel gegeven om de omwenteling,
welke de zonde in ons teweegbracht, weer ongedaan te maken»
(1). 5 ).
Offer is « alles wat voortvloeit uit vrijwillige onderwerping
aan Gods heiligen Wil; offeren is de eenige juiste houding van
het schepsel ten opzichte van den Schepper ». (ib.)
Zonde gaat recht tegen het offer in. « De concrete zondige
handeling is de bezegeling van een inwendig procédé, dat te
voren heeft plaats gehad in den mensch, nl. het zich los-maken
uit de offerhouding en offermentaliteit jegens God » (p. 7).
« Maar het offer is sterker dan de zonde... In Christus is
voor het eerst na den zondeval weer een zuivere en oorspronkelijke offerverhouding van schepsel tegenover God verwerkelijkt. » (p. 8)
Christus' offer is het zuivere offer. 's Menschen offer is een
zuiveringsoffer, d.w.z. 'n ascetisch offer, waarvan het hoogtepunt is « het berouw, de innerlijke omkeer, het afzien van,
autonomie waar we geen recht op hebben, van de eigendunkelijke dienstweigering aan God, welke ten slotte de zonde uitmaakt ». (p. 11)
Christus' offer is dan ook het offer van de Kerk, de H. Mis.
Door onze inlijving in Christus' Mystiek Lichaam worden wij
deelgenooten aan dat zuivere offer van Christus. Maar evenals Christus wel de erfzonde overwon, doch elk onzer zich met
Gods genade die overwinning eigen moet maken, zoo moeten
wij ook onze werken door het zuiveringsoffer aansluiten bij
het zuivere offer van Christus. Ascese zal dan eigenlijk al datgene zijn, wat in ons de belemmeringen van de algeheele
offerstemming wegneemt.
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Het eerste boek handelt over den « oorsprong van het goed
en het kwaad in ons». En hier komt alles aan op de z.g. «voorbeslissing» ,die zoowel ten goede als ten kwade de eigenlijke
verdienstelijke of zondige daad voorafgaat. Ten goede komt zij
« ongeveer overeen met het opwekken van de goede meening,
die ook aan alle praktische goede handelingen voorafgaat »
(p. 19). Ten kwade is zij « het zich los-maken uit de offerhouding en de offermentaliteit ten opzichte van God » (ib.)
Wie al het over de goede en valsche voorbeslissing gezegde in
zijn scholastieke categorieën wil doen passen, moet wel merken, dat er iets wringt. Vooral de slechte voorbeslissing : die
lijkt nu eens een inwendige zonde te zijn (p. 21-22 : voorbeeld:
Wie een vrouw aanziet om haar te begeeren, heeft in zijn hart
reeds echtbreuk met haar gepleegd) , — of het heet : alle
berouw kan ze ongedaan maken : zij is het stadium der bekoring voorbij (p. 20) ; zij is de verloochening der door God
gewilde orde ; maar meestal wordt zij voorgesteld als aan de
(inwendige of uitwendige: duitsche tekst p. 41 ) zonde voorafgaande, als de kiem der zonde (Nederl. p. 50-51), waarop
« uiteraard », wel niet noodzakelijk, toch « haast onvermijdelijk » de zonde ten minste van gedachte of begeerte volgt.
Elders wordt het verloop aldus aangegeven : « Eerst is er dus
de ongeregelde begeerte naar een of ander goed; wat nog geen
zonde behoeft te zijn. Dan komt echter het zich laten gaan, het
« ja » op de ongeregelde neiging. Dit zich laten gaan gebeurt
volkomen bewust, zoodat men er volstrekt verantwoordelijk
voor is. Maar dit is nu juist de slechte voorbeslissing. De
mensch weet heel goed, dat hij daarmee een innerlijke beweging aan de gang zet, die indruischt tegen de aard van zijn
eigen natuur. » (p. 68) In de voorbeslissing bewegen wij ons
met het geheele gebied van onzen persoon — met inbegrip
dus van gemoed, verstand en wil — naar de geschapen orde
of er van af. » (p. 70)
Het schijnt mij, dat de goede of slechte voorbeslissing ten
slotte is: een vrij aanvaarde oriënteering naar het einddoel
toe of er van af, een bewuste stellingname tegenover het zijnde,
'n involgen of afdwalen van den echten zin van het leven, de
diep-oprechte beaming of verloochening van ons geschapenzijn, van onze algeheele afhankelijkheid van God. Daarom ook
krijgt de beschouwing over doel-vrijheid en doel-verslaving
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zulk een overwegend belang. Ascese moet tot volkomen vrijwaring leiden van subjectieve doeleinden, ook wel Teilzwecke » genaamd, d.i. van eigengerechtigd gestelde doeleinden, die niet liet objectieve, door God bepaalde doel zijn. De
zwaardere duitsche termen Zweckfreiheit en Zweckversklavung, bieden minder kans tot misverstand, dan het eenvoudiger vertaalde vrijheid » en verslaafdheid ». Heel de leer
trouwens van de voorbeslissing is misschien wel in hoofdzaak
te vinden in de Imitatio Christi, III boek 37 hfdst. Het komt
er inderdaad meer op aan onze innige levensrichting te kennen, dan de menigvuldige kleinere tekortkomingen, die gewoonlijk tot doel of stof voor het bijzonder gewetensonderzoek
worden gemaakt. In dit opzicht lijkt mij dit eerste deel de
noodzakelijkheid te betoogen van wat de Exercitia Spiritualia
van Sint Ignatius beoogen blijkens hun titel: ons zoo vrij temaken van al wat beneden God is, dat we ons door geen enkele
ongeregelde neiging laten verleiden (slechte voorbeslissing),
en Gods Wil in alles vinden (goede voorbeslissing, in harmonie
met de door God in de natuur gelegde en gewilde orde). Het.
wordt ongetwijfeld op een soms wel ingewikkeld schijnende
manier, maar met onontkoombare consekwentie en overtuigingskracht, niet door rhetoriek maar door reëele ontleding
verkregen, voorgehouden. Alleen dreigt Schr. in een overdrijving te vallen, welke ook door den vertaler is aangevoeld (blz.
47 en 92) : hij schijnt nl. de noodzakelijkheid van een goede
voorbeslissing zoo streng op te vatten, alsof er bij elke handeling expliciet (dat woord kent hij wel niet) een positieve intentie van het laatste doeleinde vereischt wordt, opdat zij niet
zondig weze. Dat wij om goed en verdienstelijk te handelen
feitelijk op het laatste doel, op God, georiënteerd moeten zijn
( door de genade) is onbetwijfelbaar; maar dat daartoe een
bewuste positieve intentie (in schrijvers taal : een gekende
goede voorbeslissing?) noodig is, moet wel overdreven heeten.
Wel mag men nooit positief het laatste doel uitsluiten, doch
het volstaat het virtueel te blijven nastreven in goede of in
zich onverschillige objecten, die dan door dit feitelijk gericht
zijn naar God concreet goede handelingen voor gevolg hebben.
* *
Het tweede deel getiteld Het Offer » gaat verder in op het
wezen der ascese, haar werking, haar waardebepaling, haar
.
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toetssteen, hare concrete beleving tegenover het driftenleven
en de gemeenschap (familie, stand, volk, Kerk). Dit is voorzeker liet gedeelte, dat het gemakkelijkst te volgen is, waar
velerlei zeer suggestieve aanwijzingen in voorkomen, zooals
over de mislukking (p. 155, v.), over het evenwicht tusschen
en het afwisselend ritme van ontzegging en bevrediging in de
ascese ; over het middel-zijn van de ascese en geen doel ; over
de stand-ascese ( die de standen verhinderen moet tot klassen
te ontaarden) p. 199 ; over de beroepsascese, waar de meest
actueele toon doorklinkt uit dezen tijd van arbeidsoverheersching (ook een prachtige objectieve ascese). Ik wil hier
'n alinea aanhalen, waarin zijn gezond realisme duidelijk
spreekt : «Deze man of vrouw, in eigen stand goed ontwikkeld,
behoort aan het werkelijke leven toe en heeft niets uit te staan
met die z.g. algemeen ontwikkelde mens, die uit voorkeur en
vals ontwikkelings-ideaal zich met alles heeft bezig gehouden
en ten slotte met niets, omdat hij niets van dit alles heeft doen
wortel schieten in het concrete leven. De mens moet en kan
alleen volslagen mens worden in zijn beroep. Wij kunnen de
liberale opvatting niet aanvaarden, als zou de ontwikkeling en
vervulling van het menschelijke in ons naast ons beroep staan;
terwijl dit beroep alleen zou dienen om aan den kost te komen.
Neen alle gebieden van ons mens-zijn moeten in het beroep
worden geactualiseerd, en daarin ook hun vervulling vinden.»
De uiteindelijke bedoeling van de ascese is ten slotte geheel
zichzelf te worden, lidmaat van de gemeenschap, zoo natuurlijke als vooral bovennatuurlijke in de Kerk, om aldus deel
te hebben aan het zuivere offer van Christus, waardoor God
voortdurend verheerlijkt wordt.
Tot de waarachtige zelfwording komen we dus nog niet
door de voorbeslissing, al draagt deze de kiem reeds in zich
van onze komende geestesstructuur ; ook niet door de versterving, de ascetische afstand van de levensgoederen, ofschoon
deze op de zuivere en rechtvaardige behandeling van de
levensvoorwaarden ons voorbereidt. Tot de zelfwording komen
we pas door het practisch contact met de dingen van ons leven
door inzicht en handeling; daardoor alleen wordt verwerkelijkt, wat als kiem gegeven is in de voorbeslissing en waardoor
de versterving ons voorbereidt. Wij worden wat wij zijn in de
practische en feitelijke dienst aan de door God gestelde rang-
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orde der doeleinden. Wij hebben daarvoor dus alle dingen,
welke ons leven met zich meebrengt, op hun juiste waarde te
schatten en zo te ordenen, dat elk dienstbaar `wordt gemaakt
aan wat hoger staat in zijnswaarde ; wij moeten onze familie
zo aanhangen, dat zij voor ons blijft ingeraamd in de volksgemeenschap ; het volk zo toebehoren, dat het voor ons een
deel uitmaakt van Christus' Mystiek Lichaam ; de Kerk zo
dienen, dat zij door ons haar doel bereikt :de voortzetting te
wezen van de menswording der Eeuwige Wijsheid. » (p. 242)
Deze studie is ongetwijfeld merkwaardig. De vertaling is
'n vrije bewerking, waar links en rechts wat overgeslagen of
iets bijgevoegd is. Zij zou gewonnen hebben aan meer volledigheid.
Leuven 1938.
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LETTERKUNDIGE KRONIEK

Een Tragedie van het Recht
Kantteekeningen bij «De Broeders, Tragedie
van het Recht », door Frederik van Eeden
door E. JANSSEN S. J.
Naast verscheidene werken van Frederik van Eeden, in den
laatsten tijd herdrukt, beleefde nu ook De Broeders zijn vierde
uitgave (1). Zij werd verzorgd, ingeleid en van aanteekeningen
voorzien door den daartoe aangewezen man : door Dr. H. W.
van Tricht, den schrijver van het beste boek over den denker
en strijder (2).
Een antichristelijk werk kunenn we niet aanprijzen zonder
meer (3). Als overdreven beschouwen we ook de uitlatingen
van critici, als zou deze tragedie, letterkundig, Vondel's trilogie
haast of heelemaal overtreffen (4). Maar niet ten onrechte
wees men, in de laatste jaren nog, op haar aangrijpende kracht
en haar religieuzen inhoud (5) : vanwege de kenners onzer
literatuur verdient zij meer aandacht ; belangstellenden en
vakmenschen in de godsdienstwetenschap mogen haar niet
voorbijgaan.
Dr. Kalff Jr legde het belang van het boek in de groote
omwenteling in ons religieus gevoel » (6). Naast het negatieve
( het volstrekte verwerpen van het christendom) zou van
Eeden het positieve gesteld hebben : het vereeren van een bestendige Aanwezigheid en inwendige Dynamiek, bestendig
(1) De Broeders, Tragedie van het Recht. Inleiding en aanteekeningen van

Dr. H. W. van Tricht. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1939, 185 blz.

(2) Dr. H. W. VAN TRICHT, Frederik van Eeden, Denker en Strijder. - Lankamp & Brinkman, Amsterdam, 1934, 170 blz.
(3) Zijn van rechtswege verboden : « De boeken van gelijk welke schrijvers,
waar men de grondslagen van den godsdienst op gelijk welke wijze tracht uit te
roeien » (Can. 1399, 2). Zie J. SALSMANS S. J., De Index en de kerkelijke boe.
kenwetten, derde druk, blz. 56-57.
(4) «Het stuk doet des te pijnlijker aan, omdat het dramatisch en architectonisch zoo verbazend knap is, omdat door zijn Faustiaansche structuur een adem
van wereldwijde grootheid vaart, waarvan in onze literatuur alleen bij Vondel's
trilogie de weerga is te vinden » (L. J. M. Feber, Frederik van Eeden's ontwikkelingsgang, blz. 23). — « In opzet en bouw overtreft het stuk overigens alle Nederlandsche werken, den Lucifer vooraan... » (Dr. G. Kalff Jr, Frederik van Eeden,
Psychologie van den Tachtiger, blz. 116).
(5) Zoo Dr. van Tricht in zijn « Inleiding » bij deze uitgave; zoo Dr. G. H.
van Senden in de « Mededelingen van het Frederik van Eeden-genootschap »,
(6) 0. c., blz. 120.
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door alle evoluties heen, nooit met één moment der ontwikkeling voorgoed verbonden.
* *
Door deze bijdrage willen wij den lezer binnenleiden in de
bevreemdende conceptie en structuur van deze tragedie van
het Recht, in zestien acten. Op een pantheïsche evolutieleer
gefundeerd, diende zij door den auteur, bij zijn toetreden tot
de Roomsche Kerk, inwendig verloochend; de levenservaring
trouwens had die verloochening reeds vroeger doen geschieden. Dus plaatsen we, achteraan, de voornaamste katholieke
bezwaren tegen dit werk ; zij leggen het standpunt vast, dat,
met bijkomstige verschillen slechts, voor den schrijver zelf het
definitieve werd.
* *
De geneesheer-zonder-praktijk Frederik van Eeden schreef
dit stuk van December 1893 tot October 1894 (7). In 1860
geboren, was hij toen 33-34 jaar oud; nog 28 jaar zou hij daarna onbevredigd zoeken, na zijn bekeering tot het Katholicisme
nog 10 jaar leven als plichtgetrouw geloovige. Eerder aan den
aanvang slechts van zijn dolen, had hij pas afgezien van de
samenwerking met Dr. A. W. van Renterghem: beiden stichters en bestuurders van de kliniek voor psychotherapie te
Amsterdam, opgericht in 1888. Tot den dienst van waarheid,
goedheid en gerechtigheid wilde hij voortaan al zijn krachten
aanwenden, — en de titels van zijn toenmalige werken (Ellen,
een lied van de Smart — Johannes Viator, het boek van de
Liefde — De Broeders, tragedie van het Recht — Het lied van
Schijn en Wezen -- Lioba, van Trouw — Van de koele meren.
des Doods) wijzen op de werkkracht en het doorzettingsvermogen niet alleen, ook op de creatief-literaire methode, waarmede de begaafde en onrustige ziener, zonder andere middelen
te verwaarloozen, de mysteriën van het leven te peilen
zocht (8).
In 1894 verscheen dit bevreemdend episch «leesdrama» van
3560 verzen: het veertiende boek dat de even vruchtbare als
veelzijdige auteur liet verschijnen.
(7) Voor de derde (of vierde) maal beproefde hij een jaren-oude conceptie
uit te werken. Eindelijk vlotte de arbeid.
(8) Omtrent den groei van die werken raadplege men best (naast het Dagboek) de studie van A. VERWEY, Ferderik van Eeden. - De Sikkel, Antwerpen,
1939, 332 blz. — Om de geheele levens- en wereldbeschouwing van V. E. te
kennen, bestudeere men Van Tricht, o. c., blz. 13-92.
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Afwisselend verloopt de handeling van De Broeders in drie
sferen : de ziel-sfeer, de hemel-sfeer, de wereld-sfeer.
I. In de ziel sfeer aanschouwen we « het afdwalen en
terechtkomen van de dageraad-zoekende Psyche »; dit « is
de essens van het geheele werk, en heeft de diepste beteekenis (9).
Wie is Psyche ? Haar naam is Grieksch ; als draagster van.
vlindervlerkjes (vv. 40-41, 2177-2178) is zij van den mythologischen vlinder afhankelijk, die de onsterfelijke ziel verzinnebeeldt. Haar afdwalen en terechtkomen houdt verband met
het antieke sprookje Amor en Psyche : een ziel die liefde
zoekt (10) ; want ook de Psyche van Van Eeden zal de liefde
vinden, ook na een helletocht. Verblind door Lucifer, de morgenster, wijkt zij af van den dageraad (1 acte) ; verdoold raakt
zij tot aan de grenzen van de hel, waar zij God den Zoon ontmoet (10 acte) ; door Hem geleid vindt zij den rechten weg
(16 acte).
Psyche dwaalt af, verblind door de morgenster ; zij komt
terecht, geleid door de Liefde. Dit is dan « de essens van het
geheele werk »: niet door bijkomstige en voorbijgaande verschijnselen en voorstellingen vindt de mensch den rechten
weg; hij vindt hem door, van alles onthecht, zijn diepsten
levensdrang oprecht te volgen. Dan schrijdt hij naar de zuiverder Liefde; dan volgt hij de « heilige Richting, linie van genade »(11).
De morgenster die Psyche verblindde, is het christendom.
Ook het christendom dus, in zijn wezen bijkomstig en voorbijgaand, dient verloochend (12) ; dat het bijkomstig en voorbijgaand is, zal in de hemel-sfeer worden aangetoond. Psyche,
-

(9) Zelf schreef V. E. een Toelichting tot De Broeders » (Studies III, blz. 85 114). Daaruit halen we aan, zonder verdere verwijzing.
(10) Het allegorische sprookje komt voor in de Metamorphosen van Apuleius,
In k898 zou Psyche verschijnen, een bewerking van L. Couperus.
(11) Het Lied van Schijn en Wezen I, tweede zang.
(12) Voor het eerst had V. E. zich tegen het christendom gekeerd, toen in 1879
zijn eerste geliefde, de kerkelijk-protestantsche Ati 0. met hem brak omwille
van zijn ongeloof. Het besef dat het christendom bestreden moest worden, is van
1885. Toen las V. E. Morgenriithe van Nietzsche en schreef er uit over: 0 wie
viel iiberflussige Grausamkeit und Thierquiilerei ist von jenen Religionen ausgegangen, welche die Snde erfunden haben... Helft, ihr Hiilfreichen und Wohlgeiiinnten, doch an einero Werke mit, den Begriff der Strafe, der die ganze Welt
berwuchert aus ihr zu entfernen. » Onmiddellijk voegde hij er aan toe : Ei, dit
is een nieuw lied, Nietsche (sic). Doch ik wil het graag meezingen. Voorzichtig
bij het afbreken dezer steunsels onzer oude maatschappij. Maar zij zullen weg »
(Dagboek II, blz. 109-110). In de maanden Juli, Augustus, September van dat
,
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wanneer zij de morgenster volgt, komt in de christelijke conventie» terecht ; zoo volgt de tweede acte (de eerste der hemelsfeer ) normaal op de eerste.
II. In de hemel-sfeer gebeurt de belangrijkste, de meest
tragische handeling. En wel de vervreemding van Jahwe en
Jesus, Vader en Zoon, als onvermijdelijk gevolg van het optreden van Satan ».
Waarom treedt Satan op (13) ? De oorsprong van het christendom ligt, meent Van Eeden, in den alouden godsdienst der
Joden. Arisch van oorsprong (14), zou deze dualistisch geweest zijn, met een oppergeest van het goed : Jahwe, en een
oppergeest van het kwaad : Satan. Als aanhanger van dien
godsdienst verscheen Jesus, onder de menschen de groote vinder en verspreider van de Liefde : hij verhief de Joodsche religie zonder haar te vernietigen. De absolute godheid der Liefde
(in hemzelf verzinnebeeld) werd vereenigd met Jahwe, als
God den Zoon met God den Vader, en Jahwe, die totnogtoe
een betrekkelijke macht had genoten, moest zich de oppermacht aanmatigen. Hij noemde Zich God en Liefde, schepper
van Satan en beheerscher van het noodlot : alles zou geschieden
en voltooid worden naar zijn gerechtigheid.
Dank zij het bestanddeel Liefde, veroverde en beheerschte
deze composiet-godsdienst een aanzienlijk deel van de wereld
en de beschaving. Vanaf de zestiende eeuw echter gingen de
menschen de innerlijke tegenstrijdigheid bevroeden in Jahwe
zelf : eenerzijds volstrekte Godheid en Liefde ; anderzijds
schepper van Satan en als zoodanig oorzaak van het kwaad ( ?).
Sedertdien treedt, in den geest der steeds meer mondige menschen, Satan altijd weer den hemel binnen; altijd weer vecht
hij, oorspronkelijk broeder van Jahwe, met Hem zijn broederveete uit. Zoo geschiedt het nu hier, tot beider ondergang.
Staande voor Jahwe als gelijke voor gelijke, toont Satan
jaar aanvaardde hij, tegenover het christendom, de houding, die hij in De Broeders zou uitwerken. Toen schreef hij ook het vertiende hoofdstuk van De kleine
Johannes. In de woorden van den Onbekende : « Wie mij kennen wil, werpe die
namen (Jesus, God) weg en luister naar zichzelv en » (blz. 191), hooren wij nog
eens Nietzsche, van wien V. E. had overgeschreven : « Erkenne dich selbst, ist die
ganze Wissenschaft, denn die Dinge sind die Grenzen des Menschen ».
(13) V. E. verbergt zijn voorbeelden niet, het boek Job en Goethe's Faust:
« Hiob en Faustus hebben u geleerd » (v. 781). Overigens liet hij zich herhaaldelijk, zonder een slaafsch navolger te worden, door groote werken inspireeren.
(14) Satan zegt tot Zeus, sprekend over Jahwe en zichzelf: « Van herkomst
zijn wij Arisch » (v. 2679).
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onweerlegbaar het lotswillekeurige aan van het recht (2 acte) ;
aan Jesus laat hij opmerken hoe zijn verlossing zelf beperkt
bleef, daar de hel en de verdoemden buiten de grenzen vallen
der uiteraard onbegrensde liefde (4 acte). Zoo maakt de Zoon
een nieuwen doodsstrijd door (8 acte) ; tot in de hel wil Hij
de Liefde verbreiden (10 acte). Daarvan door Jahwe weerhouden, scheidt Hij zich van Hem af, de Liefde van de. Gerechtigheid (12 acte). De « hemel der christelijke conventie » stort
ineen (15 acte) : alle menschen worden opgenomen in de
voortaan allen en alles alleen belieerschende Liefde.
Het christendom, meent van Eeden, is een moment geweest
in de ontwikkeling van het menschdom naar zuiver Liefde (15). Het is
dë al te schitterende morgenster,
die in het dagen sterf 3. (vv. 80.81).

Zijn vitaliteit is nu voorbij : de goddelijke Liefde scheurt
zich af van wat men de goddelijke Gerechtigheid noemde, en
wat niets anders was dan « een chimère, voetveeg van het lot »
(v. 775).
Het lotswillekeurige van de gerechtigheid wordt klaar door
een verloop in de wereld-sfeer. Tot bewijs van zijn stelling
schakelt Satan dat verloop in (vv.775-792). Deel na deel komt
het ons voor °ogen; telkens volgt de weerslag er van onder de
hemellingen. Dat verklaart het bijna regelmatig alterneeren
der acten in den hemel en op de wereld, het geheel overspannen door den « grooten dubbelen welfboog » van de ziel-sfeer.
III. De feiten van de wereld sfeer geschieden niet op de
aarde, wèl op haar tweeling-ster (6 acte) (16) : daar is ook een
Rusland, een Moskou en een Siberië; daar is een Tsaar Peter,
die een broer Iwan heeft en een gemalin Eudoxia. « Peter,
Iwan en Eudoxia vertegenwoordigen drie graden van rechtvaardigheid. Hierdoor wordt uitgedrukt het betrekkelijke in
alle rechtvaardigheid. »
Peter, de voortreffelijke heerschei die zijn volk welvarend
maakt, geeft toe aan zijn hartstochten. Iwan, de dweper en
idealist, ziet zich, door zijn machteloosheid, tot haat en bitter-

(15) In Studies II en Het Lied van Schijn en Wezen 1 vindt men, over V. E.'s
heel bijzondere evolutileer, de meeste gegevens. Dr. van Tricht vergelijkt haar
met het vitalisme dat H. Driesch een tiental jaren later meer wetenschappelijk
:ou fundeeren. Zie o. c., blz. 69.
(16) Waarschijnlijk om tegenover de geschiedenis vrijer te staan. Het voert
ons te ver, in te gaan op de beschouwingen die V. E. daaraan vastknoopt.
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heid, tot wraak en moord gedreven. Op een nog subtieler wijze
wordt Eudoxia tot zelfmoord genoodzaakt : er bestaat geen
ander middel om het leven van beide broeders te redden (17).
Toch vinden beiden den dood ; de drie vallen Satan ten prooi.
Maar dan wordt het ook duidelijk, meent van Eeden, dat niet
het onrecht, wél het noodlot hen in Satan's armen voert de
veroordeeling van Eudoxia's opperste rechtvaardigheid voltooit de breuk in den hemel, zij doet de « christelijke conventie » ineenstorten.
Afgezien van de wisselwerking, loopt de intrigue van de
wereld-sfeer in zekeren zin parallel met die van de hemelsfeer ; de « Broeders » zijn tegelijk Jahwe en Satan, Iwan en
Peter. Dat wijst er op hoe de menschen hun aardsch bestaan
in hemelsche voorstellingen hebben gesymboliseerd : ook het
christendom, oordeelt de auteur, is een anthropomorphe godsdienst; daarin kan de volstrekte waarheid niet gelegen zijn.
Vatten we nu samen.
De ziel-sfeer overspant het werk en geeft er de essens van
aan. Los van alles, in volkomen onthechting, dient de mensch
de eigen linie van genade te volgen. Deze leidt hem naar de
Liefde, waarheen tegelijk de altijd doorwerkende evolutie het
menschdom voert.
In die altijd doorwerkende evolutie is het christendom een
moment geweest : een vruchtbaar moment, nu voorbij. Nu
moet Gods Liefde gescheiden worden van Gods gerechtigheid:
alles wat met gerechtigheid, zonde, straf, hel, in verband staat,
dient onmeedoogend weggevaagd.
Ook het maatschappelijk onrecht op de wereld, fataal in den
tragen gang der evolutie, zal geleidelijk afnemen. Ook daar
triomfeert uiteindelijk de liefde : hoe verkeerdelijk ook veel
levens schijnbaar uitloopen, hun talrijke «rechte bewegingen»
zijn onvergankelijk.
Betrekkelijk en ondergeschikt aan het noodlot: zoo komt de
christelijke rechtvaardigheid aan van Eeden voor; het ware
Recht is de harmonische gang van één mensch, van veel menschen, naar de zuivere Liefde. Alle «broederveete» (18), alle
broeders-in-veete moeten verdwijnen; verbroedering, ook na
(17) Eudoxia's toestand is echter té vernuftig uitgedacht : de wereld-tafereelen
steunen té zwak de hemel-tafereelen.
(18) De tragedie droeg, in haar tweede en derde uitgave, dezen titel.
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strijd en moord, vervoegt weer de eenige, de blijvende werkelijkheid, waarin al het tijdelijke verzwindt.
* *
Heel summair geven we, hiertegenover, ons eigen standpunt
aan:
r Dat de mensch zijn heilige Richting », zijn linie van
genade » volgen moet, is volkomen waar ; hij dient het te doen,
zooals van Eeden het voorstelt, met al zijn zielsvermogens,
onderling harmonisch en evenwichtig vereenigd. Dat hij daarvoor alle bestaande groepeeringen en voorstellingen slechts
als bijkomstige middelen en teekenen moet beschouwen, kan
in zekeren zin verdedigd worden : wie toch niet hooger wil dan
het gezamenlijk peil, ook van de beste vereeniging, wie de
doode letter van een formule boven den levenden geest verkiest, verloochent het beste en diepste in zichzelf. Van den
anderen kant kan men slechts, met een zekere vooringenomenheid, alle religieuze groepeeringen en formuleeringen als
voorbijgaande momenten zien van een altijd voort zich ontwikkelende religiositeit. Zoo doet men de geschiedenis geweld
aan : zoo doen de religieuze groepeeringen en formuleeringen
zich niet voor. Veel beter laat hun verschijning en opeenvolging zich verklaren, als waren zij tastende benaderingen van
èen van hen, de christelijke, waarmede de geheele waarheid
en liefde onafscheidelijk zijn verbonden.
2" De linie van genade » loopt, meent van Eeden, door
aanhoudende zelfverloochening (19) ; maar zelfverloochening
wordt bij hem synoniem van ontstoffelijking ». Dat gaat te
ver en niet ver genoeg : te ver, in zoover het huwelijk b.v. het
gevolg moet blijven van een essentieel onvolmaakte Liefde;
niet ver genoeg, in zoover de verloochening van den geest
slechts bijkomstig in aanmerking komt. Zoo kan men zijn eigen
trots Gods wil noemen ! Met recht heeft de denker in de zelfverloochening en het offer de kern der religie gezien ; maar
het wezen van het offer heeft hij verminderd en verkracht,
door het met een ethisch pantheïsme te omkleeden. Dat ethisch
pantheïsme heeft hij overigens te summair met de wetenschappelijke evolutie in verband gebracht .
(19) Zoowel Psyche en Jesus, die tot in de hel willen binnendringen, als
Eudoxia, die zelfmoord pleegt, bereiken, dank zij de volkomenste zelfverloochening, het nieuwe licht. Vanaf De kleine Johannes wordt, in alle groote werken, in
de zelfverloochening het heil gezocht.
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3° Van Eeden staat een totalitaire wereldbeschouwing voor,
die de wetenschap, de wijsbegeerte, de religie vereenigt in één
evolutie van de Liefde, de eenige levenskracht. Den vooruitgang van het menschdom doet hij in een soort van vergeestelijking bestaan, waarbij de stof wordt afgelegd ; hij negeert
( wat onaannemelijk is) de stof als element van vervolmaking
en heiliging. Tamelijk naïef beschouwt hij den gang van het
menschdom als een voortdurende verzachting der zeden: daaromtrent zouden zijn latere ervaringen, niet het minst de
wereldoorlog 1914-1918, hem bitter ontgoochelen... De gerechtigheid die hij zoekt, vindt hij overigens niet, tenzij met prijsgeving van de menschelijke vrijheid en persoonlijkheid : waartoe dienen toch, bij hem, de voorgaande menschengeslachten,
dan tot voetschakel voor het geluk der volgende? De door hem
gepostuleerde gerechtigheid — het noodlot — laat zich met
geen liefde vereenigen ; terwijl hij na zijn bekeering getuigen
zou dat gerechtigheid en liefde elkander in het christendom
werkelijk hebben gevonden (20).
De tragedie De Broeders is het meest omvattende van Van
Eeden's werken gebleven, het meest reveleerende omtrent zijn
persoonlijkheid, arbeid en levensloop. Het ethisch-religieuze
van zijn temperament heeft de ziel-sfeer opgetrokken ; zijn
houding tegenover het christendom, tegelijk zijn opvatting van
de godsdienstwetenschap in het algemeen, liggen uitgewerkt in
de hemel-sfeer de wereld-sfeer geeft blijk van zijn geschokt
worden door maatschappelijke ongerechtigheid (21 ). Dat geschokt worden zou hem, vier jaar later in 1898, tot maatschappelijke en economische experimenten voeren, later zelfs tot
politieke agitatie. Geheel verslagen en ontredderd, moest hij,
vanaf 1910 voornamelijk, op de puiiien van zijn oud ideaal
een nieuw levensgebouw optrekken, dat het geloof aan den
verlossenden Messias, uiteindelijk het Roomsch-katholieke geloof, in zich zou besluiten.

(20) « Genade en waarachtigheid ontmoeten elkaar.
Vrede en gerechtigheid kussen elkander.
De waarachtigheid ontspruit op aarde
en de gerechtigheid ziet toe van den Hemel (Ps. 85).
(Aangehaald in Het Lied van Schijn en Wezen, III, vooraan.)
(21) Dat geschokt worden bestond reeds geruimen tijd. Men denke aan Het
krabbetje en de Gerechtigheid (1886), aan Don Torribio (1886), aan de opstellen
over het Socialisme (1889-1890), aan Aan den Keizer aller Russen (1890), enz.
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Godsdienst
Romano GUARDINI, De geest der liturgie. — Brepols, Turnhout,
1940, 218 blz., ing. Fr. 16, geb. Fr. 22.
Men zou Guardini, o.i. den Duitschen Newman kunnen noemen.
Zijn plaats in de hedendaagsche katholieke kultuur en meer bepaald
zijn rol in de Liturgische beweging, wordt hier (blz. 19-89) bij wijze
van inleiding, heerlijk en mild door R. d'Harcourt beschreven.
Maar Guardini moet men zelf lezen, of liever: men moet naar hem
luisteren. Hij heeft al het metaphysisch-« griindliche » van het germaansche, en al het psychologisch-fijne van het latijnsche genieop-zijn-best.
Liturgisch bidden, liturgische gemeenschap, liturgisch symbolisme, Liturgie als spel, De Ernst der Liturgie: zooveel korte, diep- en
fijnzinnige studies, die alle karakters met dezen geest der Liturgie
verzoenen, omdat zij al deze temperamenten aanvoelt en ontziet. Dit
boekje beschrijft niet enkel den geest der Liturgie: het ademt dien
vreedzamen geest.
De bescheiden vertaalster-kann.unikes van het H. Graf, Turnhout,
levert meesterwerk. Met een zeer fijne pen achterhaalt zij de teerste
schakeeringen van den origineelen tekst. Wanneer krijgen wij van
haar de vertaling van « Von heiligen Zeichen »?
L. Arts.
Ignatius BEAUFAYS, 0. F. M., Roza van Viterbo, Patrones der
V. J. D. 0. — St. Franciscusdrukkerij, Mechelen, 1940, 60 blz.,
Fr. 4.
Vanzelf ademt een Franciskaan, met zijn eene long, de lucht van
het Middeleeuwsch Italië in : het wonderbare ontstaan en den eersten bloei van zijn orde ziet hij er steeds weer geschieden, en als
hij terugdenkt aan dezen tijd, wil hij hem deelachtig maken aan de
oude begenadiging.
Hoe zou hij dan, in de H. Roza van Viterbo, niet « een voorloopster en een voorbeeld » zien « van de propagandisten der Katholieke
Actie » (blz. 58) ? In deze jeugdige Derde-Ordelinge namelijk, die
stierf als een meisje van zeventien jaar; wier propaganda en strijd,
boetpleging en gebed, mirakelen en apostolaat zoozeer de gemoederen hadden geraakt, dat, acht maanden na haar dood, een spoedige
Heiligverklaring in het vooruitzicht werd gesteld.
Met zijn grondige kennis en zijn vroom gemoed, schreef Pater Ign.
Beaufays een uitstekende brochure: te fijn voor de gewone propaganda; een genot, een verbazing, een veredeling voor ieder lezer.
J.
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P. Joseph LUCAS, P. S. M., Blij biechten. — St. Franciscusdrukkerij,
Mechelen, 1940, 140 blz., Fr. 10.
Dit boekje, uit het Duitsch vertaald, mag er zijn. Het bevat beschouwingen om angstvallige en haarklovende zielen tot juiste gewetensvorming, en geruste biecht te brengen. Zekere uitdrukkingen zijn
voorwaar niet op lichtzinnige zondaars toepasselijk, maar die zullen
er geen misbruik van maken, daar zij... geen ascetische lectuur ter
hand nemen. In de plaats van vele herhalingen had schrijver nog
andere redenen kunnen ontwikkelen, die stemmen tot blijmoedige
en dankbare hoogachting voor het sacrament der Biecht.
De vertaler, helaas, haalt geen eer van zijn werk: uit eerbied voor
onze taal had hij toch wat minder fouten moeten maken.
J. Salsmans.

Wijsbegeerte
Fischér, Jena, I, 1934,
Th. ZIEHEN, Erkenntnistheorie, 2 dln.
190 blz., RM. 9, geb. RM. 10,50; II, 1939, RM. 20, geb. RM. 21,50.
In dit omvangrijk werk biedt ons Th. Zichen het resultaat aan van
een langen philosophischen arbeid. Deze Erkenntnistheorie omvat
immers de geheele philosophie : logiek, kenleer, natuurphilosophie,
psychologie. De moraalphilosophie wordt buiten beschouwing gelaten. Ook zal het niemand verwonderen dat Th. Zichen alle metaphysica van kant laat: hij verklaart bij het begin van zijn boek dat alle
transcendentie en elke metaphysica moeten uitgesloten worden (I,
blz. 12). Men moet vertrekken van het « gegevene », van al het gegevene, of, zooals Zichen het bij voorkeur noemt, van het « gignomeen ». Het doel van de kennis is deze gegevens te rangschikken,
hun onderlinge verbindingen te ontdekken en tenslotte de wetmatigheid van het heele wereldgebeuren in formules vast te leggen. Een
positivistische philosophie bijgevolg, hetgeen schrijver toegeeft, alhoewel hij het positivisme niet wil vereenzelvigd zien met het systeem van A. Comte. Heel de philosophie van Zichen is overigens
als een laat en sprekend beeld van de « klassieke » denkmethode van
het einde der 19 e eeuw : physiologist in de psychologie, newtoniaansch in de natuurphilosopliie, relativist in de kennistheorie, in
elk opzicht behoort hij tot een schitterend philosophisch verleden.
Het « klassieke » wereldbeeld wil Ziehen handhaven tegen alle
nieuwe inzichten die het ondermijnen in. Zijn boek is een indrukwekkende summa van een philosophisch verleden. Vele elementen
ervan hebben blijvende waarde, maar moeten ingeschakeld warden
in een nieuwe synthese.
F. De Raedemaeker.
Karl RAHMER, Geist in Welt. — Rauch, Innsbruck-Leipzig, 296
blz., getart. RM. 8,40, geb. RM. 9,60.
Heel dit boek is een uitgebreid commentaar van één artikel van
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de summa theologica van Thomas van Aquino : « Utrum intellectus
possit actu intelligere per species intelligibiles quas penes se habet,
non convertendo se ad phantasmata » (I q. 84 a. 7). Dit artikel is
weliswaar van het allerhoogste belang en is een dier kruispunten
waarnaar de fundamenteele lijnen van het thomisme convergeeren.
Op een eerste deel, waarin een inleidende interpretatie wordt gegeven van het artikel, volgt een systematische uiteenzetting van de
zinnelijke kennis, van de abstractio, van de conversio ad phantasma.
Door de vergelijking van vele teksten toont schrijver dat volgens
Thomas elk menschelijk oordeel terzelfdertijd is een in zich opnemen van een bepaalde werkelijkheid en een verwijzen naar het
oneindige wezen als metaphysische grens van den kenakt. Duidelijk
voelt men den invloed van het baanbrekend werk van J. Maréchal:
Le point de départ de la méthaphysique, hetwelk ook vaak wordt
aangehaald. Het laatste deel van het boek over de mogelijkheid van
de methaphysica in het perspectief van de thomistische « conversio
ad phantasma » sluit ook heelemaal aan bij een dynamische opvatting van het verstand : « Der Geist ist als solcher Begierde, Strebung,
Handlung » (blz. 203).
F. De Raedemaeker.
G. SIEWERTH, Der Thomismus als Identittitssystem.
Bulmke, Frankfurt a. M., 1939, 208 blz.

Schulte-

In dit boek wil schrijver een vernieuwd inzicht ontplooien in de
eerste en diepste princiepen van het thomistische systeem : de verhouding van wezenheid en bestaan, de transcendentie, de analogie,
de methaphysische causaliteit. Dergelijke strevingen naar een nieuwe
valorisatie van het thomisme zijn een teeken van dezen tijd. Vele
neo-thomisten hebben door het vergelijken van de nieuwste philosophische systemen op het thomisme een licht geworpen dat totaal
afwezig was in de klassieke « scholastieke » handboeken. Men kent
de werken van J. Maréchal, H. Thielemans, A. Grégoire die het besef
van de critische waarde van het thomisme hebben verlevendigd : zij
hebben getracht het thomisme te vernieuwen met het te toetsen
aan de grondbeginselen van het criticisme. Siewerth gaat uit van het
duitsche idealisme, en belicht van dezen kant de thomistische grondprinciepen. « Vele zijden van het werk van Hegel, zegt hij, verliezen
hun ergerniswekkende Hybris wanneer zijn « absolute identiteit »,
in de exemplaristische eindige-oneindige eenheid van het menschelijk verstand, opnieuw ontdekt, en zijn geweldige philosophische
prestatie positief gewaardeerd wordt. Zelfs de ergerlijke leer van de
« absolute tegenspraak » vindt een zekere rechtvaardiging in de
«overlogische» en «overwezenlijke» onverschilligheid van het «zijn».
Het boek stelt zeer hooge eischen aan de denkkracht van den lezer,
maar beteekent een onbetwistbare aanwinst voor de neo-thomistische
literatuur.
F. De Raedemaeker.
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Prof. Dr. E. A. D. E. CARP, & Dr. R. DELLAERT, Het affectieve
leven van het kind. — De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1939, 42 blz., Fr. 8.
In dit werkje over het affectieve leven van het kind is ruimschoots
gebruik gemaakt van de gegevens van de psycho-analyse. Zonder
vermelding daarvan is een wetenschappelijke verhandeling over dit
onderwerp niet meer te schrijven. Dit is wel in scherpe tegenstelling
met wat in België naar aanleiding van het afsterven van Freud over
psycho-analyse geschreven is. We zouden van Freud niets te leren
hebben! Toch kunnen we het niet geheel eens zijn met de wijze
waarop hier gebruik werd gemaakt van de diepte-psychologie. Een
discussie hierover zou het bestek van een recensie te buiten gaan.
Daarom beperken we ons tot enkele opmerkingen. We zijn er van
overtuigd dat beide schrijvers, experts op het gebied van normale
en abnormale kinderpsychologie, het niet eens zijn met de Freudiaansche leer over den mens. Ze gebruiken alleen wat hun positief
resultaat blijkt. Is het nu niet verwarrend, dat ze de terminologie
van Freud, die aan ieder het geheele complex van de psycho-analyse
van Freud suggereert, maar klakkeloos overnemen? Al is er zakelijk
niets aan hun behandeling te verwijten, dan misschien dat het wat
te veel op het abnormale is ingesteld, ze hadden toch rekening
moeten houden met de ,indruk, die de termen, die ze gebruiken, op
den lezer, die hen niet kent, noodzakelijk maken moet. Nu is die
indruk zeker een andere, dan zij bedoelen. Houdt men met deze
opmerking echter rekening, dan kan dit werkje voor vakmensen,
vooral medici én goed geschoolde opvoeders, zeer verrijkend zijn.
P. Ellerbeck.
Dr. L. BENDER, De vrede en zijn oorzaken. -- Brand, Hilversum,
1940, 56 blz., Fl. 0,60.
Vrede is — positief — rust en orde. De oorzaken van den vrede
zijn zijdelings, de rechtvaardigheid, en rechtstreeks, de naastenliefde. Onmisbare grondslag voor dezen vrede is de christelijke godsdienst.
Helder en zakelijk worden deze klassieke theses door een meester
in het vak voorgesteld in het licht van de eeuwige principes en van
de pijnlijk-actueele gebeurtenissen.
L. A.

Kunst
Dr. G. J. HOOGEWERFF, Verbeelding en Voorstelling. De ontwikkeling van het Kunstbesef. Wereldbibliotheek, Amsterdam,
1939, 400 blz., geïll., ing. Fr. 40, geb. Fr. 52.
Een geschiedenis van het kunstbesef vanaf de oudheid tot op onze
dagen, betreffende vooral de beeldende kunsten : de Grieken, de
Scholastiek en de Renaissance, de aesthetiek der 17 8 en 18 e eeuw,
Kant, de Romantiek, het aesthetisch idealisme in Duitschland en
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elders, de empirische en sociologische aesthetica, de moderne kunstopvattingen. « Ontwikkeling van het kunstbesef » kan meerdere beteekenissen hebben: men kan daardoor ófwel bedoelen de wisseling
van het aesthetisch bewustzijn bij de kunstenaars van alle tijden,
voorzoover dit blijkt uit hun werken, ófwel de geschiedenis van de
philosophische bezinning op den kunstact volgens de verschillende
philosophische systemen vooral der laatste eeuwen. Hoogewerff bedoelt niet het eerste en ook niet heelemaal het tweede, maar wil
eerder nagaan wat men zooal in den loop der tijden over kunst
heeft gedacht. Het is duidelijk dat het kunstbesef, in welken zin men
het ook neme, evenals vele andere verschijningsvormen van den
geest, zich doorheen de eeuwen vrij sterk gewijzigd en ontwikkeld
heeft. De geschiedenis dezer ontwikkeling brengt den schrijver tot
het besluit dat « ook ons huidig oordeel slechts van zeer betrekkelijke, tijdelijke geldigheid is », maar tevens « ontleent » hij « aan
deze omstandigheid (het) besef dat voor velen een troost is : In ons
« mooi vinden » vergissen wij ons niet. Integendeel hebben wij dáárin ten minste steeds gelijk » (blz. 317, 318). Een dubbele waarheid
die inderdaad voor een groot gedeelte authentiek is, maar liever niet
te ver wil doorgedreven worden, op straffe van op een formeele
contradictie uit te loopen : het is zeer waar dat in zake kunst en
schoonheid (die, zooals Hoogewerff goed gezien heeft, in een zeer
reëele onafhankelijkheid tegenover elkaar staan) zeer geopponeerde
variaties mogelijk zijn, maar het is even waar dat die verscheidenheden slechts gevarieerde beklemtooningen zijn van de elementen
van één onverdeelde geestesfunctie, én dat men door bepaalde kunstopvattingen die functie wel degelijk kan contrarieeren, én dat men
zich bijgevolg ongetwijfeld in zijn « mooi vinden » vergissen kan,
én dat zelfs heelder tijdperken zich hierin kunnen vergissen. Als
hij verder zegt, « dat die gansche lieve aesthetica als kunstleer opgevat, niets anders is dan de ontkenning van iedere leer », met welk
recht beweert hij dan dat « kunst bestaat in stijlvolle verstandhouding » (blz. 323) en dat « het eigenaardige van alle kunst is, dat
zij — hoe dan ook — stijl bezit » (blz. 36), want dat is toch ook
een leer? Temeer daar hij er dan nog een stijlopvatting op nahoudt
die misschien zeer juist, maar zeker van leerstelligheid niet vrij is:
« benadering van de vormen der kenbare wereld... en tevens ontwijking van die vormen... » of « om het nog anders te zeggen... uitbeelding van het algemeene door middel van verstaanbare vormentaal,
én uitdrukking van het bijzondere door geheel of gedeeltelijke verpersoonlijking (individualisatie) der uitdrukkingswijze (expressie).
Stijl is tevens ordening » (blz. 36, 37).
Het werk getuigt ontegensprekelijk van een groote eruditie (de
hoofdstukken waar die het meest te pas komt, zooals hst. V over de
ontdekking van den goeden smaak en van het kunstzinnig sentiment,
zijn dan ook de beste), het biedt een zeer bruikbaar en gestoffeerd
overzicht zooals er in het Nederlandsch nog geen bestond, maar liet
is m.i. te weinig geïnspireerd door een echt philosophisch inzicht
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in het wezen der kunst. Ook het vulgariseerend behandelen van
philosophische kunstopvattingen als die van Hegel e.a. dwingt noodzakelijk tot te groote vereenvoudiging.
Aan de compositie van het boek kon werkelijk meer zorg be•
steed : soms worden veel woorden verbruikt om weinig te zeggen,
anderzijds lijken sommige gezegden weer erg dubbelzinnig, zoo b.v.
dit: « De drieledige voorwaarde (perfectie, proportie en « claritas 3.)
is aldus door den H. Thomas geformuleerd en sedert dien door de
erk steeds gehandhaafd ». Perfectie... proportie... sedert St. Thomas... door de Kerk... steeds gehandhaafd?... Vát mag elk beteekenen?
L. Vander Kerken.
Urbain VAN DE VOORDE, Vorm en Geest. — Davidsfonds, Leuven,
1939, 179 blz., 8 illustr., Fr. 20.
Een bundel essai's (zonder inhoudstafel natuurlijk) over de schilders H. De Braekeleer, Jacob Smits, H. Evenepoel, Rik Wouters,
C. Permeke en den bouwkundige Henry Van de Velde. Alles bij
elkaar genomen zijn deze opstellen zeer aannemelijk; niet alleen
als kunstbeoordeeling goed verantwoord, getuigen ze daarbij van
een stevig geestelijk evenwicht in de algemeene waardebepaling.
Men mag evenwel niet te nauwlettend zijn, want dan lijkt het zware,
allesomvademende gebaar van Van de Voorde wel eens te eenvoudig
om te overtuigen. Op blz. 35 schrijft hij een zin die even waar als
wijs is : « In haar wezen is de kunst oer-phaenomenaal, iets eenip
en onvervangbaars, door geen tijd te verklaren, uit geen ras of bloed
of omgeving af te leiden 3.. Indien hij, zijn essayistenvrijheid naar
dit beginsel beperkend, tot grootex soberheid was gekomen, zouden
deze essai's noch minder solied noch minder leesbaar zijn.
E. Vandenbussche.

Wetenschap
Dr. H. MOHLER, Beziehungen der Chemie zum neuen Weltbilcl der
Physik. — Fischer, Jena, 1939, RM. 1,20.
De gevolgen van de klassieke beginselen die te gronde liggen aan
het Rutherfordsche atoom-model waren zoo ver gedreven, dat Niels
Bohr, om een bevredigende verklaring te geven van het Waterstofspectrum, met het « werkingsquantum » van Planck in te voeren, een
absoluut nieuw beginsel, het beginsel van quantificatie, heeft moeten
invoeren. De breuk met de klassieke Natuurkunde werd echter volledig in de scalaire Golfmechanica van de Broglie en in de vectorieele Golfmechanica of Spintheorie van Pauli en Dirac. Zooals men
weet is dan een volledige inlichting over een stelsel onmogelijk; het
klassiek determinisme gaat dan niet meer op voor de dynamische
veranderlijken, wel voor de waarschijnlijkheid een bepaalde waarde
te vinden voor die veranderlijken
Die nieuwe beginselen geven een qualitatieve verklaring van de
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opbouw der elementen, alsook van het wezen der chemische bindingskracht.
Dit alles vormt het onderwerp van dat boekje. Het is een bijgewerkte voordracht, en als zoodanig is het bestemd voor een vrij uitgebreid publiek.
P. Goedertier.
J. F. AERTS & K. VANGENECHTEN, Nederlandsch-Latijnsch
Lexicon. — Brepols, Turnhout, 1939, 454 blz.
In ons humaniora-onderwijs liet zich sinds enkele jaren immer
dringender nood voelen naar een Latijnsch-Nederlandsch woordenboek. Dit handige boek beantwoordt dus aan een werkelijke behoefte. Daarbiimoet gezegd, dat het ook in zijn genre een uitzonderlijk
gelukte praestatie is. Zijn grootste en oorspronkelijkste verdienste
ligt hierin, dat voor de verschillende vertalingen die van elk Nederlandsch woord worden aangegeven, immer de juiste schakeering
kort, maar zeer duidelijk wordt vermeld; ik geloof niet, dat er in
een andere taal een soortgelijk werk bestaat, dat er in dit opzicht
mede kan vergeleken worden, of dat in zoo kort bestek een zoo
nauwkeurige en zoo uitgebreide documentatie biedt. Verder zal de
leerling er telkens uitdrukkelijk geslacht, verbuiging, vervoeging,
stamtijden en de verschillende mogelijke syntaktische constructies
in vinden, zool at hij niet op elk oogenblik naar zijn LatijnschNederlandsch woordenboek of naar zijn spraakleer hoeft te grijpen.
Ook de uiterlijke verzorging is uitstekend ; zetfouten zijn me niet
opgevallen, en aan de taal zal al even weinig te verbeteren vallen.
Wij wenschen de auteurs van harte geluk met dit schoone en nuttige
werk, en hopen dat het zal bijdragen tot een meer intense praktijk
van de Latijn.sche thema en opstel, zonder dewelke o.i. een ernstig
en vruchtbaar onderwijs in de klassieke talen onmogelijk is.
E. de Strycker.
Frans DAELS, Voor Moeder en Zuigeling. — De Sikkel, Antwerpen,
1939, 181 blz., gen. Fr. 18, geb. Fr. 30.
Het boek dat Prof. Daels eens midden het oorlogsorkaan in het
huis van Priester-Dichter Verschaeve schreef, kent thans zijn vierde
uitgaaf. Op zichzelf beteekent dat reeds een veelzeggende aanbeveling. Van welke boeken werden er in Vlaanderen in een tijdspanne
van 20 jaar twintigduizend exemplaren aan den man gebracht ?
Bedenkt men verder dat al deze exemplaren in jonge huisgezinnen
zijn terecht gekomen en aldaar geraadpleegd werden en in eere
gehouden als het boek der wijsheid, dan kan men moeilijk overschouwen hoeveel goed dit werk gesticht en hoeveel kommer en leed
het voorkomen heeft.
Voor- dezes vierde--uitgave heeft Prof. Daels het gelukkig initiatief
genomen zich de medewerking te verzekeren van een onzer meest
bevoegde kinderartsen, Prof, Dr. C. Hooft. De verzorging en de voeding van den zuigeling, alsmede .de zuigelingenhygiëne, hebben in
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de laatste jaren zoo'n hooge vlucht genomen, dat ook dit onderdeel
van de geneeskunde moeilijk door een volbloed verloskundige kan
bijgehouden worden. Uit deze innige samenwerking van verloskundige en kinderarts is een boek ontstaan dat met evenveel gezag en
evenveel bezorgdheid de belangen van moeder en kind zal dienen.
Dit werk maakt allerminst aanspraak op hoogwetenschappelijkheid, want het is bedacht en geschreven voor moeders van alle standen. Dat dergelijke werken kunnen geschreven worden door geneesheeren, wier gezag in wetenschappelijke middens algemeen erkend
wordt, pleit voor hun hoogen sociaal-geneeskundigen zin.
Door den eenvoudigen, klaren schrijftrant waardoor telkens weer
goede en verkeerde technieken in een schril daglicht worden gesteld,
gaat van dit werk een sterk opvoedende invloed uit. De didactisch
opgevatte teekeningen zullen daartoe het hunne bijdragen.
In een dergelijk werk misstaan foto's van zuigelingen en kleuters,
alsook de kieskeurig uitgelezen gedichtjes niet: zij verheerlijken de
liefde van de moeder voor haar kind.
De schrijvers hebben door dit boek nuttig werk gepresteerd en
wij vertrouwen dat het zijn weg zal vinden in alle huisjes waar kinderzegen offervaardig aanvaard wordt.
Dr. L. Van Damme.

Economie
Dr. Wilhelmine DREISSIG, Die Geld- und Kreditlehre des deutschen Merkantilisinus. — Verlag Dr. Emil Ebering, Berlin, 1939,
116 blz., RM. 4,80.
Vermeerdering van de betalingsmiddelen — inzonderheid van het
beschikbare edel metaal — is de hoofdbekommernis der Mercantilisten ; uit reactie hiertegen schrijven de klassieken een louter
passieve rol aan de betalingsmiddelen toe; tegen deze overdrijving
kwam echter opnieuw reactie op, inz. ten gevolge van de studie der
iconjonctuur. In welke maat is ze een terugkeer naar de opvattingen
der Mercantilisten?
Om ons toe te laten op deze vraag te antwoorden schetst Dr Dreiggig ons door welke middelen de Mercantilisten de hoeveelheid beschikbaar metaal wilden vermeerderen en maakt hij ons met hunne
geld- en crediettheorieën bekend. Deze klinken wel eens zeer actueel.
Een enkele bijzonderheid : reeds toen zon men over de middelen om
steriele oppotting tegen te gaan!
K. B.
Etienne DENNERY, Le problème des matières premières. — Institut
international de coopération intellectuelle, Parijs, 1939, 244 blz.
Een zakelijke studie die ons eerst een overzicht geeft van « de
verdeeling der grondstoffen over de wereld », om daarna achtereenvolgens te bespreken: « de hindernissen die rechtstreeks het verhandelen der grondstoffen in den weg staan», de «strategische zijde»
van het vraagstuk, het vraagstuk der « betaalmiddelen », « het toe-
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zicht over de productie der grondstoffen ». Ze eindigt door ons te
leeren hoe men, op den vooravond van den oorlog, in verschillende
middens dit prangend vraagstuk wilde oplossen: door autarchie,
door herverdeeling der colonies, door handelsakkoorden en financieele maatregelen in het kader van een vrijer economie. Ook wie
met de strekking en de besluiten van den schrijver niet akkoord gaat
zal hem dankbaar zijn om de overvloedige en degelijke documentatie die hij in Zijne studie verstrekt.
K. du Bois.
Johann MANTSURANIS, Betriebswissenschaftliche Fortschritte in

Deutschland, Amerika und Frankreich. Ein bibliographische
Studie. — Junker und Diinnhaupt, Berlin, 1939, 255 blz.
RM. 11.
Deze «bibliographische» studie geeft ons, behalve een rijke bibliographie, methodisch geordend, een kritische samenvatting van hetgeen in de drie vermelde landen geschreven werd over de organisatie
van den arbeid, de rationalisatie in den ruimeren zin van dat woord.
Het spreekt vanzelf dat « the Father of Scientific Management » hier
vooraan staat; wij hadden evenwel bij den verdienden lof een paar
bedenkingen gevoegd ; mede om de verdiensten beter te laten uitkomen van de Amerikanen die het te hoekige uit zijn stelsel wegnamen.
Door toedoen van de initiators werden organismen opgericht die
veel bijdroegen tot verspreiding der wetenschappelijke organisatie
van den arbeid ; wij worden ook over, die werking ingelicht. Kortom
een uitmuntende inleiding.
K. du Bois.
A. DESTOOP, Economische Aardrijkskunde van België. — Uitgeverij Norma, Gent, 1939, 231 blz.
Nieuwe uitgave van een keurige studie die ons een duidelijk beeld
schetst van het nijvere België.
Het voornaamste deel van het werk, nl. dat over « België's nijverheid », is ingedeeld niet naar de verschillende gewesten van het land
maar naar de verschillende producties. Voor een klein land was die
indeeling zeker de meest praktische. Wij hadden hierbij nochtans
enkele bladzijden gewenscht over de indeeling van het land in zijn
voornaamste landbouw- en nijverheidsgewesten. Dat overzicht was
tevens een nuttige samenvatting en synthese geweest. Het ontbreken
er van belet echter geenszins dat ons hier een zeer verdienstelijk
werk aangeboden wordt: een duidelijk beeld van het ontzettend vele
dat ons klein landje, arm aan natuurlijke rijkdommen, vermocht op
economisch gebied tot stand te brengen.
K. du Bois.
Manfred SELL, Die schwarze nlker-Wanderung. — Wilhelm Frick,
Weenen, 1940, 320 blz., RM. 7,80.
In woord en beeld — het werk is rijk en oordeelkundig geïllustreerd — wordt ons hier een droevige geschiedenis voorgehouden.
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Een droevige en daarbij een diep vernederende want de volksverhuizingen waarover het gaat waren bijlange niet alle vrijwillige: de
neger moest als arbeidskracht dienst doen en later als soldaat!
De schrijver volgt de ingewekenen in de gebieden waar ze overgebracht werden en behandelt op gevatte wijze de menigvuldige
problemen die hun verblijf en hunne strevingen stellen in de landen
waar ze talrijk aangetroffen worden, in het bijzonder in de Vereenigde Staten van Amerika.
K. du Bois.
Dr. P. DE BRUIN S. J., Orde en Wanorde in de Economie. — De
Residentiebode, 's Gravenhage, 228 blz., Fr. 1,50.
Reeks artikels wekelijks in het Haagsche dagblad « De Residentiebode » van 19 Juli 1937 tot 29 Juli 1939 verschenen. Ze behandelen
allerlei economische vraagstukken, dikwijls in verband met het economisch gebeuren en de economische bekommernissen in Nederland.
K. B.
Louis LIBOIS & Maurice ADAM, Het Familierecht. In het Nederlandsch vertaald door C. PERSYN. Ramgal, Thuilles, 650
blz., Fr. 30.
De ondertitel : « of de bijzonderste onderwerpen van het Burgerlijk Wetboek ten bereike van iedereen gesteld » licht ons duidelijk
over inhoud, doel en aard dezer uitgave in. Alles wordt zeer duidelijk en bevattelijk voorgehouden. Aan het familierecht » in den
meer beperkten zin van dat woord werd de meeste plaats ingeruimd.
Wij betreuren het dat de vertaling stroef is, somwijlen zelfs...
eigenaardig. Ten bewijze deze zinnen: « De rechtbanken... staan gewoonlijk slechts met moeite de echtscheiding toe wanneer het wel
vaststaat dat de feiten onder de omstandigheden vallen die bij de
wet 'voorzien zijn... het huwelijk is de basis van geheel het sociale
stelsel; het heeft belang... ook voor de gemeenzaamheid (pour la
société?)». K. B.
Prof. Dr. G. EYSKENS, Vlaamsche Volkskracht van heden. — De
Standaard, Antwerpen, 1940, 60 blz., Fr. 9.
Leerrijke «slotbeschouwingen» waarmee het gedenkschrift : «Over

Vlaamsche Volkskracht — « Uit de Geschriften van Lodewijk de
Raet » — eindigt. Wij trokken reeds de aandacht onzer lezers op
den inhoud dezer studie in onze bespreking van het gedenkschrift.
K. du Bois.
Dr. F. A. S. KEESING, Het Evenwichtsbegrip in de economische
Literatuur. — J. Muuses, Pumerend ,1939, 200 blz., F1. 3,50.
Een theoretische studie waarin- de schrijver zich tot doel stelt het
hoofdbegrip aan te toonen en nader te bepalen waarop meerdere
economisten getracht hebben hun systeem op te bouwen, nl. het
evenwichtsbegrip. Ze zien in de economische bedrijvigheid een
-
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nastreven van een zeker evenwichtstoestand ; maar zijn onder elkaar
verdeeld omtrent hetgeen dat evenwicht is, meebrengt.
K. B.
Walter CROLL, Wirtschaft im europilischen Raum. — Wilhem
Frick, Weenen, 1940, 330 blz.
In dit vulgarisatiewerk wil de schrijver zijn lezers bekend maken
met de landen uit Zuid en Zuid-Oost Europa, die economisch in
nauwe betrekking staan — maar vooral staan moesten — met
Duitschland, én om hunne geographische ligging, én omdat ze in
menig opzicht economisch Duitschland aanvullen: ze zijn nl. overwegend agrarisch. Hierbij komt dan nog dat bij gewapend conflict
de meeste niet licht voor Duitschland ontoegankelijk kunnen gemaakt worden.
Om zijn doel te bereiken laat hij eerst uitkomen waarom Duitschland zich bij de « niet-voldanen », de « Havenots », rekent en klaagt
hij het miskennen hiervan door de « Haves » aan.
Op deze « Inleiding » volgt een omstandige, duidelijke en zakelijke beschrijving van den economischen en den socialen toestand
in die landen, ni. in Italië en Spanje, in de Donaulanden, in den
Balkan en in Vóór-Azië.
Een laatste deel : « Ausgleich im Grosswirtschaftsraum », trekt
enkele besluiten uit het voorafgaande.
Een werk dat ons Veel leert, over de beschreven landen en over
Duitschland zelf.
K. du Bois.

Reizen
Max REISCH, Tramasien.
F. A. Brockhaus, Leipzig, 200 blz., 90
photos en 7 kaarten ,ing. RM. 6,80, geb. RM. 7,50.
Max Reisch ondernam, met een makker, in een kleinen duitschen
reiswagen, een tocht van Jerusalem tot Shanghai. Meer dan 18 maanden duurde hij, en hindernissen allerhande ! De jonge moed der
reizigers en hun wetenschappelijke nieuwsgierigheid overwonnen
echter de zand- en lavawoestijnen, het slijk en de moerassen, en de
stoïcijnsche onbeweeglijkheid der Aziaten. Beide jonge mannen
doorkruisten met hun kleinen wagen Palestina, Iran, de bergen van
Afghanistan, en trokken verder, door den Khaibar-pas, naar Indië
en Birme. Vandaar ging het verder naar de Schanstaten, Siam, Tonkin, Zuid-China ,om in Shanghai aan te komen. De ervaringen die
M. Reisch in dit boek meedeelt zijn verscheiden en veelvuldig, nooit
langdradig. Dikwijls slaat de ervaring over in avontuur, b.v. wanneer
een gefanatiseerde menigte op de vreemdelingen, die hun photoapparaat voor den dag halen, losstormt, of wanneer een reusachtige
gier de auto aanvalt. Dat wordt dramatisch en toch eenvoudig verteld ,zonder grootdoenerij. Ook de economist en de geograaf komen,
waar het past, aan het woord, en dan wordt het boek zeer leerzaam.
Elke lezer zal met genoegen dit mooie reisverhaal doorlezen.
S.
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De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1939, 371 blz., Fr. 55,25.
Doel van schrijver is ons « het andere Amerika » te leeren kennen.
Het andere Amerika, dat heet: Amerika, niet zooals wij West-Euro.
peanen geneigd zijn het ons in te beelden, maar zooals het werkelijk
is. Schrijver is hierin in zooverre geslaagd dat hij ons inderdaad een
Amerika uitteekent, dat wel eens afwijkt van de algemeen gangbare
opinie.
Het is dus ongetwijfeld een zeer leerzaam werk.
En toch kunnen wij het in zijn geheel niet aanvaarden. O.i. lijkt
de gulden middenweg geboden tusschen het even aprioristische generaliseeren der gangsters, de « fine fleur ». van Amerika's onderwereld, en een te idealistische voorstelling.
Amerika is als dusdanig inderdaad noch een land van «gangsters»,
noch een land van engelen. De Amerikanen zijn menschen « tout
cours », net zooals de bewoners van het kranke Europa.
En laat het nu waar zijn, dat Amerika op bepaalde gebieden het
laatste een heele brok vóór. is, o.a. in bepaalde takken der techniek,
toch bezit het niet de cultuur van Europa, eenvoudig weg omdat die
met techniek niet te bereiken valt. De vele cultuur-groote figuren
uit Amerika kunnen dit feit niet wegcijferen.
Een beoordeeling over Amerika hangt dus in groote mate af van
het standpunt, waarop men zich initiaal plaatst.
In dit verband meenen wij eerlijk dat d'e auteur te veel belang
hecht aan « Techniek » als uiting van cultuur. Zulks treedt duidelijk
naar voor, waar schrijver de semantiek behandelt, die misschien wel
« techniich » te verrechtvaardigen valt, doch als cultuuruiting een
twijfelachtig geval is.
Dit standpunt komt in zijn volle scherpte tot uiting, waar de
schrijver zich met den Amerikaanschen historicus Robinson de vraag
stelt, of wij wel eens overdacht hebben « dat de hoogstgeplaatsten
» in alle gemeenschappen aan den kost komen met woorden, en
» hele berOepen hun activiteit tot woorden beperken : geestelijken,
» onderwijzers, advokaten, politici » (blz. 115).
In welke mate soortgelijke bewering met cultureel denken in over;
eenstemming valt te brengen, zien wij heelemaal niet in. En wat ten
slotte de bedoelde inhoud is van het woord « humanisme », waar
mede schrijver zoo'n loopje neemt, kunnen wij ons na bovenstaande
niet duidelijk maken. Nochtans blijkt het woord voor den auteur
niet te behooreri tot de reeks «ismen», waarvoor de menschen «geen
uitleg van de inhoud dezer termen kunnen geven ».
Op den lijst der « blabwoorden » blijkt het evenmin te staan, di
der inhoudlooze woorden, waartoe wel het woord « vaderland » b.v.
Wordt .gerekend.
* *
Het zou.ons te ver leiden, bet heele boek aldus aan een gedetailleerd onderzoek te onderwerpen. Daarom zullen wij ons verder beperken tot enkele algemeene aanduidingen.
—
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President Roosevelt staat bij schrijver in het allerhoogste aanzien.
Hetgeen nátuurlijk zijn goed recht is. En ook met zijn planningideëen geeft hij hoog op. Zoodanig zelfs dat hij het feitelijk mislukken dezer « planning » slechts schoorvoetend toegeeft en er de
reden van gewoonweg op het aktief boekt van de gebrekkige semantische vorming der Amerikanen. Wat nogal erg simplistisch klinkt.
Dat de mooiste plannen ter ordening eener samenleving tot mislukking zijn gedoemd, wanneer er geen ziel achter steekt (verontschuldig ons deze anti-semantische uitdrukking) , schijnt De Casseres
heelemaal niet te bevroeden. Het menschelijk leven laat zich toch
niet « plannen » enkel en alleen volgens de regelen der techniek. Er
is wat anders dat z'n woordje meespreekt. Iets dat met techniek niet
te benaderen valt! Zeer lezenswaardig is anderzijds het hoofdstuk,
waarin «de A.merikaansche taal» wordt behandeld. Ook «De wereld
van morgen» over de toekomstmogelijkheden der techniek, behoort
tot het beste van bet boek. De vier laatste hoofdstukken wordt het
lezen bemoeilijkt door een overdreven hoeveelheid citaten, die, hoe
interessant op zich zelf ook, heel wat lezers zullen afschrikken.
De grootste voorzichtigheid dient met dit boek te worden in acht
genomen wegens de uitspraken over den godsdienst in het algemeen
en het Katholicisme in het bijzonder. De technische afwerking staat
boven alle kritiek. En talrijke mooie foto's illustreeren haar op
aangename wijze.
H. van de Perre.
Roland NITSCHE, Waar Helden met Reuzen strijden. — La Rivière

en Voorhoeve, Zwolle, 1939, 200 blz., gen. Fl. 2,50, geb. Fl. 3,25.
Dit boek draagt als ondertitel: « Skandinavië zoals niemand het
kent». Dit opschrift moge een weinig te vleiend zijn voor den auteur,
toch brengt het werk 't overgroote deel der lezers ontegensprekelijk
een heele reeks onbekenden. Juister ware dus: « Skandinavië zoals
weinigen het kennen ».
Met deze opmerking hebben wij heelemaal geen afbreuk op het
oog. Wij herinneren ons integendeel niet ooit via een boek met een
vreemd land te hebben kennis gemaakt, op een dusdanige boeiende
en dramatische wijze.
Oh neen! Geen droge opeenstapeling van teksten of cijfers brengt
ons dit boek. Maar wel de levende, spannende taal van feiten en gebeurtenissen: Het grille spel van de natuur en de strijd der menschen tegen de weerspanninge of opgezweepte natuurelementen.
Bijzonder grootsch is het stuk « De Rivier handhaaft zijn heerschappij ». Hierin wordt ons op dramatische wijze uitgeteekend hoe

de rivier al de menschelijke berekeningen in den war brengt, voor
zoover hij dezen waterweg als natuurlijk vervoermiddel aanwendt
van het hout.
« De vis komt op... » en « Alleen dienst bij storm » moeten het
tegen bovenstaand hoofdstuk in geenendeele afleggen. Niet meer
overigens als « De Berg der ontgoocheling », dat de ontdekking van
de Zweedsche ertsmijnen der Boliden handhaaft.
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Bij de huidige gebeurtenissen kan dit werk warm, zeer warm
worden aanbevolen ter kennisname met het mooie, maar onverbiddelijk harde leven der bewoners van het Europeesche Noorden.
Daarbij is het een zeldzaam boeiend boek, dat door oud en jong met
evenveel genoegen als interesse zal worden gelezen.
H. van de Pene.

Letterkunde
Joris EECKHOUT, Literaire profielen, IX. — De Standaard, Antwerpen, 1940, 148 blz., Fr. 18.
Joris EECKHOUT, Literaire schetsen. — Davidsfonds, Leuven, 1940,
183 blz., Fr. 20.
Op blz. 74 van Literaire schetsen lezen we volgende reactie op
een recensie van ons (het gaat over Het spook op zolder door
Marcel Matthijs ; zie Streven VI, 320) : « Met stijgende belang» stelling heb ik Matthijs' jongste boek gelezen. Een verraderlijk
» onderwerp en een nog verraderlijker titel. Deze laatste zou onver» mijdelijk tegen den schrijver, in het, van onbevoegdheid ramme» lend pseudo-kritisch, harnas jagen : heel wat skribenten, in den
» trant van Pater Janssen uit « Streven », die nooit inzagen, hoe de
» meest-alledaagsche stof, door haar niet-alledaagsche omwerking,
» tot kunstwerk groeien kan. En nog sterker, dan door den inhoud
» van den roman, werden ze door zijn opschrift gefascineerd. Die
» spokerige titel kon alleen maar op een vervelenden draak slaan.
» Daarmee stond hun oordeel vast. Dat het uitliep op een veroor» deeling, verwijst alleen naar hun onbevoegdheid, heelemaal niet
» naar een mogelijke minderwaardigheid van Matthijs' produkt. »
Op blz. 76 komt er nog wat bij : « Matthijs is iemand. Kakofoon» polyfonisch-gestemde keffertjes van alle kleur, kunnen gerust hun
» blikken keeltjes uitschrapen; ze krijgen dat niet ongedaan. »
Volgende veeg uit de pan (min of meer nageschreven van Vermcylen) is misschien ook voor ons bedoeld « Moge de les niet verloren
» gaan bij al te veel kritikasters die, door hun onuitstaanbare be» krompenheid, wel eens de gebieden van onze Vlaamsche letteren,
» en niet het minst van onze katholieke levensbeschouwing, onveilig
» maken » (Ut. Prof., blz. 128).
Daarmee zijn we verpletterd. In de bespreking van een voorgaanden bundel Profielen, schreven we dat in een bepaald opstel «rancune » doorklonk : hoe onbevoegd ook, daarin zullen we ons niet
bedrogen hebben!
In dezelfde bespreking gewaagden we van de « stijgende lijn » in
Eeckhout's critisch wed: de belezenheid en het onderwerp worden
beter beheerscht en bedwongen, de causeur-toon beter getroffen.
Deze negende bundel Profielen is stellig een der beste: de opstellen
over Teilinck, Van Nijlen, Van de Woestijne, Vermeylen zijn onmis-

BOEKBESPREKING

531

baar voor wie hun gestalten kennen wil; ook die over Eekhout en
De Pillecijn geven voldoening; het meest echter dat over R.
der, die behandeld staat « als essayist, en als essayist hoofdzakelijk
in zijn verhouding tot de Vlaamsche Letterkunde » (blz. 131).
De bundel Schetsen lijkt ons eerder een samenraapsel, waar de
lezers van het Davidsfonds nogal weinig aan hebben. Wie vraagt hun
toch belang te stellen in Willem van Nouhuys, zelfs in Albert Verwey? Evenmin diende een breedvoerige bespreking van Streuvel's
Levenbloesem hier gebundeld ; nog minder het polemisch en
eenzijdig ophemelen van Marcel Matthijs (daaromtrent meenep wij
ons standpunt te moeten handhaven). Blijft het « profiel » van
Richard de Cneudt over, dat ook in het andere boek op zijn plaats
ware geweest, -- en het uit voorgaande werken vrij haastig saamgeflanste opstel over Van de Woestijne. Het geheele boek is een té
bonte verzameling van té veel voorbijgaande actualiteiten.
Als kenner en bewonderaar, als geestelijk kind tenslotte van de
Van-nu-en-straksers, stelt Joris Eeckhout de meesten van hen te hoog,
smaakt en beoordeelt hij hoofdzakelijk naar han normen. Zijn verbazend ruime informatie en zijn voorkeur voor het mooie fragment
belemmeren de denkkracht en den zin voor constructie: principes
zijn voor hem als keien, die men, wandelend, ineens op den weg
vindt en dan naar iemands hoofd gooit. Hij beperkt zich niet, hij
bouwt niet: zoo vormt elk opstel een toevallig geheel; zoo is de stijl
overladen met woordspelingen, toespelingen, vreemde woorden,
parenthesen en dies meer, — journalistiek, polemiek, principes,
feiten verwijzingen : alles zit verward ! Meer stilte en eereenheid
deden hem, los van elke « acceptio personarum », dieper graven.
Intusschen verdient « Literaire Profielen » een warme aanbeveling.
Em. Janssen.
Dr. Frans VERACHTERT, Karel van den Oever. — Davidsfonds
Leuven, 1940, 185 blz., Fr. 15.
Na lezing van deze voortreffelijke studie, verbazen we er ons over,
dat ze niet onder de keurboeken van het Davidsfonds werd opgenomen; iets voornamer uitgegeven en iets rijker geïllustreerd, had
haar voorkomen aan haar wezen beantwoord : het definitieve boek
over Karel Van den Oever.
Veel literaire kunstenaars zullen, met geheel hun werk, nooit
voortbestaan; evenmin mag men ze geheel vergeten : hun oeuvre
bevat te mooie fragmenten, en zij hebben een historische beteekenis.
Zij dienen dus gebloemleesd en beschreven. Uit Van den Oever's
dichtwerk (nog niet uit zijn proza) werd het voornaamste reeds
samengebracht; dank zij den jarenlangen arbeid van Dr. Verachtert,
bezitten we nu over hem een biographische, bibliographische, literaire studie die iedereen bevredigen moet.
Want de auteur heeft tijd noch moeite gespaard, zonder nochtans
in het overtollige detail het spoor bijster te worden. Hij waardeert
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en bewondert zijn held, zonder blind te zijn voor diens gebreken.
Hij verklaart diens artistieke beweeglijkheid, zonder dat we ooit
opportunisme vermoeden. Hij legt op de strijdbare beginselvastheid
den nadruk, zonder toch weer de hartelijke mildheid te verwaarloozen. Het geteekende beeld leeft en vestigt onze aandacht: een
nogal haastige, nogal ongeduldige kunstenaar, onvoldoende gevormd
en geschoold, die de kalme bezonnenheid miste, om de pose van de
ongekunsteldheid, het duurzame van het voorbijgaande, de navolging van het persoonlijke sekuur te onderscheiden. Een speelscli
artist, met een teeder-rijke fantasie, doch die met zijn fantasie wat
speelde. Een edel geloovige, die echter té goed wist dat men voor
zijn overtuiging vechten moet. Zijn onvoltooide vorming, zijn onge.
durig temperament, de bewogen tijd waarin hij leefde, hebben het
zuiver-bezonken werk onmogelijk gemaakt; maar uit enkele werken
en vele fragmenten blijkt telkens weer, waartoe Van den Oever in
staat ware geweest.
Men kan wenschen dat Dr. Verachtert, met ruimeren blik, breedere kaders had geschetst; dat hij, met veiliger smaak, de literaire
waarde duidelijker had aangegeven; dat hij, met dieper penetratie,
inniger de ziel had doorgrond : een ander werk kan over Van den
Oever geschreven worden; maar dit, vlijtig en vertrouwbaar, evenwichtig en edel, wordt in zijn genre niet verbeterd.
Em. Janssen.
Dr. A. T. W. BELLEMANS, Poëtiek van Paul Van Ostaijen. — De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1938, XI-59 blz.
Er is zeker uit het « Krities Proza » van Van Ostaijen een interessante poëtiek samen te stellen: de poëzie als subjectieve ervaring.
Of Dr. Bellemans hierin reeds volkomen geslaagd is, zou ik niet
durven beweren. Zijn werkje is te zeer een aaneenrijging van citaten.
Beter ware geweest ons een meer rechtstreeksch en persoonlijk inzicht in de zaak te geven. Alles bij mekaar, een beetje diepzinnig
misschien, maar toch interessant.

L. Vander Kerken.
Francois MAURIAC, De wegen zeewaarts. — Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen, 248 blz., Fr. 33.
Over Mauriae's Les chemins de la mer schreven we, in dit tijdschrift (Streven VI, 379-389), een nogal breedvoerige studie; deze
vertaling is ons dus welkom. Zij getuigt van nauwgezetheid en vlijt;
zij mist echter alle artistieke waarde. Bij wijze van steekproef plaatsen wij een Franschen tekst, met de vertaling er onder; de lezer zal
dan oordeelen:
« Tout le temps que dura la maladie de sa mère, et jusqu'au jour
» de décembre ou elle s'éteignit, Julien en tant que malade, s'effaÇa
» Il consentit á passer au second plan et à recevoir les soins inter» mittents de Maria Cavailhès. Dès qu'elle eut disparu, il rentra
» dans tous ses droits de grand malade. »
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« Zoolang de ziekte van zijn moeder duurde, tot op den dag in
» December, toen zij stierf, verdween Julien, als zieke, naar den
» achtergrond. Hij stemde er in toe naar het tweede plan af te dalen
» en de tamelijk slordige verzorging van Maria Cavailhès te aan» vaarden. Zoodra zij echter in den nevel van den dood was opge» nomen, trad hij weer in al zijn rechten van zwaren zieke >
(blz. 229).
Em. Janssen.
Paul LEBEAU, Het experiment. — De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1940, 225 blz., Fr. 35,—.
In dezen eersteling voert de auteur Walter Bieleman ten tooneele:
een knap collegestudent, een vlijtig hoogstudent, een jonge advocaat;
deze « man van de tafel » (van de studie) experimenteert, als ware
hij een « man van de aarde », het genot van het leven (dr. blz. 147,
170-171, 179 en elders)... Neen, de roes van de zinnen, het verkeer
met vrouwen zijn voor hem niet; voorgoed breekt hij met het
meisje dat bijna zijn verloofde was; dit is voortaan zijn levensdoel:
« Uit zichzelf geraken. Niet langer experimenteeren als waren we
» een machine om te genieten. Het is zoo klein en we maken er
» onszelf met (sic) kapot. En we vergeten het groote, het eenige
» experiment waartoe we hier op de wereld zijn: waardig te worden
» aan God (sic)... Heldhaftig durven leven. God de Geest. Opperste
» vorm van vrijheid ! Volkomen vernietiging van het ik in het
» oneindige : Het Leven » (blz. 224-225).
Als motto koos de auteur volgende verzen van Silesius: « Mensch,
» was du liebst, in das wisst du verwandelt werden: Gott wirst du,
» liebst du Gott; und Erde, liebst du Erde » (blz. 4). De daarin
besloten tegenstelling dreef hij tot het uiterste op: de mensch, die
God bemint, zou in niets meer van de aarde mogen zijn; de mensch,
die de aarde bemint, is niets meer dan aarde... Verwarde hij de abstracte begrippen met de concrete werkelijkheid niet? Want « de
evangelische raden » (cfr. blz. 186), hoezeer ook te prijzen, dienen
slechts door betrekkelijk weinigen nageleefd; anderzijds kan men,
in het huwelijk, toch waarlijk van God houden! Wat verstaat de
auteur precies onder: « Het verpuren der essentie. Heldhaftig durven leven. God de Geest? » De heldhaftigheid vergt toch niet dat
men de stof zou negeeren!
Deze abstract geconcipieerde tegenstelling heeft den toon van het
verhaal beïnvloed. Als Walter Bieleman het zinnelijk genot experimenteert: zoo aanhoudend brengt de auteur er verleiding en zonde
bij te pas, dat het geheele werk uit bijna niets anders bestaat. De
zwoele sfeer is er, al lijkt Paul Lebeau het andersom te hebben
gewild. Zij is er zooveel te meer, daar tegenover Bieleman en zijn
verloofde Jenny Verscharen een koppel van genieters staat : Herman
Vandale en Lea De Messemaeker; die twee zijn van alle markten

thuis! Zij is er nog, daar de opgang van Walter, naar den indruk,
met zijn neergang geenszins evenwicht houdt. Met evident goede
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bedoelingen schreef Paul Lebeau een schunnig boek; met antifreudiaansche principes bewoog hij zich in een freudiaansch klimaat.
De abstracte conceptie heeft ook de literaire waarde van het werk
neergehaald. Het heeft geen eigen leven; de gestalten ademen niet,
.zij bewegen zich niet naar eigen karakter en vitaliteit ; met
reflexieve bedoelingen trekt de auteur, nogal onhandig trouwens,
aan de touwtjes. Het verhaal vertoont geen structuur: de elkander
vrij eentonig opvolgende feesten, bals, uitstapjes vormen een nogal
rommelig geheel, waarbij de aanhalingen uit Walter's dagboek, de
verzen van Shelley, de discussie met den communist niet de voldoende afwisseling noch verruiming bieden. Tenslotte heeft het
gemis aan leven ook den stijl aangetast: met de overvloedige romantische beeldspraak konden wij ons, in een betoog, misschien vereenigen; zeker niet in een verhaal. En wat gezegd van de stijlsordigheden en taalfouten?
Ziehier, naast den hooger aangehaalden tekst, nog specimens van
beeldspraak, slordigheden en fouten : « Eerst was het alsof zij (Walter's » ziel) zich niet meer kon verheffen, alsof ze vastgezegen (sic)
» in zelfverachting en onwaardigheidsbesef op den roep van deze
» verre planeet, enkel kon reageeren met een pijnlijke en machte» boze beweging van wanhopig heimwee. Maar door den walg over
» het gebeurde, besefte hij zijn afkeer, zijn losheid er van, en met
» een juichkreet van verlossing smeet zijn ziel den zwaren mantel
» van het pasgebeurd.e af en snelde, lichter dan voorheen, de hoog» ten in» (blz. 174). «Het is beter van het niet te gelooven» (blz. 10).
— «Hoe doodgraag was ik meegebold» (blz. 65). — «Maar in plaats
van Jenny af te stooten, hechtte zij zich aan hem » (blz. 176).
Wat moeten we uit dit alles afleiden? In. 1935 voltooid, wordt
deze roman in 1940 uitgegeven; zag Paul Lebeau tegen dat « experiMent » misschien op ? Hoezeer het dan ook van moed, aanleg en
edelheid moge getuigen, geslaagd is het niet; eerder noemen wij het
een vergissing. De concrete belevingen vormen geen geheel met de
abstracte beginselen, die overigens vaag blijven en min of meer
onjuist zijn. In werkelijkheid is zulk moedwillig aangegaan experiment altijd ongezond : de mensch verheft zich niet tot een hooger
levenspeil in zoover hij walgt van het lagere, en wie tot walging toe
aan zijn zinnen voldoening schenkt, is normaal geschonden, gebonden en verloren.
Wat moeten we dan afleiden ? Dat Paul Lebeau te goeder trouw
heeft..geëxperimenteerd; doch liever zoeke hij elders het domein tot
tot nieuwe experimenten; zeker tot psychologische, misschien tot
literaire.
Em. Janssen.
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bijzondere krachtinspanning, ook vanwege de lezers. Wij
twijfelen er niet aan of zij blijven ons trouw, ook al zijn we
genoodzaakt het abonnementsgeld iets te verhoogen. De som
was overigens zoo opvallend gering dat zelfs de nieuwe prijs,
vastgesteld op 30 fr., ver beneden het gewone peil blijft voor
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DOODSTRIJD OF WEDERGEBOORTE?

Doodstrijd of wedergeboorte ?
door L. ARTS, S. J.

Het teeken van deze tijd is geen vraagteeken. Ook geen uitroepingsteeken — die zijn er heusch te veel in deze tijd. Het
teeken van onze tijd is een kruisteeken. Op vele kwellende
vragen die thans ons koortsig menschdom plagen : links of
rechts, vooruit of achteruit? kunnen en moeten wij beslist antwoorden: in elk geval, naar omhoog. Hoe de nieuwe kaders en
vormen van het komende leven zullen zijn op het ekonomisch,
sociaal, politiek, nationaal en internationaal terrein, kan op
dit oogenblik niemand niet nauwkeurigheid en zekerheid bepalen. Maar wij hebben het recht en den plicht mee te werken,
opdat die nieuwe kaders in elk geval, christelijk zouden zijn.
Niet enkel voor de glorie van Christus, maar ook voor het heil
van ons vlaamsche volk en van ons land.
In het voorgaande nummer verscheen hier een studie over
godsdienst en kultuur in het algemeen. In denzelfden gedachtengang willen wij pogen nader te bepalen, wat onze » kultuur op dit oogenblik van den «christelijken» godsdienst mag
en moet verwachten.

Christendom en christenheid
Christendom in den breeden zin genomen, beteekent een
kultus en een kultuur, een godsdienst en een beschaving. Deze
twee liggen wezenlijk met elkaar verbonden ; toch moet men
ze nauwkeurig uit elkaar houden. Zij zijn tegelijk onafscheidbaar en onderscheiden : de eene gaat niet zonder de andere;
toch is de eene de andere niet.
Christendom als godsdienst is een bovennatuurlijk mysterie:
het mysterie van den Godmensch, van het eeuwig Woord dat
mensch werd in de tijd, om de menschen te vergoddelijken
voor de eeuwigheid. Het mysterie van Christus en van den
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christen: van het Godsrijk dat uit de eeuwigheid komt en naar
de eeuwigheid voert, dat staat en werkt boven de tijd, zooals
de zon, onbeweeglijk en onbewogen, boven het wentelen van
de jaargetijden.
Maar zooals de zon die niet verandert, alles doet veranderen
wat zij bestraalt, zoo doet het christendom, als goddelijke kultus, een menschelijke kultuur op- en openbloeien. Uit het
christendom is een christenheid. gegroeid. De Kerk die alleen
het Rijk Gods en zijn gerechtigheid zocht, ervaarde hoe al de
rest haar werd toegeworpen. Wat zij van de aarde aan God
opdroeg, werd door God duizendvoud aan de aarde teruggeschonken.
Het ligt in het wezen van het christendom — een godmenschelijke instelling -- dat bet niet enkel zielen maar menschen
redt. Het mysterie van Jesus Christus bestaat niet enkel hierin
dat een mensch waarlijk God is (daarvan hadden de oude
heidensche mythologen ook wel gedroomd) maar het bestaat
ook hierin dat God waarlijk en wezenlijk mensch werd. Het
echte christendom neemt den mensch niet bij den top van zijn
ziel om hem weg te heffen uit de wereld naar God toe; het
neemt den heelen mensa', met alles wat er menschelijks aan
hem vast zit, om het te vereeuwigen in de tijd. Een ziel, hier
op aarde, heeft een lichaam noodig, zoo heeft de kerk, hier op
aarde, de wereld, zoo heeft de christelijke kultus een christelijke kultuur noodig.
De ziel is onsterfelijk : zij kan in de eeuwigheid voortbestaan
zonder lichaam. Zonder ziel echter is een lichaam een lijk in
ontbinding. Het christendom als kultus is onsterfelijk : zichtbare en onzichtbare machten kunnen het belagen, het hinderen, het kwetsen en het kwellen : geen macht vermag het te
verdelgen. Een christelijke kultuur heeft als dusdanig geen
onsterfelijkheisdbelofte : ook een christelijke kultuur kan vergaan.
Nu is het een feit : wat wij thans in de wereld « kultuur »
noemen, is christelijk erfgoed. Men mag erom juichen of treuren; het feit is er. Of « onze » z.g. westersche kultuur gewoonweg « de » menschelijke kultuur mag en moet heeten, of er
geen andere heeft bestaan of bestaan kan of zal, mag hier een
open vraag blijven. Het zou ons nl. te ver voeren wilden wij
onderzoeken welke diverse elementen in onze kultuur werden
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opgenomen en verwerkt: helleensche en romeinsche, germaansche, latijnsche, araabsche, enz. Het eigenaardige van onze
beschaving ligt minder in de herkomste van al deze kultuurelementen, dan wel in liet evenwicht waartoe die werden herleid, en meer nog in de stabiliteit van dit evenwicht. De hoogste
en breedste heidensche kultuur die wij kennen, de helleenschromeinsche heeft haar duizendste jaar niet beleefd. Onze
christelijke kultuur schrijft thans 1940. Niet minder kenmerkend dan de stevigheid van deze synthese, is hare breedheid,
hare ruimte. Zij overspant en overbrugt oost en west, noord
en zuid : van middellandsche werd zij tot europeesche, en van
europeesche tot wereldkultuur ; niet door negatie, maar door
assimilatie van andere kulturen. Wij hebben weliswaar heel
wat geleerd en nog te leeren van Chineezen en Indiërs, zelfs
van Maleiërs en Roodhuiden ; maar wij hebben ze, ontegenzeggelijk toch meer geleerd. Bij anderen mochten wij diepten
van natuurlijkheid of hoogten van civilisatie bewonderen; wat
wij alleen ze leeren konden was alles omvattend en ordenend
evenwicht. Wanneer Ataturk, enkele jaren terug voor het
modern Turkije het burgerlijk wetboek van Zwitserland en het
strafwetboek van Italië, en bloc overnam, dan beteekende dit
eens te meer, dat het oosten een flinke brok christelijke kultuur van het westen overnam. In dezen zin mag en moet onze
kultuur zoo niet «de eenige>> dan toch «eenig» heeten. Is zij
niet «de» beschaving, dan mag en moet zij toch de «klassieke»
beschaving genoemd worden. In elk geval voor ons, Europeërs,
van de twintigste eeuw is vooralsnog een andere kultuur misschien wel denkbaar of droombaar leefbaar is ze niet .
Hier rijst echter een andere, meer gewichtige en ontstellende
vraag. Is onze hedendaagsche beschaving nog beschaving? Is
de christelijke kultuur nog een feit? Mag onze moderne civilisatie nog christelijke kultuur heeten ? Dit is « de » vraag van
deze tijd: de kwestie van to be or not to be.
Een omstandig en genuanceerd antwoord op deze vraag
voor-onderstelt dat wij duidelijk en scherp ontleden wat onze
tijd en wat een christelijke kultuur inhouden, en wat ze kenmerkt.

Kenmerken van een christelijke kultuur
Voorop weze nog eens bemerkt dat christelijke kultuur niet

DOODSTRIJD OF WEDERGEBOORTE?

539

hetzelfde beteekent als christendom. Het domein van den
christelijken kultus is het geestelijk-eeuwige, het louter-religieuze (wat nog niet hetzelfde beteekent als het onzichtbare,
als het louter-inwendige ). Christelijke kultuur daarentegen
beweegt zich op het gebied van het tijdelijke. Wij trachten hier
dus uit te stippelen wat een christelijke kultuur onderscheidt,
wat haar specifiek eigen is t.o.v. elke andere niet-christelijke
kultuur.
Het algemeen kenmerk noemden we reeds : evenwicht. Dit
evenwicht echter is niet statisch, maar dynamisch: geen lamme
rust op een doodpunt, maar evenwicht in inspanning en
spanning in evenwicht. Welke spanningen nu brengt een christelijke kultuur tot evenwicht?
De eerste en de oudste, de eeuwige spanning, die nergens
buiten het christendom tot volledig evenwicht kwam is deze:
God Mensch, schepper-schepping, zichtbare-onzichtbare, hemel-aarde, tijd-eeuwigheid, diesseits-jenseits. Tusschen het
vervluchtigend opgaan in het goddelijke en het ondergaan in
het aardsche, staat het christelijk ingaan op alles wat wezenlijk
is. Tusschen verzengend idealisme en ijskoud materialisme,
christelijk realisme. Time is money, zegt de westerling; en hij
verkwist én tijd én geld. Tijd is niets. herhaalt de oosterling.
en hij verdroomt zijn eeuwigheid. Tijd is eeuwigheid, denkt
de christen ; en met elke seconde van zijnen tijd bouwt hij aan
zijn eeuwigheid.
God is alles — God is niets God is mensch geworden. De
mensch is goed, de mensch is slecht, de mensch is verlost. Enz.,
enz. Tusschen these en antithese, maakt christendom steeds de
synthese.
Daar zou een boek noodig zijn, of een gansche bibliotheek,
om dit eerste meest-fundamenteel kenmerk van een christelijke kultuur aan te duiden. Kijkt u maar liever op naar onze
oude kathedralen : arduinen monumenten van christelijk idealisme, onberoerd te midden van de huizenwemeling : het
eeuwige blijft. En tegelijk reuzebeelden van realisme : het
tijdelijke verschiet. Onze kerktorens tellen de uren van den
tijd, en ze zingen erbij een lied van eeuwigheid. Als onverzettelijke rotsen staan zij daar, onbeweeglijk ; en toch varen zij als
reuzeschepen door de woeling. Meesterstukken van het stoutste
menschelijk kunnen, en voetstukken van den Allerhoogste.
-
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Heilige pylonen die Gods' geheime fluisteren opvangen in den
hemel, en tevens veilige bliksemafleiders voor de menschen op
de aarde.
Op deze grondverhouding steunen twee andere bogen : geloof en rede, godsdienst en politiek. In het christendom alleen
worden goddelijk geloof en menschelijke rede verzoend, zoo
dat geen van beide iets van zijn wezenlijkheid inboet. Tusschen
fideïsme en rationalisme, tusschen scientisme en mysticisme,
gaat de hooge weg van het christelijk intellektualisme. Wat
Augustinus formuleerde in de vijfde eeuw, Ik zou niet gelooven ,indien ik niet inzag dat ik gelooven moet » werd door
Ziet vatikaansch concilie in de negentiende eeuw herhaald en
uitgewerkt. Deze verzoening is niet enkel én geloof én wetenschap ten goede gekomen (naast éénen ongelukkigen Galilei
staan dan toch de legioenen der. Marconi's!) het heeft de
christelijke kultuur gvrijwaard voor elk verdorrend en verminkend fanatisme : zoowel voor calvinistische eng-denkerij,
als voor de moderne vrij-denkerij. De Universitas » — dit
beeld van de hoogkultuur — is een christelijk concept, en een
kerkelijke instelling. Een professor is een belijder ». Elk
bekrompen anti-klerikalisme dat den christelijken invloed uit
onderwijs en opvoeding weren wil, is niet enkel een vergrijp
aan oorspronkelijke en verworven rechten van de kerk : het
beteekent een verminking van de kultuur : antikultuur.
Geef aan den keizer wat den keizer toekomt ; geef aan God
wat God toekomt». Twintig eeuwen christelijke kultuur hebben ons met dit gevleugelde woord vertrouwd gemaakt. Toen
het voor het eerst werd uitgesproken, klonk het revolutionair.
Tusschen de joodsche theokratie, die aan God schonk wat den
keizer toekwam, en de romeinsche autokratie die aan den
keizer gaf wat van God was, baant Christus den middenweg.
Dat Kerk of staat op dezen gevaarlijken hoogen weg wel eens
duizelig werden, mocht verwacht worden. Doch wanneer
Europa rust en vrede zocht, moest liet telkens opnieuw dezen
hoogen weg zoeken. Het feit dat in het christendom de godsdienst georganiseerd werd tot een zichtbare kerk, verscherpte
de verhoudingen tusschen godsdienst en politiek, maar bracht
ook meer klaarheid in de voorstellingen en orde in de instellingen. Ten overstaan van de Kerk, kwam de staat tot duidelijker inzicht en levendiger besef van zijn eigen taak, en kon
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hij daaraan, ontlast van wezensvreemde opdrachten, zijn volle
krachten wijden. Deze dualiteit van godsdienst en politiek,
even zalig voor de kerk als voor den staat, karakteriseert de
christelijke kultuur.
De tegenstelling persoon-gemeenschap, het eeuwig konflikt
van liet kultuur-heidendom, wordt in een christelijke kultuur
tot heilzame spanning. Tusschen de afgronden van Ubermenschentum en Untermenschentum, tusschen individualisme en
collectivisme, loopt de baan van het christelijk humanisme.
Met Christus heeft de mensch -- ook de slaaf — zijn ziel en
meteen zijn onvervreemdbaar persoonsrecht, zijn essentieele
waarde en waardigheid ontdekt en veroverd. Als individu staat
hij in den dienst van de gemeenschap (ekonomische. sociale,
politieke, familiale, nationale en internationale gemeenschap).
Als persoon wordt hij doel, ook van de gemeenschap. Deze mag
desnoods van hem alle offers eischen, ook het offer van zijn
leven. Zijn ziel, zijn geweten, is van hem en voor God alleen.
De kern der menschelijke persoonlijkheid is absoluut onaantastbaar: ook de familie en de kerk zelf moeten hem ontzien.
Een ongeboren kind heeft hoogheidsrechten ook ten overstaan
van zijn ouders : hun recht en hunne plicht is, het kind te
dienen, het op te voeden voor zijn roeping, tot een persoonlijkheid. Voor deze taak juist is de familie autonoom. De kerk zelf
zal buiten levensgevaar, geen onmondig kind doopen zonder
de toestemming van zijn ouders. De school staat in den dienst
van de familie : zij is op de eerste plaats noch een staats- .noch
een kerkelijke maar een familiale aangelegenheid. Kerk en
staat mogen en moeten het geweten der ouders voorlichten;
niemand mag het verkrachten.
Het christelijk huisgezin, met zijn heilige wijding, met zijn
onverbreekbare en onschendbare liefdetrouw, met zijn harmonie tusschen echte mannelijke en echt-vrouwelijke persoonlijkheid, met zijnen eerbied voor en zijn vreugde om den kinderzegen, is een van de kostbaarste en meest karakteristieke
parelen in de kroon van een christelijke kultuur. Hoogeschool
van menschelijke persoonlijkheid en van echten gemeenschapszin. Vlak naast dezen groenen parel straalt de witte parel
van de maagdelijkheid: in haar uitbreiding en zuiverheid, een
kenmerkend en onmisbaar element van elke christelijke beschaving. Teeken van persoonlijke zelfstandigheid en tevens
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van dienstvaardige liefde. Het is een van de vele christelijke
paradoksen, dat vrijwillige onthouding aan de vruchtbaarheid
van het huwelijk, en zoo van de volksgemeenschap zoo luisterrijk is ten goede gekomen.
Door aktie en contemplatie in evenwicht te brengen, heeft
de christelijke kultuur het oosten met het westen verzoend, en
ze aan elkaar dienstbaar en vruchtbaar gemaakt. Tegenover
agitatie -- daad zonder droom — verdedigt zij de superioriteit
van de onbaatzuchtige geestelijke schouwing. Opdat echter
deze contemplatie niet ontaarde tot vervluchtiging — tot
droom zonder daad handhaaft en looft zij het werkende
leven. Wanneer een kuituur één van deze polen los laat, vervalt zij fataal. Een heerlijk beeld van deze verzoening zijn onze
oude abdijen. Zij schijnen bestendig in hemelsch-zalige schouwing te rusten, en toch hebben zij nijver en vlijtig, het aanschijn van onze wereld ook materieel veranderd.
Een andere gewichtige verzoening hebben dezelfde Kulturstate » die de abdijen waren, helpen bewerken; minder
door het woord en de theorie dan door de daad. De verzoening
van kapitaal en arbeid. Het christendom heeft aan beide een
ziel gegeven, en ze zoo in de sfeer van de kultuur binnen geleid. Ziellooze arbeid is het lot van den slaaf of van de
machine, of van den modernen machineslaaf. Zielloos kapitaal
is een dood gewicht of een domme kracht. Niet wat ge in uw
hand draagt — een stuk werktuig of een stuk goud — meet
uwe .waarde, maar wat ge in uw ziel draagt. Dit is christelijke
taal: noch de oude heidenen met hun massa-slavendom, noch
onze moderne heidenen met hun massa-proletariaat en hun
hemel-tergend hyperkapitalisme, hebben deze taal verstaan.
Een der meest typische vruchten van deze verzoening van
arbeid en kapitaal is de christelijke Zondag. Geen kapitalist
noch eenig kommunist zou er ooit aan gedacht hebben den
mensch vier-en-twintig uren vrijaf te geven. Deze zondagrust
is de uitvinding van een hemelschen Vader, de instelling van
een Moederkerk. Gaandeweg werd die goddelijke instelling in
het wetboek der kultuurlanden overgenomen. Waar die zondag verdwijnt, door misbruik of door onbruik, verzakt een der
grondpijlers die de wereldorde schragen : daar worden arbeid
of rust afgodendienst en slavernij.
Hebben en doen zijn geen doel: het doel worden en zijn.
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In een christelijke kultuur worden hebben en doen tot godsdienst, en zoo tot dienst aan de menschheid verdiept en verheven. De arbeider wordt a.h.w. een « geschapen God »; en
de bezitter wordt uitdeeler van Gods' gaven. Armen zijn even
onvermijdelijk en onmisbaar als rijken; maar die armen hoeven geen proleten, en die rijken geen kapitalisten te zijn. Proletariaat en hyperkapitalisme zijn geboren, niet uit ekonomische nood, maar uit geestelijke ellende: niet uit een al of niet
bezitten, maar uit een bezeten-zijn. Van deze bezetenheid verlost het christendom én arm én rijk. Een christelijke kultuur
wordt gekenmerkt door een zekere matigheid in bezitten en
begeeren: zij is ingesteld niet op geld verdienen (daarvan heeft
men nooit genoeg) maar op broodwinning. Een christelijke
kultuur kent en erkent standenonderscheid, zij duldt geen
klassenstrijd. Deze is een kind van het heidendom: « de godsdienstoorlog van de goddeloozen », onvermijdelijk en onoplosbaar, als het hoogste menschelijk heil niet meer metaphysisch
maar ekonomisch bepaald wordt. In het beroep, opgevat niet
als een zaak, maar als een taak, niet als willekeur of dwang,
maar als een roeping voor den persoon en een zending tegenover de gemeenschap, — in dit beroep worden arbeidgever en
-nemer solidair. In dezen zin ligt er in elke christelijke kultuur
een streven naar corporatieve ordening.
Een christelijke kultuur slaat een brug over de kloof die
gaapt tusschen vrijheid en gezag. Die sluiten elkaar niet uit
maar in. Geen van heide is absoluut: gezag en vrijheid zijn
geen doelen, enkel middelen. Doel is vrede en vrede is de orde.
De algemeene norm, op politiek, sociaal, ekonomisch, familiaal
terrein, luidt: zooveel vrijheid als mogelijk, zooveel gezag als
noodig, opdat de orde een menschelijke orde weze. Deze menschelijke orde is feitelijk een brok christendom. In de asiatische opvatting was ééne vrij : de despoot; alle anderen waren
slaven. In de hellensch-romeinsche waren velen vrij, de meesten slaaf. In een christelijke beschaving zijn allen vrij : niet
enkel sociaal en politiek, maar ook en vooral zedelijk. Vrij is
immers, niet de man die doet wat hij wil ; die is al te vaak maar
de slaaf van zijn gril. Vrij is de mensch die doet wat hij moet,
maar wil wat hij doet. Zelfs in het Romeinsche recht, dit hoogtepunt van de heidensche kultuur, was een persoon enkel
rechtsobjekt. Rudolf van Ihering zelf getuigt: « deze eene op-
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vatting dat de mensch als dusdanig ook rechts-objekt is, was
gèwichtiger voor de menschheid dan al de triomfen van de
industrie. Die opvatting heeft het christendom voor de eerste
maal uitgesproken en in het leven gebracht ». (1)
Wie, als overste of onderdaan, God in zich zelf en in anderen
— oversten of onderdanen -- erkent, die zal gehoorzamen
zonder kruiperigheid aan het gezag, en bevelen met ontzag.
Tusschen tucht en ontucht, staat zelftucht. Tusschen opstandigheid en afstandigheid: zelfstandigheid. Dezen moeizamen
middenweg tracht de christelijke kultuur te bewandelen. In
perioden van anarchie roept zij om gezag: in tijden van tyrannie handhaaft zij de rechten van de vrijheid. Toch zal zij steeds
meer van de vrijheid verwachten dan van gezag. Want gezag
en vrijheid beteekenen allebei : verantwoordelijkheid.
Heel de christelijke leer op dit gebied werd in de vijfde eeuw
kristalhelder en moedig door Augustinus samengevat in volgende uiterst-aktueel klinkende bewoordingen : «Als een volk
zelftucht bezit, en zelf de ijverige voorstander is van het algemeene welzijn, zoo dat iedereen aan het openbaar belang den
voorrang geeft op het privaat, is het dan niet rechtvaardig dat
zulk een volk bij wet gemachtigd wordt zich zijn beheerders
zelf te kiezen, om zijne zaak (want dat is toch de staat !) te
beheeren? Maar als dit volk ontaardt, zoo dat het zijn privaat
belang boven het openbare stelt, zijn stem laat afkoopen, zich
door eerzuchtige menschen laat leiden, en de heerschappij over
zich aan gewetenlooze menschen overgeeft, is het dan niet
eveneens rechtvaardig, dat een knap en invloedrijk man, dit
volk het gezag om ambten uit de deelen afneemt, en de heerschappij toevertrouwt aan eenige flinke, of aan één flinken
leider? » (De Libero Arbitrio, 1, 6 ; 14.)
Een moderne vorm van de eeuwige tegenstelling vrijheidgezag, is de aktueele tegenstelling: gezag-leiderschap. De onderscheiding tusschen den « gezagdrager » en den « leider » is
reëel: zij hoeft geen onoverkomelijke scheiding te zijn. Gezag
wortelt inderdaad meer in zakelijke, objektieve ordening van
de gemeenschap : leiderschap wortelt meer in persoonlijke
elementen, subjektieve gaven. Gezag is het vermogen om tot
liet algemeen welzijn te verplichten ; leiderschap is de kracht
(1) Geist des riimischen Rechtes.
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om die waarden tot gelding te brengen die voor het gemeenebest onontbeerlijk zijn. Naar het gezag luistert men : den leider
volgt men. Gehoorzaamheid aan het gestelde gezag is absolute
verplichting: volgzaamheid jegens den leider is zaak van vrije
keuze en trouw. Zooveel wezenlijke onderscheidingen. Maar in
een christelijke beschaving zal steeds van den gezagdrager gevraagd worden dat hij een leider weze: niet enkel voortstuwe,
maar meeslepe. Doch anderzijds blijft ook het magnetisme van
den leider ondergeschikt en gebonden aan de objectieve normen van het algemeen welzijn. M. a. w. « autoritair » is niet
noodzakelijk « diktatoriaal ».
Boven nationalisme en internationalisme gaat het christelijk
humanisme uit. Het erkent beide groepeeringen, de nationale
en de internationale, als natuurlijke en providentieele gegevens. Niet enkel noch hoofdzakelijk als biologische organismen, maar als rechts- en plichtssubjekten. Een volk dat door
groeiend bewustzijn van eigen roeping en zending, tot een natie
rijpt is meer dan een gezelschap van losstaande individuën:
het vormt een levende gemeenschap, een zedelijke persoonlijkheid. Maar ook de nienschelijke maatschappij is meer dan een
mozaïek van naties en volkeren. Een natie is soeverein : zij
heeft het recht en den plicht om haar eigen leven te leiden, en
het tegen onbillijke vreemde inmenging te verdedigen : zij is
zelfstandig en onafhankelijk. Toch is deze soevereiniteit geen
absolute. Naast dit eigen recht staat liet gelijke recht van
anderen, en de plicht ‘oor allen om naar vermogen mee te
werken aan het algemeen welzijn der menschheid. Hoe een
christelijke kultuur, in deze tijd vooral, geroepen wordt, om
op dit gebied, geweldige spanningen harmonisch op te lossen,
komt verder ter sprake.
Hiermee zijn, zeer schematisch, de meeste karakteristieke
trekken van een christelijke kuituur opgesomd. Wanneer wij
die nu toetsen aan onze tijd, dan weten wij meteen in hoever
die nog « christelijke kultuur » mag heeten. Men mag echter
dezen standaard niet al te strak aanleggen. Al de aangegeven
kenmerken wijzen op evenwicht : daardoor reeds is aangeduid
dat er speelruimte moet gelaten: soepelheid bewaard; en dat
er dus mogelijkheid bestaat voor evolutie.
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Evolutie en aanpassing
Christus en « de » mensch blijven in wezen ongewijzigd.
Maar menschen veranderen, en Christus kan zich aanpassen.
Zoo rijk is de schat van goddelijke en menschelijke gaven, dat
elke eeuw, ja elke generatie, uit den ouden schat steeds nieuwe
gaven ophaalt : aspekten ontdekt die tevoren meer in de schaduw gebleven waren. Door deze ontdekkingen wordt de christelijke kultuur wezenlijk verrijkt. Wat van Christus zelf gezegd
wordt: « dat Hij vorderingen maakte in leeftijd en wijsheid,
voor God en voor de menschen » geldt ook van de Kerk en
meer nog van de christelijke kultuur. Ook zij leert God en den
mensch, het onzichtbare en het zichtbare steeds beter en dieper
kennen. Ketterijen en dwalingen noodzaakten haar vaak, om
dieper door te tasten in den gereveleerden schat.
De verhouding van de Kerk tot de kultuur hoeft niet altijd
onveranderlijk te blijven. Als moeder en kind staan die tot
elkaar. Kind moet steeds kind blijven : maar een klein kind
mag geen klein kind blijven. De kultuur welke de Kerk eens
in haren schoot en later in hare armen had gedragen en gevoed,
is langzamerhand mondig geworden. Een tijd lang nog liep zij
aan de hand van moeder ; maar toen kwam de storm- en drangperiode, de roes der puberteitsjaren. Kultuur werd nu een
nukkig en lastig kind; het drong naar ontvoogding; maakte
zich van zijn moeder los. Om zelfstandig te worden meende het
opstandig te moeten worden. Wat het van de moederkerk aan
kultuurgaven meegekregen had, wendde het nu tegen die kerk
aan. Zoo moet o. i. de Renaissancetijd in de kultuurgeschiedenis gezien worden : als een puberteitsroes. Is elke puberteit
niet als een wedergeboorte? Op de stormige jeugdjaren volgden
nu de krisisjaren van den volwassen leeftijd. Opstandige droomen van het gemoed kristaliseerden zich tot strakke, ietwat
argwanende zwaartillende zelfstandigheid van willen en denken. Het mangeworden kind schuwt eenigszins zijn moeder :
het durft, het wil haar niet erkennen. Zij aan zij loopen ze, als
vervreemd en min of meer vijandig. Zoo kan het en mag het
niet blijven. Is nu de tijd van de volle rijpheid niet aangebroken, waar de kultuur gerust in- en bewust van hare zelf standigheid, elk masker van opstandigheid of weerspanningheid kan
afleggen, om niet meer aan de hand, maar hand in hand met
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de Kerk te bouwen aan het eeuwig en tijdelijk welzijn van de
menschheid?
Wij meenen de spanningen van deze tijd zoo te mogen zien,
en haar zoo te kunnen begrijpen : als een zoeken beiderzijds
naar evenwicht in rijpe wijsheid. Wat op het eerste zicht een
uiteen gaan of een op elkaar aanbotsen lijkt, zou misschien wel
een tegemoet gaan kunnen worden. Dat sommige kultuurdragers, en ook sommige vertegenwoordigers van het christendom, dit niet beseffen, doet niets af aan de diepere beteekenis
van deze beweging.

Christendom en kultuur in 1940
De hoofdstroomingen van deze tijd loopen o. i. samen in
deze twee stroomen : nationalisme en socialisme. Zouden die
stroomen enkel nuttelooze stortvloeden zijn? Zouden zij, naast
waardeloos gruis en puin ook geen goudkorrels aanvoeren?
Zeitrufe, Gottesrufe: de stem des tijds is een stem van God.
Wij hebben een periode van hoogti koorts achter den rug.
Koorts is een ziekteverschijnsel: zij is ook een teeken van
gezond reaktievermogen. Wij zouden nationalisme en socialisme willen zien als koortsverschijnselen, als de temperatuurstijging na een inspuiting. Het is immers onmiskenbaar dat
onze wereld een flinke dosis socialen en nationalen zin noodig
had. Die kregen wij in sterke dosis. Dit gaf onvermijdelijk
koorts totdat het organisme zich heeft aangepast aan het
nieuwe evenwicht. Nu kan wellicht, en dan moet een normale
toestand intreden van gezond sociaal en nationaal denken en
leven : een toestand van christelijk evenwicht.
Chesterton spreekt ergens van onze hedendaagsche ketterijen als van christelijke waarheden die gek geworden zijn. Dit
geldt wel van het Marxisme. Hendrik De Man heeft aangetoond hoe socialisme een verschijnsel is dat zich enkel voordoet in oude christelijke landen. China, Japan, Indië, zijn
landen van onbeschrijfelijke sociale ellende : totnogtoe heeft
zich in die landen geen autochtone socialistische beweging
voorgedaan. K. Marx was veel meer een profeet dan ekonomist. De grondgedachten van het socialisme : gelijkheid, rechtvaardigheid, altruïsme, zijn christelijk erfgoed : takken van
den ouden stam. Zij werden echter losgerukt en verdorden. De
tragiek van het socialisme, de diepe oorzaak van zijn suksessen
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en van zijn mislukking, ligt hierin : het wou christelijke kultuur zonder christendom, liet lichaam van de kultuur zonder
haar ziel. Het werd min of meer oprecht bedoeld als een humanisme; het resultaat was ontmenschelijking. De persoon werd
als naamloos individu in de massa opgenomen en opgelost. De
arbeid, verheerlijkt als procluktiemiddel, werd ontledigd van
zijn zedelijken geestelijken inhoud. Maatschappelijke standen,
d.w.z. natuurlijke, meer zedelijk-kultureele groepeeringen,
van binnen uit gebonden door standseer en -geweten, dat
groeide uit samenleven, samenwerken en samenvoelen, standen
die geroepen waren om wedijverend met anderen, samen te
werken aan de verwezenlijking van het gemeenebest — deze
standen werden tot klassen, d.w.z. monsters zonder kop, louter
kwantitatieve massa's, van buiten samengehouden door collectief egoïstisch interesse, en gedoemd om te kampen tegen «de»
andere klas. Want in plaats van de rijke geleding der standen,
kwam de harde indeeling in twee kampen. Werkgevers en
werknemers werden gedoemd om proletaren en kapitalisten te
zijn; de tegenover elkaar staande partijen van de arbeidsmarkt, werden fatale vijandige kampen op heel de lijn van het
sociale en van het menschelijk leven. Demokratie werd tot
demokratisme en demagogie : onmondigheid sloeg over tot
onverantwoordelijkheid. Volk werd synoniem van massa.
En toch mogen wij met Sertillanges herhalen : «le socialisme
est une mauvaise doctrine, mais il est une bonne leÇon ». Drie
eeuwen liberalisme hadden onze ideeën en onze instellingen
zoo diep doortrokken met individualisme, dat de meesten, ook
onder de goeden, en velen zelfs onder de besten, niet meer
bekwaam waren om te vermoeden wat er veranderen moest.
Maatregelen en wetgevingen die wij nu normaal vinden, zouden tien of ook maar vijf jaar terug als revolutionair zijn
gescholden. En toch. zijn wij ook nu nog ver van wal. Werkgevers en werknemers zullen nog zeer veel stappen moeten
doen, voor dat én proletariaat én hyperkapitalisme overwonnen zijn; waarbij wij dan meer nog aan geestes-omwentelingen
denken, dan aan omkeer van instellingen. Het eenig-afdoende
weermiddel tegen de marxistische dwaling, of liever en juister,
het eenig redmiddel voor datgene wat er waar en heilzaam in
stak, is echte christelijke sociale geest.
Het socialisme is er niet in geslaagd echten socialen geest
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te wekken ; zeker niet bij de kapitalisten, en ook niet bij de
proletaren. Het heeft het liberalisme wel brutaal, maar niet
radikaal genoeg anagepakt. Daartoe was het onbekwaam, omdat
het in den grond aan denzelfden wortel vast zat : ni. aan het
materialisme. Socialisme is tenslotte niets anders geweest dan
massa-liberalisme. Het wou den eigendom vernietigen maar
werd zelf slachtoffer van het egoïsme. De socialistische tooneelschrijver Heyerman zei op zijn sterfbed aan Frederik Van
Eeden : «Aan het socialisme ontbreekt de band met de eeuwigheid ». Dat was zeer juist gezien, in het licht van die eeuwigheid. Egoïsme willen bestrijden met materialisme, is den duivel
willen uitdrijven met Beelzebub.
Ditzelfde materialisme, dat feitelijk en noodzakelijk antichristendom werd, belette niet enkel het socialisme den echten
socialen zin te scheppen, het belemmerde ook grootendeels de
christelijk-sociale beweging in het volvoeren van haar grootsche taak. Christelijk sociale krachten, die in een gesloten antikapitalistisch front wellicht liet liberalisme door een grondige
sociale hervorming in korporatieven zin zou overwonnen hebben, werden genoodzaakt zich te verdeelen, om zijdelings een
anti-socialistisch front te vormen. Zoo liep de besliste wil tot
struktureele hervorming langen tijd verloren in het drijfzand
van stuksgewijze sociale wetgeving. Waarbij dan de marxistische klassenstrijd-mentaliteit niet zelden de christelijke krachten zelf aantastte, wanneer die om bepaalde en onmiddellijke
resultaten zij aan zij met de socialistische streden. Anderzijds
werden ook goedmeenende sociaal-voelende werkgevers ontmoedigd of ontzenuwd door het onsamenhangende, het stuken-broksgewijze van z.g. sociale hervormingen. waar het politieke al te vaak dubbel en dik op lag.
Hopelijk zullen deze harde ervaringen niet vruchteloos
blijven. Alleen echt christelijke gemeenschapszin kan ons én
van het hyperkapitalisme én van het marxisme verlossen. Het
beste wat de liberale ekonomie aan materieele praestaties opleverde, en het betere wat de socialistische ideeën ons deden
ontdekken, kan en moet bewaard en bestendigd worden in een
christelijk-sociale korporatieve ordening.
Tegen het proletarisch en ploetokratisch internationalisme
eenerzijds, en anderzijds tegen de doel- en heillooze versplin-
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tering van binnen, reageert het nationalisme van dezen tijd.
Ook deze reaktie is in haar wezen een teeken van gezonden
levenswil. Niveleerende proletarische en ploetokratische mentaliteit, en atomiseerend partij-gekonkel, deden ons de geeste
lijke en zedelijke en kultureele waarden van de natie verwaarloozen. Een wereld van kwaliteit werd vergruisd tot grauwe
kwantiteit : een hoop menschen of een hoop geld. Nu wordt het
cynisch-materialistische ubi bene, ibi patria » omgekeerd:
waar het vaderland is, daar is het goed. Aan den anderen kant
was het partijwezen dat in bepaalde omstandigheden nuttig en
zelfs noodig kan zijn, ontaard tot partijgekonkel. Partij »
beteekent deel », dit hadden de partijen vergeten. Zij waren
in plaats van middel, doel geworden. Instede van samen te
werken voor het algemeen welzijn, was het geworden een naast
en tegen elkaar, ten koste van het gemeenebest. Het overheidsgezag was een prooi, en een speelbal in de handen van de
helft-plus-één.
Nu mag de gezonde reaktie van het nationalisme op haar
beurt niet niet aan het doel voorbij schieten. De menschenmaatschappij is geen markt waar alles kan verkwanseld worden : zij moet echter ook geen slagveld worden. De nationale
gemeenschap is een feit; minder als een blinde schiksal.
gemeenschap, dan wel als een providentieele levensgemeenschap. Een lot hoeft nog geen noodlot te zijn. De wetten die
deze gemeenschap regeeren zijn niet hoofdzakelijk noch uitsluitend biologische, maar zedelijke wetten. Daarom juist verplichten zij in geweten. Daar is verraad aan het volk, dat een
zonde is tegen Gods' voorzienigheid. Nationaliteit is Gabe
und Aufgabe » : een roeping en een zending. Volk en natie zijn
meer dan resultanten: zij liggen aan den oorsprong van ons
wezen : in zekeren zin behooren wij tot onze natie, voor dat die
natie tot ons behoort. Dit op elkaar aangewezen zijn, moet
bewustzijn worden. Duidelijker besef van het vele kostbare
wat wij aan die volksgemeenschap danken, moet in ons den
moed wekken om voor die gemeenschap de offers te brengen
die zij van ons eischen mag : materieele offers, omdat het gemeenebest broederlijk verdeeld worde ; geestelijke offers om
eventueel het persoonlijke-dierbare wat een volksvreemde,
a-nationale of anti-nationale opvoeding in ons had neergelegd,
ten bate van de gemeenschap, uit liefde en eerbied, af te leg-
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gen. Hierbij denken wij voor Vlaanderen, niet alleen aan
fransch-opgevoeden maar minstens zoozeer aan liberalisme,
kapitalistische mentaliteit, en zelfs demokratisme. Wat helaas
ten onzent van het overheidsgezag den vijand had gemaakt,
was juist het feit dat het niet als nationaal werd aanzien, en
aangevoeld.
Wat de vereeniging in natie tot een gemeenschap maakt is,
behalve de kultuur, die zich uit in taal, kunst, geschiedenis,
ekonomie, enz., ook het bloed. De stem van het bloed kan ook
een stem zijn van God. De waarde van het menschelijk bloed
en zijn mysterie ligt hierin: dat het leven draagt en gedragen
wordt door de ziel. Dat het niet enkel vehikel is van materieele
lichamelijke eigenschappen, maar ook subtiel instrument van
hoogere zedelijke, geestelijke en kultureele werkdadigheid.
«Schrijf met bloed, zegt Nietzsche, en ge zult ervaren dat bloed
geest is. » En de H. Schriftuur zelf getuigt: « anima est in sanguine » — daar zit ziel in het bloed.
Nu mag daar nog veel duister zijn in de wisselwerkingen van
bloed en geest, in de wetten van de erfelijkheid : zooveel is
zeker : dat daar wisselwerkingen en wetten zijn. Wij zullen ze
opvorschen met eerbied en dankbaar aanvaarden als wijze
beschikkingen der Voorzienigheid en trouw ons leven naar
Gods' wenken richten. Elke nieuwe ontdekking op dit gebied
beteekent voor ons een verrijking van onzen christelijken kultuurschat : een stuk echte natuur, dat in ons en door ons tot
een brok kultuur, tot geest en leven moet worden.
De eerste christenen kwamen het Romeinsche Rijk voor als
menschen die het heil en de grootheid van Rome dienden en
verzekerden, om redenen die verder lagen dan Rome. Zoo moet
elke Christen in elke tijd voorkomen. In een christelijke kultuur is vaderlandsliefde meer dan een passie : een deugd. Wie
zei het ook weer : « Parce que nous sommes marqués de la
croix du Christ, on ne nous arrachera pas une parole de haine,
mais pas davantage un cri de peur. L'Evangile nous ordonne
d'être justes ; il nous défend d'être láches ». Met zulke menschen is een gemeenschap best gediend. Daarmee doet men niet
wat men wil: maar die zullen doen wat moet.
Onze tijd vraagt dus van ons dat wij, na en door een periode
van koortsig socialisme en nationalisme, komen tot gezond en
normaal sociaal en nationaal denken en oelen en doen. Die
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eisch van de tijd is voor ons, christenen, een uitnoodiging van
God.
Christelijke kultuur — en dit is een laatste kenmerk ! — is
optimisme. Perioden komen voor waarin dit optimisme licht
valt. De omstandigheden schijnen het komen van Gods rijk te
bevorderen; de aarde schijnt zich uit te bouwen naar het ideaal
dat wij haar hebben voorbedacht. Die perioden zijn niet altijd
de rijkste aan christelijk leven. Gods' plannen gaan steeds
hooger en breeder uit dan menschelijke wenschen, ook wanneer die ontspruiten aan een christelijk gemoed. Gods' wegen
loopen doorgaans niet langs de strakke lijnen der menschenwegen. Zij volgen een eigen geheimzinnige logiek. Zij ontstellen hen die te veel nuchter verstand en te weinig geloof hebben. Zij loopen plots uit op suksessen daar waar menschenoogen enkel mislukkingen meenden te zien. In die oogenblikken juist vertoont Gods' genade haar soeverainiteit. Gods' voorzienigheid is niet enkel aanwezig in datgene wat Gods' werk op
aarde schijnt te bevorderen. Zij is almachtig werkzaam onder
de gedachten van datgene wat haar wellicht zou willen vernietigen. Een vijand vernietigen kan elke mensch : maar beulen
doen meewerken aan het Godsrijk, dat kan alleen een almachtige liefde.
Ook over stormen kan Christus nader komen. Laten wij
steeds naar Hem opzien, en ook wij zullen het wonder beleven:
over stormen zullen ook wij dichter tot Hem naderen.
Beleven we thans een geboorte of een doosdtrijd? Indien wij
paraat en present staan, dan kan het met Gods genade een
wedergeboorte worden.

SELMA LAGERLOF
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Selma Lagerliff
door ELLEN RUSSE.
Toen Selma Lager1U, de gevierde zweedsche schrijfster,
doctor honoris causa en winnares van den Nobelprijs, zeventig
jaar oud was, heeft zij haar jeugdherinneringen opgehaald en
hierdoor aan haar lezers een sleutel gegeven voor het begrijpen
van de diepste beteekenis harer verhalen. In deze « Herinneringen van een Kind » is er namelijk één voorval, dat men het
leitmotief van haar leven en werken zou kunnen noemen. Zij
vertelt hierin, hoe op zekeren dag haar vader ziek terug kwam
van een reis. De kinderen, Selma en haar oudere en jongere
zusjes, voelden onmiddellijk aan, dat deze ziekte ernstig was.
Ze behoefden slechts te kijken naar het droevig betraand gelaat
hunner moeder, wanneer deze even in de kamer verscheen en
hen vermaande stil te zijn. De stemming in huis was vol beklemmende angst. Toch verzuimde mevrouw Lagerliif niet de
kinderen voor het slapengaan te komen toestoppen en hun
gebedje te overhooren. Spontaan en instinctief voegde het oudste zusje er een schietgebedje aan toe, om God te vragen, hun
Papa weer gezond te maken. De andere kinderen deden 't ook,
maar Selma, die de angst voor den door haar aangebeden
vader te verliezen, juist veel dieper in zich droeg, kon die
woorden niet over haar lippen krijgen. Het kind had een te
gesloten natuur om zich makkelijk te kunnen uiten. Nauwelijks was haar moeder weg of het kleine meisje werd bevreesd.
dat God haar straffen zou voor dit zwijgen, door den vader te
laten sterven. Deze benauwende gedachte liet haar niet los en
toen zij den dag daarop zag dat haar tante Lovisa den ouden
familiebijbel te voorschijn gehaald had en er in zat te lezen
om steun te vinden, kwam er een plotselinge opwelling in
Selma's verontrustten geest. Toen zij vernam, dat haar grootvader dat boek wel vijftigmaal had doorgelezen, nam zij zich
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voor den ga.nschen bijbel van. het begin tot het einde te lezen,
zonder één woord over te slaan. God zou haar dan wel vergeven en hun vader sparen. Nauwelijks heeft zij deze belofte
voor zichzelf afgelegd, of de moeder komt even de kamer
binnen om te zeggen, dat er een verbetering in den toestand
is getreden. Selma is er vast van overtuigd, dat God haar bede
verhoord heeft, maar nu moet ze haar belofte ook nakomen.
In roerende bladzijden, die de aangrijpendste zijn in dit
boek over haar jeugd, vertelt Selma Lagerblif ons dan, hoe zij
als kind van tien jaar door den bijbel heenworstelde: zij wilde
dit doen in het geheim, dus op uren, dat anderen haar niet
zagen : 's morgens heel vroeg bij het eerste ochtendkrieken of
's middags als de andere kinderen buiten gingen spelen. Maandenlang hield zij vol, zich elk genoegen of andere lectuur ontzeggend, tot dat in den zomer een oom haar ontdekte, weggedoken lezend achter de bessenstruiken en haar geheim verklapte. Zij was toen aan de Openbaring gekomen. De laatste
hoofdstukken bleven echter ongelezen, want nu dat anderen
haar geheim kenden, leek haar haar verder offer overbodig.
Boete doen en offers brengen om God te verzoenen voor
gepleegde vergrijpen, dat is wel de kerngedachte, die we in
haar boeken vinden uitgewerkt. Wat anders is het leven van
Giista Berling, den om dronkenschap af gezetten dominee, dan
één lange periode van boetedoening om zich te bevrijden van
die zonde? Wat anders het leven der ruwe Majoorske, dan een
strijd vol offers, om haar beter-ik terug te vinden en te doen
zegevieren? En de boeren, die uit Zweden naar het Heilig Land
trekken in dat als een groot epos opgevatte boek «Jeruzalem»,
is hun pelgrimstocht niet één groote daad van boetedoening
voor de ontredderde gemeenschap en voor ieder mensch individueel? Tot in de onderdeden der hoeken vinden we dezelfde
gedachte uitgewerkt : zonde brengt verstoring in de goede orde,
niet alleen in de verhouding tusschen God en mensch, maar
ook in de natuur. Neem bijvoorbeeld het hoofdstuk getiteld:
De Droogte » in Giista Berling. Hierin vertelt de schrijfster
over de ontzettende rampen, die over Wermland kwamen in
het jaar, toen de kavaliers op Ekeby regeerden. Het was alsof
hun onrust, tot zelfs het evenwicht der doode dingen verstoord
had. Allen en alles leek besmet. De onrust breidde zich uit
van stad tot stad en van hut tot hut. Waar een zonde verborgen
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was, barstte zij uit; waar een breuk was tusschen man en
vrouw werd die tot een kloof ; waar een groote deugd of een
sterke wil was, werden ook die openbaar. Want niet alles wat
geschiedde was uit den booze, maar de tijd was z(56, dat het
goede vaak evenveel bederf bracht als het booze. Het evenwicht, de goede orde en regelmaat waren door de zorgelooze,
verwilderde, avontuurlijke kavaliers verloren gegaan. Ook de
natuur ondervond dit: « Nooit hadden wolf en beer erger huisgehouden, nooit hadden vos en uil onheilspellender gehuild
en onbeschaamder geroofd, nooit verdwaalden de schapen
vaker in 't bosch, nooit heerschte er zooveel ziekte onder den
kostbaren veestapel ».
En toen kwam de ergste beproeving: de vreeselijke alles
verdorrende droogte. En dan vertelt zij hoe in dat rampenjaar
het slechte in den predikant van Broby ook steeds grootere
afmetingen aannam. Die droogte was een straf voor de dorheid
zijner gebeden. De menschen, wanhopig geworden door het
mislukken van den oogst, en door het uitdrogen van beken en
stroomen, verweten den predikant zijn dorheid en gebrek aan
geloof. Hoog stapelden zich dag na dag de dorre takken op, die
de boeren vol wraak op het erf van den ongelukkige wierpen.
Maar hij kon zich niet meer begeesteren tot een warm en vurig
gebed. Eindelijk kwam G-Cista Berling langs de pastorie en hij.
die ook zooveel geleden had en nog moest lijden om de mislukking in zijn roeping, hielp zijn mede-broeder door over
hun verloren gegane illusies en idealen te spreken. Ten slotte
wist hij den predikant van Broby aan te sporen om uit 't diepst
van zijn hart om regen te bidden.
Den volgenden Zondag, na het einde van den dienst, begint
de predikant plotseling vol wanhoop te smeeken en te bidden
om regen. Zijn gebed wordt verhoord, maar als de menschen
overgelukkig de kerk verlaten om de dikke regendruppels te
zien neerkletteren, blijft de predikant dood voor het altaar
liggen. Deze wilsinspanning heeft hem 't offer van zijn leven
gekost.
Opmerkelijk is 't hoe vele predikantenfiguren er in Selma
Lagerhif's boeken voorkomen, en meestal teekent zij hen met
de een of andere zwakheid, doch ook geeft zij hun strijd weer
om zich te verbeteren en te bevrijden van hun zonde. In tegenstelling met het chablone domineetype in de nederlandsche

556

SELMA LAGERLOF

litteratuur in de jaren 1890-1910, waar de kanselredenaar tot
eiken prijs zwart moet worden gemaakt, geeft de zweedsche
schrijfster een opbouwende strekking. 't Is zooals Gerard Brom
noteert in zijn studie over «De Dominee in onze Literatuur »:
De predikanten bij Selma Lagerla kunnen boos zijn als de
duivel, want het bederf van de besten is altijd het ergste, maar
ze zijn tenminste niet dwaas, ze zijn niet klein en laf en flauw
als de pietermannen, die ons hier (in de nederlandsche letterkunde) worden voorgesteld ».
Waarschijnlijk omdat die gedachte van offer en boetedoening reeds als kind sterk hij haar leefde, is 't mogelijk geweest,
dat Selma LagerMf deze onmiddellijk in haar allereerste werk
zoo gaaf wist uit te werken. Het gebeurt niet dikwijls, dat een
auteur met zijn allereerste boek reeds een wereldnaam verwerft en dat het eerste boek onmiddellijk een meesterwerk is.
Dit was 't geval met Giista Berling.

Geboren in 1858 op de landhoeve Morbacka, het familiebezit van luitenant Lagerhif, in de omgeving van Sunne, nam
de kleine Selma al heel gauw een bijzondere plaats in het gezin
in door haar zwakke gezondheid. Op driejarigen leeftijd kreeg
zij kinderverlamming, zij herstelde, maar één been bleef
kreupel. Zoodoende kon zij nooit meedoen met andere kinderen in hun luidruchtige spelen. 't Liefst zat zij bij haar grootmoeder en luisterde naar de sprookjes, die de oude vrouw haar
verhaalde. Het kind leefde een heel sterk innerlijk leven,
steeds in zichzelf gekeerd, schuchter en schuw in gezelschap,
gesloten, zich moeilijk uitend, maar alles heel intens doorvoelend. Zij las veel en graag en nam zich al heel jong voor
om later schrijfster te worden. Toen • zij als kind nog, opeens
bemerkte, dat zij onbewust enkele versregels gedicht had om
een natuurbeschrijving weer te geven, was zij hierover innig
verheugd. Inderdaad zijn haar eerste pennevruchten gedichten
geweest, sonnetten.
Door de omstandigheden genoodzaakt geld te verdienen,
deed zij haar examen voor onderwijzeres en werd op een
school geplaatst te Landskrona. Zij gaf zich met veel toewijding
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aan haar leerlingen, en interesseerde zich sterk voor de sociale
vragen van dien tijd, vooral voor vredesgedachte en voor de
vrouwenbeweging. Maar er bleef toch in haar diepste wezen
een groot verlangen branden naar iets anders. Zij wilde dichten
en schrijven. Haar eerste gedichten zond zij, als ruim twintig
jarige, naar een vrouwenblad.
Zij trokken de aandacht der redactrice, mevrouw Adlersparre, die de leidster was der zweedsche vrouwenbeweging.
Deze vrouw zou een beslissende invloed op Selma's leven uitoefenen. Zij wees de jonge dichteres op haar tekortkomingen
en ried haar aan liever proza te schrijven. Eenige jaren later
zond Selma Lagerilif enkele hoofdstukken uit G;sta Berling
naar een dagblad, waarin een prijsvraag was uitgeschreven.
Niet alleen werd de inzending bekroond, maar toen de schrijfster den uitgever meedeelde. dat dit slechts enkele hoofdstukken waren van een groot boek, waar zij aan bezig was, bood
hij onmiddellijk aan het gansche werk te publiceeren. Wederom werd mevrouw Adlersparre de weldoenster en stelde Selma
in staat een plaatsvervangster te nemen om zich geheel aan
haar roman te kunnen wijden. Zoo verscheen dan in 1891 het
wereldberoemd geworden boek, dat in dertig talen werd overgezet.
Hoe kwam Selma Lagerliif op dit onderwerp? Later heeft
zij in een interview de verklaring gegeven. Als jong meisje las
zij de werken van de zweedsche schrijvers Bellman en Runeberg en werd hier zeer door getroffen. Maar opeens viel haar
toen de gedachte in : « de streek, waarin ik thuis hoor, het
Wermland, is niets minder belangwekkend. Hier vind ik stof
voor boeken ». Om te beginnen zou zij de lotgevallen verhalen
van die oude, arme officieren, de kavaliers, die zoo menigmaal
met hun afgeleefde paarden en rammelende wagens langs hun
huis Morbacka trokken en over bun avontuurlijke jeugd verhaald hadden. Ook de Majoorske zou zij naar een bekende
figuur teekenen, want door biografen van Selma Lagerl5f vernemen we, dat er werkelijk in de noordelijke streken van
Wermland een oude dame geleefd heeft, die zich bijna als een
man kleedde, met de boeren handel dreef en groote macht in
den omtrek had. « Als kind herinner ik me haar in de pastorie
te hebben gezien ; zij droeg een groen marokijnen pet op haar
grijze krullen. » En voor de C o sta Berling- figuur liet Selma
.

.
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Lagerld zich inspireeren door de gestalte van den zoon van
een proost uit Sunne.
En toch, al zijn er meerdere « portretten » in deze roman,
hij is allerminst realistisch. Juist het geheel afwijkende,
nieuwe van vorm en inhoud in een tijd van opkomst en-bloei
van den realistischen roman, maakte het boek zoo opvallend
en boeiend. Van de kavaliers maakte Selma Lagerkif onwezenlijke menschen, sagenfiguren uit de heldengedichten en ridderromans der middeleeuwen, maar toch ook weer echte, levende
menschen met zwakheden en feilen, waar zij tegen strijden
moeten, zooals menschen dat door alle eeuwen heen hebben
moeten doen. Nooit is zij hard in haar oordeel over den zwakken mensch, steeds voelt men de liefde er doorheen stralen en
altijd herinnert Selma Lagerliif ons aan den goddelijken oorsprong der menschelijke ziel.
Dat transponeeren van menschengestalten tot sagenfiguren
zat haar als zweedsche als 't ware in het bloed, want Zweden
is een land van sagen. André Bellessort schreef over haar in
zijn boek :« La Suède »: « Selma Lagerlig est en vérité la voix
de la terre, la bouche du vent, la sensibilité et l'imagination du
Nord ». En Christine Doorman, de kundige vertaalster der
Deensche sprookjes van Hans Andersen, die met Selma Lagerlijf door een innigen vriendschapsband verbonden was, voegt
hieraan toe:
« Haar fantaisie is de oer-fantaisie, ongerept, wild fantastisch, nog als de natuur zelve in haar oerstaat. Als de intense
zweedsche geeft zij haar landgenooten juist precies wat zij
vragen, waar zij behoefte aan hebben, haar verhalen zijn de
weerspiegeling van wat er in hen leeft, want de zweed vraagt
om hem sprookjes en sagen te vertellen, vreemder, emotioneeler en bovennatuurlijker nog dan die, welke hij diep in
zichzelf hoort zingen gedurende de eentonigheid zijner winters
en de slapeloosheid zijner zomers. In zijn aan gebeurtenissen
zoo arm bestaan, vraagt hij niet naar het met verstand geanalyseerde ; hij dweept hartstochtelijk met het onverwachte, de
levendige schokkende aandoeningen, met het geheimzinnige
dat zweeft over het landschap ! »
Het landschap, de natuur speelt ook een groote rol in Selma
LagerMf's boeken. Alvorens haar boek over « Niels Holgersson's wonderbare reis » te kunnen schrijven, reisde zij tot in
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Lapland om elke bijzonderheid van het land in zich op te
nemen en in Giista Berling zijn de kasteelgin der kavaliers
(Ekeby en Borg) allen in Wermland nog terug te vinden, zooals haar eigen ouderlijk huis Morbacka onmiddellijk te herkennen is in de beschrijving van de hoeve Liifdala in het
hoofdstuk over 't Huis van Liijecrona.
Wonderlijker echter is 't dat deze intens zweedsche vrouw,
ook de sfeer van een gansch ander land dan het hare op zoo
schitterende wijze heeft geteekend. En niet alleen de sfeer,
maar ook de mentaliteit van een ander volk. Haar boek « De
Wonderen van den Antichrist », is waarlijk een verrassing,
want het speelt gedeeltelijk te R ome en voor het grootste deel
op Sicilië. Zij, die gewend is protestantsche predikanten der
Luthersche kerk te portretteeren, moet zich nu bewegen
tusschen franciscaansche monnikken en siciliaansche dorpspastoors en de geschiedenis van romeinsche keizers en pausen
bestudeeren. Bijna zou men denken met een gansch andere
schrijfster te doen te hebben, ware 't niet, dat het legendarisch
element in het boek Selma Lagerliif opnieuw als een sagenvertelster bij uitnemendheid leert kennen. Met welk een liefde
heeft zij hier den Bambino geteekend, het miraculeuze beeld,
dat in de Ara Coeli-kerk op het Kapitool prijkt! Zij begint
haar boek met de voorspelling te verhalen der sybille, die aan
keizer Augustus verkondigde, dat op het Kapitool eenmaal de
Wereldverlosser zou worden aangebeden, Christus of antichrist, maar geen sterfelijke rnenschen. Na dit streng vermanende woord, verbood Augustus het volk om een tempel ter
eere van hem op het kapitool te bouwen, doch in plaats daarvan liet hij een kapel voor het pas geboren Godskind bouwen
en noemde het: Aracoeli: Altaar des Hemels.
Selma Lagerkif heeft Rome's Kapitool goed gekend, anders
zou zij nooit de devotie voor Rome's Heilig Kind, zooals zij
het vermaarde Bambino-beeld noemt, z66 gevoelig niet hebben
kunnen beschrijven. Doch ook hier weer in dit boek, weeft zij
realiteit en legende dooreen, wanneer zij het beeld van het
Christuskind laat stelen door een engelsche vrouw, die er een
nagebootst beeld voor in de plaats zet en in de kroon van dat
van klatergoud vervaardigd beeld de woorden doet griffen :
« Mijn rijk is van deze wereld ». Door allerlei fantastische gebeurtenissen geschiedt 't dat het nagebootste beeld toch weer
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in haar handen terecht komt en het echte zijn plaats in de Ara
Coeli-kerk herneemt, maar het nagebootste beeld reist met de
engelsche vrouw de wereld door en wordt door velen voor het
echte gehouden, omdat het er zoo op lijkt. Maar — en hier
raken we weer aan het symbolische in haar werk: met dat
nagebootste in vele opzichten op den Christus gelijkend beeld,
bedoelt zij het socialisme, dat den menschen een gouden tijd
van voorspoed beloofde, maar welk's rijk tot deze wereld beperkt is en niet tot het eeuwige uitreikt.
Als jonge onderwijzeres immers had Selma Lagerli3f een
groote belangstelling getoond voor de sociale vraagstukken en
problemen, die haar tijd beheerschten. Het is dan ook niet te
verwonderen, dat zij een dier sociale problemen, die in de
negentiger jaren aan de orde van den dag waren (denken we
bijv. aan de jeugdwerken van Wells, Shaw en Chesterton in.
kin socialistische periode der Fabian Society) in een roman
heeft behandeld. Maar nooit is een sociaal vraagstuk op zulk
een legendarische of sprookjesachtige wijze verwerkt geworden.
Hoe innig poëtisch, feeëriek en toch weer reëel schildert zij
de natuur van Sicilië, waar het boek over « De Wonderen van
den Antichrist » zich voornamelijk afspeelt. Hoe groot 'moet
haar ontzag geweest zijn voor dien machtigen vuurspuwenden reus ; de Etna. Zij laat een Siciliaansche vrouw over
de angstwekkende pracht van dien geweldigen berg, ook wel.
Mongibello genoemd, vertellen aan een kleinen jongen, Gaetano, die den berg nog nimmer zag en gebruikt dan sprookjesachtige beelden, Hier volgen er enkele : «Gaetano had er nooit
over nagedacht, wat de Etna eigenlijk voor een berg was. Hij
had niet geweten, dat hij sneeuw op zijn kruin hád, eikenloof
in den baard, en wijnranken om het middel en dat hij tot over
de knieën in oranjebosschen trapte. En langs den berg stroomden groote, breede, zwarte rivieren. Die waren heel merkwaardig; ze vloeiden zonder te murmelen, zij golfden zonder wind,
de slechtste zwemmer kon er zonder een brug overkomen.
Gaetano raadde dat de signora de lavastroomen bedoelde.
Het zou jammer zijn indien Gaetano den Etna nimmer zou
zien. Want bij verhief zich ten hemel als een praaltent. Hij
was veelkleurig als een caroussel. En Gaetano zou zeker ook
willen weten of de berg alle kleuren kon aannemen, of hij
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blauw, zwart, bruin of violet kon worden. En of hij een
schoonheidssluier droeg als een signora? Of hij gelijk een tafel
was bedekt met pluche kleeden? Of hij een tunica van gouddraad en een mantel van pauweveeren droeg? En of het waar
was, dat de oude koning Arthur daar nog altijd woonde in een
grot? »
Zoo gaat zij voort, bladzijden lang om den berg te bevolken
met legendarische figuren, te vertellen over de reuzen, die in
zijn ingewand heete vuren stoken, wier vlammen plotseling
naar buiten uitslaan, over de planten en wijnranken, die op
de lavahellingen groeien. Eén wonderlijk gewas vooral vond
men er: «dat strompelde en stortte, dat viel en kroop, dat liep
op de knieën en op het hoofd en op de ellebogen. Het was
binnen en buiten het dak het had slechts stekels en knobbels
en het had een mantel van spinnewebben, een poeder op zijn
pruik en leden zoo vele als een worm. Kon dat iets anders zijn
dan de cactus? »
Zoo wisselen natuurtafereelen af met fantastische avonturen
en een diep gevoeld meeleven met de arme bevolking op het
italiaansche eiland, waar de verlokkende en tegelijk onheilspellende berg als een vorst troont; ontegenzeggelijk een der
belangrijkste en merkwaardigste boeken uit Selma Lagerliff's
oeuvre. Pater Hendrichs S. J. noemde terecht de werken der
scandinavische schrijfster : « van een diepe symboliek en van
uit gouddraad geweven teederheid en fijnheid van gevoelens».
Maar het groote van baar kunst is dat zij, al laat zij haar verbeelding de meest wonderlijke sprookjes vlechten (denkt b.v.
aan het eiland eland in « Niels Holgersson », dat ontstaan is
doordat een reusachtige vlinder in zee viel en verkalkte en
versteende), zij het menschelijke harer figuren zoo diep weet
te doorpeilen. Hoe vele volkstypen heeft zij niet geschetst uit
haar omgeving in dat Werpeland, waar zij heur hart aan verpand had. Hoe roerend is de naastenliefde geschetst in het
verhaal over de beide Broeders in de verzameling: « Oud en
Nieuw ». De stokoude koster moet bij elke begrafenis aan de
open groeve zingen. Hij heeft haast geen stem meer, doch zou
hij te vroeg het gezang beëindigen, dan zou hij zijn baantje
verliezen. In de menigte is er dan iemand, die onopgemerkt
meezingt, de stemmen zijn zoo aan elkaar gelijk, dat men ze
niet kan onderscheiden, het klinkt als komend uit één mond.
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Dat is de stem van des kosters ouderen broer, die op deze
wijze zijn schuld tracht af te betalen aan den jongeren broer,
die hem in zijn nooden steeds bijstond. Nu helpt hij den koster
om zijn taak tot het einde toe te vervullen.
Humor, zachte humor, is er soms ook in het itypeeren dier
volksmenschen, maar nimmer spot of bittere ironie.
Toen Selma geboren werd, voorspelde haar tante Wennervik, die volgens de familie profetische gaven bezat, « dat het
pasgeboren meiske ziekelijk zijn zou, veel zou reizen en heel
haar leven lang hard zou moeten werken. Ze zal nooit een
weefstoel opzetten, maar veel met boeken en papieren te
maken hebben. Zij trouwt nooit.» Ongeduldig vroeg de jonge
moeder: « Maar wordt ze een goed braaf mensch? » Waarop
tante Wennervik antwoordde : « Lief en bescheiden wordt ze
wel. »
De uitspraken van dat familielid zijn wel bewaarheid geworden, want Selma LagerM is een hoogstaande, nobele vrouw
geweest, die met haar boeken veel invloed ten goede heeft uitgeoefend en die zelf steeds hoogti idealen heeft nagestreefd.
Al heeft ze eenige groote reizen ondernomen, haar tehuis was
en bleef Zweden en het dierbaar ouderlijk huis Morbacka,
waar zij geboren werd en waar zij op hoogen ouderdom stierf
in het voorjaar van 1940. Haar tijdgenooten hebben haar
geëerd, de hoogste onderscheidingen vielen haar ten deel,
maar allen, die haar persoonlijk gekend hebben en het voorrecht harer vriendschap genoten, getuigen, dat zij ondanks al
dien roem : «lief en bescheiden» is gebleven. Dat kon zoo zijn
omdat het hart dezer geniale kunstenares vervuld was van een
vurig eeuwigheidsverlangen en van een innig geloof.
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Over de physiologie van
de ademhaling (1)
door Prof. Dr. C. HEYMANS, (Gent)

De ademhaling, dat wil zeggen de uitwisseling van de gassen,
zuurstof en koolzuur, tusschen het bloed en de lucht, is voorzeker een der voornaamste physiologische verrichtingen. De
grondslag der energieproductie in het organisme ligt immers
in de cellulaire oxydatieprocessen: deze oxydatieprocessen
eischen het opnemen van zuurstof door het bloed en maken
de afgifte van de oxydatieproducten, voornamelijk koolzuur,
uit het bloed noodzakelijk. Bij den mensch gebeuren de opname van zuurstof door het bloed en de afgave van koolzuur
uit het bloed, in de longen. De gasuitwisseling tusschen het
bloed en de pulmonale lucht en verder de buitenlucht, is
alleen mogelijk wanneer door de adembewegingen de buitenlucht bij de inademing in de longen wordt opgezogen doorheen
de luchtpijp en bij de uitademing uit de longen wordt gedreven. Dit opzuigen en uitdrijven van de lucht in de longen
gebeurt door de tusschenkomst N an de adembewegingen, waarbij door verschillende spierbewegingen, alsook door de elastische krachten van de borstkas, de beweging en aldus de
ventilatie der longen geschieden. De rythmische contracties en
relaxaties van de talrijke en verschillende spieren, welke aan
de adembewegingen deelnemen, ontstaan door de tusschenkomst van verschillende motorische zenuwen, uit een enkel
zenuwcentrum. Wanneer men inderdaad op proefondervindelijke wijze een bepaalde streek van het centrale zenuwstelsel
vernietigt, zoo verdwijnen onmiddellijk de adembewegingen.
Deze streek van het centrale zenuwstelsel, waar dus de rythmische en gecordineerde prikkelingen van de ademhaling sbewegingen ontstaan, wordt in de physiologie als ademcentrum » aangeduid .
(1) Volgens een voordracht, gehouden op de Algemeene Openingsvergadering
van de Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen (1940).
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Bij den mensch is het ademcentrum in het verlengde ruggemerg gelegen (figuur 1).
Onmiddellijk rijzen de
vragen : Hoe werkt dit
ademcentrum dat de
rythmische en gecoUdineerde adembewegingen
ADENCENTPUM
doet ontstaan? Welk is
de fundamenteele prikkel die deze rythmische
activiteit aan de behoeften van het organisme
aanpast?
Wij weten dat de
Figuur 1.
adembewegingen, dat de
activiteit van het ademcentrum, op onbewuste wijze gebeurt,
dus onder den invloed van een inwendigen onwillekeurig en
drang. Wij ademen immers zonder na te denken, zelfs gedurende den slaap. Verschillende proeven hebben het bewijs
gebracht dat deze fimdamenteele onwillekeurige activiteit van
het ademcentrum automatisch » is. Dit wil zeggen dat het
ademcentrum in zich zelf, in zijn eigen milieu, de noodige
prikkel vindt om, op een rythmische wijze, de adembewegingen te doen ontstaan. Wanneer men inderdaad het ademcentrum van alle uitwendige prikkelingen afzondert, dan bemerkt
men dat de fundamenteele rythmische activiteit van het ademcentrum toch steeds verder blijft bestaan. Zulke proef werd,
onder anderen, uitgevoerd door Adrian, Buytendyk en Gesell,
die de electrische potentiaalveranderingen, de actiestroomen,
van het geïsoleerde ademcentrum, bij lagere en hoogere werveldieren, hebben geregistreerd.
Het weerstandsvermogen, de vitaliteit, van het automatisch
werkend ademcentrum is zeer groot. Proeven, in ons laboratorium met J. J. Bouckaert, F. Jourdan en Sidney Farber uitgevoerd, hebben immers bewezen dat het ademcentrum ook na
dertig minuten onderbreking van den bloedsomloop en na
zestig minuten schijndood, , nog in het leven kan geroepen
worden als de bloedsomloop wederom aan den gang wordt gebracht. Het weerstandsvermogen van sommige andere zenuwcentra is nochtans veel geringer. Zoo zijn sommige hersencen-
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tra, die de psychische en motorische activiteiten beheerschen,
reeds op definitieve wijze verlamd na vijf of tien minuten
onderbreking van den bloedsomloop. Na stilstand van het hart
moet dus zeer spoedig geneeskundig ingegrepen worden, wil
men niet alleen het ademcentrum, maar ook andere, voor het
normaal leven van liet organisme onontbeerlijke zenuwcentra,
van den schijndood redden en doen herleven.
Sedert lang had men waargenomen dat vermindering van
zuurstofconcentratie in de longen, dus in het bloed, en verhooging van het koolzuurgehalte van de pulmonale lucht, dus
ook van het bloed, de activiteit van het ademcentrum vermeerdert en dat aldus de frequentie en de diepte van de adembewegingen worden aangezet. Langs welke mechanismen grijpen deze chemische prikkels, zuurstof en koolzuur van het
bloed, op de activiteit van het ademcentrum in? Het antwoord
op deze vraag werd door de volgende proeven en onderzoekingen, door verschillende physiologen uitgevoerd, gegeven.
Eerst bracht Leon Fredericq, in 1900, het bewijs dat het
zuurstof- en koolzuurgehalte van het bloed dat de cephalische
circulatie doorstroomt, de activiteit van het ademcentrum beheerscht en beïnvloedt. Leon Fredericq verbond de halsaderen
van twee honden kruislings met elkander, zoodat het bloed
van een der honden den kop van den anderen doorstroomde
(fig. 2). Wanneer hij nu het bloed van een der beide honden
rijker maak te aan koolzuur of armer aan zuurstof, bleek de
ademhaling van den anderen
hond geprikkeld te worden.
Wanneer hij integendeel het
bloed van een der beide honden minder rijk maakte aan
koolzuur, werd de ademhaling
z an den anderen hond geremd.
Gelijkaardige waarnemingen
konden wij doen wanneer wij
den geïsoleerden kop van een
genarcotiseerden hond door
een anderen hond doorstroomden en aldus in het leven hielden (fig. 3). De activiteit van
het ademcentrum van den geFiguur 2.
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ïsoleerden kop wordt beheerscht door
het zuurstof- en koolzuurgehalte van het
bloed van den hond A, dat den geïsoleerden kop B doorstroomt. Deze proeven
bewijzen dus dat de werkzaamheid van
het ademcentrum geregeld wordt door
de chemische werkingen van liet bloed,
door het koolzuur- en zuurstofgehalte
van het bloed dat door de cephalische
circulatie stroomt.
Nu rijst de vraag: grijpen deze chemische
humorale werkingen direkt of inFiguur 3.
direkt op het ademcentrum in?
Proefondervindelijke onderzoekingen, die in ons laboratorium in samenwerking met J. J. Bouckaert, U. S. von Euler,
L. Dautrebande en anderen werden uitgevoerd, hebben ons
toegelaten te bewijzen dat de chemische eigenschappen van het
bloed, dat meer bepaald de zuurstof- en koolzuurconcentratie
van het bloed, de activiteit van het ademcentrum indirekt
langs reflectoiren
weg, beïnvloedt en
regelt. Deze reflectoirechemische
regulatie van het
ademcentrum gebeurt door de tusschenkomst van zenuwen wiens uiteinden gevoelig zijn
voor de chemische
humorale prikkels.
Zulke zenuwuiteinden, zulke «chemoreceptoren » bevinden zich in de
bloedvaten dicht bij
het hart, voornamelijk in den aortaboog, en aan den
ingang van de herFiguur 4.
B

A
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eencirculatie, in de bifurcaties van de halsslagaders, in den
glomus caroticum, die dicht bij den carotis sinus is gelegen.
Wanneer de circulatorisch afgezonderde, maar normaal geinerveerde halsslagadersbifurcaties van een hond B door een
tweeden hond A worden doorstroomd (fig. 4) , bemerkt men
inderdaad dat het ademcentrum van hond B reflectorisch
wordt geprikkeld als het bloed van hond A rijker wordt gemaakt aan koolzuur of armer aan zuurstof.
Onderzoekingen, ook van ons laboratorium, hebben verder
bewezen dat de chemo-receptoren van de cardiale streek en
van den sinus caroticus niet alleen gevoelig zijn voor den
humoralen koolzuurprikkel en voor den zuurstofnood, maar
ook voor verschillende pharmacologische prikkels, zooals nicotine, lobeline, acethylcholine, cyaniden, enz. Deze pharmacologische stoffen prikkelen inderdaad hevig het ademcentrum
langsheen den reflectoiren weg van de chemo-receptoren.
Naar aanleiding van deze proefondervindelijke waarnemingen, moest men zich thans afvragen of liet ademcentrum waarlijk ook direkt gevoelig is tegenover de chemische humorale
prikkels? Proeven die met verschillende experimenteele technieken werden uitgevoerd, laten ons toe te zeggen dat zuurstofnood en de pharmakologisclie prikkels, het ademcentrum bijna
uitsluitend reflectorisch, langs de chemo-receptoren van aortaboog en carotis sinus, beïnvloeden ; de humorale koolzuurprikkel integendeel werkt reflectorisch, alsook direkt op de
activiteit van het ademcentrum.
De ademhaling wordt niet alleen door de scheikundige
humorale prikkels beïnvloed en geregeld, maar ook door verschillende andere factoren. Zoo weet men dat sommige zenuwcentra, in de corticale, hypothalamische en medullaire streken
van het zenuwstelsel gelegen, een irradieerenden invloed kunnen uitoefenen op de activiteit van het ademcentrum. Prikkeling van de psychische en motorische zenuwcentra geven
immers aanleiding tot diepere en snellere ademhaling. Zoo
versnelt b.v. de ademhaling hij emoties en spierarbeid.
Benevens de chemische regulatie van het ademcentrum en
de irradieerende invloeden op liet ademcentrum van uit andere
zenuwcentra, worden de werkzaamheden van het ademcentrum ook nog geregeld door verschillende physische factoren. Deze physische regulatie van de ademhaling is van
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reflectorischen aard en kan in twee groepen verdeeld worden:
de eerste groep omvat de physische bloedvaten-reflexen en de
tweede groep de proprioceptieve reflexen komende van de
ademhalingsorganen.
Onderzoekingen, gedeeltelijk in ons laboratorium in den
loop van de jongste jaren uitgevoerd, hebben bewezen dat de
bloeddruk op pressoreceptoire zenuwuiteinden, die in de hartaortastreek, den carotis sinus en de aderen dicht bij het hart
zijn gelegen, kan ingrijpen en langs reflectorischen weg het
ademcentrum kan beïnvloeden. Verhooging van den arterieelen druk zal, door prikkeling van de presso-receptoren van
hart-aorta en carotis sinus, de ademhaling remmen, wanneer
verlaging van den arterieelen bloeddruk de ademhaling langs
dit zelfde reflectorisch mechanisme prikkelt.
De reflectoire presso-receptoren zijn in de bloedvaten van
hart-aorta en sinus caroticus gelegen, wanneer de cherno-receptoren zich in de daarbijliggende glomerula bevinden.
Wat de proprioceptieve ademreflexen betreft, deze stammen
uit de verschillende ademhalingsorganen: larynx, trachea,
pleura, longen, ademspieren en ribbengewrichten. Bij de ins'piratorische adembeweging ontstaat in deze verschillende ademorganen een prikkeling die reflectorisch langs zenuwbanen de
inspiratorische activiteit van het ademcentra doet ontstaan. De
expiratorische adembeweging verwekt integendeel, langs het
zelfde reflectoire mechanisme, remming van de uitademing en
prikkeling van de inCORTGX
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Figuur 5 geeft, op schematische wijze, de voornaamste
mechanismen weer van de regeling der activiteiten an het
ademcentrum. Het is door de tusschenkomst van deze verschillende physiologische regulaties, dat de werkzaamheid van het
ademcentrum wordt geregeld, zoodat de adembewegingen en
aldus de longenventilatie zich op elk oogenblik en zeer nauwkeurig aan al de behoeften van het organisme in de meest verschillende omstandigheden kunnen aanpassen.
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Het Ontstaan van de
Nederlandsch-Fransche Taalgrens
door M. DIERICKX, S. J.
De nationale geschiedschrijvers van de Lage Landen bij de
Zee in de laatste honderd jaar, hebben meest alle te kampen
tegen een hinderlijk vooroordeel. Zij stellen zich toestanden
uit het verleden voor als die van de negentiende en twintigste
eeuw, met het gevolg dat zij onwillekeurig, wellicht met iden
meest edelen zin voor waarheid, de historische feiten uit
vroeger eeuwen verwringen tot zij passen in de hedendaagsche
kaders. Een der meest typische voorbeelden van deze geesteshouding is wel de manier, waarop de Belgische historici het
ontstaan van de Nederlandsch-Fransche taalgrens hebben
zoeken te verklaren. In dit artikel willen wij, zonder overdreven wetenschappelijk apparaat, de ontwikkeling en den huidigen stand van de studies over het ontstaan der spraakgrens,
zoo bondig en zoo juist mogelijk weergeven.
De vaststaande, door niemand betwiste historische gegevens
over de Frankische kolonisatie kunnen kort samengevat: In
358 moeten de Romeinen aan de Chamaven en de Franken
toestaan zich in Toxandrië (de Kempen) te vestigen. In 388
worden de Franken bij het Kolenwoud (apud Carbonariam)
verslagen. In 406 bezwijken de laatste Romeinsche versterkingen op den Rijn, en verscheidene Germaansche volkeren trekken door Gallië. In 428 worden de Franken in het Romeinsche
rijk opgenomen als verbondenen. Rond 450 is de Frank Chlodio koning van een rijk met als hoofdstad Doornik; zijn afstammeling Chlodweg (481-511) zou gansch Gallië van den
Rijn tot de Pyreneeën, en van den Oceaan tot Provence,
veroveren.
Nu rijst de vraag: Tot waar zijn de Franken als volk doorgedrongen en in welke streken hebben ze zich met vrouw en
kinderen, met have en goed, definitief gevestigd, en, ander-
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zijds, van waar af was de verovering der Franken enkel een
militaire bezetting, was het inpalmen van nieuw grondgebied
enkel een « conquête royale », om met G. Kurth te spreken?
De gewone historische bronnen, de geschreven dokumenten,
uit de periode van de volksverhuizingen en van later, geven
ons niet de minste duidelijke aanwijzing. Zoo is de historicus
voor deze kwestie totaal aangewezen op aanverwante wetenschappen; dit is de groote reden waarom pas de laatste jaren
blijvende resultaten werden bereikt in de studie van het ontstaan der taalgrens.
Is

De oude Opvatting van G. Kurth en G. Des Marez.
G. Kurth heeft de eerste de zeer karige en verwarde gegevens nopens het ontstaan der taalgrens, aangevuld door een
voor dien tijd uiteraard fragmentarische studie over de toponymie, tot een indrukwekkend geheel verwerkt in : « La
Frontière linguistique en Belgique et dans le N ord de la
France » (Bruxelles, Tome I. 1896. 588 blz., Tome H. 1898.
155 blz.). Tientallen jaren lang hebben alle andere geschiedschrijvers, waaronder bijv. H. Pirenne, de prins der Belgische
historiographie zelf. zonder verder onderzoek, de besluiten
van G. Kurth aanvaard. De stelling van den Luikschen hoogleeraar komt hierop neer: In België heeft de taalgrens sedert
de 13 eeuw, geen noemenswaardige verandering ondergaan,
in Frankrijk echter heeft de Dietsche taal de strook grond benoorden een lijn St. Omaars-Boulogne aan het Fransch moeten
afstaan. Als wij nu tot de vroegste Middeleeuwen opklimmen,
dan constateeren wij dat liet domein van het Germaansch in
België lichtelijk is ingekrompen : « S'il fallait lui rendre tout
ce qu'il a perdu depuis l'époque franque (du VIP au VIII'
siècle), oji il a eu sa plus grande extension, ii faudrait découper â l'est et au sud de la frontière actuelle, et tout le long de
son étendue, une lisière de terrain dont la largeur dépasserait
rarement celle film commune » (Tome 1. bl. 398). In NoordFrankrijk echter mogen wij in elk geval, al wat zich tusschen
de Leie, de Canche en de Zee bevindt, als Germaansch gebied
aanzien.
Het duurde tot in 1926 eer er een tweede synthetisch werk
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over de taalgrens verscheen, « Le Problème de la Colonisation
franque et du Régime agraire en Belgique », van Prof. G. Des
Marez. Hierin werd de opvatting van G. Kurth met behulp van
andere wetenschappen onderzocht en meer genuanceerd, maar
ten slotte toch voor de grondlijnen gehandhaafd. Prof. Des
Marez meent, in afwijking van G. Kurth, dat er in de kolonisatie van ons land door de Franken, drie stadia zijn waar te
nemen ; de vallei van Schelde en Leie werd in de IV' en V'
eeuw gekoloniseerd, Brabant pas op het einde van de VI' eeuw,
terwijl de kuststreek enkel sinds het midden der VII' eeuw is
bevolkt geworden. Daarenboven zou de inval der Franken niet
een wanordelijke en alles verwoestende overrompeling zijn
geweest, zooals G. Kurth voorstond, maar een traagzaam en
onweerstaanbaar doordringen van de Frankische stammen op
zoek naar een nieuw vaderland.
Om over deze thesis van twee der meest vooraanstaande
Belgische historici een oordeel te vellen zullen wij hun argumenten één voor één onderzoeken.
G. Kurth zag zeer juist in dat de plaatsnamen de oudste
herinneringen van een volk bewaren en ons toelaten tot de oeroude tijden op te klimmen. In zijn lijvig boek van meer dan
700 bladz. legt hij zich dan ook vooral op de toponymie, de
plaatsnamenkunde, toe. Hij maakt terecht een onderscheid
tusschen de «lieux dits», de topographische namen die slechts
bij uitzondering tot voor de 13 e eeuw opklimmen en de geographische namen die ouder zijn dan de 13' eeuw en dikwijls
op de vroegste tijden van een volk teruggaan. Bij zijn inleiding
op de studie van de tweede kategorie namen — want de eerste
interesseert ons hier niet — zegt G. Kurth: « Les localités portant des noms thiois ne sont pas confinées aux cantons
l'usage de l'idionie thiois nous est attesté à une époque quelconque de l'histoire ; elles se répandent également ici en masses
compactes, lá à l'état sporadique, sur une région dont les lieux
dits ont toujours été romans, et dont aucun témoignage étranger à la toponymie ne permettrait de faire croire qu'elles aient
une origine germanique. (Tome I. blz. 253.)
De overgroote meerderheid van de plaatsnamen zijn samengesteld uit een substantief en een suffixe dat noodzakelijk tot
de taal van het volk zelf behoort. Aldus bijv. Siggingchem, nu

HET ONTSTAAN VAN DE NEDERLANDSCH-FRANSCHE TAALGRENS 573

tot Zingem geworden, is de heim, de hoeve van Sigging, waarschijnlijk een Frankisch opperhoofd. Een dokument uit hetzelfde jaar 967, zegt trouwens in 't Latijn : « villa Singen ».
De studie van G. Kurth is er dus eene van suffixen. Wij zullen den lezer een uiteraard droge samenvatting van Kurth's
uitvoerige naurenlijsten besparen. In Wallonië ontdekt hij een
menigte plaatsnamen van Germaanschen oorsprong, waaronder 37 namen op -heim (hoeve), 7 op -sala (heerenwoning),
15 op -ingen (afstammeling van -- ) ; de uitgang -ignies komt
48 maal voor in Henegouwen en Kurth vermoedt dat ongeveer
de helft van die plaatsnarren van Germaanschen oorsprong
zijn; de uitgang -ster (rooiplaats ofwel plaats, State in het
Duitsch) komt 37 maal in Luik en 8 maal in Luxemburg voor,
enz... Wat nu Franseli-Vlaanderen benoorden de Canche aangaat, daar liggen de Germaansche namen voor het grijpen :
ongeveer 200 op -inghern. -inghen (afstammeling + heim), een
v eertigtal op -thun (Zaun in het Duitscli, town in het Engelsch,
cfr. ons «tuin») ; de namen op -hoe. -beek, -bronne, -stroom
-brugge, -berg, -bosch. -heeke, -holst. enz., zijn er in overvloed.
Een paar randbemerkingen bij deze indrukwekkende studie.
Gezien de toponymie op het einde van de vorige eeuw nog in
de kinderschoenen voort,schoof wat G. Kurth in zijn Inleiding ten overvloede uiteenzet mogen wij ons terecht afvragen niet alleen in hoever de aangegeven lijsten volledig zijn,
maar ook of de plaatsnamen juist ontleed werden. Wij worden
bijna tot twijfel aan de wetenschappelijke waarde van deze
toponymische studie aangezet, wanneer wij de germaniciteit
van een naam hooren afwijzen enkel en alleen omdat hij een
homoniem heeft in de Aisne, of in de provincie Namen, ofwel
omdat hij te ver van de taalgrens af ligt. Na eenige twijfelachtige plaatsnamen aangehaald te hebben, verklaart G. Kurth
radicaal: «Toutes ces localités, et d'autres encore dont on pourrait ramener la forme t une origine thioise, sont situées trop
loin de la frontière linguistique pour avoir jamais été comprises dans le pays d'idiome germanique. Quant á supposer
qu'elles doivent leur origine á une colonie franque, ii n'y a
pas de raison suf fisante de le faire. aussi longtemps que l'on
y sera déterminé par ia seule étude du nom. » (o.c. Tome I.
blz. 428.)
Daarenboven, G. Kurth heeft enkel zijn aandacht gewijd
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aan Fransch-Viaanderen en Wallonië ; het is slech ks bij toeval
dat hij eens laat opmerken : « Des- -baix (beek) se retrouvent
jusqu'au coeur de la France » (o.c. Tome I. blz. 344), en een
paar feiten geeft over Frankrijk. Daarmede wordt alle mogelijkheid van een breede, dynamische behandeling van het kolonisatieprobleem uitgesloten. Wat ons echter het meest trof,
is het volgende. Met de gebrekkige wetenschappelijke middelen waarover hij beschikt, vindt de geleerde auteur in Wallonië
honderden Germaansche plaatsnamen, en toch durft hij met
een voortvarendheid, die ons bij dezen oratorisch aangelegden
historicus niet bovenmate verbaast, te verklaren dat de taalgrens in België altijd geweest is waar zij nu is.
Uit gansch zijn betoog blijkt overduidelijk dat hij zich geen
enkele maal ernstig heeft afgevraagd of de spraakgrens niet
veel meer zuidwaarts heeft gelegen. De feiten die in. tegenspraak zijn met zijn theorie, minirniseert hij, ontwijkt hij of
ontkent hij. Verder zullen wij nog een typisch voorbeeld zien
van deze geesteshouding.
-

Een tweede bewijs van G. Kurth voor zijn stelling was, dat
het Kolenwoud, waarvan in enkele geschriften sprake is, de
kolonisatie van Wallonië en. Noord-Frankrijk door de Franken, had tegengehouden.
In 1862 had Duvivier als grenzen van het Kolenwoud aangegeven : Valenciennes, de Schelde, de Rupel, de Dijle en de
Samber. Met zoo'n ontzaglijk woud wist de Luiksche professor
geen weg en hij situeerde het Kolenwoud van het Oosten naar
het Westen, tusschen den samenloop van Samber en Maas, en
de Schelde, dus ongeveer tusschen Namen en Doornik, ten
Noorden van het huidige Henegouwen. In 1923 bewees Prof.
Van der Linden afdoende dat liet Kolenwoud zich van het
Noorden naar het Zuiden uitstrekte.
Kurth beweerde dat niet stroomen of bergen maar wouden
de primitieve volkeren van elkaar isoleeren, en dat dus ook
het Kolenwoud de verdere kolonisatie van ons land zuidwaarts had tegengehouden. In 1920 kwam G. Cumont op tegen
de bewering dat het Kolenwoud de « invallers » zou hebben
gestuit en Prof. H. Van der Linden durfde drie jaar later zelfs
te beweren : « Un massif forestier tél que la Charbonnière, en
pleine exploitation á l'époque de la pénétration franque, ne
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pouvait être en réalité qu'un foyer d'attraction singulièrement
puissant pour des peuples á peine sortis de l'état pastoral » (1) .
Het beroemde besluit van Prof. Kurth, dat dertig jaar lang
opgeld had gemaakt, luidde : « Elle (la Charbonnière) courait
de l'est t l'ouest, depuis le confluent de la Sambre avec la
Meuse jusqu'aux rives de l'Escaut, wasquant de son vaste
rideau de feuillage tom le Hainaut et arrêtant, sinon la conquête, du moins la colonisation d'un peuple qui arrivait du
nord ». (o.c. Toine I. blz. 546). Uit liet voorgaande blijkt dat
sinds 1923 deze stelling volledig is opgegeven. Zelfs G. Des
Marez durfde in 1926 de thesis van zijn beroemden voorganger niet meer verdedigen.
Waar lag dan wel de Carbonaria, die in verscheidene teksten
vermeld wordt? Het is een opvallend feit dat de grens tusschen
de Romeinsche provincies Ger. mania Inferior en Belgica, liep
van het Noorden naar het Zuiden, ongeveer volgens de lijn
Antwerpen-Brussel-Charleroi en zoo verder .Het is niet minder
treffend dat de aartsbisdommen Reims en Keulen, die de Romeinsche indeeling vereeuwigden, de gansche Middeleeuwen
door deze scheidingslijn handhaafden. Indien deze lijn eigenlijk het Kolenwoud was, wordt het begrijpelijk waarom zij ook
in de VIP en VIP eeuw de grens vormde tusschen Austrasië en
Neustrië, verder zullen wij zien dat het Kolenwoud niet
alleen een politieke en kerkelijke maar ook een juridische
grens vormde.
Een derde argument dat de verdedigers van het oeroude
bestaan der huidige taalgrens aanvoerden was de Romeinsche
heirbaan van Bavai naar Keulen.
Hierop heeft men sinds lang terecht laten opmerken dat de
baan Bavai-Keulen vlak ten Noorden van Samber en Maas
loopt en dus alles behalve met de taalgrens overeenkomt. Men
herinnere zich dat volgens Prof. Kurth de spraakgrens sedert
haar ontstaan in de vroegste Middeleeuwen hoogstens over een
breedte van één dorp noordwaarts is verschoven. Dr. Steinbach, een der beste kenners van het kolonisatieprobleem in
ons land, schreef in 1928 in zijn kritiek op het werk van Des
Marez, dat wij de heirbanen Keulen-Mainz en Mainz-Trier met
(1) 11. Van der Linden. Rev. beige Phil. Hist. 11., 1923, blz. 214.
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evenveel recht als gesloten afweerlinies kunnen aanzien, als
de baan Bavai-Keulen, en dat wij er eerder de natuurlijke
invalplaatsen van de veroveraars' moeten in zien. Ten slotte
schijnt het wel uit verscheidene opgravingen vast te staan dat
de versterkte posten van deze heirbaan in ons land reeds in
liet derde kwart der Ir eeuw niet meer bezet waren. Indien
de Franken pas op het einde der IV' of het begin der V' eeuw
hun grooten trek ondernamen, zullen zij dus voor ontruimde
versterkingen hebben gestaan, een zal de Gallo-Romeinsche
bevolking, die zich vroeger zuidwaarts van deze versterkte
baan veilig voelde, zich ook wel grootendeels een eind verder
hebben teruggetrokken.
De bewering als zou die heirbaan den opmarsch van het
Frankische volk definitief hebben gestuit, en wat meer is, de
oorsprong zijn van de taalgrens, houdt dan ook tegen een dergelijke kritiek geen stand.
In de Salische wet staat er een tekst in tit. XLVII « De Filfortis» dien G. Kurth en G. Des Marez zoo niet als een bewijs,
dan toch als' een bevestiging van hun stellingen meenden te
mogen gebruiken.
In dien vermaarden tekst is er spraak van een juridische
grens. Er worden twee termijnen voorzien om voor de rechtbank te verschijnen: veertig dagen indien degene die opgeroepen wordt «cis Ligerim aut Carbonariam aut citra mare» (aan
deze zijde van de « Ligeris » of het Kolenwoud of de Zee)
woont, tachtig dagen zoo hij « trans Ligerim aut Carbonarim »
( aan de overzijde) verblijft. Na veel discussies over de beteekenis van Ligeris, heeft Prof. Fr. L. Ganshof in 1934 (1) afdoende bewezen dat de Ligeris de Loire is. De tekst wordt overduidelijk : Zoo een gedagvaarde woont binnen het rijk, begrensd door het Kolenwoud oostwaarts, de Loire in het Zuiden
en de Zee in het Westen en het Noorden, heeft hij veertig
dagen tijd om voor het gerecht te verschijnen; zoo hij verder
woont staat men hem tachtig dagen toe. Aangezien de Salische
Wet waarschijnlijk van het einde van de Ve eeuw dagteekent,
zou de Loire de zuidelijke grens van het rijk van Chlodweg in
die jaren aangeven. Uit dezen tekst kunnen wij besluiten dat
(1) Fr. L. Ganshof. Historical Essays in honor of James Tait, 1934, blz. 111-120.
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er tot aan de Loire Franken woonden, aangezien elke volksstam aan zijn recht onderworpen bleef, de Gallo-Romeinen
aan het Rorneinsche recht en de ingeweken Germanen aan het
recht van hun eigen stam. Het is nochtans onmogelijk uit dezen
tekst af te leiden dat de kolonisatie van de Franken tot aan
de Loire is doorgedreven ; hoogstens zou hij een confirmatur
hiervan kunnen zijn:
Is het weer niet eigenaardig dat de twee groote Belgische
geschiedschrijvers die de kolonisatie van ons land bestudeerden, beide Ligeris tot Leie verwrongen hebben om hun theorie
te schragen ; en dit ofschoon SchKider reeds in 1879 met zeer
groote waarschijnlijkheid bewees dat de bedoelde stroom de
Loire is: Des Marez trouwens moet werkelijk met woorden
schermen om toch een zin te geven aan dezen wettekst.
G. Des Marez gaf nog een laatste argument voor zijn thesis:
« Il est curieux d'observer que les villages ou établissements
francs en -sali jalonnent la lisière du gays salien» (o.c. bl. 39).
De geleerde historicus meende in de namen van de dorpen of
steden op -zele, de grens te ontwaren van het oude Salische
rijk, het « Schelde- en Leierijk van Chlodio rond het midden
van de Ve eeuw. Het is maar jammer voor zijn theorie dat de
•zele-namen wat lukraak gezaaid liggen over bet gansche
Frankische gebied, en dat hij nauwer ontleding gebleken is
dat verscheidene dier namen op het Latijnsche -cella, ofwel
het Germaansche -loo teruggaan, terwijl andere een eenvoudige nabootsing zijn uit later eeuwen.
Wij kunnen dit wetenschappelijk overzicht van de kritieken
op de stelling van G. Kurth en G. Des Marez besluiten. Van
al de bewijzen door deze twee historici aangevoerd, voor een
tot de vroegste Middeleeuwen opklimmend, ongewijzigd bestaan van de taalgrens is geen enkel werkelijk steekhoudend
gebleken. Hiermede is echter nog niet bewezen dat hun thesis
valsch is. Zoolang er geen degelijke argumenten zijn die een
andere stelling bewijzen, is de meening dat de taalgrens een
kolonisatiegrens is, de meest natuurlijke, daar er geen geschreven dokumenten zijn die wijzen op een wijziging van deze
grens.
Er zijn echter de laatste decennia en vooral de laatste jaren
verscheidene feiten aan het licht gekomen die volstrekt niet
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passen in het hooger uiteengezet systeem. De studies over de
plaatsnamen, die ten tijde van Kurth's studie uiterst gebrekkig
waren, vorderden met de jaren, en deze schenen wel te wijzen
in een andere richting dan de Luiksche hoogleeraar had voorgestaan. Ook de opgravingen brachten wetenschappelijke
vondsten aan het licht, die van het grootste belang waren voor
het oplossen van de taalgrens-kwestie. Wanneer eenige Waalsche geleerden in 1888 langsheen de Maas en in TusschenSamber-en-Maas zeer talrijke Frankische begraafplaatsen hadden blootgelegd, had G. Kurth zich van de zaak afgemaakt met
een nukkig : «Je dis que selon moi, pour la très grande majorit&
vos cimetières francs ne sont pas des cimetières francs». De
Waalsche geleerden, die wisten dat zij het rechte eind voor
hadden, kwamen op het malle idee unfaire middelen te gebruiken in hun pennestrijd met Prof. Kurth. Daarop werd
deze zoo kwaad dat zijn vroegere geprikkeldheid in vijandschap overging en dat hij alle betrekkingen met deze archeologen afbrak. Dit incident zal wel de reden zijn waarom hij
eenige jaren nadien bij het uitgeven van zijn grondige studie
over het ontstaan der taalgrens, de gewichtige oudheidskundige
vondsten in Wallonië doodzweeg.
Uit al het voorgaande moge blijken dat men met steeds meer
verlangen uitzag naar een nieuwe synthetische studie over het
ontstaan der taalgrens. Het was te verwachten dat deze vooral
zou steunen op de toponymie — waarvan Kurth het groote
belang had aangetoond — en op de wat overal ontdekte Frankische begraafplaatsen.

II.
De nieuwe Opvatting van Dr. F. Petri.
In het eerste deel van de Geschiedenis van Vlaanderen, dat
verscheen in 1935, kondigde Prof. L. Van der Essen aan, dat
kort daarna een uitvoerige studie ging verschijnen van Dr.
Petri over de Frankische kolonisatie. Hij schreef : Volgens
hem (Dr. Petri) is de Frankische kolonisatie tot aan de Loire
doorgedrongen. De Germaansch-Romaansche spraakgrens zou
geen oorspronkelijke kolonisatiegrens zijn d.w.z. de grens waar
de Germaansche kolonisatie zou gestuit zijn geworden, maar
die grens zou integendeel deze zijn, waarop, langen tijd na de
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Frankische invallen, de Germaansche taal is teruggedrongen
als gevolg van een tegenoffensief van het Romaansch »
(blz. 121).
Het hoeft geen betoog dat de historici met spanning uitzagen
naar het verschijnen van een boek dat een zoo radikale wijziging bracht in de traditioneel geworden oplossing van het
probleem. Het duurde nog twee jaar eer de studie van Dr. Petri
eindelijk verscheen : Germanisches Volkserbe in Wallonien
und Nordfrankreich» 1937. Bonn. 1 Halbb. bi. 1-768, 2 Halbb.
bl. 769-1041. De eerste halfband ordent de Germaansche
plaatsnamen van Wallonië en Noord-Frankrijk eerst volgens
de provincies en departementen, daarna volgens de namengroep zelf. In tegenstelling met deze dorre opsomming van het
bewijsmateriaal, belicht Dr. Petri in den tweeden halfband liet
gansche Frankische kolonisatieprobleem onder zijn verscheidene aspekten. Twee losse overzichtskaarten zijn aan den tweeden halfband toegevoegd. De eerste geeft de verspreiding van
de Vroeg-middeleeuwsche Frankische bodemvondsten tusschen Nederrijn en Loire (kerkhoven en afzonderlijke graven),
de tweede de verspreiding van de Germaansche plaats- en
bodemnamen in Wallonië en Noord-Frankrijk.
Vooraleer den rijken inhoud van dit merkwaardig boek
samen te vatten moet er gewezen worden op het grondig verschil van studie-procédé tusschen Dr. Petri en zijn twee voorgangers. De twee Belgische geschiedschrijvers vertrokken van
de huidige spraakgrens als onmiddellijk gegeven ; door een
onderzoek op de strook grond benoorden en bezuiden de grens,
trachtten zij te verklaren, waarbij het juist komt dat de taalgrens hier precies ligt. Typisch is bijv. de bewering van G.
Kurth dat het Dietsch sinds de vroege Middeleeuwen ongeveer
over de breedte van één dorp noordwaarts is teruggeweken :
De Franken hebben gekoloniseerd tot op een bepaalde plaats,
juist alsof er daar een Chineesche muur stond; verderop hebben ze eenige Frankische garnizoenen gelegerd om de Frankische heerschappij te verzekeren. Tegen deze statistische opvatting van liet probleem komt Dr. Petri krachtig op. Die
kultuurgrens tusschen de Germaansche en de Romaansche
wereld is een van de vele gevolgen die het wereldschokkend
gebeuren van de volksverhuizingen meebracht. Een eeuw lang
trekken Germaansche volkeren door het gansche voormalige
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Romeinsche rijk, geen grenzen, geen versterkingen, geen legers
houden ze tegen. Overal stichten zij barbarenrijken en zetten
ze zich vast. De algemeene redenen waarom ze ten slotte in de
oorspronkelijke bevolking volledig worden opgenomen zijn
voldoende bekend, en waren ook aan de twee genoemde geschiedschrijvers niet verborgen. Dr. Petri was echter de eerste
om het gansche taalgrens-probleem te behandelen als een
onderdeel of beter als een resultaat van de groote West-Europeesche Germaansche invasies. Tot welke gewichtige beschouwingen deze dynamische opvatting van het geschiedkundig
probleem waarover het hier gaat, heeft geleid, zullen wij nu
beknopt samenvatten.
Uit de kaart die « Die Verbreitung der ffinkischen Onsund Flurnamen in Wallonien und Nordfrankreich » nauwkeurig aangeeft, en uit de dikke eerste halfband kunnen wij opmaken dat van de ongeveer 175 Germaansche suffixen die in
de plaatsnamen van die streken gebruikt zijn, sommige 3, 4
maal, andere tientallen keeren, sommige over de honderd maal
( één zelfs 250, een ander 400 keeren) voorkomen. Een besluit
dat zich opdringt is : Daar moet een sterke Frankische kolonisatie minstens tientallen jaren, misschien ook eeuwen lang zijn
geweest, om nu, na 1500 jaar, nog zoo'n sporen in de toponymie van deze Romaansch-sprekende streek achter te laten.
Daarbij valt het op dat, terwijl er in Waalsch-Brabant bijv.
nagenoeg geen enkel dorp is zonder een of andere Germaansche benaming, deze Germaansche plaatsnamen naar 't Zuiden
toe verminderen, en, om en bij de Loire nog slechts uiterst
sporadisch voorkomen. Vooraleer een besluit hieruit af te
leiden, bespreekt Dr. Petri twee interessante taalfactoren die
het beeld van de oorspronkelijk-Germaansche plaatsnamen,
grondig hebben gewijzigd, nl. de « Ortsnamenausgleich » (de
vertaling van plaatsnamen) en de « Assimilation des fremden
Namengutes » (assimilatie van vreemde namen).
Waar een kolonie zich in een land met een vreemde taal gaat
vestigen, zal zij haar nederzetting dikwijls een specialen naam
geven in de eigen taal : liet dorp waar Otto het opperhoofd is,
noemen ze Ottendorf. De autochtone bevolking die rondom
leeft voelt dien naam nog als een levend naamgoed aan en
spreekt van Ottonville. Wanneer nu met den tijd die vreemde
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minderheid in de oorspronkelijke bevolking wordt opgeslorpt
en aldus haar eigen taal prijsgeeft, geraakt vanzelf de naam
Ottendorf verloren en enkel Ottonville blijft bestaan, tenware dit dorp op de onmiddellijke taalgrens lag, ofwel voldoende beroemdheid had om ook in liet taalgebied van het
eigen volk bekend te zijn. Aldus vindt men in Lotharingen op
de Duitsch-Fransche taalgrens plaatsnamenparen bij de vleet.
Tot welke vérstrekkende gevolgen voor het plaatsnamenbeeld
deze «vertaling van plaatsnamen» kan leiden, hebben onlangs
geleerden aan liet concrete voorbeeld van de Duitsch-Slavische
spraakgrens allerduidelijkst aangetoond. Indien bijv. ZuidKarinthië opeens Duitsch binnenland werd, zouden de plaatsnamenparen afsterven en 41. X der namen zouden als echt
Duitsche namen voorkomen, terwijl zij oorspronkelijk Sloveensch zijn. Uit dit taalphenomeen moet men afleiden dat
de huidige Germaansche plaatsnamen nog slechts een overblijfsel zijn van de Germaansclie plaatsnamen uit de en
vr eeuw.
De « assimilatie van liet vreemde naamgoed » is een tweede
factor die ten gunste van liet verdwijnen der Germaansche
plaatsnamen heeft gewerkt. Zij bestaat hierin « Wáhrend der
Ausgleich die sprachliche Vereinheitlichung der heterogenen
Namenschatzes durch bewusste Uebersetzung der iibersetzbaren Bestandteile des fremden Naniengutes anstrebt, handelt
es sich hier um ihre ganz schematische Einebnung auf rein
phonetischen oder analogischen Wege»(o.c. I. Halbb. bi. 765).
Dus geen eenvoudig vertalen van den Germaansclien naam,
maar de vreemde benaming naar eigen uitspraak wringen en
dikwijls verdraaien, uit analogie met andere plaatsnamen. Een
typisch voorbeeld van dit taalphenomeen bieden ons de talrijke dorpsnamen op -in of -ain, rondom Doornik. Die plaatsnamen zijn van de meest heterogene herkomst. De Romaansche
taal heeft de afzonderlijke elementen samengeworpen, zoodra
men over den oorsprong niet juist meer ingelicht was, en ze
alle denzelfden uitgang gegeven. Een speciaal soort van assimilatie is de zoo gewichti2:e volksetymologische overzetting.
Zoo werd bijv. Santingilevelt na 'n zekeren tijd Saint-Inglevert. Dr. Petri besluit «Ini ganzen bietet die Assimilation nicht
weniger als der Sprachausgleicli ein ernsthaftes Hindernis fiir
die Erkenntnis der urspriinglichen Namensverh áltnisse. Jeder
.
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Versuch einer siedlungsgeschichtlichen Auswertung der Ortsnamen wird beide in Rechnung setzen m u ssen» (o.c. I. Halbb.
bl. 767).
Zoo komt het dat de kaart van Germaansche plaatsnamen
eigenlijk niet een beeld geeft van de Germaansche kolonisatie
maar meer een voorstadium is van de huidige taalgrens, m.a.w.,
dat zij grosso modo aangeeft op welke stelling het «Germanentum» na een paar eeuwen was teruggedrongen. Het is zeer
goed mogelijk dat er op bepaalde plaatsen een sterke Frankische kolonisatie is geweest, maar dat er, aangezien die kolonie
na eenige tientallen jaren in de Romaansche bevolking was
opgenomen, enkel nog zeldzame Germaansche resten in de
plaatsnamen zijn overgebleven.
Op de tweede groote losse overzichtskaart die Dr. Petri aan
zijn boek heeft toegevoegd, hebben wij een overzicht van het
ontzaglijk aantal Frankische graven die in Wallonië en NoordFrankrijk tot nog toe zijn blootgelegd. Reeds in 1891 waren
11 Belgische kerkhoven uit den Frankentijd onderzocht, later
werden er nog 10 ontdekt; na een nauwkeurig onderzoek van
het massakerkhof van 1800 graven te Ciply, een uur ten
Zuiden van Bergen (Heneg.) schreef de Belgische anthropoloog Houzé: Il nous est iinpossible d'admettre... que les envahisseurs étaient peu nombreux. Le nombre considérable des
cimetières francs, rencontrés en Belgique, le mobilier archéologique des tombes, ainsi que l'homogénéité des cránes et ossements, impliquent une population assez dense, non encore
alliée aux vaincus gallo-romains » (1). Ook in Frankrijk is
onlangs een studie verschenen over de Frankische graven. Zij
constateert eveneens dat de gevonden skeletten of schedels
wijzen op een uitgesproken of gematigd langschedelig type; de
gestalte is evenwel reeds iets minder hoog dan in Wallonië.
Over 't algemeen kan men besluiten dat er in de Frankische
graven uit Wallonië en Noord-Frankrijk een bevolking rust
met dezelfde raseigenschappen als in de Duitsche.
Hoe liggen die talrijke Frankische begraafplaatsen verspreid? Vooreerst is er een karakteristiek samenvallen van
deze kerkhoven met de Romeinsclie heirbanen en ook met de
(1) BSAB XXXIII. 1913, bl. CXII en CXXXVII.
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waterwegen. In tegenstelling met de philologen, die den Frankischen volksstroom buiten de Romeinsche verkeerswegen omleidden, nemen de archeologen juist de Romeinsche heirbanen
voor de normale invalspoorten van de Franken in Gallië.
Langs de groote verkeerswegen van het Noorden naar het Zuiden, bijv. van de Maas naar het Faxijzer bekken, zijn er hier
en daar Frankische begraafplaatsen. De graven komen alleen
voor op plaatsen die van oudsher gekoloniseerd waren, en niet
op Reliktlage », in de bosschen of op grot jen die altijd hadden braak gelegen, of zoo meer.
Het is eveneens treffend dat er in Noord-Nederland en
Vlaanderen, buiten enkele zeldzame plaatsen langs BenedenRijn en Beneden-Maas, en langs een Romeinsche heirbaan,
geen Germaansche graven voorkomen. Dit treft des te meer dat
er in Wallonië hij de vleet zijn. G. Kurth enkel steunend op
de toponymie, zette de Franken vast benoorden de taalgrens
en nam ten zuiden ervan enkel een militaire bezetting aan.
Volgens de bodemvondsten en speciaal de begraafplaatsen is
er in de Nederlanden benoorden de spraakgrens slechts een
bezetten geweest van eenige strategische plaatsen, om den handel te beheerschen en het politiek bestuur te verzekeren, terwijl er meer zuidwaarts zeer vele Franken moeten gewoond
hebben. De meest vooraanstaande Noord-Nederlandsche archeoloog Holwerda meent het bewijs geleverd te hebben dat
er in Noord-Nederland tot in den Karolingischen tijd toe geen
Frankische kolonisatie is geweest. Aangezien in Vlaanderen de
bodemvondsten van denzelfden aard zijn als in Noord-Nederland, staan wij hier voor een probleem waar nog geen definitieve oplossing is voor gegeven.
Wat er ook van zij, steunend niet enkel op de zeldzaamheid
van de Frankische bodemvondsten maar ook op den aard ervan komt men noodzakelijk tot het besluit dat de Nederlanden
essentieel een randstelling in het Merovingisch Frankenrijk
hebben ingenomen en een volstrekt bijkomstige rol hebben
gespeeld. Is het trouwens niet treffend dat de huidige taalgrens
ongeveer samenvalt met de grens van het oude kultuurgebied
in den Romeinschen tijd. Vlaanderen was ten tijde der Romeinsche overheersching grootendeels een beboschte, moerassige streek, en niemand was er bizonder op gesteld zich daar
te vestigen: men krijgt den indruk dat ook de Franken alles
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behalve ingenomen waren met die woeste, onherbergzame
gronden, en dat een groot getal meer zuidwaarts zijn getrokken.
Ten slotte, als wij de twee kaarten van Dr. Petri, die van de
plaatsnamen en die van de bodemvondsten, met elkaar vergelijken constateeren wij een grondige afwijking of beter een essentieel verschil. Met zijn dynamische opvatting van het geschiedkundig gebeuren is het Dr. Petri niet moeilijk hiervoor een
afdoende verklaring te geven. De Germaansche plaatsnamen
zijn op de eerste plaats een nalatenschap van de Frankische
boeren, die in hun nieuw vaderland zich stevig hebben vastgezet en hun volksaard en moedertaal tientallen, misschien
honderden jaren lang hebben bewaard. Die namen komen dan
ook voor in streken die nog niet of slechts weinig gekoloniseerd
waren, op plaatsen die verwijderd lagen van politieke en kultureele centra en van de groote verkeerswegen. De begraafplaatsen integendeel bevatten de overblijfsels van een kultureele bovenlaag, van de militaire en politieke aristokratie van
het Frankische rijk. Zij hebben de oude kultuurcentra en
politieke hoofdplaatsen opgezocht om van daaruit het land te
beheerschen, maar, zooals altijd gebeurt, hebben zij ook het
eerst hun taal en volksaard laten varen. In de Frankische graven kunnen wij trouwens vaststellen hoe, in den laat-Merovingischen tijd, het langschedelige type van hooge gestalte steeds
zeldzamer voorkomt.
Uit de combinatie van de gegevens der Germaansche plaatsnamen en der Frankische begraafplaatsen, komen wij dus tot
een genuanceerd beeld van de Germaansche volksverhuizingen
en het Merovingisch bestuur, en niet enkel van dat ondergeschikt probleem over den oorsprong der taalgrens.
Wanneer voor het eerst gezegd werd dat Wallonië en NoordFrankrijk door de Franken waren gekoloniseerd geworden,
maar dat deze streken voor de Germaansche taal ten gevolge
van een tegenoffensief der Romaansche kultuur waren verloren gegaan, werd van verscheidene kanten deze stelling met
wantrouwen bejegend. En toch, wat is er natuurlijker dan deze
hypothese? Aangezien de andere Germanenvolkeren, als de
Oost en \Vest Goten, de Vandalen, de Sueven, de Burgondiërs,
heel en gansch in de autochtone bevolking werden opgenomen
zonder sporen van beteekenis na te laten, zou het niet eer on-
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waarschijnlijk zijn dat in het Noorden van Gallië de Franken
niet de Romania zijn binnengestroomd, maar voor een hypothetische lijn — die later de taalgrens werd — zijn blijven
staan, en dat zij niet in de autochtone Gallo-Romeinsche bevolking werden geabsorbeerd? (1 ) Er waren trouwens drijfvee
ren en geschiedkundige omstandigheden te over voor dit tegenoffensief van de Romaansche kultuur. Dr. Petri herleidt ze tot
drie.
Vooreerst het feit dat de Romeinen op kultureel gebied de
Germanen verre overtroffen. Het moge volstaan er op te
wijzen hoe alle Germanen-volkeren sinds eeuwen door de
Romeinsch-Grieksche kultuurwereld werden aangetrokken en
tot ver in de Middeleeuwen dit nog zouden zijn. Het is vanzelfsprekend dat de nieuwe Gerinaansclie koningen zoeken erkend
te worden door den Romeinselien keizer, die nu in Byzantium
zetelt. Een tweede niet minder gewichtige factor was de stedelijke kultuur, die volstrekt niet verdween in de eeuw van de
Volksverhuizingen, maar nog lang haar stempel bleef drukken
op het economisch leven. De derde groote kracht die aan de
romaniseering den weg baande was de bekeering der Franken
tot het katholicisme. De Roomsche godsdienst kwam tot de
Franken als de godsdienst van de Middellandsche-Zee-kultuur, en, overgaan tot het katholicisme stond grootendeels
gelijk met afstand doen van eigen levensopvattingen en eigen
taal, om opgenomen te Ns orden in de christelijke Romeinsche
-

(1) Hoe kan men in de thesis van G. Kurth en G. bes Marez den invloed van
het Frankisch op het Fransch uitleggen? Het is immers voldoende bekend dat het
Fransch ongeveer 600 woorden aan 't Frankisch ontleende, terwijl het Spaansch
of liet Italiaansch weinig, zeer weinig sporen van de ingeweken West- of Oostgoten of Longobarden hebben behouden, en terwijl het Normandisch dialekt geen
enkel woord uit de taal der Noormannen, die er zich einde IX eeuw vestigden,
heeft overgenomen ? Gaston Paris schreef hierover : « De veroveraars en de
inheemsche bevolking moeten wel in heel nauw contact met elkaar hebben gestaan, want anders is het niet te verklaren dat de inheemsche bevolking de namen
voor de gesteldheid van het terrein, termen voor de bebouwing van den grond,
en namen van voorwerpen uit het dagelijksch leven, van groepen hoornen en
planten, van dieren, zelfs van lichaarnsdeelen hebben overgenomen, dat zij aan
het Gerinaanseh den voorrang boven het Latijn hebben gegeven voor de kleuren,
en dat zij zelfs twee bijwoorden aan de taal van de binnengedrongen volken hebben ontleend ». (« La Littérature franÇaise au moyen fige », blz. 25.) Dit citaat
werd overgenomen uit het merkwaardig boek van Ferdinand Lot, « De Germaansche Invasies », waarvan onlangs een zeer verzorgde Nederlandsche vertaling verscheen van de hand van Dr. J. Brouwer (blz. 259). In zijn Hoofdstuk VIII over
de wederzijdsche invloeden van Romeinen en Germanen, wijdt Prof. Lot 16 bladzijden interessante beschouwingen aan de taalkundige invloeden van het Germaansch op het Romaansch.
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kultuur. Daarenboven, de bisschoppen van de Franken in de
Vr eeuw zijn bijna uitsluitend Gallo-Romeinen, en de taal die
de Gallo-Romeinen spraken, het Laat-Latijn, verschilde niet
zooveel van het kerklatijn. Alles samenvattend kan men zeggen : De Germanen, heidensche natuurvolkeren, die uit de
woesteoude
w nvan over den Rijn kwamen, waren zoo aangetrokken door het Roineinsche rijk met zijn rijkdom en kultuur,
dat zij zoowel politiek en economisch, als kultureel en godsdienstig, deze nieuwe Weltanschauung overnamen en in dezen
overgang noodzakelijk en fataal hun eigen, nog primitieve,
onontwikkelde taal lieten varen.
Dat deze terugtrekkende beweging van het Germaansch niet
tot aan de oude grenzen van de Romania, tot aan den Rijn, is
voortgegaan, is eenvoudig te wijten aan het feit dat op zeker
oogenblik de drie factoren van romaniseering niet meer werkten. In den loop der VII eeuw keert het Merovingische rijk
zich af van de Middellandsche Zee. Stilaan gaat de leiding over
op den Austrasischen, nog grootendeels Germaansch gebleven
adel, en, met de Karolingers, die van den Opper-Moesel en
Midden-Maas komen, overwint definitief het Germanendom.
Einde VIP, begin VIII' eeuw maken de Mohammedanen van
de Middellandsche Zee een Muzelmansch meer en de oude
Romeinsche economie, met haar stedelijke kultuur, valt in
duigen; voortaan ,is het de domaniale, de gesloten economie
die in West-Europa zal heersclien. Op godsdienstig gebied is
de VIII' eeuw een heropbloei van het katholicisme, veroorzaakt niet door Aquitaansche missionarissen zooals vroeger,.
maar door Angelsaksische monniken, met den grooten Bonifatius aan het hoofd. Men kon voortaan christen worden, zonder gevaar te loopen in de romeinsche kultuurwereld te worden opgezogen. Men kan zeggen dat de eerste helft der VIII'
eeuw de uiterst belangrijke groeiperiode is geweest van de
katholieke West-Europeesche kultuur, en dat in de tweede
eeuwhelft deze Weltanschauung haar bezegeling heeft gekregen onder Karel den Groote.
Als wij in het licht van dit wereldomvattend tijdsgebeuren
het ondergeschikt probleem van het tot-stand-komen der taalgrens beschouwen, moeten wij er ons aan verwachten dat rond
liet midden der var eeuw, de spraakgrens reeds ongeveer op
-
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dezelfde plaats zal loopen als heden ten dage. Het toeval wil
nu dat er tusschen 700 en 900 in Zuid-Nederland een klankverschuiving heeft plaats gehad, waardoor o.a. de a tot een e
omsloeg. Waar nu de Germaansche namen van het Romaansch
taalgebied aan dien Umlaut deelnamen, is dit een teeken dat
het betreffende gebied nog in levendig verband stond met het
Germaansch taalgebied ; waar dit niet het geval is, moet de
Germaansche bevolking reeds in de Romaansche zijn opgegaan
en moet de Germaansche plaatsnamen verstard zijn geweest tot
een zinlooze eigennaam.
De plaatsnamen samengesteld met den uitgang -baki (beek),
bewijzen ons hier een zeer gewichtigen dienst. Waar deze naam
tot -baix is verstard, als bijv. in Roubaix, moet men aannemen
dat die streek reeds voor 700 is geromaniseerd geworden. In
den loop der VIIP en ne eeuw is door den Umlaut het oude
-baki tot beeke omgeslagen, en wat is er meer natuurlijk dan
dat in de plaatsnamen waar nog Germaansch gesproken werd
eenzelfde klankverschuiving plaats greep. Aldus vinden wij
onder de meer dan 50 plaatsnamen op -baki in Henegouwen
er 3/5 met den vorm -becq, of -becque. Men kan met zekerheid
beweren, zegt Dr. Petri, dat in Noord-Oost-Henegouwen minstens tot het einde van de VIII' eeuw het Germaansch overheerschend was. In Waalsch-Brabant op beide oevers van de
Senne, hebben op 20 -baki-namen 17 den vorm op -becq. In
de streek van Rijsel en Doornik integendeel moet het Romaansch snel weder veld hebben gewonnen. Het deel van Ar! esië echter naar de kust toe, benoorden de Canche, heeft nog
de omvorming van -baki tot -becq of -becque meegemaakt; en
vlak voor de poorten van Atrecht staan hier de meest zuidelijke getuigen van. Quentovic op de Canche moet nog deels
Germaansch zijn geweest aangezien die havenstad den naam
van de Canche met Umlaut bevat. In den loop der eeuwen
drong het Romaansch geleidelijk noordwaarts ; in de XII'
eeuw werd Boulogne terminus gentium » de grens der volkeren » genoemd (1). In Oost-Wallonië komen de baki-namen
meer zelden voor. Daarnaast hebben plaatsnamen op apja
(1) G. Kurth 'aas voor Fransch-Vlaanderen tot dezelfde besluiten gekomen
als Dr. Petri. De Fransche hoogleeraar Ferd. Lot schreef : In Noord-Frankrijk
lag Saint-Omer in de twaalfde eeuw nog binnen het Vlaamsche taalgebied ».
(0. c., blz. 251).
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( water) de -eppe-vorm, zooals bijv. Jemeppe, andere op hari( heer, leger) den vorm op her, zooals Herstal, Hermalle, enz.
Wij kunnen besluiten, steunend op dit taalkundig onderzoek,
dat de taalgrens in de VIIIe eeuw nog merkelijk meer zuidwaarts lag, dat er echter reeds hier en daar Romaansch-sprekende eilanden waren in het Germaansche gebied, en dat pas
in den loop der VI1Ie en ne eeuw ongeveer de huidige taalgrens tot stand kwam, behalve in Fransch-Vlaanderen.
Als men nu de Germaansch-Romaansche taalgrens overziet,
loopt het dadelijk in het oog dat de Maas en de Schelde de
groote invalspoorten zijn geweest van de romaniseering. Daarmee hebben deze twee Nederlandsche stroomen enkel de rol
voortgezet die ze reeds in de Romeinsche periode hadden gespeeld. De gansche politieke, kultureele, economische en godsdienstige toestand van het Merovingisch tijdperk, de archeologie en de studie van de plaatsnamen wijzen alle in dezelfde
richting, nl. dat de taalgrens, van het Nederlandsch uit gezien,
als een terugtochtlinie moet aanzien worden. Tevens blijkt
hierdoor, zooals de reeds hooger vermelde Steinbach ook constateerde op grond van verwante beschouwingen, dat de taalgrens in de Nederlanden «auf der ganzen Linie im Nordrande
der alten Siedlungsriiime » ligt (aangehaald bij Dr. Petri,
II. Halbb. bi. 954).
Dr. Petri geeft volgende synthese van zijn gewichtige studie.
1) Zooals op andere plaatsen hebben de Franken, die Wallonië en Noord-Frankrijk koloniseerden, niet aan de braakliggende gronden de voorkeur gegeven, maar wel aan de kulturede kerngebieden (behalve de steden). In de vruchtbare
vlakten van Atrecht, Soissons, Beauvais en Metz, is de kolonisatie het sterkst geweest; ofschoon er hier, door de vroegtijdige
romanisatie, weinig sporen van Germaansche namen voorkomen.
2) Ook de gebieden tusschen Seine en Loire kenden nog
een werkelijke kolonisatie, al zal hoogstwaarschijnlijk na 486
de Frankische uitwijkingsdrang daar opgehouden hebben.
3) Zelfs de Loiregrens is, naar de overeenstemmende getuigenissen van plaatsnamen en bodemvondsten, slechts een.
tweede dichtheidsgrens en geen absolute grens van de Frankische kolonisatie.
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Onze beoordeeling van het merkwaardig boek van Dr. Petri
kan kort zijn. In de geschiedenis, zooals in elke wetenschap,
wordt de waarde van een hypothese afgemeten aan haar
vruchtbaarheid. De hypothese van Dr. Petri heeft de groote
verdienste een heel stel feiten, die tot nog toe moeilijk of volstrekt niet konden ondergebracht worden in de oude opvattingen, een juiste plaats in te ruimen in het geschiedkundig
gebeuren. Daarenboven heeft hij door zijn dynamische interpretatie, het tot-stand-komen van de taalgrens op een zoo
onverwachte plaats zoeken te verklaren door algemeen geldende historische factoren, en door de bizondere invloeden die in
de Merovingische periode zich in West-Europa deden gelden.
Wat het besluit van zijn grootsche studie, de kolonisatie van
de Franken tot aan de Loire, aangaat, men meene niet dat de
auteur zoo gansch alleen staat, en « cantat extra chorum ».
Verscheidene Duitsche geleerden hadden kort voor hem speciale studies aan een of ander aspect van de Frankische kolonisatie gewijd en kwamen nagenoeg tot dezelfde besluiten. Daaronder moet, naast F. Steinbach, vooral E. Gamillscheg vermeld
worden met zijn zeer interessant boek « Romania germanica »,
Berlijn, 1934. Bij ons gaat Prof. H. Draye, hoogleeraar te Leuven, de richting uit van hoogergenoemde geleerden ; trouwens,
het boek van Dr. Petri heeft hier een zeer goede pers gevonden.
De oude opvatting van G. Kurth -- al brengen wij hulde
aan zijn baanbrekend werk — heeft definitief uitgediend, de
nieuwe synthese moet nog de toets van verdere onderzoekingen
doorstaan en zal waarschijnlijk op een of ander punt nog wijzigingen ondergaan. Als definitief vaststaand kunnen wij echter
aannemen dat de kolonisatie zich ver ten zuiden van de huidige
taalgrens heeft uitgestrekt en dat onze spraakgrens een limiet
is waar het tegenoffensief van de Romaansche kultuur is vastgeloopen.
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GODSDIENSTIGE KRONIEK

Christusgetuigen onder de
Romeinsche Keizers
door E. DE STRYCKER, S. J.
Reeds van de eerste tijden der Kerk af plachten de locale
gemeenten de graven van haar martelaren in eere te houden
en den verjaardag van hun dood met plechtigheid te vieren.
Zoolang tijdgenooten van den geloofsgetuige in leven waren,
wisten die te vertellen over zijn verhoor en zijn terechtstelling.
Na een geslacht echter dreigde zijn aandenken te verflauwen,
en ging men uitkijken naar geschreven documenten, die het
levendig konden houden. Gelukkig dan de kerken die in het
bezit waren van een betrouwbaar document verhaal van een
ooggetuige ( passio, martyrion), of topij van het officieel protocol der dagvaarding, verhoor en veroordeeling, opgesteld
door den griffier en bewaard in het gerechtelijk archief (acta).
Waar niets van dien aard bewaard was, ging, soms eeuwen na
de gebeurtenissen, een vroom redacteur, op grond van weinig
betrouwbare mondelinge overleveringen, die hij meestal met
veel vrijheid en willekeur behandelde, die leemte aanvullen.
Latere vereerders vonden het dan nog dikwijls noodig de
bestaande teksten om te werken om den stijl te verfraaien, de
deugden van den Heilige in voller licht te plaatsen, het wonderlijk karakter van sommige feiten te onderstrepen. Daarbij
ging begrijpelijkerwijze de historische kern practisch te loor.
De middeleeuwsche lezer was echter in dit opzicht niet veeleischend, en van de onmetelijke hagiographische literatuur die
toen reeds voorhanden was, genoten de meeste fantastische
stukken den grootsten bijval.
Toen dan in de XVI' en volgende eeuwen, mede onder invloed van de protestantsche aanvallen tegen de heiligenvereering, de historische kritiek op die teksten werd toegepast, bleek
dat de groote meerderheid der overgeleverde legenden, acten
en passies geschiedkundig absoluut waardeloos moesten hee-

CHRISTUSGETUIGEN ONDER DE ROMEINSCHE KEIZERS

591

ten. Van vele, ook onder de beroemdste martelaren, mag alleen
als zeker worden beschouwd : hun naam, de datum en de
plaats van hun marteling; al de verdere details zijn verdacht
of zonder meer verzonnen. Indien echter de kritiek vele documenten als apocrief heeft verworpen, dan heeft ze anderzijds
ook de historische betrouwbaarheid van een reeks andere
onomstootelijk bewezen; en nu in dit opzicht, vooral dank zij
het reuzenwerk der Bollandisten, de resultaten der wetenschap voldoende zekerheid hebben bereikt, is de tijd gekomen
om ze voor een ruimer publiek toegankelijk te maken.
Dit heeft Pater M. F. Schurmans niet zijn keurig boek
Bloedgetuigen van Christus (1) gedaan, waarin hij ons de vertaling aanbiedt van 32 historisch-echte martelaarsdocumenten
uit de eerste eeuwen der Kerk. Na een inleiding, waarin als
kader de hoofdfeiten der vervolgingsperiode worden geschetst, en een algemeene historische verantwoording van de
gedane keuze wordt gegeven, volgen de teksten, in chronologische orde gerangschikt en telkens voorzien van een korte
voorafgaandelijke nota.
Elke vertaling is een delicate onderneming. Dit was echter
hier heel bizonder het geval. De redacteurs waren nl. meestal
menschen uit het volk. Ze schreven dus een taal die niet alleen
merkelijk afweek van het gebruik der klassieke tijdvakken,
maar ook van dat der ontwikkelde klassen in hun eigen tijd.
En vooral, ze zijn blijkbaar het auteurswerk niet gewend; hun
woordenschat is beperkt. hun zinsbouw verward, hun stijl
langdradig en kleurloos, hun verhaaltrant vlak en rijk aan
gemeenplaatsen. Soms leggen ze er zich ijverig op toe om te
schrijven « als in de boeken >>; en hun onervarenheid brengt
mee dat ze er alleen de gebreken uit overnemen ; ze boeten er
cle volksche pittigheid bij in, zonder de vlotheid van den getrainden letterkundige te bereiken. Wil nu de Nederlandsche
bewerker al te nauw bij de letter van zijn model aansluiten,
dan nemen in de vertaling die gebreken karikaturale verhoudingen aan, en maken de teksten nagenoeg ongenietbaar;
anderzijds mag hij den origineelen tekst niet naar de normen
van zijn eigen smaak herschrijven. Deze twee klippen heeft P.
(1) J. J. Romen & Zonen, Roermond en Maaseik, 1940, 243 blz., fr. 40.
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Schurmans schitterend weten te omzeilen. De oude documenten spreken bij hem hun eigen eenvoudige taal, en de aandacht
van den lezer kan onverdeeld naar den kostbaren inhoud gaan.
De hoogtepunten van de verzameling zijn, naar mijn oordeel,
de Passie van Polycarpus, die van de martelaren van Lugdunum, de Acten der Scilitaansche martelaren, de Passie van
Perpetua en Felicitas, die van Marianus en Jacobus, en de
Acten van Crispina. De eerste is een brief van de kerk van
Smyrna tot die van Philomellum in Phrygië; deze had om een
verslag gevraagd van den marteldood van den eerbiedwaardigen bisschop die, om zijn heiligen levenswandel, en vooral
omdat .hij nog een leerling van den Apostel Joannes was geweest, in geheel Azië hoog vereerd werd. Dit oudste onder alle
authentische martelaarsdocumenten is werkelijk aangrijpend;
het schetst met den grootsten eenvoud de serene rustigheid van
den heiligen grijsaard, die totaal opgaat in de liefde tot zijn
Heer en reeds het eeuwig geluk schijnt te smaken, en, daartegenover, de razende woede van de menigte die een slachtoffer eischt. Niet minder pakkend is het verhaal van de marteling van Sanctus, diaken van Vienna, Maturus, Attalus, Alexander, Ponticus, de jonge Blandina en den meer dan negentigjarigen bisschop van Lugdunum, Pothinus. Ook dit is een
brief, door de geloovigen van Vienne en Lyon naar de kerken
van Klein-Azië gestuurd. Deze twee stukken zijn in het
Grieksch gesteld; het oudste document in de Latijnsche taal is
het protocol van het verhoor en de veroordeeling te Carthago
in 180 van zes christenen, drie mannen en drie vrouwen, uit de
kleine stad Scili in Numidië ; de eenvoud en de bondigheid van
hun antwoorden zijn veel indrukwekkender dan verzorgde
redevoeringen. Maar het juweel der oude hagiographische literatuur is de Passie van Perpetua en Felicitas. Na een inleiding,
die door bevoegde critici aan Tertullianus wordt toegeschreven, komt liet verhaal, door de jonge edelvrouw Perpetua, van
haar wederwaardigheden in de gevangenis, voornamelijk van
de pogingen die haar vader aanwendde om haar tot afval te
brengen, van haar zorgen voor haar zoontje dat ze nog voedde,
en van de aanmoedigende visioenen die ze in haar slaap te
aanschouwen kreeg; daarop volgt de beschrijving van het
visioen van Saturus, een christen die Perpetua en haar gezellen
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in het geloof had onderricht ; eindelijk het relaas, waarschijnlijk eveneens door Tertillianus opgesteld, van den marteldood
van Revocatus, Secundulus, Saturninus, den reeds vernoemden
Saturus, Perpetua en de jonge slavin Felicitas ; deze was zwanger aangehouden geweest, en pas sinds drie dagen had ze een
dochtertje ter wereld gebracht, toen ze in de kampspelen met
Perpetua aan een dolle koe werd voorgeworpen, om daarna
door het zwaard te worden afgemaakt. Een mooi contrast met
dit kleurvol en bewogen verhaal vormen de lapidaire Acten
van den beroemden bisschop van Carthago, Cyprianus, die na
een eerste verhoor in 257 verbannen en na een tweede, het
volgende jaar, terechtgesteld werd. Heel oorspronkelijk van
vorm is het verhaal van de lotgevallen van den diaken Marianus en den lector Jacobus; zij waren met een vriend op reis
naar Numidië, toen de groep in een kleine stad aangehouden
werd ; de twee clerici werden eerst gefolterd, daarna te Lambaesis onthoofd; hun reisgezel werd als leek op vrije voeten
gesteld. Hij heeft later zijn herinneringen over de laatste
dagen van zijn twee vrienden neergeschreven; zij ademen een
trouwe verknochtheid aan hun personen, een geestdriftige
bewondering voor hun heldhaftig getuigenis en een diepe
dankbaarheid tegenover God, die de genade schenkt van den
marteldood. Ook uit 4frika stamt de edele dame Crispina;
haar antwoorden op de vragen van Gouverneur /k nulinus zijn
zoo vastberaden, zoo vol bescheiden fierheid en overtuigende
kracht, dat de heele dialoog een corneliaansche allure vertoont.
Ook in de andere teksten, die we hier niet bij name vermelden, komen telkens interessante en roerende trekken voor.
Opvallend is de superioriteit van de echte handelingen der
martelaren op de verdichtsels van vrome, maar ongelukkig
geïnspireerde vereerders. In de apocriefe literatuur verschijnen de Romeinsche landvoogden als bloeddorstige, half dolle
tirannen, die bij het zien van een Christen aanstonds schuimbekken van woede ; zij passen immer op hun slachtoffer een
ongelooflijke reeks allerafgrijselijkste folteringen toe ; de martelaar ontkomt er eerst aan door allerlei opzienbarende wonderen ; hij spreekt ellenlange redevoeringen uit, en tart de
onmacht van zijn beulen; dezen vinden ten slotte, gewoonlijk
in de onthoofding, het middel om hem tot zwijgen te brengen.
-
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Alles is hier tot in het onmogelijke opgeschroefd; en, daar bij
de auteurs van hagiographische legenden de verbeelding niet
erg vindingrijk is, gedragen zich zoowel de vervolger als de
martelaar als conventioneele typen, en dragen geen individuëele trekken.
Heel anders in de betrouwbare martelaarsdocumenten! Daar
zien we de Romeinsche gouverneurs als mannen van verfijnde
opvoeding meermalen al het mogelijke doen om de Christenen,
die hun voorgebracht worden, aan den dood te onttrekken, hetzij door ze tot werkelijke afvalligheid aan te sporen, hetzij door
hen te vragen, zich te willen leenen aan een zuiver uitwendige
formaliteit, die, naar ze meenen, onmogelijk hun geweten kan
bezwaren. De verhooren zijn nooit erg lang; de martelaar geeft
gewoonlijk een korte verdediging van zijn geloof, getuigt van
zijn loyalisine tegenover den Keizer en verklaart dat zijn besluit onherroepelijk is ; voor breedvoerige uiteenzettingen is
meestal geen gelegenheid. Sommige betichten worden gefolterd, of in publieke spelen de wilde dieren voorgeworpen ; de
meesten worden eenvoudig ter dood veroordeeld, en sterven
door het zwaard of op den brandstapel.
Ook op hun woorden zit een stempel van echtheid en ongekunsteldheid, die de vervulling brengt 'van Christus' vermaning en belofte : « Voor landvoogden en koningen zult ge
» terechtstaan terwille van mij, om getuigenis voor hen af te
» leggen. En wanneer men u wegvoert en verraadt, weest dan
» niet bezorgd, wat ge zult zeggen ; maar spreekt, wat u in dat
» uur zal worden ingegeven. Want niet gij zijt het, die spreekt,
» maar de Heilige Geest» (Marcus, XIII, 9-11). Op hun gelaat
straalt wel eens een hemelsche glans; ze schijnen reeds de
vreugde te smaken van de eeuwige belooning, en achten in vergelijking hiermee de folteringen en den dood niet te zwaar.
Er is in hen een bovenaardsche kracht aanwezig; Jezus, die
hen laat deelen in zijn Lijden, zooals de auteur van de Passio
Polycarpi het zoo mooi uitwerkt, verbindt hen tot een innige
eenheid met Zichzelf. Deze waarheid heeft haar klassieke uitdrukking gevonden in een beroemd woord van Felicitas
« Toen zetten de barensweeën in. Zooals dat gewoonlijk is bij
» bevallingen na de achtste maand, leed ze groote pijnen.
» Een gevangenbewaker, die haar hoorde kreunen, zei : «Als
» gij nu reeds zoo klaagt, wat zult ge dan doen, wanneer ge
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» voor die dieren geworpen wordt, die ge uitgedaagd hebt,
» toen ge niet woudt offeren?— Nu ben ik het zelf, antwoord» de ze, die deze pijnen lijd, dan echter zal er een ander in mij
» zijn, die voor mij lijdt, omdat het voor Hem is, dat ik lijden
» zal. » Vele andere martelaren hebben hetzelfde ondervonden, en hebben dit voor hun rechters en beulen verklaard.
Daarom verdienen ze ook in den letterlijken zin den schoonera
naam getuigen », martures. Wel hebben ze den aardschen
Christus niet gezien, maar zooals Stephanus, de eerste martelaar, hebben ze de onmiddellijke aanwezigheid en werkdadigheid van den verheerlijkten Christus in zichzelf kunnen waarnemen. En de toeschouwers kregen in hun bovenmenschelijk
geduld, in de zachtmoedige kracht van de tengere Blandina
en van den grijzen Polycarpus, de uitstraling te zien van den
grooten Overwinnaar, die over de wereld en den dood heeft
gezegevierd.
Wij spraken daareven van de zachtmoedigheid der martelaren. Treffend is inderdaad hij hen de afwezigheid van eiken
vorm van fanatisme. Wanneer men rekening houdt met de
vastheid en het enthoesiasme van hun overtuiging, en anderzijds met de buitengewone vereering die ze, reeds voor hun
dood, vanwege de Christengemeenten genoten, dan moet dit
werkelijk als een van de duidelijkste teekenen van Gods
leiding en genade beschouwd worden. Al zijn ze zich bewust
van een heel bizondere uitverkiezing, toch weten ze heel goed
dat ze veel meer daarbij van God ontvangen, dan wat ze Hem
geven; het initiatief gaat van Hem uit, hun sterkte geeft Hij.
Daarom komt het hun ook niet toe, streng te zijn tegenover
hun gezellen die uit v rees voor tormenten of dood hun geloof
hebben beschaamd. Over hun val voelen de martelaars zich
diep bedroefd: nu zal de broederschare, die God tot zich riep,
niet voltallig in den hemel aankomen. Ze bidden dus met aandrang, en hun voorbeeld, bij hun gebed gepaard, verkrijgt wel
eens voor de ontrouwen de genade van de bekeering en van
de standvastigheid bij een tweede arrestatie. Tegenover hun
vervolgers blijven ze kalm ; ze slingeren hun geen verwenschingen naar het hoofd, en slechts in uitzonderlijke gevallen
spreken ze hun over de straffen der Goddelijke Rechtvaardigheid die hun te wachten staan. Ze zijn hun eerder dankbaar,
zooals Cyprianus die zijn beul 25 goudstukken liet geworden.
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Hun verachting voor den dood komt niet uit een of andere
wrok tegen het leven; de martelaar heeft niets uit te staan met
dien mensch van het ressentiment », dien Max Scheler zoo
meesterlijk heeft beschreven. Hij streeft met ontembare energie naar hoogere waarden : Ik houd van het leven, Perennis,
» zegt Apollonius, doch, hoeveel ik er ook van houd, toch ben
» ik niet bang voor den dood. Want niets is verkieselijker dan
» het leven, dan het eeuwig leven, dan het leven, dat onster» felijkheid is voor de ziel, die hier op aarde goed geleefd
» heeft. » En Pionius : Ik ook vind het leven zoet, maar hoe» veel zoeter is het leven, waarop wij hopen. Het licht is
» schoon, maar hoeveel schooner is het licht, waarnaar wij
» haken. Ja, alles is werkelijk zeer schoon op deze aarde, en
» wij doen er geen afstand van uit afkeer of uit haat, want
» het is Gods werk. Doch er bestaan nog andere goederen, die
» zoo onvergelijkelijk veel grooter zijn, dat we niets meer dan.
» verachting hebben voor deze aardsche dingen, die vol hin» derlagen zitten. »
Ongaarne laten we verschillende andere kenmerken van de
houding der martelaren onbesproken. Eén willen we nog vermelden. Velen onder hen hadden zich op het laatste offer door
een heilig leven voorbereid. De trouw, dien ze God op dit
beslissende oogenblik bewijzen, is slechts de bekroning van
dengene dien ze jarenlang in den dagelijkschen omgang hebben betoond. Zweer, zei de Proconsul tot Polycarpus, dan
» laat ik u vrij. Vervloek den Christus. -- Zesentachtig jaar
» dien ik Hem, antwoordde de bisschop, en nooit heeft Hij
>>. me kwaad gedaan. Hoe zou ik mijn Koning en Zaligmaker
» kunnen vervloeken? »
Zeker, er staan in de handelingen van moderne martelaren,
in de levens van heiligen van onzen tijd, even schoone trekken
te lezen als er over hun voorgangers zijn opgeteekend. Maar
ook van die oude en eerbiedwaardige getuigen hebben we iets
te leeren. Niet alleen heeft op hun moed en standvastigheid
de continuïteit van het geloof der Kerk gerust, maar in den
archaïschen eenvoud en cordaatheid van hun houding komen
heel bizonder aan hei licht de kernpunten van ons religieus
leven: de onvoorwaardelijke eerbied en onderwerping aan de
Goddelijke Majesteit en aan Haar wetten, en de warme aanhankelijk voor Onzen Heer en Heiland Jezus Christus.
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Sociologie van de Kerk
door F. DE RAEDEMAEKER, S. J.

Alhoewel er nog meer dan genoeg heen en weer wordt
geredeneerd over de taak, het object en de methode van de
sociologie, toch is men tot een voldoende inzicht gekomen om
de sociologische begrippen niet eenig nut op den godsdienst
en op de Kerk te kunnen toepassen.
De sociologie is, zooals men weet, een tamelijk jonge wetenschap, die de sociale plienomenen van het menschelijk leven,
als sociaal, met een geëigende wetenschappelijke methode wil
onderzoeken en begrijpen.
Vrij algemeen wordt de positivistische methode verlaten,
volgens dewelke het sociale menschelijk gebeuren als een
speciale groep van natuurphenomenen natuurwetenschappelijk diende onderzocht. Sociologie behoort niet tot de natuurwetenschappen ; zij is een geesteswetenschap. De van haar
releveerende plienomenen moeten verklaard worden door een
begrijpen van den zin der sociale verhoudingen, door het beschrijven van typen van sociale instellingen ,door het ontdekken van regelmatigheden (geen natuurwetten!) in het gemeenschappelijk handelen van den mensch.
Alhoewel geesteswetenschap is de sociologie toch geen sociale philosophie. Deze laatste ontleedt het wezen van de menschelijke gemeenschappen, hun al of niet noodzakelijken
samenhang met de natuur van den mensch, hun eigenschappen, en dat alles zooveel mogelijk t priori, in verband niet
algemeene wijsgeerige inzichten.
Zoo gaat de sociale philosophie dikwijls over tot de sociale
moraal, waarmee ze, vooral in katholieke handboeken, samen
wordt behandeld. Niet lieelemaal ten onrechte. Immers uit
wat een zaak is, leeren wij welke houding wij, als redelijke
menschen, er tegenover aan te nemen hebben. De sociale
moraal bestudeert dus onze plichten, voornamelijk tegenover
het gezin, het volk, den staat, de menschelijke gemeenschap.
De sociologie zoekt noch naar het wezen van het mensche-
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lijk samenleven, noch naar de verplichtingen die elk sociaal
verband voor de enkelingen meebrengt; zij is een beschrijvende en verklarende wetenschap, die zegt wat is, wat. zich
voordoet op sociaal gebied, en die in de sociale phenomenen
regelmatigheden, typische eigenaardigheden tracht te ontdekken. Dat wetenschappelijk inzicht kan een kostbare hulp worden voor de sociale philosophie en de sociale moraal. Deze
zullen er immers bij winnen hun resultaten te toetsen aan
de conclusies van het wetenschappelijk onderzoek der sociale
feiten. (1)
Het is niet te verwonderen dat de sociologen, in hun onderzoek van de maatschappelijke phenomenen, telkens in contact
kwamen met het godsdienstig feit. De godsdienst is immers een
van de meest gemeenschapsvormende krachten in het menschdom. Een maatschappelijk organisme als b. v. de katholieke
Kerk, kan aan de aandacht van geen enkelen socioloog ontgaan. Ongelukkig werd de godsdienstsociologie meestal door
ongeloovigen beoefend, zoodat philosophische vooronderstellingen van materialistischen of evolutionistischen aard mee in
den koop moesten genomen worden. Studies als deze van
(1) Vele katholieke auteurs aanvaarden het onderscheid niet tusschen sociologie, als wetenschap van de sociale phenomenen, en de maatschappijleer of gemeenschapsleer, als philosophie van de samenleving. Nochtans is dit onderscheid even
gerechtvaardigd als dit tusschen experiinenteele en rationeele psychologie.
Zoo wil b.v. Th. Ceulemans, in zijn Maatschappijleer (1937), onder sociologie
verstaan : « de studie van den mensch in zijn maatschappelijke kwaliteit, zooals
hij naar God heen moet, en van wat de maatschappij hem daartoe moet bieden;
m.a.w. de maatschappelijke orde in al haar uitgestrektheid. Zoo beantwoordt de
sociologie aan haar karakter van practische wetenschap. De beschrijvende sociologie zouden we met Tristan d'Athay de « sociographie » kunnen noemen (blz. 3).
Deze bepaling van de sociologie is o.i. wetenschappelijk moeilijk te verantwoorden. Zij omvat de philosophie van de samenleving, de sociale ethica en de
eigenlijke sociologie. De « beschrijvende sociologie » mag niet verward worden
niet de sociographie, welke alleen « de empirische waarneming is van een bepaalden maatschappelijken toestand » (H. Plessner). Als dusdanig is de sociographie
een onderdeel van de sociologie in den wetenschappelijken zin van dit woord.
Dr. W. M. J. Koenraadt, van zijn kant, verklaart in het Handboek der Maatschappijleer (1938) : « De tak van wetenschap, die voor deze maatschappij in
breederen zin de beginselen van orde opstelt, die aan deze beginselen een meer
concreten voor dezen tijd geëigenden vorm tracht te geven, die de middelen of
wegen nagaat, om dezen vorm ook metterdaad door te voeren, is de maatschappijleer of sociologie, zooals ze hier zal worden beoefend. Krachtens haar beginselen
behoort ook deze maatschappijleer tot de bijzondere ethiek; zij is er echter
tevens een meer practisch.geilriënteerde vorm van ». (II, blz. 8)
Ook hier wordt de maatschappijleer als een ethische discipline beschouwd, en
wel een meer practische, met het oog op het « maatschappelijk vraagstuk » zooals
het zich heden ten dage voordoet. Van eigenlijke sociologie is hier geen spraak.
In Duitschland, waar de sociologie een bloeiperiode kent, vindt het onderscheid
« Die Gesellschaftwissenschaft im
meer erkenning. Zoo b.v. bij 0.
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E. Troeltsch, J. Wach, Max Weber, K. Dunkmann, e. a., hoeveel waardevols ze ook aan religieuze sociale phenomenen
hebben samengebracht, kunnen toch, omwille van de algemeene geestesinstelling waarvan ze getuigen, aan geen geloovigen voldoening verschaffen.
Om een zinvolle beschrijving te geven van de sociale religieuze phenomenen is het onontbeerlijk iets te voelen voor
hetgeen godsdienst eigenlijk is ; vooraf beginnen met hem voor
een dwaling of een begoocheling te houden, verspert den weg
naar elk werkelijk inzicht in zijn veelvuldige sociale uitingen
en vormen.
We moeten dan ook de pogingen begroeten die van geloovige
zijde worden aangewend om de sociologie van den godsdienst
en van de Kerk van elk agnosticisme te zuiveren en als een
nieuw vak van de theologie te ontwikkelen.
In de laatste jaren verschenen er twee werken in dien zin:
een van een protestantschen theoloog : Dr. W. Banning,
Theologie en Sociologie (1) ; het andere van een katholiek,
Dr. N. Monzel : Struktursoziologie und Kirchenbegriff. (2)
engeren Sinn zerfallt in zwei Disziplinen, die Soziologie und die Sozialphilosophie. Die Soziologie hat in erster Linie die Aufgabe die Gemeinbeziehungen der
.Menschen untereinander und zur Gesamtheit oder das menschliche Gemeinleben,
dessen wesentlichen Formen und Tendenzen zu beschreiben. Im Umterschied
davon hat die Sozialphilosophie die prinzipale Aufgabe, das menschliche Gemeinleben zu wenen, und zwar vom einem letzten weltanschaulichen Standpunkt mis.»
(Christliche und Rechtsphilosophie, 1933, blz. 42). Dezelfde schrijver behandelt geheel afzonderlijk de sociale moraal in zijn Katholische Sozialethik. (1929)
Eigenlijk sociologische studiën zijn er van katholieke zijde in Vlaanderen maar
weinig verschenen. V. Leemans verrichtte in dit opzicht hij ons baanbrekend
werk, maar vond weinig navolgers.
De terughoudendheid van de katholieke schrijvers tegenover de sociologie is
ten deele te verklaren uit de positivistische denkrichting waarvan de meeste sociologen getuigen. S. Deploigne had hierover een tamelijk geruchtmakende controverse met Durkheim. In Le Conflit de la Morde et de la Sociologie (2, 1929)
bepaalde hij het katholiek standpunt tegenover de Fransche sociologische school,
waarvan hij de pliilosophische en ethische vooronderstellingen in het licht stelde
en terecht verwierp. Dit nu nog zeer lezenswaardig boek dat zich overigens uitsluitend met de oudere Fransche sociologie inlaat, werd na den dood van den
schrijver, met een voorwoord van J. Maritain, in 1923 eenvoudig herdrukt.
Vele van de bezwaren van S. Deploigne gelden echter niet voor een meer
bezonnen sociologie, zooals ze nu meestal beoefend wordt. Het stadium van het
conflict tusschen de wetenschappelijke sociologie en de sociale ethiek ligt voor
een groot deel in het verleden : een samenwerken van beide wetenschappen schijnt
mogelijk en wenschelijk.
(1) Uitg. Van Gorcum, Assen, 1936 ,174 blz., ing. f. 475, geb. f. 5,75.
(2) Uitg. P. Hanstein, Bonn, 1939, 292 blz. — In de reeks Grenzfragen
zwischen Theologie und Philosophie herausg. von Dr. A. Rademacher und Dr. G.
Schiingen.
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Beide schrijvers willen alleen voorbereidend werk leveren,
in dien zin dat ze, afziende van elke uitgebreide godsdienstsociologie of sociologie van de Kerk, zich beperken tot het verrechtvaardigen van deze wetenschap en het afbakenen van
haar taak.
Het zijn programmatische schetsen die heel wat werk voor
de moderne theologie in het vooruitzicht stellen. Beide schrijvers schetsen in een eerste deel den toestand van de huidige
sociologische wetenschap, en passen in een tweede gedeelte de
gewonnen inzichten toe op de sociologie van den godsdienst
en van de Kerk.

De huidige toestand van de sociologie
Dr. W. Banning die, alhoewel geen vaksocioloog, toch een
belezen man blijkt te zijn, schetst in een viertal hoofdstukken
het ontstaan en de ontwikkeling van de sociologie. Hij weet
het wezenlijke van elke sociologische richting naar voren te
halen, en knoopt aan deze uiteenzettingen kritische beschouwingen vast, welke getuigen van een ruim en helder inzicht in
de gestelde problemen.
Na de voorgeschiedenis van de sociologie (Comte, Spencer,
Hegel, Marx, Dilthey) en de methode van deze wetenschap,
behandelt hij ietwat breeder de school van Durkheim en
Lévy-Bruhl, de formeele sociologie van G. Simmel en L. von
Wiese, de psychologische sociologie van A. Vierkandt en Mc
Dougall, de sociologie van F. Tiinnies en de Kultuursociologie.
De algemeens besluiten die we uit dit overzicht meenen te
mogen trekken zijn ten eerste dat men van de sociologie niet
meer moet verwachten dan wat ze werkelijk kan geven : een
wetenschappelijk inzicht in de sociale phenomenen en geen
absolute wezenlijke verklaring van het gemeenschapsleven.
Vele sociologen hebben zich in dezen aan onbescheidenheid
bezondigd. Door de sociologische methode hebben zij den
«oorsprong» van de familie, van het recht, van den godsdienst
of zelfs van het denken willen verklaren. Anderzijds willen
sommigen de sociologie tot een levensphilosophie optillen. Zoo
moet zij, volgens K. Mannheim, « onze en volgende generatie
er toe opvoeden dat zij in waarheid kunnen leven en de werkelijkheid kunnen verdragen ».
Tegenover zulke overspannen verwachtingen verzet zich
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terecht Dr. Banning. «In deze gedachtengang, zegt hij, worden
blijkbaar alle vraagstukken van levenshouding en geloof van
de sociologie afhankelijk gemaakt. » (blz. 45) De sociologie,
wil zij niet in sociologisme ontaarden, moet zich van haar
grenzen bewust blijven, en aan de sociaalphilosophie de studie
van het wezen en den dieperen zin van het gemeenschapsleven
overlaten.
Een tweede besluit is dat de sociologie, evenals elke andere
geesteswetenschap, afhankelijk is van de diepere levensinzichten die door den onderzoeker worden aangekleefd. De studie
van de sociale feiten verrijkt ontegensprekelijk ons levensinzicht, maar niet minder waar is het dat de philosophie op
haar beurt een belangrijke rol speelt in het rangschikken en
het waardeeren van de feiten. Het kan niet anders of het
onderzoek van de gezins- of de volksgemeenschap b. v. zal
gedeeltelijk bepaald worden door onze waardeering, op philosophische en ethische gronden van liet gezin en van het volk.
Het is duidelijk, zegt terecht Banning, waar hij handelt
over de kultuursociologie van Max Scheler, dat deze (of andere) philosophische inzichten omtrent den samenhang van
geest en realiteit de sociologie der kultuur, die de samenhang
van kultuur en maatschappij blootlegt en begrijpelijk maakt,
wezenlijk bepalen. » (blz. 116)
Dr. Monzel, in het eerste deel van zijn werk, gaat heel wat
dieper in in het wezen van de sociologie en haar bruikbaarheid
in de theologie. De hedenclaagsclie Duitsche sociologie, hoe
afkeerig ze zich ook toont voor een louter natuurwetenschappelijke verklaring van de sociale feiten, is daarom toch niet
onmiddellijk bruikbaar voor een sociologie van de Kerk.
Immers hoe « geesteswetenschappelijk ook, toch blijft die
sociologie vastzitten in het metaphysisch agnosticisme dat Kant
als een machtige schaduw over het denken van de 19 en 2W
eeuw geworpen heeft. Waar de sociologen verklaren dat de
sociale feiten alleen kunnen gekend worden als plienomenen,
waarvan de zin, het doel en de waarde voor ons verstand ontoegankelijk zijn, is elk verband verbroken met de theologie die
een realistische metaphysiek veronderstelt.
Voorzeker, als zuivere wetenschap, heeft de sociologie zich
niet in te laten met inetaphysische en waarde-problemen, maar
de socioloog die op liet standpunt staat dat dergelijke proble-
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m.en geen zin hebben voor de nadenkende rede, zal aan geheel
zijn sociologisch onderzoek eene richting geven die het sociaal
phenomeen van den godsdienst en van de Kerk principieel in
een verkeerd daglicht stellen. Wie vooraf bepaalt dat hij langs
de sociale plienomenen tot geen enkele transchendente werkelijkheid kan doordringen, is daardoor onbekwaam het sociaal
phenomeen zelf in zijn volheid te begrijpen.
Dr. Monzel heeft meesterlijk de groote sociologische systemen aan de kritiek onderworpen, en hij heeft de structuursociologie a.h.w. uitgezuiverd van haar agnostische vooronderstellingen om ze te kunnen aanwenden op het gebied van de
kerkgemeenschap. De structuursociologie, zooals ze door Simmel en von Wiese werd uitgewerkt, wil de taak der sociologie
hoofdzakelijk bepalen tot de sociale vormen, afgezien van den
inhoud. Wat maakt dat de menschen in gemeenschap leven,
en welke zijn de algémeene vormen van deze gemeenschappelijkheid : daarin ziet de structuursociologie haar eigen taak.
Zoo bestudeert ze b.v. den vorm «gemeenschap» of den vorm
«maatschappij», of het nu moge gaan over het gezin, het volk,
de corporatie, enz... (1)
Alleen in de speciale sociologie wordt ook de inhoud van de
sociale structuren in het onderzoek betrokken, maar dan ook
alleen voor zoover de inhoud invloed heeft op den vorm van.
vergemeenschappelijking. Volgens Monzel behooren de economische sociologie, de staatssociologie, de rechtssociologie, enz.,
niet tot de eigenlijke sociologie, maar tot de verschillende desbetreffende wetenschappen met sociologischen inslag.
De structuursociologie kan weliswaar niet strict doorgevoerd
worden. De sociale vormen zijn immers te nauw verbonden
niet den inhoud. Methodologisch blijft het echter aan te prijzen een streng sociaal standpunt in het sociologisch onderzoek
der menschelijke betrekkingen te handhaven.

Sociologie van den godsdienst en van de Kerk
W. Banning, die, als protestant, minder voelt voor de kerk,
handelt vooral over de sociologie van den godsdienst, alhoe(1) Die « soziale Foren » ist die Konstellation der sozialen Akte und verlautbarten stellungnahmen vollziehenden und verstehenden Menschen zueinander,
das Baugesetz, gemhz dem die betreffenden Menschen einander erlebnismbsig
zugeordnet sind ». (blz. 102)
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wel, zooals A. Rademacher het terecht doet opmerken «wahre
Religion ist in jedem Augenblick ihres Daseins irgendwie auch
Kirche». (1) Verder is de schrijver sterk afhankelijk van de
godsdienstsociologie zooals ze door ongeloovigen wordt voorgesteld. Hij resumeert overigens zelf in zijn boek de Religionssoziologie van Max Weber, de Einfiihrung in die Religionssoziologie van J. Wadi en de Soziologie der Religion in het
handboek van K. Dunkmann.
Hij onderzoekt de rol van de sociologie t.o.v. de vijf opdrachten van de theologie; eerder dus een godsdienstphenoinenologie met sociologischen inslag dan een eigenlijke sociologie van den godsdienst. Volgens deze opvatting zou de sociologie van den godsdienst dus eerst moeten onderzoeken welke
de invloed is van de sociale verhoudingen op de dogmatiek,
b.v. de naam van Vader of Heer aan God gegeven, wijzen wellicht op een overheerschende sociale verhouding. Ten tweede
kleuren sociale factoren ook het godsdienstig bewustzijn, de
religieuse psychologie van de geloovigen. Vervolgens is er de
invloed van de sociale en geestelijke groepen op het beleven
van den godsdienst : een arbeidersgroep, een boerenbevolking,
«verlichte» burgers vertoonen een verschillende religieuze
instelling. Omgekeerd, kan men ten vierde den invloed van
den godsdienst op het maatschappelijk leven nagaan. Dit
onderzoek heeft reeds aanleiding gegeven tot een uitgebreide
literatuur, vooral door de discussie van den invloed van liet
protestantisme en liet puritanisme op het ontstaan van het
kapitalisme. Op de laatste plaats spreekt Banning over de
studie van de vormen waarin de religie zich openbaart. Immers
« an de belijdenis gaat stellig een bindende kracht uit, die
(le sociologische vorm van een gemeente voortbrengt ». (blz.
140) Dit is de eigenlijke sociologie van de kerk.
Waarbij onmiddellijk de vraag rijst of hiermee niet moet
begonnen worden, daar de invloed van de samenleving op den
godsdienst en omgekeerd, in werkelijkheid zich alleen voordoet tegenover en vanwege een «kerk», een min of meer georganiseerde religieuze gemeenschap, dus iets anders en iets meer
dan een abstracte godsdienst.
Daarom dient de voorkeur gegeven aan Dr. Monzel voor
(1) Kirche als Gemeinschaft und Gesellschaft, blz. 33.
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wien godsdienstsociologie op de eerste plaats sociologie is van
de Kerk.
Hij onderscheidt de Kerk als levende gemeenschap en de
Kerk zooals ze dit leven uit in objectieve vormen: haar dogmatisch systeem, haar recht, haar kultus. Het eerste aspect
noemt hij de sociale structuur of het sociale verband der geloovigen onderling, het tweede de objectieve «Sinngebilden»,
objectieve formaties die aan liet sociaal verband een bepaalden, vasten vorm geven. Tusschen beide bestaat ,er een aanhoudende wisselwerking. Deze immanente sociale aspecten van
de Kerk vormen het eigenlijk object van de sociologie in de
theologie.
Dat de Kerk een sociale groepeering is, die als dusdanig kan
beschouwd worden, wordt bewezen door het feit dat zij de
vier kenmerken bezit, eigen aan elk dergelijk verband : een
zeker aantal rnenschen, een gemeenschappelijke intentioneele
inhoud, een konkrete, algemeene wetenschap van de leden
dat zij op het gemeenschappelijk object zijn ingesteld, tenslotte een onmiddellijke of middellijke wisselwerking van de
leden onderling.
Op dat kerkelijk verband wil Monzel nu de groote sociologische kategorieën van gemeenschap en maatschappij zien toegepast. Is de Kerk een gemeenschap, in sociologischen zin, of
is zij een maatschappij? Men weet dat F. nnnies deze twee
groepsvormen zoo nauwkeurig mogelijk heeft getracht te
karakteriseeren, en dat zijn onderscheid tusschen « Gemeinschaft», als een door den «Wesenswille» voortgebrachte, organisch gegroeide levensgroep en «Gesellschaft» als een door de
« Kiirwille » ontstane op rationeele doeleinden geliriënteerde
groep, een voorname rol heeft gespeeld in de sociologische
literatuur.
Ook in de klassieke katholieke « maatschappijleer », of bijzondere ethiek wordt dat probleem even aangeraakt. V. Cathrein, waar hij handelt over het « Begriff der Gesellschaft »,
maakt het zich gemakkelijk, door in een voetnota te verklaren:
« Wir werden im folgenden die Worte Gesellschaft, Gemeinwesen und Gemeinschaft fiir gleichbedeutend nehmen ». (1)
Bij Dr. Angelinus vindt men een meer genuanceerd oordeel:
« Die vrije en innerlijke onvolledige vormen van gemeen(1) Moralphilosophie, II, blz. 391.
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schapsleven (wat Tinnies Gesellschaften noemt) ontvangen in
bet spraakgebruik in liet algemeen niet de naam van gemeenschap. Men spreekt daar liever van vereeniging of iets dergelijks, vooral als zij louter nutswaarden beoogen, economische
voordeelen of iets van dien aard. De naam gemeenschap wordt
vrijwel gereserveerd voor de hoogere vormen van sociaal
leven ». (2)
Vandaar bij deze schrijvers een bijna onoverkomelijke moeilijkheid om de Kerk te « klasseeren » in een indeeling van de
sociale groepen. De Kerk wordt algemeen ondergebracht onder
de «innerlijk volledige» gemeenschappen, en staat dan op een
lijn met den staat (moderne sociologen als Steinmetz, noemen
Kerk en staat: «groote collectiva») ; anderzijds is de Kerk een
«vrije» gemeenschap, terwijl de staat er een «noodzakelijke»
is. Maar de Kerk heeft, als gemeenschap, dan toch weer een
zeer speciaal karakter; alhoewel niet noodzakelijk is zij toch
«verplichtend» voor de menschen die haar kennen, alhoewel
zij niet voortkomt uit de neiging en aanleg van de menschelijke natuur, gelijk de familie- en staatsgroepeeringen, maar
uit den vrijen wil van God.
0. i. zou een nauwkeurig sociologisch onderzoek van de
Kerk, zooals deze zich in werkelijkheid voordoet, als gemeenschappelijk beleven van geopenbaarde waarden. hier klaarheid
brengen, en de uitzonderlijke positie doen uitkomen die zij
onder of liever buiten en boven alle andere samenlevingsvormen inneemt. De sociologie zon dan, in haar laatste besluiten een aanknoopingspunt bieden voor de klassieke thesis van
de transcendentie der Kerk, alhoewel deze transcendentie
natuurlijk niet door de sociologie zelf kan bewezen worden.
De laatste groote werken over de Kerk (Feckes, .Jurgensmeier, Mersch, e. a.) toonen voldoende aan dat de theologie
van de Kerk zich oriënteert naar de studie van het « corpus
mysticum ». Wellicht kan, op een louter wetenschappelijk
plan, een toekomstige sociologie van de Kerk er toe bijdragen
om aan het leerstuk van het corpus mysticum een quasi experiinenteele basis te verschaffen. Het terrein ligt echter nog haast
totaal braak: het werk van Monzel stippelt alleen een programma uit. Het werkje van A. Rademacher : Die Kirche als
Gemeinschaft und Gesellschaft is een eerste stap in die rich.
(2) Wijegeerige Gemeenschapsleer, I, blz. 169.
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ting, maar een volledige uitwerking van een ware sociologie
van de Kerk is het niet.
Naast de eigenlijke sociologie als theologische structuurwetenschap is er plaats voor de sociologie als methode in de
theologie. Door dit laatste verstaat Monzel wat de niet-geloovige sociologen eigenlijk als « Religionssoziologie » bestempelen. Zoo wordt ze door J. Wach gedefinieerd : «Aufgabe der
Religionssoziologie ist die Untersuchung und Darstellung des
Verh'áltnisses zwischen Religion (en) und Gesellschaft und
ihrer wechselseitigen Bedingtheit». (1) Wach weet natuurlijk
wel dat de godsdienst ook zelf een eigen verbindende kracht
uitoefent, maar de sociale vormen die de religie voortbrengt,
beschouwt hij als een «compromis», een «onvolkomenheid».
Het is tenslotte de invloed van de profane gemeenschapsvormen op den godsdienst welke doorslaggevend is in de vorming
van den mythus, den kultus en den ritus.
Monzel daarentegen wil terecht in de eigenlijke sociologie
cie Kerk beschouwen op zichzelf als gemeenschap, en hij laat
aan de geschiedenis van de Kerk over de sociologische methode
aan te wenden om den wederzijdschen invloed van de Kerk
en de profane gemeenschappen te belichten.
Tot dergelijke « toegepaste sociologie » zouden we b. v. de
merkwaardige werken van G. Schniirer kunnen rekenen. De
titels : Kirche und Kultur im Mittelalter en Katholische Kirche
und Kultur in der Barockzeit zijn in dit opzicht welsprekend
genoeg. Ook de Geschichte der Kirche van J. Lortz vertoont
een duidelijken sociologischen inslag. Benevens deze en andere groote werken zouden sommige detailstudies als bouwsteen kunnen dienen voor een systematische toegepaste sociologie over de wisselwerking tusschen Kerk en kultuur, tusschen
de bovennatuurlijke en de natuurlijke gemeenschappen. We
denken b.v. aan het werkje van J. P. Kruyt : De onkerkelikheid in Nederland (1933), en aan de brochure van P. Callewaert : De geloofsafval in Vlaanderen (1933).
Laat ons besluiten met te zeggen dat het boek van Monzel
kan gelden als een programmaschrift « voor alle mogelijke
sociologie van de Kerk in de toekomst »... We hopen dat de
uitwerking van dit wetenschappelijk verantwoord programma
niet al te lang op zich zal laten wachten.
(1) Handwkirterbucb der Soziologie, blz. 479.
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SOCIALE KRONIEK

Bevolkingspolitiek
door Dr. K. du BOIS, S. J.

« De bevolkingspolitiek is de toegepaste Bevolkingsleer.
Steunend op de feiten, door de Bevolkingsstatistiek aan het
licht gebracht, bepaalt zij de maatregelen die eventueel moeten
genomen worden om de toe- en afneming en de wijziging in de
samenstelling en in de kwaliteit der bevolking te beïnvloeden.»
Aldus Dr. W. CRACCO in Zijne « Inleiding tot de Bevolkingsleer ». (1) -- Deze leer tracht de wetten en voorwaarden

op te sporen, waaraan de toe- of afneming of wijziging in de
samenstelling der bevolking is onderworpen » (ibid.).
De bevolkingsleer of demologie is, zooals hij terecht opmerkt, weinig gevorderd. Hij tracht ze, door zijne Inleiding
een weinig te bevorderen, door « het bestaan en de complexiteit aan te toonen van vele problemen, die op de bevolking
betrekking hebben, alsook van de wijze waarop men ze kan
bestudeeren om tot vruchtbare resultaten te komen ». (Uit het
« Voorwoord >>.) Ons inziens bereikt hij meer : zijne besluiten
en vingerwijzingen zijn interessante « resultaten ». Resultaten
die op feiten steunen, die waarschuwen voor al hetgeen de
werkelijkheid — wei eens een harde, ontnuchterende werkelijkheid — tegenspreekt. Daarom bevelen wij de lezing van
zijn werk warm aan ; althans aan wie voldoende gevormd is
om die werkelijkheid te kunnen dragen en om er niet lichtvaardig overdreven besluiten uit te trekken.
In deze kroniek willen wij niet verder dit werk bespreken (2) maar er op steunend de bevolkingspolitiek van enkele
landen nagaan en beoordeelen.

De toestand
Om de bevolkingspolitiek te kunnen beoordeelen moet men
(1) N. V. De Beiaard, Mechelen, 1940, 262 blz., Fr. 26.
(2) Het bestaat uit drie deden : De bevolkingsstructuur — de bevolkingsbeweging — bijzondere hoofdstukken der bevolkingsteer, o. m, : de theorie van
ftlalthus en de theorie van het bevolkingsoptimum.
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zich rekenschap geven van den werkelijken toestand. Daarom
eerst een en ander hierover ; evenwel heel kort. Voor meer
bijzonderheden verwijzen wij naar het werk van Dr. Cracco.
Tot aan het einde der XVIII' eeuw vermeerderde de bevolking van West- en Midden-Europa slechts langzaam, met soms
een geweldigen terugkeer : de geboorten waren talrijk, maar de
sterfgevallen eveneens en herhaaldelijk maaide een besmettelijke ziekte een schrikwekkend groot deel der bevolking weg.
In de XIX' eeuw groeide ze integendeel gestadig en snel. Ze
bedroeg (in duizendtallen) :
Land

1800

1830

1860

1890

1910

Duitschland
24.500 29.544 37.779 49.475 64.926
Frankrijk
26.900 31.900 35.741 38.340 39.192
Engeland en Wales 9.250 14.100 20.150 29.075 36.070
Nederland
2.150
2.640
3.325
4.565
5.858
7.423
België
6.069
3.000
3.760
4.665
Waar moeten wij dien bijzonder snellen aangroei der bevolking aan toeschrijven? Vooral aan het steeds afnemend sterftecijfer : de kindersterfte en de sterfte op jeugdigen leeftijd
daalden zoodat er meer huwelijken waren. Ten gevolge hiervan
nam ook het geboortecijfer toe, d. w. z. het aantal geboorten
b. v. per 10.000 inwoners en per jaar ; zelfs toen nam wellicht
het aantal geboorten per gezin niet toe.
Zoo bleef het tot bij het einde der eeuw. Maar van toen af
daalde het geboortecijfer in de meeste landen van West- en
Midden-Europa. Die daling ving hier wat vroeger, daar wat
later aan. — In Frankrijk teekende zij zich reeds rond 1850
duidelijk af. Intusschen bleef het sterftecijfer aanzienlijk
dalen. Aan deze daling schijnt nu een einde te komen.
Men noteerde deze geboorte- en sterftecijfers (op 10.000 inwoners en per jaar) :
1885
geb. sterfte

1910

1926-1930

geb. sterfte

geb. sterfte

1937
geb. sterfte

Duitschland 371 257 298 162 184 118 188 117
242 219 196 178 182 168 147 150
Frankrijk
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1885

1910

1926-1930

geb. sterfte

geb. sterfte

geb. sterfte

1937
geb. sterfte

Engeland
149 116
165 121
en Wales 328 192 251 134
344 192 251 136 232 99 198 85
Nederland
153 130
186 137
235 152
301 202
België(3)
Het geboortecijfer blijft nog boven het sterftecijfer. Moeten
wij ons dan om den toestand bekommeren?
Ja ! Om deze reden : indien de geboortebeperking blijft hetgeen ze tegenwoordig is ; indien het aantal geboorten per gezin
niet stijgt, zal binnen betrekkelijk korten tijd de bevolking
dalen.
Waarom ? Omdat de moeders van heden door veel mindere
morgen zullen vervangen worden.
In de landen waar slechts sedert een 30- á 40-tal jaren het
geboortecijfer begon snel te dalen, telt men een bijzonder
groot aantal personen van middelmatigen leeftijd. Dit blijkt uit
deze gegevens: men telt (toestand van rond ] 937) in Japan,
waar het geboortecijfer hoog blijft en heel weinig schommelde,
en in de belangrijkste landen van West- en Centraal Europa
liet volgende aantal jeugdige personen (tusschen 0 en 14 jaar)
en personen van middelmatigen leeftijd (25 á 39 jaar), in ten
duizenden van de bevolking:
.

Japan
0 á 14 jaar 369
25 á 39 jaar 201

Duitschl. Frankr. Engel.,Wal. Nederl.

233
263

252
235

218
242

286
229

België

221
244

In Japan zullen er, binnen 30 of 40 jaar, meer moeders zijn
dan tegenwoordig; in Duitschland, Engeland-Wales en in België zijn er belangrijk meer vrouwen van 25 à 39 jaar dan meisjes van 0 á 15. Vooraleer deze moeder kunnen worden, zullen
al verscheidene gestorven zijn. Als zij niet meer kinderen
(3) In België verschillen de geboorte- en de sterftecijfers aanzienlijk van streek
tot streek. In 1938 noteerden wij:
geboorten
sterften
Het land
153
131
Provincie Limburg
269
114
Provincie Antwerpen
182
114
Provincie Luik
117
147
In Duitschland bedroeg het geboortecijfer in 1933: 147, 1934: 180, 1935: 189,
;936: 190, 1937: 188, 1938: 197, 1939: 207.
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ter wereld brengen dan hun moeders het deden, zullen er dan
minder kinderen zijn dan tegenwoordig. En zoo zal het steeds
voortgaan: het geboortecijfer zal blijven dalen!
En intusschen zal het sterftecijfer niet dalen, eerder integendeel. Omdat vooruitgang der hygiëne, die nog aanzienlijk het
leven verlengt, uitgesloten schijnt en liet betrekkelijk aantal
ouderlingen abnormaal groot zal worden, zooals het reeds is
in Frankrijk — en zelfs eenigermate in België. — Men telt
(gegevens over rond 1937) op 1.000 inwoners het volgend aantal personen boven 64 jaar : Japan : 47, Nederland : 67, Duitschland: 77, Frankrijk: 98 (84 in 1911), België: 93(64 in 1910).
En iedereen weet dat sterfgevallen zich vooral onder ouderlingen voordoen. Trouwens de boven vermelde sterftecijfers (bijzonder laag in Nederland, veel hooger in Frankrijk en zelfs in
Waalsch-België) bevestigen deze vooruitzichten.
Kortom : indien de geboorten per gezin blijven hetgeen ze
tegenwoordig zijn, telt België -- en verschillende andere landen — binnen vrij korten tijd meer sterfgevallen dan geboorten. (4)

Het verweer
In meerdere landen werd reeds ingegrepen.
In België en in Frankrijk ging de werking van het particulier
initiatief uit, door de toepassing der kindertoeslagen aan de
loontrekkers toegekend. Daarna werd het stelsel wettelijk verplichtend gemaakt (in België in 1930) terwijl het onlangs in
België tot bijna allen uitgestrekt werd en Frankrijk kort voor
het losbreken van den oorlog een zeer vrijgevigen « Code de
la Familie » invoerde.
Laat ons in 't kort de werking van het stelsel bij ons nagaan.
De werkgever stort in eene « kas » een vast bedrag, per
werknemer en per arbeidsdag (of -maand) berekend. De «kas»
keert « kindertoeslagen » uit aan de gezinnen, per arbeidsdag
(4) Berekeningen van Kuczynski in The Decreace of Fertility » (Economica,
Mei 1935) en van den Dienst der Economische Studiën van den Volkenbond (in
Revue de la situation économique mondiale, 1938139, blz. 166 vg.) geven ons
deze voortplantingsgetallen » waarbij 100 een voortplanting aanduidt juist voldoende om de bevolking op peil te houden en b.v. 120 eene waardoor de bevolking per geslacht met 20 ten honderd toeneemt. Ze zijn, in de veronderstelling
dat én de « vruchtbaarheid » (geboorten per vrouw) én de sterfte onveranderd
blijven (berekend op de gegevens van rond 1936) : Japan 157, Duitschland : 93,
Frankrijk : 88, Engeland en Wales : 78.
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en per kind «ten laste» (tot zijn He jaar, zelfs tot zijn 18' jaar
als het blijft studeeren).
Die toeslagen worden vanaf het eerste kind toegekend; ze
zijn echter gering voor liet eerste kind en gaan dan stijgende
tot aan het vijfde. Sedert Januari 1938 bedragen zij per maand:
voor liet eerste kind : 20,60 fr., voor het tweede : 35 fr., voor
het derde: 58 fr., voor het vierde: 89 fr., voor liet vijfde en
elk der volgende : 124 fr. Met het derde kwartaal van 1938
waren er gemiddeld 1.569.614 loontrekkers waarvoor door de
werkgevers gestort werd en werden toeslagen uitgekeerd aan
554.023 gezinnen mei 1.017.689 kinderen « ten laste » waarvoor per maand bijna 37 millioen frank uitgekeerd werd
(36.860.392,80 fr.) ; waarbij wij nog enkele millioenen frank
moeten voegen, door de kassen uitgekeerd in den vorm van
geboortepremies of anderen steun. Kortom rond 480 millioen
per jaar. Men telde in het vernield kwartaal:
Aantal kinderen
per gezin

1
2
3
4
5
6
7 of meer

ten duizend
der gezinnen

535
265
107
49
23
12
9

t. d. der kinderen
ten laste

535
530
321
196
115
72
64

ten duizend der
uitkeeringen

166
222
183
149
114
78
89
b

De gezinnen met 4 of meer kinderen « ten laste » ontvangen
dus slechts 430 ten duizend van liet geheel en de gezinnen met
een of twee kinderen « ten laste » 388 ten duizend. (5)
Italië heeft een krachtdadige gezinspolitiek ingezet : de
ongehuwden betalen er een bijzondere belasting, zij en de gehuwden zonder kinderen een overtaks op de belasting op het
inkomen, terwijl de kroostrijke gezinnen van het betalen van
meerdere belastingen geheel of gedeeltelijk ontheven zijn en
de openbare ambten en diensten bij voorkeur voor de huisvaders met kinderen openstaan. Vruchtafdrijving en liet gebruik van anti-conceptioneele middelen worden bij de wet
tegengegaan. Eindelijk werd, in 1934, het toekennen van kin(5) De wet van 1937 die kindertoeslagen voorziet voor bijna alle niet-loontrekkers bepaalt ongeveer dezelfde uitkeeringen als die ten gunste van de loontrekkers.
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dertoeslagen door de openbare macht opgelegd. Krachtens het
decreet van 17 December 1937 zijn nagenoeg alle arbeiders en
bedienden der private ondernemingen aan deze verordening
onderworpen: bijdragen worden én door de werkgevers én
door de werknemers gestort.
De werknemers ontvangen, per kind en per week:
landbouwwerklieden

gezin met 1 kind
2,40 L.
gezin met 2 of 3 kind. 3,60 L.
gez. met 4 of meer kind. 4,80 L.

nijverheids•
werklieden

bedienden

3,60 L.
4,80 L.
6,00 L.

4,80 L.
6,00 L.
7,20 L.

In Duitschland werd door de Nationaal-Socialisten, bijna
onmiddellijk na het veroveren der staatsmacht, een krachtdadige en stelselmatige werking ten gunste van het gezin en
vooral van het kroostrijke gezin ingezet : door propaganda,
door milden steun en door uitbreiding der werkgelegenheid.
De propaganda zet aan tot hoogschatting voor den gehuwde,
en vooral voor den kinderrijke, boven den ongehuwde ; ze
ontwikkelt den huiselijkheidszin alsook vaderlandliefde die
het grootbrengen van kinderen als een nationale plicht doet
aanzien ; ze bestrijdt de valsche opvattingen over de rol der
vrouw alsook hetgeen in kultuur en levensgebruiken de familie
tot schade strekt. (6)
Econoyaische steun voor het gezin werd door verschillende
wetten en verordeningen ingevoerd.
Een wet van 1 Juni 1933 voorziet leeningen tot uitzet bij het
huwelijk in gunstige voorwaarden toegestaan en waarvan een
vierde bij elke geboorte van een levend kind kwijtgescholden
wordt. Van Augustus 1933 tot Juni 1938 werden 950.000 zulke
leeningen tot een gezamenlijk bedrag van 600 millioen RM.
toegestaan.
Sedert October 1935 werd hulpgeld voor verbetering van
woning en inboedel verstrekt. In drie jaar tijd werden 650.000
zulke tegemoetkomingen, van gemiddeld 330 RM., uitgekeerd.
Vanaf April 1938 worden loopende familievergoedingen aan
alle kinderrijke gezinnen met bescheiden inkomen toegekend
(6) Naar Hermann Messerschmidt in « Das Reich int Nationalsozialistischen
Weltbild », blz. 61.
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(het jaarlijksch inkomen mag niet 8.000 RM. te boven gaan).
Bij die positieve hulp komt negatieve in den vorm van vermindering der belastingen naar de samenstelling van liet gezin
en integendeel hooge erfrechten op de erflatingen van kinderarmen.
• Verruiming der arbeidsgelegenheid werd door talrijke maatregelen bevorderd, die wij hier niet kunnen uiteenzetten. Vermelden wij enkel die waardoor de vrouw uit het fabriek verwijderd werd, o. m. door vermindering van de belasting op het
inkomen bij aanwerving van een of meerdere meiden.

Beoordeeling
Een gezinspolitiek dringt zich op ! Enkelen laten wel eens
een wanklank tegen die bewering hooren: België is overbevolkt; wij zouden er veel beter voor staan indien ons landje
enkel een vier millioen inwoners telde! Zoo werd hij ons op
een wetenschappelijk Congres verklaard. Wij gaan daar niet
verder op in.
Wij moeten echter even beslist de tegenovergestelde overdrijving vermijden.
« Het vermeerderingsproces en de gelijktijdige herverdeeling der wereldbevolking kunnen het tempo der vorige eeuw
onmogelijk blijven volgen... De bezorgdheid om de geboortedaling in Europa is eerder gewettigd voor de toekomst dan voor
het heden», aangezien de tegenwoordige toestand — boven
uiteengezet — moet meebrengen dat «het totnogtoe potentieele
geboortedeficit weldra actueel zal worden », aldus Dr. Cracco
in zijne beschouwingen over. De omvang der wereldbevolking ». (7)
Waaruit wij met hem moeten besluiten dat «het «crescite et
multiplicamini» geïnterpreteerd in den zin dat aan ieder geslacht opdracht wordt gegeven een talrijker geslacht voort te
brengen, beantwoordt aan de vereischten aller tijden ». (8)
Dit belet echter geenszins dat, indien niet vele gehuwden
om zeer weinig edele bedoelingen en op zondige wijze het eenof twee-kinderen-stelsel toepasten, de bevolking zich ruim voldoende zou ontwikkelen ondanks heilzaam celibaat van velen.
Moeten wij zelfs niet zeggen : van een grooter aantal dan
(7) «Inleiding tot de Bevolkingsleer
(8) Ibid., blz. 40.

blz. 179 en 185.
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vroeger, om reden van het sterk gedaald sterftecijfer; zoodat
hun celibaat mede tot gevolg zal hebben dat de gehuwden
gemakkelijk kerngezonde talrijke kroosten zullen kunnen opvoeden?
En wie betwijfelt dat celibaat heilzaam is ? Eerstens omdat
waar celibaat noest zelfbedwang eischt; zoodanig dat celibaat
uit ikzucht een bijna denkbeeldig iets is.
En ook omdat zekere diensten, die voor de maatschappij
onontbeerlijk zijn, bijna niet kunnen samengaan met behoorlijke zorg voor vrouw en kinderen. Mag zich een huisvader aan
alle gevaren blootstellen, die, om wille van de gemeensChap,
moeten getrotseerd worden, vooral wanneer hij bijna onvermijdelijk vrouw en kinderen aan dezelfde gevaren moet blootstellen? Aan gevaar voor verlies van have en goed, aan gevaar
voor de gezondheid in een moordend klimaat of in den dienst
van lijders aan besmettelijke ziekten?
Eindelijk wanneer Ir en van het huwelijk afziet om geen
vrouw in het ongeluk te storten of om geen minderwaardige
kinderen te baren.
Zien wij geen volksleiders van het huwelijk afzien om zich
volledig, zonder eenig voorbehoud, aan het heil van hun volk
te kunnen wijden?
Daarom besluiten wij dat waar celibaat, om een verheven
doel boven het huwelijk verkozen, of edelmoedig om een harde
noodzaak aanvaard, een verheven iets is, dat onze hoogschatting ten volle waard is.
Dit besluit maakt ons geenszins afkeerig van een krachtdadige gezinspolitiek ; zelfs van eerre die rechtstreeks tot het
sluiten van een huwelijk aanzet.
Omdat velen die huwen willen het om economischen nood
niet kunnen of althans verplicht zijn het langen tijd uit te
stellen.
Omdat wie om stoffelijke voordeelen het huwelijk .laten of
langen tijd uitstellen meestal weinig nuttige leden der maatschappij zijn.
Daarom handelt de openbare macht heilzaam door de economische beletselen weg te nemen die het sluiten van een vroeg
huwelijk in den weg staan en door het toekennen van stoffelijke voordeelen die tot huwen aanzetten.
Meer bijzonder mag daarom een belastingsstelsel dat de
.
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gehuwden, en vooral de gehuwden met veel kinderen, bevoordeeligt en de ongehuwden zwaarder treft geenszins afgekeurd,
zoolang de lasten op deze laatsten gelegd niet overmatig zwaar
wegen zoodat ze zelfs edel celibaat bijna onmogelijk maken.
Dat de gehuwden met een talrijk kroost het tegenwoordig
bijzonder lastig hebben, weet iedereen voldoende. Die toestand
is abnormaal en diep betreurenswaardig.
Uit sociale rechtvaardigheid tegenover die benadeelde gezinnen, alsook om wille van liet welzijn der r emeenschap, moet
de Staat hem doen ophouden.
Voorwaar een breed opgevatte gezinspolitiek brengt zeer
hooge uitgaven mee. Evenwel geen uitgaven die aanzienlijke
bedragen opslorpen: ze brengen enkel verplaatsing der bezittingen mee.
i

Men is soms ontmoedigd doordat de gezinspolitiek geen uitslagen schijnt op te leveren.
In België en in Frankrijk vermocht ze zelfs niet de daling
van het geboortecijfer te stuiten ! Maar heeft ze geen aanzienlijker daling ervan belet? En vooral: ze heeft den bijna
ondraaglijken last verminderd, dien de kroostrijke gezinnen
moeten torsen, in eene omgeving waar het klein gezin regel is.
Ze heeft dan minstens een weinig sociale rechtvaardigheid
gebracht waar nood geleden wordt; en wellicht ook opbeuring
hij wie om moedige pliclitvervulling in het belachelijke getrokken werd.
Betrekkelijke mislukking is hier evenwel onloochenbaar.
Wij meenen ze vooral aan twee oorzaken te moeten toeschrijven.
Onze gezinspolitiek — en de Fransche — kent voordeelen
toe ook aan de kleine gezinnen, en wel op zulke wijze dat ze
te weinig beklemtoont dat het kleine gezin niet waarlijk het
normale gezin is.
Onze gezinspolitiek kent stoffelijke voordeelen toe ; werd
daarbij voldoende een nieuwe mentaliteit gekweekt, die het
kroostrijk gezin doet waardeeren?
Wijst de heilzame omkeer, in Duitschland bewerkt, niet er
op dat het wegnemen van die twee tekorten onze gezinspolitiek
zal doelmatiger maken, vooral indien ze de kroostrijke gezinnen nog milder bedeelt dan tegenwoordig?

616

BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING
Godsdienst
Jos. SCHRIJVERS, C. S. S. R., De Goede Wil. In het Nederlandsch
vertaald door H. SCHAFFER, C. S. S. R. --- Universum, Brussel,
182 blz., Fr. 9.
Dit keurig boekje is een korte ascetische verhandeling over de
christelijke volmaaktheid. Deze bestaat in de algeheele overgave van
zichzelf aan God, zooals de zielen « van goeden wil » deze overgave
beoefenen in het gebed, in dé daad en in het lijden. Dit boek biedt
aan in het geestelijke leven reeds gevorderde zielen een eenvoudig
en zeer aantrekkelijk beeld van de heiligheid. Tot in de puntjes
verzorgd, mag de vertaling wel niet heeten.
G. N.
Gabriël SMIT, Heiligen door het Jaar. -- Paul Brand, Hilversum,
93 blz., fl. 1,50.
In opdracht van « Ons Leekenspel » bundelde Gabriël Smit een
vijftigtal dicht- en prozastukjes uit den Liturgischen Heiligen-kring,
geschikt als declamatorium voor School, Jeugdbeweging en Huisgezin. Naast rijke lofzangen, als van Vondel of Stalpaert, treffen we
er innig-bewogen oden aan als van Gerard Wijdeveld of Gabriël Smit
en ook eenvoudige liedjes als Schreurs of Luc. v. Hoek er weten te
schrijven. In proza wordt o.a. St. Paulus gevierd door P. Molenaar,
Sint Jozef door Wim Snitker en Antoon Coolen stond voor dit bundeltje zijn « Maarten van de barmhartigen » af. Arnold Pijpen teekende omslag en vignetten voor dit rijk-gevariëerde heiligen-repertorium.
B. S.
Joannes MAASSEN, Licht durch die Niichte. — Herder, Freiburg im
Breisgau, 1939, 292 blz., ing. RM. 3,50, gecart. RM. 4,80.
Als we achteraan de bijdrage «Das wandernde Jahr» zien, zouden
we dit boek een almanak kunnen noemen. Lijk die bij ons zoo populair zijn. Maar « Licht durch die Mchte » is geen almanak, het is
'n licht. 'n Wegwijzer door het donker van onze dagen. Een opbeuring in dezen oorlogstijd. Niet door een onzinnig, blind optimisme,
maar door het weten dat « die Trauer des Christen ist vielmehr die
Trauer des Noch-nicht », « daar nog niet gekomen is de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde ». Onze treurnis wordt licht-overgoten
door onze hoop.
Dat is de toon van het heele boek. Die doorklinkt in al de bijdragen : historische, theologische, biographische, poëtische. Overal
wordt de vraag van het lijden aangeraakt. En iedere maal krijgt het
lijden zijn beteekenis en diepe zin, door een terugwijzen op het
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lijden van Christus en de nieuwe orde door Hem ingesteld. Lijk dat
in het prachtige verhaal van Ruth Schaumann, « Die Messe von
Gethsemane», zijn meest pakkenden vorm krijgt: « (Er) begriff dass
keine Erléisung nicht die geringste, durch Freude geht ».
En daarop is meteen onze vreugde gegrond. Die zoo lichtend
klinkt in bijdragen als « Wasserstriime und Bergefrehloeken » (Hans
Hilger), « Ueber den Humor » (H. Liitzeler) en « Nun ist der Sommer da » (G. Reudl).
Onze vreugde en onze goddelijke hoop : « Der dich schuf wird dich
tragen, auch liber den Abgrund weg » (Joanna von Bismarck).
A. B.

Wijsbegeerte
Dr. P. J. BOL MAN, Sociologie. Begrippen en problemen. -- Standaard-Boekhandel, 1940, 198 blz., ing. Fr. 30, geb. Fr. 42.
-

Dit nieuwe deel van de « Philosophische Bibliotheek » munt uit
door de duidelijke indeeling en door den geest die het inspireert.
Schrijver geeft in het eerste hoofdstuk een zeer korte schets van de
sociologie. Vervolgens behandelt hij de methode van deze nieuwe
zelfstandige wetenschap. In het derde hoofdstuk « Individu en gemeenschap » komen de algemeene begrippen ter sprake waarop de
sociologie voortbouwt. Daarop volgt het hoofdstuk over de «groepen
en de vage collectiva»: de groep in het algemeen; gezin en familie;
staat, volk, natie; economische- en beroepssgroepen; vereenigingen;
politieke partijen; stanuen en klassen; de massa; dorp en stad. Het
laatste hoofdstuk ontwikkelt « de belangrijkste probleemreeksen »:
de sociologie van het recht, van de criminologie, van het economisch leven, van den godsdienst, van de kunst, van de cultuur en
van de kennis in de wetenschap.
Op deze wijze heeft schrijver de haast onoverzienbare stof van de
sociologie duidelijk weten in te deelen. Hij is er ook in geslaagd te
ontsnappen aan een euvel dat het werk van veel sociologen belast:
nl. de verabsoluteering van de sociologie. Hij is er zich steeds van
bewust dat deze wetenschap, zooals elke wetenschap, een bepaald
gebied van de werkelijkheid op een bepaalde wezensdiepte onderzoekt, dat er bijgevolg rekening dient gehouden te worden met
andere wetenschapsgebieden die het phenomeen der menschelijke
samenlevingsvormen van een andere zijde belichten. De hoofdstukken b. v. over de sociologie van het recht en de sociologie van het
denken getuigen haast op elke bladzijde van deze objectieve waardeering van de sociologie als speciale wetenschap.
Voor grondtoon van heel liet boek heeft schrijver het onderscheid
van F. Tinnies genomen tusschen Gemeinschaft en Gesellschaft, of
levensgemeenschap en maatschappelijke organisatie.
Methodologisch sluit hij aan bij de « verstellende Soziologie » en
de « Idealtypologie », zooals deze door W. Dilthey en M. Weber
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werden beoefend. De resultaten van de fransche sociologische school,
die een causaal verband zocht tusschen de sociologische phenomenen, worden misschien al te zeer over het hoofd gezien.
Het eerste hoofdstuk, over de ontwikkeling der sociologie schijnt
ons zoo schematisch, dat we niet inzien welk inzicht het kan verschaffen aan iemand die niet reeds zeer vertrouwd is met deze
wetenschap. Ook in de volgende hoofdstukken zijn er sommige
ongelijkheden te bespeuren. Zoo zien we niet in waarom de sociologie van het economisch leven uitsluitend van methodologisch
standpunt uit wordt behandeld, terwijl in de andere « probleemreeksen » aan de positieve uitkomsten van het sociologisch onderzoek terecht de volle aandacht wordt besteed.
Deze enkele critieken willen in niets te kort doen aan de waardeering die dil interesssant en wetenschappelijk verantwoord boek
verdient.
F. De Raedemaeker.
B. BAVINK, Die Naturwissenschaft wij dem Wege zur Religion. —
H. Diesterweg, Frankfurt a. M., 1937, 92 blz., geb. RM. 2,90.
Bavink is een zeer gekende figuur in de jongere wetenschappelijke
kringen: hij beijverde zich om, zooals Eddington, Jeans, de Broglie,
e. a., het deden in andere landen, het nieuwe wereldbeeld door de
huidige natuurwetenschap ontdekt onder de intellectueelen te verspreiden. Zijn voornaamste werken: Allgerneine Erlebnisse der
Naturwissenschaft (3, 1924) , Die Hauptfragen der heutigen Naturphilosophie, in 2 deelen (1928), genoten een buitengewonen bijval
en werden ook in het Engelsch vertaald.
Bavink is echter niet alleen een wetenschapsmensch, hij interesseert zich ook, en wel in hooge mate, voor de algemeene kentheoretische en philosophische vragen die met het hoogere wetenschappelijk denken samenhangen. Zelfs voor onze godsdienstige opvattingen
schijnt hem de huidige natuurwetenschap niet zonder beteekenis. In
Die Naturwissenschaft wij dem Wege zur Religion wil hij aantoonen
hoe het nieuwe natuurwetenschappelijk wereldbeeld, zooals het
ontworpen werd door Einstein, Planck, Heisenberg, e. a., beter dan
het klassieke newtoniaansch wereldbeeld in den godsdienstigen
gedachtengang past.
Met volkomen meesterschap over zijn onderwerp schetst Bavink
eerst het klassieke wereldbeeld : een rationalistische zelfzekerheid
van het denken, dat het « deïsme » voor gevolg had. Dat beeld werd
echter verstoord door een reeks beroemde ontdekkingen: • het electromagnetische veld van Maxwell, de samenstelling van het atoom door
Bohr, de relativiteit van Einstein, de quontentheorie van Planck, de
golfmechanica van de Broglie en Schriiderer. Daardoor stortte de
mechanistische theorie ineen, en Bavink wijst in enkele hoogst interessante bladzijden op de gevolgen van liet nieuwe wereldbeeld op
de begrippen van stoffelijke substantie en van causaliteit.
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Daarna confronteert Bavink dat nieuwe wereldbeeld, dat niet meer
de natuurnoodzakelijkheid, maar de statistische waarschijnlijkheid
tot grondslag heeft, met het philosophisch ziel-lichaamprobleem,
met het probleem van het leven, met de causaliteit en het begrip
van God, en tenslotte met het probleem der wilsvrijheid.
De stelling van Bavink kunnen we als volgt samenvatten : 1 al de
opwerpingen tegen het bestaan van God, van de menschelijke vrijheid, enz., die hun oorsprong hadden in de zgn. noodzakelijkheid
der natuurwetten vervallen door het feit dat deze natuurnoodzakelijkheid een geheel anderen zin krijgt in het nieuwe wereldbeeld.
2 e Dit laatste biedt ons gezichtspunten die tot een beter inzicht
voeren in de boven vermelde philosophische en religieuze problemen. Zoo beweert hij o.a.: « Dir bereits erwWinte alte dogmatische
Satz von der « creatio continua » entspricht weitaus am besten dem
heutigen physikalischen Weltbilde ». (57-58)
De uitwerking van deze tweede stelling zou een diepgaande
kritiek vergen; overigens Bavink zelf zegt en herhaalt dat zijn inzichten eerder een programma daarstellen dan uitgewerkte resultaten. In elk geval is hier stof genoeg tot nadenken voor wetenschapsmenschen, voor philosophen en voor theologen. Voor ieder is dit
boek een duidelijk bewijs dat de tijd voorbij is waarin men de
wetenschap en den godsdienst als onverzoenbare grootheden tegenover elkander plaatste.
F. De Raedemaeker
Bonifacius DruG. KAFKA, Naturgesetz, Freiheit und Wunder.
ckerei, Paderborn, 1940, 124 blz., gekart. RM. 4,20.
Dit boek bevat twee onafhankelijke studies : de eene over Vrijheid
en noodzakelijkheid, de tweede over Wonder en Wetenschap.
In de eerste studie wordt het psychologisch argument voor de vrijheid van den wil grondig uiteengezet. Vooral de onmogelijkheid dat
het bewustzijn van onze keus-vrijheid een zelfbegoocheling zou
wezen, wordt op oorspronkelijke manier bewezen. Ook dat niet zoodanig de vrijheid die we in ons handelen beleven een geheim is,
maar eerder de mechanische handelingen der natuurdingen, vinden
we afdoend aangetoond.
In Wonder en Wetenschap houdt schrijver zich vooral bezig met
de « Unbestimmtheitsrelation » van Heisenberg. Tegen Bavink en
vele anderen houdt hij staan dat deze onzekerheidsrelatie alleen het
meten der phenomenen betreft en niet liet wezen der stoffelijke
natuur zelf ; dat bijgevolg de stricte noodzakelijkheid in het natuurgebeuren moet gehandhaafd worden : valt deze noodzakelijkheid
weg, dan verliest ook het begrip « wonder eiken zin, daar liet niets
anders is dan een gebeuren « praeter ordinem totius naturae ».
Hoe kan men nu van een gebeurtenis weten dat zij tegen de
natuurwetten indruischt, daar wij niet weten en nooit weten zullen
tot hoever de natuurkrachten zich uitstrekken, daar de natuurwetten
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zich telkens omvormen, verbreeden en verdiepen om de vroeger niet
opgemerkte « uitzonderingen » in zich op te nemen. De « uitzondering» van het eerste wonder — dat schrijver het «gewirkte Wunder»
noemt — is echter van een geheel bijzonderen aard : het bestaat
hierin dat, bezield of beleefd gebeuren, invloed uitoefent op een
natuurgebeuren. Deze sprong van het bezielde tot het onbezielde ligt
buiten elke natuurnoodzakelijke verklaring. Dat b. v. Christus een
bevel kon geven aan den storm, dat staat buiten elke natuurlijke causaliteitsverklaring, en is bijgevolg een werkelijk « gewirktes »
wonder.
Minder gelukkig vind ik het voorgestelde onderscheid tusschen
« Wunder » en « Mysterium » (bl. 114-116). Alle mirakelen van Lourdes zouden « mysterie » moeten genoemd worden, hetgeen zeker
tegen het gewoon spraakgebruik — waarvoor schrijver overigens een
gegronde eerbied koestert — al te sterk indruischt.
F. De Raedemaeker.

Geschiedenis
M. E. 't HART, De Kinderkruistocht.
Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 1940, 244 blz., ing. Fl. 2,90, geb.
F1. 3,90.
Realistisch en geschiedkundig getrouw verhaalt de auteur den befaamden kinderkruistocht uit het begin der Xili e eeuw. Twee Franciskaansche monniken, de sterke, fanatieke Fulco en de kleine, goede
Guido beheerschen het verhaal, de één is de leider en bezieler der
kinderen, de andere tracht vruchteloos ze van dat onzinnig plan
terug te houden. De Middeleeuwen staan geteekend in reëele details,
de hoofdpersonen zijn menschen van vleesch en bloed, het verhaal
vlot en verrast aangenaam door telkens nieuwe wendingen. Wat echter totaal ontbreekt is de sfeer, de geest van deze grootsche beweging.
De schrijver schijnt niet alleen weinig fantasie te hebben, maar hij
heeft niets aangevoeld van het naieve godsvertrouwen, het kinderlijk
haken naar de H. Stad, de bovennatuurlijke drang, de echte mystiek
die boven dezen zoo Middeleeuwsch typischen kinderkruistocht
hangt. Het albezielende leven der Kerk, die juist haar hoogtepunt
bereikte onder Innocentius III, heeft de auteur evenmin door zijn
boek laten zinderen. Nu is het een realistisch relaas van hetgeen een

niet-begrijpende toeschouwer zou hebben kunnen waarnemen bij het
zien voorbijtrekken van moede kinderen in havelooze kleeren op
weg naar het onbereikbare H. Land. M. Dierickx.

Kunst
M. ENGLISH, Romaansche bouwkunst in W estvlaanderen. G. De
Haene-Bossuyt, Brugge, 1939, 162 blz.
Dit boek zal velen groote diensten bewijzen. Nu men in de scholen
meer en meer aandacht schenkt aan de « geschiedenis van het mi-
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lieu » zal het onderwijzend personeel hier alle gewenschte gegevens
vinden over kerken in West-Vlaanderen, hetzij er nog min of meer
aanzienlijke overblijfselen van bewaard bleven, hetzij ze slechts gekend zijn door afbeeldingen of beschrijvingen.
Doch ook voor de Kunstgeschiedenis is dit werk van uitzonderlijk
belang. De Romaansche bouwkunst in onze gewesten werd tot nog
toe weinig bestudeerd ; voor Brabant bezitten wij weliswaar het gekende werk van Prof. Kan. Lemaire en Prof. Leurs ; verder verschenen enkele monographieën en meer algemeene werken, in dewelke
een zeer bondig overzicht te vinden is. Zoodat wij gerust mogen zeggen dat deze studie een leemte komt aanvullen in de kunstgeschiedenis. Terloops willen wij er op wijzen dat bijna terzelfder tijd als liet
werk van M. English een meer uitgebreide studie, van de hand v eil
Broeder Firmin, uitgegeven werd. Dit laatste werk, streng wetenschappelijk en vooral analytisch opgevat, vermindert geenszins de
waarde van het meer als synthese bedoelde werk van M. English.
De indeeling is eenvoudig : vooreerst enkele « Algemeene gedachten » die den lezer — ook den « gewonen lezer » de noodige elementen aangeven om zonder al te veel inspanning het « Topographisch overzicht » aan te vangen. Dit tweede deel geeft dan een
bondige ontleding eerst van de « grootere » en vervolgens an de
« mindere » monumenten. Deze ontledingen, al zijn ze niet tot in de
details doorgevoerd, zijn nauwkeurig en bieden den schrijver de gelegenheid een aantal verkeerde opvattingen terecht te wijzen, en persoonlijke stellingen voorop te zetten.
Het derde deel geeft dan een samenvatting, die o. i. niet het minst
belangwekkend gedeelte is van dit boek. In de bijlagen wordt nog de
aankleeding, meubilair en kleinkunst, en het « Neo-Romaansch
behandeld.
Door deze overzichtelijke geschiedenis van de bouwkunst in WestVlaanderen, gesteund op een zorgvuldig onderzoek van de individueele gevallen, heeft de schrijver een zeer belangrijke en belangwekkende bijdrage voor de lokale geschiedenis en tevens een kapittel
van onze nationale kunstgeschiedenis geschreven.
Ad. Jansen
.

,

Economie
Dr. K VAN HINTE, Het Conjunctuurvraagstuk. — G. Delwel, Wassenaar, 1939, 224 blz., Fl. 3.
De ondertitel « een eerste inleiding in de studie van prosperiteitsen depressieperioden » duidt ons duidelijk doel en aard van dit werk
aan. De eerste twee hoofdstukken situeeren heel juist het conjunctuurvraagstuk in de economische wetenschap. Hierop volgt een uiteenzetting van wat de conjunctuur is, van hare studie en van de
theorieën waardoor men tracht ze uit te leggen. Eindelijk worden
wij ingelicht omtrent het conjunctuuronderzoek, nl. door de zoogezegde « economische barometers » en omtrent de getroffen maatrege-
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len, inz. in Nederland (tot aan den oorlog van 1940), om de nadeelige conjunctuurschommelingen tegen te gaan. De uiteenzetting is
zakelijk en duidelijk.
K. du Bois
Lering en Leiding. — Speciaal nummer gewijd aan « De Nieuwe
Gemeenschap ». R. K. Werkliedenverbond, Drift 10-12, Utrecht,
166 blz., Fl. 1.
Welke zijn de tekorten onzer huidige maatschappij en hoe en naar
welke idealen de nieuwe hecht opbouwen ? Op deze vragen wordt
ons hier, in een reeks studies, geantwoord. Bijzonder belangrijk
schijnen ons die van onzen landgenoot : Prof. Dr. E. LOUSSE : Het
middeleeuws solidarisme thans nog copieerbaar ? en van A. WEVE :
Gemeenschap en ordening.
K. du Bois

Volkenkunde
Dr. LIN YUTANG, Mijn Land en mijn Volk. -- Zuid-Hollandsche
Uitgeversmaatschappij, Den Haag, 381 blz.
Dr. Lin Yutang is een Chinees, die in China werd geboren en aldaar zijn opleiding in missie-scholen kreeg. Later studeerde hij te
Harvard in de Vereenigde Staten en te Leipzig. Hij werd als christen
grootgebracht, verwierp echter het geloof zijner kinderjaren, en beschrijft zich thans als heiden. Al deze omstandigheden zijn van belang, en mogen absoluut niet uit het oog worden verloren bij het
beoordeelen van 's schrijvers boek. Zij verklaren de atmosfeer waarin
het geschreven werd, en belichten ten zeerste zijn psychologische
reacties.
Pearl S. Buck, de Nobelprijswinnares, die lang in China verbleef
en veel over China schreef, aarzelt niet Dr. Lin Yu!ang's boek een
meesterwerk te noemen. « Een boek over China, waardig om over
China te handelen — zoo luidt haar advies, in de inleiding, die ze
voor het boek schreef — moet openhartig wezen, zonder zich te
schamen, want de werkelijke Chineezen zijn altijd een fier volk geweest, fier genoeg om oprecht te zijn en zich niet te schamen over
zich zelf en over hun gebruiken. Er moet wijsheid en scherpzinnigheid uit spreken, want de Chineezen zijn boven alle volken wijs en
scherpzinnig geweest in hun begrijpen van het menschelijk hart. Er
moet humor uit stralen, want humor vormt een essentieel deel van
den Chineeschen aard, een diepe, volrijpe, welwillende humor, gebaseerd op de tragische kennis en de aanvaarding van het leven. De
taal moet vloeiend, nauwkeurig en mooi zijn, omdat de Chineezen
de schoonheid van het nauwkeurige en uitgelezene altijd hebben gewaardeerd. Alleen een Chinees zou zulk een boek kunnen schrijven,
en ik was al begonnen te gelooven dat tot nu toe zelfs geen Chinees
het zou kunnen schrijven, omdat het onmogelijk scheen, een modern,
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in het Engelsch schrijvend Chinees te vinden, die niet zoo los van
zijn eigen volk was, dat hij er van vervreemd was, en toch los genoeg
er van om zijn beteekenis, de beteekenis zoowel van zijn ouderdom
als van zijn jeugdigheid, te begrijpen.
» Maar plotseling, zooals altijd met goede boeken het geval is, verscheen dit boek, dat aan alle eischen, die er aan worden gesteld, voldoet. Het is waarheidslievend en schaamt zich niet voor de waarheid:
het paart fierheid aan humor en schoonheid, ernst aan vroolijkheid,
en liet waardeert zoowel het oude als het nieuwe. Het is, geloof ik,
het oprechtste, diepgaande belangwekkendste boek, ooit over China
geschreven. En bovenal : het werd door een Chinees geschreven, een
modern man, wiens geest stevig in het verleden is geworteld, maar in
het heden rijk bloeit. »
Het boek omvat twee deden. Vooreerst wordt een overzicht gegeven van de geestelijke en zedelijke gesteldheid van liet Chineesche
volk, zoomede van de levensidealen, die den vorm, waarnaar het Chineesche volk leeft, beinvloeden. Daarna wordt het Chineesche leven
zelf, in zijn sexueele, maatschappelijke, politieke, literaire en artistieke aspecten mesfijn ontleed. Het is geen schildering van een geidealiseerd China, — « het China van blauw porseleinen schalen en
de keurige afbeeldingen daarop, het China der beschilderde zijde
rollen en de gelukkige, onder denneboomen zittende geleerden, die
daarop zijn afgebeeld ». Het is werkelijkheid, rauwe werkelijkheid,
en het beeld is altijd niet mooi, zelfs terneerdrukkend. Schrijver
wanhoopt echter niet van de toekomst. Betere tijden zullen komen
— zoo luidt zijn conclusie -- « maar daarvoor is een wijziging der
ideologie een vereischte. De Chinees, wiens geest is ingesteld op de
familie, moet veranderd worden in een Chinees met een op de maatschappij ingestelden geest; en de eeuwenoude lievelingsdenkbeelden
van houding, gunst, bevoorrechting, succes als ambtenaar, en de natie
bestelen om de familie een hooge positie te doen innemen, moeten
worden omvergeworpen. Het zal een langvaam en moeizaam doorwerkend proces zijn ; hoe langzaam en moeizaam dit zal geschieden,
heeft de voorafgaande studie der geheele mentaliteit en de cultuurtraditie van het ras ons doen inzien. Maar dit proces is reeds in werking, onzichtbaar, de lagere en hoogere lagen der maatschappij doordringend, en even onvermijdelijk als de dageraad. Gedurende eenigen tijd zullen er echter nog leelijke dingen blijven bestaan en zal er
nog worden geleden, maar daarna zal er rust, schoonheid en eenvoud

heerschen, dezelfde rust, schoonheid en eenvoud, die het oude China
kenmerkten. Nog meer : er zal ook gerechtigheid bestaan. Wij, van
de tegenwoordige generatie, zullen voor dat volk van het Land der
Gerechtigheid slechts als kinderen in schemerdonker schijnen te

zijn. Ik vraag om geduld aan de vrienden van China ; niet aan mijn
landgenooten, want die hebben reeds te veel geduld aan den dag
gelegd. Maar aan mijn landgenooten vraag ik om hoopvol te zijn,
want hoop doet leven. »
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Zonder twijfel mag Dr. Lin Yutang's boek een prachtige aanwinst
voor de Cultuurserie worden geheeten. Maar ook de Nederlandsche
bewerker, W. H. C. Boellaard, dient hartelijk te worden gefeliciteerd.
L. G. Polspoel

Letterkunde
Prof. Dr. G. S. OVERDIEP, Onze Renaissance in proza. Bloemlezing
uit geschriften van de 16e en 17e eeuw. — Wereldbibliotheek,
Amsterdam, 1939, 335 blz., ing. Fr. 36, geb. Fr. 48.
Uit de Inleiding tot deze voortreffelijke bloemlezing lichten wij
volgenden zin: «De Nederlandsche Renaissance gaat gepaard met de
vrijmaking van den nieuwen Nederlandschen staat » (blz. 5). Van
het begin af zien we den titel dus teruggebracht tot: Onze (Noord-

nederlandsche) Renaisance in proza.
De Noordnederlandsche Renaissance was Europeesch en nationaal: men besefte de groote beteekenis van de antieke beschaving;
toch stelde men zich ten doel, « de eigen cultuur die van de klassieke oudheid te doen evenaren » (blz. 7). Zoo kwam men echter tot
een verlatijnscht Nederlandsch: een kunstproza dat, door een Hooft
gehanteerd, van het allereerste gehalte werd; doch, vanaf de helft
der XVIIe eeuw, steeds minder beoefenaars vond. Het proza van de
Noordnederlandsche Renaissance waagde zich op een weg die dood
liep.
Deze beschouwing neemt de groote verdiensten van de verzameling niet weg; zij wijst alleen op haar tekorten. Ziehier haar verdiensten : de bloemlezing trekt de aandacht op allerhande vergeten
teksten en haast vergeten auteurs; — zij geeft fragmenten die, naar
den inhoud méér nog dan naar den vorm, de verscheidenheid in het
streven der Renaissance, in de nationale vrijmaking en zelfstandigheid, vanzelf illustreeren ; — zij commenteert en verklaart de teksten
uitstekend ; — zij vernieuwt, omtrent deze literaire periode, het
algemeen bekend en bereikbaar materiaal, zelfs eenigszins de opvatting.
Het groote tekort ligt in de te consequente uitvoering van het
overigens te enge opzet. Omdat de woorden « Europeesche Renaissance » en « nationale vrijmaking » alle aandacht op zich vestigen,
worden het specifiek Hollandsche en het protestantsche systematisch
overschat; nergens staat daarentegen de Contra-Reformatie vermeld, als zou deze, voor de ontwikkeling van het proza, geen belang
hebben gehad. Nu ligt nochtans de keuvelende toon van Poirters en
van Boëtius a Bolswert (de schrijvers van het meest verspreide proza
in geheel de XVIIe en XVIIIe eeuw) precies in de lijn der ontwikkeling van het genre, waarvan de meeste hier geciteerde prozastukken even precies afwijken. Want, behalve Marnix en Bredero,
wie, onder de groote hier vertegenwoordigde auteurs, schrijft spontaan en als pratend.
De religieus-didactische literatuur wordt over het hoofd gezien,
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de strijdliteratuur eenzijdig aangehaald. Zijn er bij Coster b.v. en
bij Stalpart van der Wielen geen fragmenten te vinden die de hier
geciteerde, in hun genre, evenaren en overtreffen ? En als men geen
schrijver der Renaissance wil voorbijgaan, waarom geen plaats verleenen aan Michiel de Swaen b.v., die toch ook, over literaire onderwerpen, voortreffelijk proza heeft?
Dankbaar en met groote waardeering aanvaarden we dezen bundel: een geschenk zooals slechts Dr. Overdiep er ons kan aanbieden.
Graag zagen wij er een anderen naast gesteld : Onze Contra-Reformatie in proza. De literaire geschiedenis van het proza zou er een
grooten stap mee vooruit gaan ; in de juiste waardeering van auteurs
en werken werd weer evenwicht gebracht.
Em. Janssen.
Albert HELMAN, Het Vergeten Gezicht. --- Nygh & van Ditmar,
Rotterdam, 1939, 322 blz.
Aan Helman kan men altijd merken dat in hem een groot schrijver aanwezig is : een groot schrijver die, in den doler zonder land en
vastheid, dreigt onder te gaan.
Twee jaar bracht hij in Mexiko door. In dezen exotischen roman
schildert hij het mysterieuze land, vol grootheid en symboliek,
avontuur en gevaar. Hij verhaalt van den Spaanschen zeeman Rufino
Lépez., die, moe van varen, afreist naar het Mexikaansche binnenland. Daar vindt hij Matilde, de vrouw met « het vergeten gezicht »
(zie blz. 81-83) ; hij vindt er ook den dood. Maar Matilde zet het
leven van zelfvernieuwing voort dat hij beoogde; op zijn beurt
wordt hij voor haar een « vergeten gezicht »; na veel avonturen
bereikt zij de Pacific (de eindeloosheid ).
Ingaan op deze duistere symboliek van gestalten en verwikkelingen heeft geen nut. Ziehier alleen de hoofdgedachte: « Hij (Matil» de, die zich voor Rufino uitgeeft, E. J.), droeg de gedachte van
» de oceanen (de wisselende eeuwigheid, E. J.) in zich, en de oceaan
» droeg hem en doorstroomde hem. Hij dreef verloren in de diepe
» nacht (van wachten en twijfelend herkennen, E. J.) en binnen in
» hem was de nacht donker en mild geborgen. Er kon geen sterven
» zijn, slechts een verglijden in elkanders wezen, zooals een ander
• in hem vergleden was en hijzelf weer verglijden zou in nieuw
• bestaan. Zoo leefden wij elkanders nieuwe levens, een stoorlooze
• keten van over elkaar geprojecteerde existenties, waarbij soms
• vaag een vergeten gezicht doorschemerde, dat weer snel uitgewist
• werd door nieuwe gezichten en schaduwen van nieuwe dagen »
(blz. 196-197).
Pantheïstisch geïnspireerd, is dat alles zoo onwezenlijk, zoo zonder houvast, zoo fantastisch-goedkoop, zoo sensationeel-decadent!
Zulke roman lijkt ons den begaafden, tenslotte idealistischen, auteur
onwaardig.
Em. Janssen.
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Antoon COOLEN, Uit het kleine Rijk. Nygh van Ditmar, Rotterdam, 1939, 278 blz.
Het kleine rijk is het rijk der kinderen; welke volwassene kan er
beter in binnendringen, kan het ons levendiger voor oogen stellen,
dan een gelukkige vader, meteen een kinderlijk artist? Na Prutske
van Streuvels, na Kiki van Claes : met vreugde nemen we dit vaderwerk van Coolen ter hand ; het overtreft, dunkt ons, zijn twee voorgangers.
Coolen's aanteekeningen uit de kinderkamer zijn in drie deelen
ondergebracht : Stijntje (reeds vroeger verschenen), De drie gebroeders, Groei. Samen vormen deze een geheel; overal is de receptieve
waarneming van den vader zoo harmonisch vereenigd met het goede
hart van den verteller en de creatieve vaardigheid van den kunstenaar, dat we gemakkelijk de « prettige brieven » begrijpen die
Coolen ontvangen heeft : « ik herkende alles als van mijn kind »
(blz. 5). Het kind, het telkens vernieuwde wonder onder de menschen, het staat hier voor ons als de verrassende openbaring van
wat in het diepste van ons nog leeft: van het vredigste geluk. Kind
zijn met kinderen, gelukkige vader zijn omdat men van zijn kinderen houdt: moge Antoon Coolen dit alom bekende en om zijn eenvoud verworpen levensgeheim aan veel hunkerende lezers nog eens
laten aanvoelen! Em. Janssen.
Ina :BOUDIER-BAKKER, Uren met Andersen. — Hollandia Drukkerij, Baarn, 1940, 191 blz., ing. Fl. 2, geb. Fl. 2,50.
Niemand beter dan I. Boudier-Bakker was in staat om, in de
bekende reeks, den goedwilligen lezer prettige en leerrijke uren met
Andersen te leeren doorbrengen. Zij schreef een onderhoudende
Inleiding; zij liet het tooneelwerk achterwege, koos enkele fragmenten uit het proza, gunde aan de sprookjes meer dan de helft
van de haar toegemeten ruimte. Al de Nederlandsche teksten zijn
van haar hand : vertalingen uit de door Andersen zelf verzorgde
Duitsche uitgave van zijn werken.
De inleiding heeft iets onvast : zij houdt het midden tusschen een
biographisch relaas en een literair-psychologische studie. Liever
hadden we een zakelijke biographie vooraan gevonden; daarna een
ware studie, welke meteen de keuze der stukken beter had toegelicht. Doch ook zoo houden we van dit boek, dat overigens in alle
handen mag gegeven worden. Em. Janssen
Dr. Otto LOEHMANN, Die Sage von Gawain und dem Griinen Ritter. — Ost-Europa Verlag, Ko5nigsberg, 100 blz., RM. 3,80.
Deze degelijke studie heeft tot doel te bewijzen dat het middelengelsch gedicht « Sir Gawain and the Green Knight » onafhankelijk
is van de Fransche traditie. Heel deze legendarische stof is verbonden met een Keltische overlevering op het eiland, welke dan onmiddellijk overging in de Engelsche literatuur, en daar een nieuwen

vorm kreeg.
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Keltissche feeënverhalen, vooral lersche voorstellingen van een
beter hiernamaals zijn de elementen waaruit dit Artusdicht groeide.
Met de hulp van een strenge historisch-philologische methode schetst
de schrijver een zeer duidelijk beeld van de ontwikkeling van de
stof, vanaf de oud-Ierssche heldensage tot het middel-Engelsch
dichtwerk en haar omwerking in de hedendaagsche literatuur. Ook
tegenspraken en onvolmaaktheden die tot nog toe onverklaarbaar
leken worden verstaanbaar gemaakt in het perspectief van de historissche ontwikkeling. Geheel nieuw is het aanhalen van vergelijkingen met nieuce-Iersche sagen en vertellingen, die soms een verrassend
paraiellisme vertoonen met Engelsche en Romaansche Artus-dichtwerken. Het boek is dan ook van speciale beteekenis voor romanisten, fabulisten en mythologen.

S.
Gabor VASZARY, Drie naar Amerika (Harman Egymas Ellen). Vertaald door I. Velsen. -- Die Poorte, Oude God-Antwerpen, 1940,
318 blz.
Wij bespraken reeds Twee naar Parijs van denzelfden schrijver
(Streven VI, blz. 322). Wat we van het eerste boek zegden, is ook op
het tweede toepasselijk : « het is geestig, geestig in de goede beteekennis van dat woord ». Weer treft ons « die bevallige studentikooze
geestigheid : een deugnietachtig 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 ».
Dit boek heeft slechts één groot nadeel : het is liet tweede van
zijn soort, en dat bij denzelfden schrijver. Deze moest zich wel herhalen, en, om den schijn er van te vermijden, moest hij wel overdrijven : het genre zelf is te beperkt voor iets anders.
Em. J anssen.

Varia
H. HARTMANN, Das Farbfotobuch vom Kind. — Breitkopf &
tel, Leipzig, 1939, 72 blz., 36 afbeeldingen, RM. 6,50.
De laatste drie jaren zijn er heel wat boeken verschenen over
kleurfotografie om aan amateurs de techniek van die nieuwe kunst,
door woord en beeld, te leeren kennen.
Onlangs hebben de uitgevers Breitkopf & Mrtel afgezien van
die methode en eene reeks kleurfotoboeken uitgegeven naar een
andere opvatting; in die werken geldt liet niet meer de techniek te
laten uitkomen en de gegevens uiteen te zetten voor het lukken van
die fotos, maar wel de resultaten van diezelfde kleurfotografie te
gebruiken en aan te passen aan onderwerpen die voor hun eigen
worden behandeld.
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In die nieuwe reeks krijgen we als laatst verschenen werk: « Das
Farbfotobuch vom Kind »! Een lief onderwerp op oorspronkelijke
wijze en in aantrekkelijken vorm voorgesteld!
Het boek geeft een studie van de kinderjaren en van al het merkwaardige dat in die jaren gebeurt; het is een herleven van al hetgeen
ons zoo dikwijls minder bewust getroffen heeft tijdens de periode
van onze kindschheid ; momenten van droefheid en uurtjes van plezier, kommernissen en onbezorgdheid, liefdestreelingen en haatsuitdrukkingen... worden in een dichterlijken tekst bestudeerd en op
natuurlijke wijze weergegeven in de gezichtjes, zooals de moderne
kleurfotos ze alleen, zonder retouche, kan uitdrukken. Die fotos,
tusschen honderden uitgekozen, zijn op merkwaardige wijze aan den
tekst aangepast en luisteren het op als een levendige en natuurlijke
herinnering aan vroeger.
Daarom zal het boek, niet alleen voor vader of voor moeder, maar
voor al wie belang stelt in kinderen, een werkje zijn vol leerzame
lezing en aangename herinneringen.
J. De J.
Gaston VANNES, Vocabulaire du Néerlandais de Base. De Sikkel,
Antwerpen, 1939, 393 blz., gen. Fr. 35, geb. Fr. 45.
Onder basis-Nederlandsch verstaat men de meest voorkomende
woorden en uitdrukkingen in het gesproken 'Nederlandsch. Nu
komen deze alle niet even vaak voor ; een vocabularium van het
basis-Nederlandsch dient dan ook de relatieve frequentie van elk
woord en uitdrukking aan te geven.
Dit woordenboek bevat ongeveer 3000 woorden, telkens met een
bepaalde frequentie, alle zoo getrouw mogelijk vertaald in het
Fransch. Daarbij werden acht Annexes (met beperkt-praktische
doeleinden) gevoegd, en een zeer bruikbaar Fransch-Nederlandsch
lexikon. Aan wie het Fransch machtig is, doet de Heer Vannes een
uiterst degelijk hulpmiddel aan de hand tot de studie van het Nederlandsch. Zijn woordenboek' bevat 95 % van de woorden uit een gewonen tekst, en wie zich, zonder voldoende taalgevoel, in het Nederlalndsch moet uitdrukken, wordt op een even vernuftige als veilige
wijze geholpen.
Wij bevelen dit werk bij al de belanghebbenden ten zeerste aan.
Doch waarom schreef de Heer Closset zijn inleiding in een andere
spelling ? De hopelooze verwarring in de schrijfwijze moet de studeerenden toch onthouden blijven !
Em. Janssen.
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