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ECHTE EN ONECHTE MYSTIEK
door J. MARECHAL S. J.

II
GODDELIJKE MYSTIEK

De goddelijke mystiek heeft God en het goddelijke als voorwerp, hetzelfde voorwerp als de godsdienst in het algemeen.
Ongeloovige schrijvers maken « mystiek » wel eens synoniem
van « godsdienstig », met een pejoratieve schakeering dan.
Vaker blijft het woord aan een zeldzaam aspect of aan een uitzonderlijken vorm van den godsdienst voorbehouden, aan een
intense devotie bij voorbeeld, boven de middelmaat uit.
Gelijk de godsdienst, kan de mystiek natuurlijk of boventuurlijk zijn.
1 NATUURLIJKE MYSTIEK

De mystiek van Plotinos (204-269) geeft, in het Westen, het
klassieke type aan van de natuurlijke mystiek. Strikt genomen
is zij een wijsgeerige mystiek : niet alleen voltooit zij de wijsbegeerte van buiten uit ; zij is ook haar levenssap en uiteindelijke bloei. Zes eeuwen voor Plotinos zou de stichter zelf der
Academie, naar de voorstelling althans van Eerw. Pater Festugière 0. P. (Contjemplation et vie contemplative selon Platon,
Paris, 1937) , zulke volstrekte primauteit der mystieke aanschou
wing ingezien hebben en erkend ; welk inzicht bij zijn onmiddellijke erfgenamen verloren zou zijn gegaan.
Dit is tenminste zeker : de authentisch Platonische metaphysica, evenzeer als die van Plotinos en Proclus, plaatst de mystiek
in den grootsch•en cyclus der scheppende emanatie, wanneer
deze, uitstraling van een Goed zonder maat, door alle trappen
van het wezen afdaalt tot aan de grenzen van het niet-wezen,
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en in elk geschapen wezen een terugkeerende beweging doet
ontstaan naar de gemeenschappelijke bron : het Goed. In het
platonisme gelijk in het neoplatonisme klimmen de wezens
langs den weg van het verstand naar hun beginsel op, en, wordt
het verstandelijk gedeelte van dezen terugtocht ooit besloten,
noodzakelijk geschiedt het door een mystieke phase. Maar
wordt het ooit besloten ? Volgens Plotinos kan de drang van
liefde, waarmede het verstand naar zijn oorsprong opstreeft
zijn doel werkelijk bereiken ; zoo alleen komt de geheele wijsbegeerte tereeht. Door een lange ascese en zuivering, door een
tegelijk verstandelijke en zedelijke katharsis, maakt de ware
wijsgeer zich los van alle verscheidenheid, alle « verschil », van
de dualiteit zelfs in het zelfbewustzijn besloten, - en heeft hij
zoo de oorspronkelijke en ongerepte eenheid van het eigen wezen
gerealiseerd, dan ziet hij voor zich niets meer dan het volstrekte
Goed : den « Vader » tot wien een alle hindernissen overwinnende liefde hem terugleidt ; in de extase « raakt hij iaan God »,
« ziet hij God ».
Elders heb ik uiteengezet hoe de Enneaden, met hun stoute
oplossing van het probleem der mystiek, toch dubbeizinnig en
onbepaald blijven (Etudes sur la psychologie des mystiques.
Tome II, Bruxelles et Paris 1937. Essai VII : Le « seul a sevl »
avec Dieu dans l'extase, d'après Plotin, blz. 51-87) . Twee, zelfs
drie, verklaringen blijven mogelijk. Maar welke men ook kieze,
het toppunt van de wijsgeerige beschouwing - volgens Plotinos
het allerhoogste toppunt der mensehelijke bedrijvigheid rijst, meent hij, tot in het licht der eeuwige Schoonheid. Men
kent niet moer op afstand, men bemint niet meer een afwezige:
de volmaakte mystieke daad is een onmiddellijk ontmoeten van
God, een inleven (Erlebnis) van het goddelijke.
De mystiek van de Enneaclen, beweerde men soms, zou voor
Plotinos niets anders dekken dan een dialektiek van begrippen, ;een speculatieve deductie. Tegen zulke minimiseerende
exegese getuigen de teksten 'al te duidelijk ; zij miskent het
historisch perspectief ook, waarin het neoplatonisme zijn plaats
vindt. Schitterender en scherper toch trekt het de lijn door van
een platonisch eclectisme, dat, twee of drie eeuwen vroeger
reeds, ongetwijfeld de mystieke waarneming van het goddelijke
beoogde. In volgend verhaal bij voorbeeld plaatst de H. Justinus (midden der 2e eeuw) de mystieke strekking onder de « pia-
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tonici » van zijn tijd in een helder licht : « In zienswijze en gedachten geheel verbijsterd, sohrijft hij, richtte ik me tot de
toeumaais hoog gewaardeerde platonici ». In de leersehool van
een hunner, ontdekt hij duizelend een nieuwe wereld. « In mijn
eenvoud, gaat hij voort, hoopte ik aanstonds God te kunnen
zien : dat is toch het doel van de wijsbegeerte van Platoon »
(Dial. cum Tryphone, § 2. M. P. G„, VI, kol. 477) . Maar eens,
op wandel in het verlaten veld, ontmoet de jonge wijsgeer een
eerbiedwaardigen grijsaard, die zijn vermetel vertrouwen beschaamt : men kan zich een doel voorstellen, daarom bereikt
men het nog niet ; om God te zien, volstaat niet de ascetische
inspanning. « Gij, besluit de grijsaard, begin met God te smeeken dat Hij zelf u den toegang opene tot het licht ; niets van
dat alles [het goddelijke] kan gezien noch verstaan worden,
zoo God en zijn Gezaifde het niet laten begrijpen » (Ibid.,
kol. 492).
Gelijk Justinus en de grijsaard, zoeken we naar de mensehelijke en religieuze waarde der wijsgeerige mystiek. In principe
is die waarde onafscheidbaar van de doorgezette zuivering, die,
ook al zou zij de extase niet benaderen, den zin voor het geeste
lijke wakker roe Pt en gevoelig maakt. Beter nog : de plotiniaansche ascese, onvermoeibaar opklimmend naar grooter zuiverheid en blanker licht, teekent de zelf nog opgaande lijn van
een bergkruin, waarheen al de natuurlijke verzuchtingen zich
richten van den mensch die aan zichzelf wil ontstijgen : trapsgewijze verwezenlijkt zij het ideaal, dat de nederigste toepassingen van het woord « mystiek » in zich reeds besloten.
Maar de onmiddellijke vereeniging met God, de opperste
sunousia die de Enneaden beschrijven : is zij een droom ? een
experiment ? Hoe dicht kan de mensch, met eigen krachten,
bij God genaken ? Een aanschouwen van Gods Wezenheid in
zichzelf kan alleen door een bovennatuurlijk ingrijpen geschieden ; alleen door een bovennatuurlijke genade, die we hier niet
onderstellen. Een onmiddellijk waarnemen van den Schepper
als zoodanig, bij het ontspringen zelf aan Hem van het schepsel,
stelt men zich, buiten een pantheïstisch emanatie-systeem, wel
moeilijk voor. En wat een inzicht betreft in onze eigen wezenheid, ontologisch van den Schepper afhankelijk : middelljk
slechts (« in effectu creato ») zouden wij er God door aanschouwen, - en dat voorrecht, hoezeer ook mogelijk op zichzelf, blijft
-
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het voorrecht derzuivere geestenop onze ziel, die zelfstandig
met het Iichaam is vereenigd.
.A:ls intieme waarneming (<< Erlebnis ») lijkthet toppunt der
plotiniaansche mystiek dus te bestaan : ofweI in het bijna geheel verzwinden, voor den geest, van zijn verscheiden inhoud,
waarbij meteenhet klare zelfbewustzijn wordt opgeheven ; ofweI in een tijdelijke bewusteloosheid, Vereenvoudiging of beWllsteloosheid,bij dezen toestand staat nochtans, in het onderbewuste, degeheele virtualiteit die de voorbereidende ascese
bijeenbraeht, gepolariseerd engespannen. Niets daarvan is
verloren ; het gloeit en trilt bij het naderen der extase ;' misschien zelfs Iaat de crisis der extase zijn affeetieve ontvlambaarheid gesterkt achter, De religieuze waarde der natuurIijke
extase hangt dus met de religieuze waarde der voorbereidende
ascese heel nauw samen.
Twee klippen, men ziet het, bedreigen de natuurlijke mystiek:
het quietisme, en wat 'men het «mediumnisme» kon noemen.
Het quietisme vooreerst. Door een toenemende concentratie
kan de .geest zich vereenvoudigen ; maar ook door het toeneMende « luchtledige ». Dit laatste, de kwaai van velerhand
vaIsch mysticisme, vloeit soms nit een te eng en te negatief gehouden ascese voort; vaker wijst het op een ontoereikende zedelijke ascese, Dan wordt de verarming van bewustzijn door een
veIrijkt en als gedrild onderbewustzijn niet goed gemaakt ; met
steeds minder zelfcontrole, valt de ziel aanduistere driften ten
prooi.
Het e mediumnisme s daarna, Een beter woord vinden we
niet, en daaronderverstaan we Ide vreemde, paranormale geschiktheden of vermogens, in ieder mensch waarschijnlijkmin
of moor latent aanwezig, Ons pragmatisch georienteerd gewoon
gemoedsleven houdt ze misschien, van de kinderjaren af, diep
verdoken ; te zwak in alle geval om zieh in normale omstandigheden te laten gelden, willen ze bij elke « psychologlsche
dissoeiatie» opstijgen naar de oppervlakte. In uitzonderlijke
versehijnselen neemt men ze dan waar (zelfs bij de christelijke
mystieken soortgelijk aanwezig) : physieke benauwdheid (cfr.
de psycho-physiologische uitingen van de extase) ; verdubbeling
van depersoonlijkheid (efr. de bezetenen) ; verbomotorisch of
graphomotorisch automatisme (efr. het automatisehe geschrift,
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de glossolalie) ; helderziendheid of luciditeit (cfr. het lezen der
gedachten, de telepathie) ; auditieve of visueele hallucinatie
(cfr. de inwendige woorden en de vizioenen) ; - misschien ook,
maar 'minder vaak, in de levitatie, de telekinesie en andere wonderbare feiten, die, hoewel voorkomend in tal van verhalen,
historisch altijd heel moeilijk worden bewezen.
In de verschillende systemen nu der natuurlijke mystiek, in
het Hindoesch Yogisme bij voorbeeld, of zelfs in het neoplatonisme, brengt de concentratie van den geest, in haar laatste
stadia, bijna fataal een « phychologische dissociatie » teweeg,
waarvan de verschillende toestanden als vanzelf tot Para- of
supranormale verschijnselen aanleiding geven. Welke is de religieuze beteekenis van deze laatste ? Volgens de meest gezaghebbende meesters, hooren zij niet bij het wezen van het
mystieke leven ; voornamelijk als ze om zichzelf worden gezocht, kunnen ze zelfs hinderlijk zijn. Zoo mogen ze, zeggen de
Yoga-sûtra, alleen voorloopig worden nagestreefd : de volkomen bevrijding van den geest staan ze in den weg. Waar dit
rjjze wantrouwen verzwakt, zien we in de geschiedenis de
theürgie en de magie dreigend opduiken. Niet alleen loopt men
gevaar de hoogere bedoeling van het mystieke leven te vergeten;
men kan 'het ook besmetten met overtuigingen en praktijken die
zijn vernietiging in zich dragen. Vroeger bestond er zelfs gevaar
(is het wel geheel verdwenen?) als zou men, in de plaats van
den waren God, op een bijgeloovige wijze overgangswezens
vereeren : geesten van aflijvigen, genieën of daemonen, wier
tusschenkomst onthutsende, nog onverklaarde feiten ineens
duidelijk zou maken.
Niettegenstaande alles kan een zuiver natuurlijke mystiek,
hoezeer aan ernstige afwijkingen ook blootgesteld, toch (lijkt
het) God en het goddelijke onrechtstreeks laten waarnemen,
veel meer dan de gewone godsvrucht dat vermag.
2 BOVENNATUURLIJKE MYSTIEK

Over den drempel van de bovennatuurlijke mystiek getreden,
staan we in het heiligdom waar God zijn voorliefde toont. Het
onmiddellijk waarnemen van God is er geen eindeloos verre
grens meer, maar een bereikbaar doel; want de bovennatuurlijke genade, van Godswege niets dan gave, stelt nu, binnen het
bereik der mensc'heljke vermogens, het transcendeerende voor-
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werp van het mystieke streven. Hoeft hier bijgevoegd dat de
bovennatuurlijke genade, . in de bestaande heilseconornie, alleen
de genade van Christus kan zijn ; dat dus de bovennatuurljke
mystiek essentiëel christelijk is, ook al zouden haar bevoordeeligden, te goeder trouw, van de zichtbare kerk van Christus
geen deel uitmaken?
Onze lezers kennen voldoende de voornaamste christelijke
leerstellingen over de genade. De bovennatuurljke orde, die der
genade, (zij weten het) omvat alles waarmede de bovennatuurlijke bestemming verwezenlijkt wordt, waarmede men hierbeneden reeds voorbereidt - en bekomt na den dood - de
intieme en glorievolle vereeniging met God, die de theologen
« vislo beatifica » noemen. Zij weten ook dat de heiligmakende
genade niet a1len recht geeft op de hoogste zaligheid : bij voorbaat reeds en op een geheimzinnige wijze laat zij ons deel nemen
aan het leven -zelf der Heilige Drievuidigheid ; welke deelname,
in de « visio beatifica », voorgoed en volkomen zal ontluiken.
Volgt daaruit niet dat men het geheele leven der genade
« mystiek » zou noemen ? Occasioneel vindt men, in kerkelijke
gebeden en in hoinilieën van Kerkvaders, het woord zoo aangewend. Daartegen bestaat geen bezwaar ; want alles wat hoort
bij de bovennatuurlijke orde bergt in zich afgronden van mysterie en ent zich in ons op een radikale geschiktheid, die tot
de wetten der natuurlijke rede niet wordt teruggebracht. Wat
eischt men méér?
In de - geheel mystieke - sfeer van het bovennatuurlijke
nochtans, heeft de « mystiek » (neem haar meest beperkte
beteekenis nu) een eigen veld gevonden, waarvan de grenslijn,
ten overstaan van het gewone christelijke leven, moeilijk scherp
wordt getrokken. Een geest van gebed die zich nooit verloochent, een habitueel intense beoefening van de deugd, een
merkelijk verhoogde geestelijke potentiaal zoodat de theologen
er de zeven « gaven van den Heiligen Geest » in ontdekken:
betreedt de vurige christen daarmede de « mystieke » zone niet
reeds? Of moet men het oogenblik afwachten waarop, naar wijze
of inhoud, de zielsverrichtingen qualitatief anders worden,
waarop iets geheel nieuws en heterogeens zich voordoet ; om
dan slechts van « mystieke toestanden » te sprekén ? Moet men
wachten bij voorbeeld naar den overgang der ingetogenheid tot
algeheele rust, naar de extatische suspensie der vermogens, naar
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de intuitie van onstoffeljke wezens, naar de waarneming van
goddelijke tegenwoordigheid en werkzaamheid ? Wie de bovennatuurlijke mystiek beperkte tot de intenser geschonken goddelijke gaven, dezelfde die, met de heiligmakende genade, elke
ziel worden ingestort : hij zou sommige der meest kenmerkende
verschijnselen bij het gebed der groote contemplatieven buiten
en boven de mystiek plaatsen, ze dus ignoreeren. Van den
anderen kant, wie de mystiek liet beginnen waar het buitengewone, zelfs het mirakuleuze, begint : hij zou een geheele
gamma miskennen van meer nederige psychologische thestanden, die specifiek met de doodgewone religieuse uitingen wei
niet geweldig contrasteeren ; - doch samengevoegd tot één tendentie brengen zij een beweegkracht aan het licht, zooals de
goede wil, door een gewone genade geholpen, er geene kan
ontwikkelen.
Volgens de gezamenlijke mystieke documenten, zou men
liever de twee standpunten in één perspectief samenvoegen.
Eenerzijds zou men een onafgebroken opgang aanvaarden
van het gewone christelijke leven tot de lagere mystieke
toestanden, waarbij God geleidelijk meer het initiatief zou
nemen anderzijds zou men die stijgende lijn dóörtrekken,
over hoogvlakten waar onze gewone psychologie niets van
afweet. tot een het toppunt dat de H. Augustinus en de H.
Thomas als mogelijk erkennen : de intuïtie van God in de
vervoering. De mystiek van Ruusbroec stijgt zoo hoog ; maar
eindeloos hoog daarboven hangt nog de «visie beatifica» van
het andere leven.
;

Bij deze noodzakelijk sunimaire aanteekeningen willen we
nog twee of drie bemerkingen voegen.
10) De goddelijke mystiek lijkt met de beschouwing zoo
nauw verbonden, dat de mystieke toestanden ook «toestanden
van gebed» genoemd worden, de mystieke genaden «gebedsgenaden » . Is deze correlatie adaequaat, en bestaat er
tegenstrijdigheid tusschen het mystieke en het actieve
leven ? Boven elke andere geestelijke werkzaamheid, leent zich
het gebed tot Gods bijzondere mededeeling ; maar het beperkt
zioh bij de speculatie niet : liefde zoowel als kennis krijgt zijn
deel, en van liefde komt trouwe dienstbaarheid. Daarbij, indien
de mysticus, bij voorrecht, volkomener de goddeljke genade

8ECHTE EN ONEHTE MYSTIEK

ondergaat - «patiens divina» - • ; waarom zou de goddelijke
greep zich soms niet duidelijker in de apostolische levenswijze
openbaren dan in het gebed? De mystiek is heel verscheiden.
Nochtans staat, op de bovenste trappen van het mystiek leven,
de eigenlijke beschouwing, het aankleven namelijk van God
door kennis en liefde, noodzakelijk vooraan : zij is de mystleke
daad bij uitmuntendheid, en de apostolisehe arbeid, heelemaal
niet gehinderd, wordt inniger dan ooit bezield, vruchtbaarder
gezegend. In het hoogste stadium eindelijk, dat de theologen
«transformeerende vereeniging» of «geestelijke bruiloft» noemen (en sommige psychologen «theopathische toestand») , zijn
beschouwing en actie geheel en blijvend één geworden : in
Gods straling is de werkzaamheid van den mensch verplaatst;
de goddelijke gave verovert en verandert de geheele ziel. Viiiden we wel een schooner voorbeeld hiervan, dan den H. Fran-,
ciscus van Assisi ?
,

2°) Gewoonlijk past God bij de geschapen natuur zijn almachtig inwerken aan. In het geestelijke vraagt en eerbiedigt Hij de
vrije riiedewerking van zijn schepsel, - en een concreet mystiek
leven zal, individueel béschouwd, de bovennatuurlijke genade
voorstellen die samenwerkt met zuiver menschelijke factoren
- lichamelijke, psychologische, geestelijke - ; met deze sehakeering dat hun oorspronkelijk samenstel en de verworven
gewoonten in een nieuw evenwicht dienen op te gaan. Meestal
is deze adaptatie niet volmaakt van het begin af ; de ontwikkeling van 'het geestelijk leven, door de mystieke gaven benvloed, gelijkt dan op den groei van een organisme, deel voor
deel, met gevarieerd rhythme en plotselinge stooten.
Een ontwikkeling nu, niet uitsluitend van het goddelijk inwerken afhankelijk, brengt gevaren mee. De onstandvastigheid
van den mensch is het voornaamste wel ; maar ook de physieke en psychologische krachten, tot een uitzonderlijke spanning opgedreven, kunnen weerstanden teweegbrengen en onverwachte terugsuiagen. In deze natuurlijke, min of meer abnorale, terugslagen op een hoogere genade, moet men waarschijnlijk de onmiddellijke verklaring zoeken van vele bevreemdende
beproevingen der contemplatieven. Waarschijnlijk ontspringen
daaraan ook veel duistere en dubbeizinnige verschijnselen, die
wij hooger «paranormaal» noemden en die hier «paramystiek»
m
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mogen heeten : extatische bezwijming, catalepsie en velerlei
automatisme, visioenen der (begoochelde ?) zinnen of verbeelding, telepathie, lezen van gedachten, wonderen op kleine
schaal, enz. Op zichzelf heeft al dat wonderbare geen religieuze
waarde ; geheel afwezig bij groote contemplatieven, komt het
bij anderen zeer ongelijk voor. Bij den aanvang der mystieke
toestanden kan het opspringen ; dikwijls omgeeft het de valsche
mystieken met een vreemde schittering.
De onderlinge gelijkenis der paramystieke verschijnselen
in de bovennatuurlijke en in de natuurlijke mystiek verwon
dan ook niemand : in beide gevallen gaan ze samen met-der
een similair orrvormen van het psychisch evenwicht ; op hetzelfde mecanisme, aan dezelfde wetten onderworpen, werkt
hiér de goddelijke genade, dââr de menschelijke inspanning in.
Evenmin is het verwonderlijk dat verscheidene van die verschijnselen ook in de klinieken voor psychiatrie worden waargenomen. Men moge dan van eei «pathologie» in den mystieken groei gewagen : ten hoogste zou dat op een voorbijgaande, betrekkelijk goedaardige stoornis wijzen, die voor
losgeld dient bij een oneindig meer waardevollen geestelijken
opgang. In feite nochtans kan men het gemiddelde der klinische
gevallen met het gemiddelde der mystieke gevallen, omwille
van den contekst, niet vergelijken ; beter gezegd misschien:
een syfll ptoom is al of niet pathologisch, volgens het algemeene
gebeuren waarin het zijn plaats vindt. Moet men bij voorbeeld,
uit het feit dat er een hysterische blindheid en een hysterische doofheid bestaat, besluiten dat elke suspensie der zintuigen in de extase ziekelijk zou zijn ? Kan ze niet heel normaal voortkomen uit een verplaatste aandacht, sterk op iets
gevestigd ? Zoo dachten de H. Thomas en andere grootmeesters in de theologie, die in de psycho-physiologische uitingen
der extase den zuiver natuurlijkcn terugstoot zagen van de
ziel in God versionden. Weten we daarbij of deze suspensie
het organisme niet beveiligt tegen een moeilijk te verdragen
emotieve deining ?
De vizioenen en de inwendige woorden plaatsen den contemplatief voor een bijzonder delikate vraag. Zij konden to-Ch
(hallucinatorisch of niet, in de terminologie der psychologen)
. van God komen en van de goede engelen ; dikwijls zelfs maken
hun inhoud en hun vruchten zuikdanigen oorsprong waarschijn:

.
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lijk. Van den anderen kant waren zij altijd, voor wie aan een
gemakkelijke neiging onbesuisd toegaf, een bron van zelfbedrog. Leiders met een uitzonderlijk gezag, de H. Joannes
van het Kruis bij voorbeeld, willen dan ook dat men er zich
systematisch van zou afkeeren : komen ze van God (volgens
hen, in eerder zeldzame gevallen) , dan zullen ze hun providentieel doel toch bereiken. Op het eerste zicht verbaast ons dat
zoo ver gedreven wantrouwen van den «Doctor mysticus». Men
zou het voor overdreven houden, indien andere heiligen, in de
ieiding der zielen ervaren en zelf met een eminent gebed
begiftigd - een H. Ignatius van Loyola, een H. Alfonsus van
Liguori - zich niet even streng hadden getoond.
Volgend getuigenis van een nederi g en ongeletterd hulpbroeder, tegelijk een groot mysticus, weerspiegelt meteen de
ontvangen leiding en de persoonlijke ervaring : « Deze buitengewone dingen, schrijft over zichzelf de H. Alfonsus Rodriguez,
lijken hem gevaarlijk voor de nederigheid en nutteloos bij het
beoefenen der deugd. Men moet ze vreezen en zooveel mogelijk
vluchten » (Obras espirituales, le deel, in het Fransch vertaald
onder den titel : Vie admirable de S. Alphonse Rodriguez,
Parijs 1890, blz. 209) . « ...Om veilig te zijn, verkiest deze persoon [de heilige zelf] te vreezen in de vertroostingen, de bezoeken, de geestelijke genietingen, de vizioenen, de openbaringen, de mirakels en de profetieën : in niets van dat alles bestaat
de heiligheid. Want het zeifbedrog, dat in de vertroostingen
en andere goddelijke gunsten kan verscholen liggen, wordt
niet altijd gemakkelijk ontdekt ; en misschien is, hetgeen men
voor heilig houdt, het heelemaal niet... Indien ik niet met
vrees en omzichtigheid handel, zal ik niet kunnen onderscheiden van wie die dingen voortkomen ; ik zal bedrogen worden
door den duivel » (o.c., blz. 242).
De uiterste behoedzaamheid van de meesters in het gebed
tegenover de vizioenen en openbaringen (meer nog tegenover
de andere pramystieke verschijnselen) wijst op hun bezorgdheid om, ongeschonden en onvermengd, de soliede werkelijkheid te bewaren die aan het mystieke leven al haar waarde
verleent : de steeds inniger vereeniging met God.
30)

Een derde bemerking nog. Bij de lezing van de groote
werken der christelijke mystiek hebben zelfs ongeloovigen
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hun bewondering niet kunnen weerhouden : zoo heerlijk gianst,
op elke bladzijde, de heidhaftige oprechtheid waarmede een
nederige en sterke liefde Gods aanbod tracht te vergelden,
teer als een bloemengeur en schroeiend als een vlam. Maar
hoezeer men het sublieme ook bewondere, men mag niet ver
geten dat de mysticus een raensch blijft, voor wie de boeien
dezer aarde niet zijn geslaakt, en dat zijn ontegensprekelijk
hoogstaand zedelijk peil hem verstandelijk of artistiek niet
noodzakelijk even hoog plaatst. Met al hun sympathie, komen
profane lezers van mystieke werken wel eens bedrogen uit
bedrogen in hun natuurlijke nieuwsgierigheid, die nieuwe vergezichten verwachtte op het geheimzinnige hiernamaals ; aesthetisch ontgoocheld bij de onhandige aarzeling, de duisterheid, de schijnbare bekrompenheid zelfs, het provincialisme
(zou men durven zeggen) , of alleen de banale uitdrukking
waarmede de mysticus den transcendeerenden inhoud van zijn
waarnemingen tracht in te kleeden. Hoe kan men bij voorbeeld
de schamele «rijmreken» genieten, waarin een heel bewonderenswaardige contemplatieve der XVJTe eeuw de tot haar gesproken goddelijke woorden heeft willen vastleggen ? Stichten
doet de vrome schrijver altijd ; maar hij bekoort en onderwijst
niet steeds gelijk men het zou wenschen. Hoe kon het ook
anders : niet alleen omdat het provid.ent'ieele doel der hooge
beschouwing niet is de duistere punten van het gewone geloof
te doorlichten, niet alleen omdat weinig menschen literair
begaafd zijn als een H. Teresia ; maar vooral omdat de extaticus, die « het geheim van den Koning » bekend moet maken,
zich verstomd voelt bij de totale wanverhouding tusschen het
overheerlijke licht dat hij zien mocht en de schameie menschenspraak. Ware hij een H. Teresia : nog « stamelt hij het
onzegbare »; nog bekent hij zijn onmacht om met woorden
weer te geven wat geen woorden bevatten. Wat meer is, zelf
kan hij zich, met verscheidenheid van begrippen, niet voorstellen wat hij gezien en a
ger akt heeft met de fijne punt van
den geest : binnen in den mensch aan wien God zich openbaart, begint het fatale, verkleinende omzetten reeds van Gods
mededeeling in menschelijk vertellen.
Wanneer de H. Thomas de vervoering van den H. Paulus
behandelt (II Cor., 12) -- een onmiddellijk aanschouwen,
meent hij van de d
god elijke wezenheid : de hoogste mystieke
,
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gunst dus die men denken kan - : zonder aarzelen legt hij
nadruk op de fatale degradatie van die transcendeerende gave,
binnen het bereik der zielsvermogens gesteld. Te technisch
lijkt ons zijn tekst om aangehaald te worden (Dc Veritate,
qu. XIII, art. 3, ad 4) ; ziehier dan zijn inhoud.
Tussehen het aanschouwen van de wezenheid van het Woord,
en de duidelijke herinnering er van waardoor men getuigen
zal, moet een tweevoudige omzetting plaatsgrijpen. De eerste
vervangt den éénen, eenvoudigen inhoud der aanschouwing door
een groepeering van virtueele voorstellingen, door fragraen
en analogische species. Deze species hadden in het-ternd
aanschouwen zelf geen deel : ze zijn hetgeen er van achterblijft, om zoo te zeggen zijn sporen (« quasi quaedam reliquiae ») in het verstand. Als virtueele voorstellingen anderzijds kunnen ze nog niet in het actueele bewustzijn worden
opgenomen. Voor den « actus secundus » is een tweede omzetting noodig, die hun inhoud overbrengt in onzen innerlij.ken
tijdsduur : daartoe dienen ze belichaamd (mag men zeggen)
in concrete beeiden, bij voorbaat in verbeelding en geheugen
aanwezig; dan pas verrijken ze het klare bewustzijn en kunnen
ze gevat worden met woorden.
Een soortgelijke elaboratie dus, waarin veel menschelijke
bestanddeelen zijn doorgedrongen en deze door een bijzondere
Voorzienigheid niet altijd werden gewaarborgd, vinden we in
de mystieke geschriften opgeteekend. Maar de religieuze verrijking, voor ieder lezer van goeden wil, kan men niet te hoog
schatten : een grooter waardeeren namelijk van het bovennatuurlijke en een grootere kinderlijke liefde tot God. Wie
daarbij, in dezen tuin, andere vruchten plukken wil dan die
van stichting : hij behoeft een onderscheidingsvermogen dat
niet aan alien gegeven is.
.

BESLUIT
In het eerste deel van dit opstel bundelden we de analogische
verworvenheden van een mysticisme, dat naar de oneindigheid
staat gericht en tastend doorheen de eindige dingen die oneindigheid steeds zoekt; in die oneindigheid liet het tweede deel
ons den oneindigen God herkennen, van de eigenlijke mystiek
het bijzondere voorwerp.
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Als geheel beschouwd, is de mystiek dus een « opgang naar
God », duister en onrechtstreeksch eerst, daarna bewust en
reehtstreeksch. In de mate waarin de genade de natuur vol
wordt zij een stijgend tegemoet treden van God, die-makt,
zich gewaardigt neer te dalen naar de ziel : « Ecce sponsus
venit, exite obviam ei » (Matth. XXV, 6) . Dient het gezegd
dat g cote contemplatieven, Ruusbroeec bij voorbeeld in zijn
Brulocht, dien tekst zoo graag omschreven ?
De platonici hadden reeds bemerkt dat de mystieke opstijging tot God aan hetzelfde « desiderium Dei » ontspruit, die,
als een verborgen veer, geheel onze geestelijke werkzaamheid
stuwt en beweegt. Vóór de begrippen van onze rede, voor de
beslissingen van onzen wil, is God voor ons « het eerst verlangde, primum desideratum » (Contra Lentes, I, 37) , en
de H. Thomas, die het zoo uitdrukt, spreekt Aristoteles na,
die van den eersten Beweger, tegelijk universele Ei ndoorzaak,
getuigde : « Hij beweegt als wat men bemint » (kinei hoos
erômenon, Metaph., XI, 7, 1072 b 3) .
In deze eerste gave, de natuurlijke deelname aan -de eerste
Liefde, bezit ieder mensch de levende kiem van een mystiek.
Misschien dacht Bergson daaraan, toen hij in Les deux sources,
ook bij de schijnbaar meest ongodsdienstige van zijn lezers,
op een geheime saamhoorigheid rekende --- iets als een instinct yen e sympathie met de boodschap der hoogste mystieken.
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DE GESCHIEDENIS EN DE
VERHALENDE LITERATUUR"'
door EM. JANSSEN S. J.
Liever dan het immense onderwerp Geschiedenis en letterkunde (2) in zijn geheel te behandelen, bepaal ik me bij de
geschiedenis en de verhalende literatuur. Laten we in een
eerste gedeelte het terrein even verkennen ; daarna wagen we
een haastige vogelvlucht over de uitgestrekte velden van het
oude epos en van de hedendaagsche romanproductie.
I
Als een verteller het woord neemt : « ik wil u iets vertellen »,
zegt hij dan; of ook : « ik zal u een geschiedenis vertellen ».
Een geschiedenis vertellen : dat woordgebruik kan niet toevallig zijn, en daarvan uitgaande mogen we de geheele verhalende literatuur in de feiten reeds laten wortelen.
Wij vertellen omdat er wat gebeurt. Gebeurde er nooit iets:
wie daeht ooit aan vertellen ? Sprakeloos zouden we bij elkander zitten : als menschen namelijk, die, altijd samen, hun
vereenigde verveling zooveel zwaarder voelen drukken. Omgekeerd moet, hetgeen we vertellen, ook gebeurd zijn ; zelfs bij
een sprookje of fabel fingeeren we zulke werkelijkheid. « Het
is alles werkelijk zoo gebeurd », scjirijft Frederik van Eeden
bij den aanvang van zijn Kleine Johannes: ware het overigens
anders, het verhaal verloor jn vat op ons. Wie toch luistert,
tenzij boosaardig of belanghebbend, naar een patent liegenden
leugenaar?
De geheele vertelkunst worteit in het werkelijk gebeuren;
van elke vertelling is een verloop van feiten het eerste model.
Maar hoe komt het dat ide menschen het verleden altijd weer
(1) Voordracht gehouden op den Kempischen Kunstdag te Turnhout,
den 21 Augustus 1941.
(2) Onder dien titel was de voordracht aangekondigd.
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moeten ophalen ? Halen ze niet nutteloos oude koeien uit de
gracht?
Hoe het komt ? Omdat een gebeurtenis nooit geheel voorb.
is. Ze 'bestaat in haar gevclgen vooreerst, en van de gevolgen
zijn we altijd geneigd op te klimmien tot de oorzaak. Ze bestaat
ook symbolisch, als ik zoo spreken mag : ze draagt een blijvende waarde in zich, die ze, op elk soortgelijk gebeuren, op
de geheele werkelijkheid tenslotte, altijd voort gelden laat.
Al het voorbijgaande openbaart iets van het eeuwige ; in elk
feit, hoe toevallig ook, geeft het onvergankelijke zich bloot.
Waarom moet de mensch het gebeurde altijd weer vertellen?
De 'openbaring er van is niet voltooid ; hij zet haar voort.
Telkens peilt hij de feiten, spiedend naar den glans der eeuwigheid ; telkens gooit hij, viss'cher naar wat blijven zal, zijn angel
in het vlietende water : ditmaal trekt hij den visch misschien
boven.
Voor den oppervlakkig levenden mensch vervloeit het bestaan
op aarde. De dieper levende bouwt aan zijn innerlijk paleis
geheel zijn ervaring en die van veel anderen hoort bij het
materiaal en de meubileering ; veel rijker, duurzamer en meet
onvervreemdbare schatten verwerft hij van wijsheid, vrede,
verbondenheid met God en evenmenech. Met 'den dood pas is
het paleis voltooid ; voorgoed zal hij het dan bewonen.
Waarom moet de mensch 'steeds weer vertellen ? Gelijk de
bedevaarder, heel ver voor zich, den toren ziet van het heiligdom waar hij bidden zal : zoo ziet de peigrim op aarde, in het
vergezicht der vertelling, iets van het wenkende tehuis.
,

We kunnen hier verder op ingaan en deze twee vragen
beantwoorden : wat is de geschiedenis voor ons ? in verhouding daarmede : wat is het literaire verhaal ?
De geschiedenis vooreerst. Zij is het verloop van het men
schelijk bestaan op de wereld. Niet alles daarvan, gelijk het,
uur na uur, en duizenden jaren lang, in milliarden van eenlingen
en honderden volkeren wisselde en keerde; de geschiedenis is
een samenvatting en keuze van feiten en omstandigheden
waar alles virtueel in vervat ligt, alles gesuggereerd.
Naast een uitgebreide kennis van voorvallen en toestanden,
onderstelt zij dan ook een 'alles vereenigende levensbeschouwing.
Vanaf het zuivere materialisme van een Marx, Comte, Tame
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(van een Pirenne zelfs, die alles tot het spel herleidde van
economische belangen) , kan die levensbeschouwing, door alle
stadiën heen (door de cuïtuurphilosophie, door de sociale,
politieke, religieuze, ethische opvattingen van een Spengler,
een Chesterton, een Freysig, een Huizinga, een BeHoc, een
Maritain, een Leclerc, een Berdjajew, een Dawson) opstijgen
tot grootsche visie van een Bossuet, die alom de Voorzienigheid
handelen ziet, tot de tragische aandoening van een Pascal,
die Christus in doodsstrijd aanschouwt tot aan het einde der
eeuwen, -- tot de mystieke vlam van een Augustinus, die de
wording uitbeeldt van de «civitas Dei », den staat van. God...
Altijd ligt, bij een compleet geschiedschrijver, een totaliseerend
systeem ten gronde een mythe (zoo noemt men het thans)
die alles verklaart en zelf geen verklaring behoeft : daaraan
ontleent zijn praestatie haar bekoring en beknelling, en,
meer dan een buitmakende tocht door de velden van het
verleden, wordt de geschiedenis de eerste en de beste van alle
bezinningen, een uitzien naar de bestemming van rnensch en
samenleving, een uitmeten van grootheid en kleinheid, onvergankelijkheid en bederf ; voor den geloovige wordt zij een ontmoeten van Hem die gezegd -heeft : « Ik ben de weg ».
Het mysterie van 'de geschiedenis ! In de studie van het
verleden hebben menschen kunnen verzinken. Zij vergaten het
heden ; met helden en grooten gingen ze om, in een atmosfeer
van adeldom en fierheid. Van het verdoovende gewoel der
bovenwereld bevrijd, wandelden ze, gelijk de held Aeneas eens,
in de Eliseesche velden, en haalden uit het verleden de toekomt
op. Dank zij het verleden. vonden veel hervormers inspiratie
en richting : de lijnen der ontwikkeling door de ervaring vastgelegd, trokken zij tot in de toekomst door, die zij beheerschten
omdat zij het verleden eerst hadden beheerscht. In de overlevering van hun volk hebben menschen van goeden wil den
moed gevonden om er voor te sterven; zij heeft velen geleerd
dat er geen grooter en schooner leven bestaat, dan het geofferde
voor een zaak, die allen aanbelangt. De geschiedenis verbindt
en bezielt, veredelt en verheft de menschen : neder afzonderlijk
en allen samen, en diep achter het mysterie van bestaan en
vrijheid, wisselvalligheid en ongelijkheid van lot, vermoedt men
een doorwerkende voorzienigheid : een onzichtbare zon, van
alles en allen de kleur, ;de vorm en de groei.
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« Men groeit enkel aan de traditie groot », schreef eens de
auteur Fonteyne (3) . Aandachtig beschouwd en consequent
ingeleefd, legt de geschiedenis de onvergankeijkheid vast in
het wereldverloop. Zij is het geweten der menschen, die zij de
werkelijkheid peilen leert, er uit kiezen, het beste volgen.
Tegelijk is zij de scepter dien zij zwaaien over tijd en ruimte,
dood en vergetelheid : erfgenamen van den eeuwigen schat
dien hun voorgangers verwierven, zuilen zij hem, met hun
daden verrijkt, overlaten aan wie na hen komt.
Het mysterie der geschiedenis ! Zij kan onze rust zijn en
liefhebberij, onze toevlucht en bevrediging, onze leerschool
en wiisheid, onze bezinning en vrome bezieling ; het hoofd doet
zij ons hoog houden en de knie bthgen. Wie haar geheel aanvaardt, neemt, bewust en getrouw koninklijk en deernoedig,
deel aan den algemeenen peigrimstocht naar het huis van den
Heer.
Evenals de geschiedenis, op grond van feiten alleen, de
dienten doorschouwt van vrijheid, saamhoorigheid en bestem
evenzoo, met een andere methode, de verhalende litera--rnig:
tuur. Met een omgekeerde methode veeleer : de verteller fingeert de feiten, door den historicus uit de documenten gehaald.
Van het gebeurde gaat de historicus uit : hij biologeert den
sfinks , tot deze zijn geheim bekend maakt ; de verteller daarentegen heeft in zich een onvergankelijke werkelijkheid ontdekt,
die hij in een verloopend gebeuren zuiver weet voor te stellen.
De symboliek van het gebeuren : beiden trachten haar te bereiken ; doorheen het voorbijgaande en toevallige, laten beiden
iets eeuwigs en noodzakelijks schemeren en lichten. De onvergankelijkheid in het vergankelijke : voor beiden stelt zich
hetzelfde probleem ; doch terwijl de eene haar moeizaam verovert, speelt de andere er mee, als met een vogel dien hij vliegen
laat en weer vangt. De eene zoekt en vindt een objectieve
vergankelijkheid ; van een subjectief waargenomene gaat de
andere uit, en deze blijkt dan objectief ook. Zwaar beladen
en niet zonder gevaar beklimt de eene den bergtop, dien de
andere, van uit een vliegtuig, onder zich ziet. De eene zwoegt,
de andere zweeft. Vandaar het encyclopedisch karakter, het
3) Kinderjaren, Antwerpen 1939, blz. 199.
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logge en massale, van een geschiedkundigen arbeid; vandaar
zijn onweerstaanbare overtuigende kracht, want de feiten. spreken ; vandaar anderzijds het fantastisch-willekeurige van veel
verhalen, waaraan men eenvoudig gelooven moet. Dan pas
wordt men in hun verrassende werkelijkheid geheel opgenomen.
Wat is Chet waardevolle verhaal voor ons ? We hebben niets
beters ! Het is een betoovering en een ontvluchting : in een
andere wereld treden we binnen, met het genot van een veel
dieper geluk. Daar zien we, door de oppervlakte heen, het wezen
der dingen : zoo zijn ze altijd, of ze zijn zichzelf :niet meer.
Het verhaal is een .spel en een ernst : spelende leeren we ,hetgeen we, ;geheel ernstig, nooit hadden :begrepen. Het is een
gave en een verlokking : de zaiigende droomwereld doet ons
hunkeren naar meer zaligheid. Het is een bedrog en een openbaring : de dieren hebben toch nooit gesproken ; maar wat in
dien tijd zou geschied zijn, legt ons den huidigen tijd verbazend
goed bloot. Lijnrecht staat het tegenover een dorre didactiek,
en het is het eerste der didactische vormen. Wat men eens
heeft hooren vertellen, vergeet men nooit meer, en hoeveel
zondaars hebben, door de parabel van den verloren Win. bij
voorbeeld, den weg gevonden naar het barmhartig vaderhuis !
Wat is het waardevolle verhaal voor ons ? De tooverstaf
die alles bekoorlijk, ja wezenlijk leven doet ! De rust, de balsem, de bezieling, de zuivering ! Door een verhaal bracht de
profeet Nathan den koning David tot berouw ; dit of dat
verhaal vormt altijd voort helden of heiligen. 1
Bij de verhouding tusschen de geschiedenis en de verhaal
blijf ik nog even stil.
-kunst
Ges chiedenis en verhaalkunst : ik stel ze me voor als een
vader en een zoon. De geschiedenis is de landbouwer, die, in
het zweet zijns aanschijns, veel zelfontgonnen hectaren gronds
bewerkt; de verhaalkunst is, op die heerlijke hoeve, het spelende
kind, de erfgenaam. De geschiedenis bouwt, de verhaalkunst
fantaseert. In sprookje en fabel, hoe luchtig ook : nooit mag
de verhaalkunst het gebeuren geheel loslaten ; verafgedwaald,
loopt het kind verloren en sterft. Omgekeerd mag de geschiedenis de verhaalkunst niet misprijzen : als hij met zijn kind
heeft gespeeld, hoeveel intenser en blijder werkt -de landbouwer
dan door ! In de schijnbaar onbekookte invallen van geboren

DE GESCHIDDDNIS ENDE VE&[-IALENDfE LITERATUUR 19

vertellers, vinden de historici meermaals de diepe symboliek,
door hun ontzagwekkend feitenmateriaal zoo weerbarstig onthuid.
De verhaaikunst wortelt dus in de geschiedenis ; de geschiedenis bloeit tot verhaalkunst herhaaldelijk uit. Als logge,
vadsige dieren geven de opeengestapelde voorvallen zich traag
slechts bloot; sierlijk en als zonder moeite plooit de dichterlijke
verteller ze naar hun diepere beteekenis. Een historicus mist
soms verbeelding : nooit wordt hij dan ook in zijn vak niet,
een scheppend of vernieuwend genie; - ondoordacht flanst
een verteller soms een gebeuren aanedn : zijn oppervlakkige
willekeur ontneernt aan het verhaal werkelijkheidsgrond en
waarde.
De geschiedenis en de verhaalkunst, beide in hun vomaaksten
vorm, stellen op de wereld een menschheid voor, die onvolmaakt reeds bezit wat haar voorgoed eens gelukkig maakt.
Hoe verborgen ook, altijd werpt, in elk van beide, het alles
eens voltooiende hiernamaals zijn licht reeds vooraf.

II
De geschiedenis en de verhaalkunst zijn dus van één geslacht.
Laat de kleine verhalen nogal luchthartig wegfladderen uit
het ouderlijk nest; de grootere vertelling - het epos of de
roman - komt de geschiedenis herhaaldelijk nabij. Over de
oude epiek en over de hedendaagsche romankunst wil ik, in
een tweede deel, nog even spreken.
Het epos en de geschiedenis : in bepaalde gevallen zou men
beide wel één maken. Want het epos doet zich dikwijls als
geschiedenis voor : een geschiedenis dan, die meer waarheid
bevat dan de louter uitwendige. Representatieve feiten en
gestalten werden er voor gekozen : de kenteringen der tijden
en hun groote kenteraars ; de knooppunten in het wereldverloop en wie de knoopen te leggen vermotht. De feiten staan
aangegeven en geïnterpreteerd ; als een reeks van nieuwe voorvallen is, in het verloop zelf, de interpretatie geweven. Wat
in den tijd verhakkeld lag en uiteen : de epische dichter voegt
het samen tot een dramatische kern; de historische figuren
schept hij om tot tragische gestalten en karakters. Boven hun
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bestemming hangt hij een hemel : een alles besturende Voorzienigheid ofeen alles beheerschend noodlot,
Zoo komt het epos 13118 geschiedenis dan voor : een uiteraard
belangrijke materie, vernuftig geordend en verduidelijkt, door
een religieuze overtuiging bezield en gedragen, - en de krachtig
doorwerkendeordening, meer nogde religieuze inslag, teekenen
en kleurende feiten en figuren : het worden symbolen, telkens
ren uit millioenen,
Bijna altijd ging een lange incubatiehet definitieve epos
vooraf. Jeugdig en krachtig had een jonge gemeenschap groote
dingen gedaan: die geschiedenis vormde de oorspronkelijke
epische materie, Steeds voortverteld en bijgewerkt, groeide ze
tot in het eindelooze soms uit, en viel dan uiteen door haar
overvloed. Dekennis, het geloof', de fierheid van velen gaven
aan verhaal na verhaal vorm en gestalte; vanmond tot mood
werden de Iegenden mooier, diepzinniger, Ieerrijker, wonderbaarder : engelen en goden, menschen en booze geesten steunden enhielpen, belaagden en bestreden er elkander, Eindelijk
haalde iemand uit die weelderige verscheidenheid, een doorloopende ontwikkeling van feiten op; hij besnoeide, vervormde,
voegde samen : het werd een bloeiend organisme, waarvan de
deelen Ieefden door elkander. Zoo ontstond het eigenlijke epos:
het werk van een dichter, 'die, erfgenaam van het dichterlijke
volk, woekerde met zijn erfdeel, Een overrijken oogst had ,hij
binnengehaald ; dan leverde hij kiemkrachtig zaaigraan, tot
nog rijker oogsten.
De groote epenzijn van een doorproefd materiaal, Ze zijn
de ordende greep in een ordeloozen schat, - het verrassende,
eene resultaat van veler gemeenschappelijk denken, verlangen,
gelooven, soms eeuwen lang. Alles vanhet volksbewustzijn
nemen ze in zich op :kennis, adel van gemoed, fierheid, deemoed voor Gods bestemming: het Yolk blijven ze bij als zijn
grootste rijkdom. Uit zijn eerste geschiedenis groeiden ze op,
de belangrijkste factoren misschien vanzijn verdere groeikracht engeschiedenis. A1:s een kathedraal die uitsteekt hoven
een stad, zoo beheerseht elk van hen een menschelijke groepeering en haar bestemming.
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Heel moeilijk kan men, met een epos, een bepaalden roman
vergelijken : beide werken verschillen te veel van el'kander.
Bén vergelijking gaat slechts op : een globale romanproductie
narnlijk, naast het epische incubatieproces geplaatst, ;dat, in
vroegere eeuwen, op een evenwichtig en grootsch epos soms
uitliep.
De romanproductie, gelijk wij ze kennen ,ving aan in de
athttiende eeuw. Toen overrompelde het ongeloof voor het
eerst onze Westeuropeesehe beschaving ; toen ontkiemden liberaiisrne en individualisme, socialisme en democratie : voor het
eerst wankelden de tronen. Met den nieuweren tijd valt ze bijna
precies samen : met zijn gedachtenstroorningen en onwentelin
individueele bandeloosheid en zijn neerhalen van alle-gen,zij
gezag ; met zijn ontzagwekkenden materieelen vooruitgang, zijn
moreele en religieuze inzinking. Met den tijd waarop, naar de
laatste jaren en gebeurtenissen te oordeelen, onze cultuur
zichzelf vernietigt.
Welk verschil dan met de oudere epiek
Elke groote epiek onderstelt een gezamenlijke religieuze
overtuiging ; de hedendaagsche romankunst staat ontvoogd
en vrij. Koningen en veldheeren worden door de epiek tot helden
omschapen ; onze democratische tijd behandelt, in intrigues
buiten elke heldhaftigheid om, burgers en banale menschjes.
Het epos, tot voordracht of zang bestemd, dankte daaraan zijn
toon en stijl ; de romankunst heeft allen stijl verloren, dikwijls
verliest ze zelfs den verhaaltoon. Levenskrachtig teerde de
epische kunst op dezelfde motieven en onderwerpen, nooit
geheel uitgeput en altijd weer een openbaring ; zijn leven lang,
moet de hedendaagsche romansthrijver nooit gehoorde melodieën spelen op een splinternieuw instrument. Bij uitzondering
slechts vloeit de romtanvloed tot een groot werk samen ; het
oude epos ontstond als de stroom, door veel kleinere rivieren
gevoed. Episch, naar de traditioneele beteekenis van dat woord,
mogen we ouzen tijd niet noemen; de epiek, die in de romankunst tot uiting komt, is van een andere soort.
De roniianproductie staat in het teeken der laatste eeuwen.
op aJlle domeinen bijna zijn de menschen op een ontzagwek
kende wijze vooruitgegaan ; maar ze loopen gebukt onder het
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gewicht van hun verworvenheden. De techniek, de speculatieve
wetenschap, de kunst, de vormen van samenleving en samenwerking : niemand kan alles nog beheerscthen. In zovee specialiteiten is het verbrokkeld ; de hedendaagsehe cultuurmensch
is een te zwaar beladen reiziger. Elk deel van zijn bagage kan
hij verantwoorden ; ze voegen zich niet meer samen in den
dienst van een zooveel grootere en gelukkiger menschheid:
ze heersehen. De romanproductie is een van die wereldvorstinnen : in plaats van ons op te heffen, gelijk de epiek het eens
deed, pijnigt zij ons in verseheurdheid, drukt in willoosheid
ons neer.
Geheel los van den godsdienst, de volksverbondenheid, de
wetenschap, de wijsbegeerte, de ethiek, de levenskunst, vindt ze
in zichzelf evenmin cohesie. Niets is meer verscheiden dan de
romans onderling ; in schijn alleen verrijkt ons hun bonte ordeloosheid. Een oppervlakkig verzamelaar zal zich, met de vondst
van het meest buitensporige, het meest verrijkt wanen ; zoo
vormit: de hedendaagsche romanliteratuur -een bizarre verzameling, die dag aan dag groeit. Een verstikkende slingerplant
gelijk, omkneit zij veel stammen.
Ontzaglijk veel arbeid, talent, ernst zelfs worden er aan
besteed, herhaaldelijk er aan vergooid. Want het verhaal, de
stijl, de ordening, de strekking, zijn meestal geïmproviseerd : de
impmvisatie is de gewone werkwijze geworden, en men verwart
haar met de artistieke creatie. Alles werd, hoe behendig ein
geniaal soms ook, haastig toch uitgevonden en slordig samengeflanst : hoe wil men dan de rustig volgroeide conceptie, het
zacht bezonken inzicht, de gezonde en organische geleding
bereiken, die het epos van andere tijden sterker maken dan de
eeuwen ?
De hedendaagsehe roinankunst ontkomt niet aan de actualiteit. Noch journalistiek, noch feuilleton, teert ze toch op de
heerschende, snel vervlietende stroomingen en bewegingen.
Weinig tracht zij ze te verdiepen ; ze speelt er mede gelijk
een kat met een bol saai. Normaal is het dan ook dat de meeste
werken, ook de hoogst geprezene en meest verspreide, tenslotte
vlug voorbijgaan : het genre besluit in zich een haastige vergankelijkheid.
Versta me hier niet verkeerd. Ik misprijs ze niet ; nog minder
ga ik ze te lijf. De overmatige productie er van is echter functie
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van den verloopen tijd : een tijd waarin veel teloorging, - en
dat de roman-geest, globaal genomen, beroofd staat van een
fier-besefte traditie, van een doorwerkend gevoel voor artistieke verantwoordelijkheid en verzorgden stijl, van concentratie
en stilte : het mocht wel een wonder heeten, ware het niet
geschied.
Op alle domeinen van de literatuur werd, in de laatste eeuw,
aanhoudend geëxperimenteerd : het duideljkst op dat der poëzie,
het meest en het !diep5t misschiei op dat van den roman.
Dew leende zich ook daartoe : vanaf zijn oorsprong wilde
hij steeds, uit de haven der zuivere verhaalkunst weg, vrijbuiter spelen in de wateren derwijsgeerige bespiegeling,
der heerschende ideeën, der sociale beweging. De roman in
briefvorm bij voorbeeld, op het einde der XVIIIe eeuw,
viocht noodzakelijk velerhande beschouwing en theorie om
het als teruggeduwde gebeuren, en zijn best geslaagde specimens (van Goethe of van J.-J. Rousseau) zijn beroemde
tijdedocumenten geworden of dragers van een bepaalde levensopvatting. Ook veel van de sedertdien beroemd gebleven
romans zijn eerder ideologisch opmerkelijk dan artistiek
waardevol : bij Dostojewski gelijk bij Sigrid Undset, om maar
twee der meest befaamde auteurs te noemen, valt de nadruk
toub eerder op den verstandelijken, ethischen, religieuzen
inhoud dan op het literaire bereiken. Het oude epos mist den
intellectueelen of socialen diepgang daarom niet ; doch deze
it., er veel minder formeel en bewust aanwezig.
Het roman-genre had altijd iets tweeslachtigs. De romanà-thèse, de psychologische, de sociale, de religieuze, de katholieke roman : elke van die benarningen bewijst hoezeer de
bespiegeling, de propaganda, de analyse of wat dan ook, den
verhaaltrant bewerkt hebben en beïnvloed, - de romantische,
de realistische, de naturalistische, de symbolische, de impres
sionististh-Ibeschrijvende, de expressionistische roman, het
detective-verhaal en de feuilleton : hoe is de algemeene benaming een vlag geworden, die allerlei lading dekt ! Hoe heeft
de roman zich, bij alle bewegingen en begeerten, al te cameleonachtig aangepast!
Een zoo verregaande soepeiheid maakt het verschijnsel zoovee interessanter. Te weinig bestudeerde men nog den in-
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vloed van de romanproductie op de gedachtenstroomingen der:
laatste eeuw, en omgekeerd dien van de stroomingen op den
romanvorm. En heeft men er genoeg opgewezen hoe, voor
hedendaagsche romanschrijvers .bepaalde zienswijzen of inkleedingen zieh bijna opdringen ? De Freudiaansche Ievensaspecten
bij voorbeeld; of de roman in den eersten persoon gesteld :de
ik-vorm die ,eenbelijdenis aanduidt of de kroniek van een
eigen beleven,
Doch dit hoort niet meer bij mijn onderwerp, Dit andere
hoort er wel bij : in de laatste tijden en vooral bij ons, heeft
de roman zich van de geschiedenis te veeI losgemaakt: hij
moet er terug heen !
Los van de geschiedenis, he eft de roman het contact met de
werkelijkheid bijnageheel verloren. Om zijn zoo plooibare
veelvormigheid juisrt,dreigt hij ill de bespiegelende wetensehap verwarring te stichten, de Ietterkunde en den stijl te·
ontredderen, de werkelijkheid anders voor te stellen dan ze
is, en veel hoofden en harten op Jiol te brengen. Meer dan
eens verkondigthij willekeur voor wijsheid, geeft hij mooien
schijn uit voor weldoende schoonheid: of brengt 11ij papieren
kunst onder de mensehen en eonventioneele wijsheid, In alle
vormen gaan de romans voorbijv als wolken aan den hemel.
.Ai te tengere 'kinderen van een overigens reeds bloedlooze
eultuur, zijn ze van de harde werkelijkheid dikwijls te weinig
doorkneed, te weinig er naar gevormd,
In de geschiedenis vooreerst ligt genezing en kracht. Daartoe teruggebracht, vindt de roman den verhaaltrant weer,
dien hij thans gedeeltelijk heeft verloren, Want een werkelijk
feitenverloop dient weer tot model, en 'de werkelijke tragiek
of verrassing van onvoorziene voorvallen inspireeren altijd
den besten verhaalvorm, - Zijn ernst en diepte vindt de romancier terug, zijn oprechtheid en het besef van zijn bijzondere
roeping : op de cultuurhistorische problemen aangewezen, hoe
zou hij niet dieper peilen, met een ernstiger en mildergemoed !
- Idealiseerend en weldoend wordt zijn arbeid :deze populariseert het beste van het verI eden met zijn noodzakelijke
begeestering. - Ruimer wordt zijn blik : filet een nieuwen
horizon ontkomt hij aan de beperkte actualiteit..., Met de
geschiedenis weer samengebraeht, neemt de verdienstelijke
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roman de taak van het oude epos eenigermate op zich, en
AJI·breoht Rodenbach had toch gelijk, toen hij Conscience's
Leeuio van Vlaanderen den VIaamschen Ilias noemde.
De geschiedkundige roman is, onder de romans, de allereerste. Niet de eenige, niet de meest beoefende; maar ceteris
paribus de meest soliede, duurzame, ernstige, ruime en diepgaande, Hij verbindt de geschiedenis met de fictie, en waar
dart verband geheel teloor gaat, mist de fictie haar onontbeerlijk evenwicht,

* * *
Hier houd ik op ; maar me dunkt: hier had ik moeten
beginnen, Als het waar isdat de verhaalkunst in het feitelijk verloop altijd wortelen moet : dan is, voor hethedendaagsche verhaal dat hoofdzakelijk uit romans bestaat, de
historische roman de stoere stam, die, diep in den grond,
de al te breede kruin een houdt en hoog steekt. Verdween
hij : ze viel uiteen in laag, wanordelijk struikgewas. - Als
het waar is dat ide verhaalkunst een breede basis behoef't
van werkelijkheidszin en trouw aan de waarheid : dan staat
ze thans opde historische-romankunst gedeeltelijk gebaseerd.
Op den heimatroman ook weI en op den lokalen roman; maar
is de historische roman geen heimatkunst in de ruimste
beteekenis van dat woord ? - Als het waar is dat degeschienis voor een volk de beste varr-de bezinningen beteekent en
een uitzien naar zijn hoogste bestemming : dan hebben, in
tijden van individualisme, de historische romans zijn kostbaarste deugden bewaard van manhaftige eensgezindheid,
bewuste fierheid en dienstbaar geloof; dan leggen de historisehe romans, gelijk wij er vandaag een huldigen (4), de
kiemen voor eenschoonere toekomst, terwijl zij misschien de
eerste materie aangegeven VOQ1r het eens te dichten epos... TJ ziet
het: over de artistieke, de cultureele, de ethische en religieuze rol van den historisohen roman, over zijn verhouding
met de verhaalkunst gelijk met het volksleven, ware de voordraeht DOg te beginnen! en beschaamd moet ik dan
afbreken deze al te lange, al te losse praeambula,
(4) Johan van der Heyden Magister r door Em. Van Hemeldonck.
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door J. HEYRMAN S. J.

Herinnert ge u hoe de groot geworden « Kleine Johannes »
bij het sterfbed van zijn vader heel zijn kinderziel in opstand
voelt komen, als Pluizer zich al dadelijk gereed maakt om ten
bate der wetenschap het lijk open te snijden ; hoe Johannes
hem te lijf gaat, op leven en dood met hem worstelt, en hem
buiten smijt ? Pluizer, de onmenschelijke man van de wetenschap, die in -een traan niets anders meer zien kan dan een
mengsel van water, kalk en zout, kreeg zijn verdiende loon.
Hoe inniger iets in ons persoonlijk leven betrokken is, hoe
dringender onze eisch wordt, en rechtmatiger tevens, dat het
met kieschheid en sympathie wordt benaderd en bestudeerd.
Onderstel dat ik het leven wil schrijven van uw moeder ; als ik
alles zal hebben uitgevorscht, en alle getuigen heb onderwaagd,
en met de diepst doordringende sympathie de geheele persoonlijkheid heb gevat, het portret van uw moeder, dat i'i kan voldoen, geef ik nimmer. Zoo ver reikt geen wetenschap ; en toch,
de kennis, die gij van uw moeder hebt, is : kennis, reëcle, innigeenige kennis, die ge voor geen andere in ruil zoudt geven.
En wat ons, christen menschen, het diepst raakt in het allerindividueelste van onze persoonlijkheid is : onze godsdienst.
Hier vooral wordt, ook van den profane, als die er zich mee
iniaat, eerbied en bescheidenheid gevorderd. In de vroegste
eeuwen der Kerk, toen ze haar heilige geheimen voor de onkiesche blikken der heidenen wou gesluierd houden, heerschte
de zoogenaamde wet van geheimhouding : disciplina arcani:
in het bijzijn van ongeloovigen werd over de mysteries en de
liturgische diensten nooit gesproken. Dat kon natuurlijk niet
duren. En toen in de vierde eeuw de Arianen het dispuut over
de Drieëenheid en de Menschwording onder het groot publiek
brachten, werd de strijd openbaar en heftig. De onverkwikke-
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lijke geschiedenis van dien twist, heeft Newman geschetst ; hij
zegt ons bij die gelegenheid, in welken geest alle onderzoek en
Btuidie op religieus gebied moet worden gevoerd : « . . . niet in
een sfeer van twist en argumenteering . . ., hij (Newman zelf)
vertrouwt in gemoede dat hij het zal kunnen doen zonder te
worden betrapt op een gemeen of onpassend woord ; hij zal de
Waarheid met omzichtigheid nederlaten, en, ze huilend, als het
ware, in eerbiedvolle bewoordingen, ze ter bewaring neerleggen
op de eenige plaats die daarvoor geschikt is : het christelijk
hart; zich niet bezondigend aan die onzeglijke profanaties,
waardoor het vorschend ongeloof de Waarheid kwetst en verscheurt. » (1)
Godsdienst is voorwerp van studie, van de hoogste : de
« gewijde » studie. Elke studie staat in den dienst van de
waarheid; en naar de waarheid, ook de geringste, vindt niemand den weg, als hij ze niet met onbevangen oog zoekt en
benadert met eerbied. Tegenover God en Godsdienst past een
bijzondere, een « gewijde » zielshouding : dit voorwerp immers
grijpt den mensch aan, ook den wetenschapsmensch, in zijn
diepste wezen, verdringt hem, als het ware, uit zijn louter
nieuwsgierige wetenschappelijke houding, en brengt hem tot
wat de H. Augustinus noemde het « vrome zoeken » : pie
quaerere. (2)
Deze houding past dan ook bij de sinds enkele jaren opgekomen « Godsdienstwetenschap », die de verschillende opvattingen en uitingen van het religieuse leven in de menschheid
opspoort en vergelijkt. De leerlingen van Professor Colinet te
Leuven zullen zich herinneren hoe deze, voor 30 jaar, tegen
deze nieuwe wetenschap met verontwaardiging opkwam : onzen
godsdienst op één lijn stellen met houdhisme en ani rnisme, het
was een heiligschennis. Inderdaad : voor een botanist zijn alle
planten gelijk, hij staat, er boven, zonder band of verplichting
tegenover welke dan ook ; anders is het gesteld met den christen
geleerde, die de godsdiensten bestudeert : hij kan ze vergelijken,
ze gelijkstellen mag hij niet ; één staat voor hem gansch apart,
en zijn houding tegenover hem is ook een uitzonderlijke. Als
geloovige ziet hij in het christendom een geopenbaarde leer,
(1) Newman. The Arians in the fourth century. London, 1888, bl. 137.
(2) « Men kan niet met gekruiste armen voor God staan, en zich
religieus wanen, » zegt Karrer.
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die de absolute waarheid verkondigt, en waaraan hij zijn gansche
wezen en zijn geest heeft verpand, Van dit standpunt nit kan
hij veilig en zeker onderscheiden en afzonderen het ware, het
goede, dat in de verschillende godsdiensten 'min of moor misvormd en ontaard is bewaard gebleven. In een heerlijk werk,
onlangs nit het Duitsch in het Nederlandsch vertaald, stelt
Otto Karrer de volgende vraag : «Wie is hier (nam. in de
godsdienstwetenschap) de geschikte vorscher? Is het hier : de
\Trije, die om wille van de religie « in geest en waarheid »,met
een koenen en koelen zwaai terecht komt boven de religies r
Het Christendom" niet aIleen de Katholieke Kerk, verwerpt een
dergelijke opvatting, in zooverre zij een gelijkstelling der religies
will verdedigen ... In de vrijheid en het licht, dat de christene
Openbaring ons verleent, is een juist begrip en een liefdevol
oordeel over het goede en het heilige overal, waar het zich
bevindt, mogelijk.» (l)

* * *
Deze inleidende bemerkingen leken onsniet overbodig, nu we
een boek gaan bespreken, dat zich aanmeldtals een bijdrage
op het gebiedder godsdienstwetenschap, geschreven door een
andersdenkende over de Geestelijke Oefeningen van den Heiligen Ignatius. (2)
Dr Hegardt is een Zweedsch vrijzinnig protestant. De geschikte man is hij wel niet om ons van Ignatius, diens complexe
en moeilijk te vatten persoonIijkheid, noch van zijn veel besproken Oefeningen een volkomen juiste voorstelling te schellken: zelfs waar hij het dichtst de waarheid benadert, wekt
llij lbij iemand, die met de G. O. vertrouwd is, een onbehageJijken
indruk : den indruk, dien een musicus krijgt, als 'hij b.v. de
Aria van Bachhoort spelen op een niet juist afgestemde cello:
op zijn best, is 'ter altijd juist naast.
Doch al is hij geen geloofsgenoot, tach kan en moet een
(1) Karrer, Otto. Het religieuse in de menschheid, en het Christendom.
Voor Nederland bewerkt naar de 3e Duitsche uitgave, door J. Lammertse.
De Gemeenschap, 1939, bI. 15, 16; bl, 178 en volg.: cfr stre!ven, Apri11941,
bI. 281 vlg.
(2) Berharnd Hegard (Dr). Religle en geestelijke Oefening (sic). Een
studie van deBxercitia spiritualia der Jezuieten. Vertaald uit het Zweedsch
door Ir W. Meijer Cluwen, ingeleid door Prof. W. J. Aalders. Rotterdam,
Brusse, 1939. Van veel nauwkeurigheid getuigt die tltel met. Waarom :
geestelijke Oefening, in het enkelvoud? en de Exercitia spiritualia, zijn
het werk van IgnaJtius.
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geleerde « met wetenschappelijken zin en open oog » streven
naar een onbevangen inzicht en een opartijdig oordeel. Tot die
« voraussetzunglosigkeit » heeft, mi. Dr Hegardt het niet gebracht. Bij het lezen van het boek valt al dadelijk op een zeker
sereen en naief bewustzijn bij den schrijver, die als Zweed, als
Protestant, en vrijzinnig Protestant een driedubbele superioriteit meent te bezitten over den Katholieken Zuiderling. Als
hyperbeschaafd Noordeling kijkt hij met minachting neer op het
Zuiden, het land der « vuile asceten », en der anaiphabeten ; de
Protestant beschouwt alien uiterlijken, kerkelijken vorm van
godsdienstig leven, als een vermindering, om niet te zeggen
een ontaarding van het diep religieuse ; zijn vrijzinnigheid maakt
hem in zijn oogen tot « modern mensch », die zijn onbegrensde
vrijheid van denken en doen aan geen kerk of dogma heeft
verpand. Zijn dat geen « complexen » die het oordeel beinvloeden?
Bij zijn onderzoek omtrent de beteeltenis der G. 0. verwerpt
Dr Hegardt « en bloc » al de Roomsch.Katholieke en Jezuietische schrijvers ; « hun voorstelling is sterk apologetisch gekleurd, terwijl de complexen die hen binden wel zeer belemmerend moeten gewerkt hebben. » (1) Is dat wetenschappelijk?
Wat zou men zeggen van een historicus, die bij het opstellen
van. een biographie, als waardeloos wraakt al de getuigenissen
- door faniilieleden verstrekt ? Dr Hegardt spreekt ergens van
« de louterende, bevrijdende macht van den twijfel, . . . een
geestesgezteldheid, die niet alleen kerkhistorisch, maar zelfs
wereidhistorisch van de grootste beteekenis is geworden » (2);
van die « bevrijdende maclit » is bij Dr Hegardt, althans in dit
werk. geen spoor meer te ontdekken. Men zou gaan denken dat
die bevrijdende macht maar deugt tot heel de bovennatuurlijke
rereid is weggetwijfeld, en dan plaats moet maken voor een
onstoorbare zeifzekerheid.
,

Veel moeite nochtans heeft Dr Hegardt zich getroost om,
zoo goed hij kon, met reëele kennis van zaken over de G. 0.
te kunnen spreken ; hij weet, en bewijst met voorbeelden, welke
« tastbare flaters » begaan worden door niet-Roomsch-Katho: BI. 182.
2) Bi. 188.
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lieke schrijvers, die slechts een oppervlakkige kennis van de
G. 0. hebben opgedaan. (1)
De literatuuropgave getuigt van een uitgebreide belezenheid.
We laten ons echter niet meer door dergelijke complicaties
verbiuffen, en wensehen veeleer ons te vergewissen, welke
raarde de schrijver aan die werken toekent, en welk gèhruik
hij ervan maakt. Nu blijkt uit de citaten, wat vroeger rds
werd gezegd, dat H. tegenover de « altijd apologetisch ge
kleurde werken der Jezuieten » erg wantrouwig staat, doch
anderzijds een onbegrensd vertrouwen schenkt aan de getuigenissen van afvailige Jezu!ieten, b.v. aan den beruchten von
Hoensbroech, alsof bij dezen apostaat, schrijvend over de orde
die hij verlaten heeft, geen « apologetisch gekleurd » zeifverweer
te verwachten is.
Vier maanden bracht H. door te Edingen, in het studiehuis
der Fransche Jezuleten, waar Pater Watrigant, de stichter der
« Bibliothèque des Exercices », hem al zijn schatten ter beschikking stelde. Met dienzelfden Pater heeft hij veischiliende
retraitehuizen bezocht. Eindelijk, als bekroning op zijn informatie, besloot hij een retraite mee te maken, zelf. Hij nam deel
aan een achtdaagsche retraite, geleid door P. van Ginneken;
al de deelnemers war en, academisch gevorinden, de meesten
Katholiek, sommigen Protestant, die aan bekeering dachten.
Gunstiger omstandigheden waren niet denkbaar. Toch blijkt
uit elk woord van de beschrijving die H. ervan geeft, dat hij
van het wezen der retraite niets heeft gevat. De vereischte
gesteltenissen, door Ignatius zelf aangeduid, ontbraken geheel;
hij bleef aan den buitenkant, kon niet verder, omdat hij ook
niet verder wilde.
« Op den abstract denkenden man der wetenschap, die gewoon
is aan scherp omljnde definities, heeft Ignatius eigenlijk geen
vat, » (2) zoo bekent hijzelf, en in een nota voegt hij er naief
aan toe : « Voor zelfstandige menschen, zooals de Scandinavirs
zijn, is het niet mogelijk om de retraite te doorloopen. » (3)
Het bleef bij indrukken, zooals een Europeesch toerist er opdoet,
-

(1) BI. 179.
(2) BI. 189.
(3) BI. 300; wie zulks verklaart, bekent zijn onbevoegdheid, of :ou ten
minste moeten vermoeden dat hem hier iets ontgaat.
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die in Indië een boedhistisch klooster bezoekt. « In de duistere
kapel, bij het roode lampje met haar zwak licht, bereikte de
stemming haar hoogtepunt. » (1) Wat de Katholieke Kerk is
werd 'hem daar ook geopenbaard : « Daar werd het Roomsch
Katholicisme en zijn opvatting van de Kerk, iets levends voor
mij, op een wijze, als ik nooit te voren had kunnen droomen:
ik was als het ware in den geest der Middeleeuwen verplaatst,,
het was alsof het heden en alle voortgang van den tijd in niets
opgelost was, en alleen de Middeleeuwen waren gebleven. » (2
Voor Dr Hegardt's vrij-denkenden geest blijven de Middeleeuwen
nog altijd spoken ,als de donkere tijd van ongeloof en barbarisme, en daarheen vervoerde hem wat hij als 'het hoogtepunt
van de retraite beschouwt : het roode lampje in de kapel : de
beteekenis van de Godslamp begreep hij evenmin als de waarde
der Oefeningen.
Nu we den schrijver kennen, en weten hoe hij zich tot zijn
taak heeft voorbereid, zal het ons niet verwonderen dat hij van
Ignatius en diens Oefeningen slechts een misvormd beeld, ja.,
een caricatuur 'heeft kunnen geven.
Het eerste gedeelte bevat een overzicht op de voorgesehiede
van de G. 0.; daarna wordt uiteengezet onder wolken vorm-nis
die Oefeningen worden gehouden : onder den vorm van volksmissies, of 'de verkorte retraite en de groote of volledige Oefeningen, die on.ge r een maand duren. Dit eerste gedeelte sluit
men beschouwingen omtrent de meest karakteristieke praktijken : het gewetensonderzoek, het bijzonder punt, enz.
Wie met de G. 0. minder vertrouwd is, zal die hoofdstukket
met 'belangstelling doorloopen, over de talrijke onjuistheden
heenlezend, verbaasd opkijken en eens kordaat lachen om een
reusadhtigen bok, zooals Protestanten er wel eens kunnen schie
ten, als ze zich wagen op katholiek terrein : we vernemen daar
van Dr Hegardt dat, in retraites voor damen, deze liever te
biechten gaan bij de « voorganster » (de « ceremoniemeesteres »
verduidelijkt de schrijver) , als die populair is, 'dan bij den
priester. » (3) Zij, 'die de praktijk van het « bijzonder punt »
kennen, zullen zich afvragen hoe die godsdienstpsycholoog de
(1) BI. 89.
(2) BI. 89.
(3) BI. 86.
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zaken relaliseert : « Zooals reeds vermeld, moet dit examen
driemaal daags gedaan worden.; telkenmale besteedt men er
liefst een heel uur aan, waarvan ten hoogste vijf minuten voor
het « administratief » terugzoeken van de feiten. » (1) Pijnlijk
verrast schudden we het hoofd, als ons bij de contemplatie van
het « Rijk Christi » het beeld van den zielenveroveraar Christus
schromelijk misvat wordt en onteerd : « \T oor een Protestant
heeft deze militante en militaire Christus, die zijn soldaten
oproept tot een bloedigen veldtocht tegen, de arme heidenen,
weinig van doen met Jezus, den zachtmoedigen van het Nieuw
Testament, met Hem die gezegd heeft, dat wie het zwaard
opneemt, door het zwaard zal vergaan. » (2) Het woord « blocdig » bevlekt hier de heele gedachte, maar Dr Hegardt alleen
is er verantwoordelijk voor. Nog op andere plaatsen acht hij het
niet strijdig met zijn geweten van eerlijk en wetenschappelijk
mensch, in een gegeven tekst woorden in te iasschen, die de
beteekenis van den zin totaal wijzigen. Waar hij het heeft over
de samenspraken, die in vorm van gebed de meditatie sluiten,
zegt hij : « hij ('de retraitant) zal dan persoonlijk een gesprek
voeren met de Madonna, met God of met den duivel zelf. » (3)
Dit laatste is louter verzinsel van Dr Hegardt, geheel in strijd
met den geest van de G. 0., maar wel teekenend voor de gesteltenissen van den schrijver dien we hier betrappen op wat Newman
noemde : « gemeene en onpassende woorden, waardoor de waarheid wordt gekwetst. »
Dit zijn echter maar details. Veel verder reikt het onbegrip,
waar schrijver het waagt de zoo diepe en complexe persoonlijkheid van Ignatius te ontleden. In de ziel van Ignatius zijn de
G. 0. ontsprongen, en wie ze begrijpen wil, moet dien grond
peilen. Dat heeft Hegardt juist gezien, maar was hij daartoe
de geschikte man?
Misleid door twee verkeerde en alles beheerschende opvattingen, heeft hij ons van Ignatius geen beeld, maar een caricatuur
gegeven.
.
Het. bovennatuurlijke, de genade en haar werking, worden
totaa l uitgeschakeld. Zelfs op louter wetenschappelijk gebied
is het niet te verantwoorden, dat een factor, een kracht, die
(1) EL 151.
(2) BI. 195.
(3) 131. 204.
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daii toch door millioenen menschen sinds eeuwen als werkelijk
bestaande wordt besehouwd, eenvoudig wordt genegeerd, en
met eens als hypothese in aanmerking mag komen als mogelijke verklaring van een nergens onder te brengen « rest ».
Doch laten we dit onbesproken ; waartoe de uitsluiting van
de werking der genade H. heeft gebracht zullen we vaststellen.
De tweede opvatting die hem heeft misleid, is de volgende:
voor Dr Hegardt zijn diep religieus leven en bedrijvige actie
naar buiten onvereenigbaar ; godsdienst is voor hem essentieel
wereldviucht. Ignatius, de religieus bedrijvige bij uitstek, zou
voor H. een raadsel blijven, of liever neen ! het bleef voor hem
geen raadsel : per fas et nefas heeft hij uit Ignatius het religleuse uitgeschakeld.
Bremond (1) schrijft ergens : « de data van het leven der
heiligen, het critisch onderzoek van de documenten, liggen in
het bereik van ieder ; hun ziel blijft steeds van een of andere
zijde een gesloten wereld, voor al wie nooit heeft begeerd op
hen te gelijken. » (2)
Ziehier hoe Dr H. 'de bekeering en de nieuwe doelstelling van
Jgatius heeft gevat.
Wat men gewoonlijk de bekeering van Ignatius noemt, verdient nauwelijks dien naam : een grondige, inwendige ommekeer
van binnen is het niet geweest, louter een koersverandering
van buiten. « Nadat hij langzamerhand vertrouwd was geraakt
met de gedachte, dat zijn verminkte beenen nooit weer zoo
zouden herstellen, dat hij wederom in militairen dienst zou
kunnen treden, was het 'heel natuurlijk dat zijn verlangen naar
« heldendom » zich nu religieus zou instellen. » (3) Wat dat
religieuse zou zijn, vernemen we later. Het stond bij hem vast
hij wou « carrière » maken ; hij zou de wereld verbiuffen door
zijn « heiligheid », waarin hij hoofdzakelijk een sportieve aangelegenheid zag. « Dat religie een zaak was van het innerlijke
leven, daarvan had hij, naar hetgeen hijzelf zegt, geen flauw
vermoeden. » Inderdaad, zoo iets heeft eens Ignatius gezegd : op
het eind van zijn leven, toen de hoogbegenadigcle heilige terug(1) « Abt » Bremond, zegt de vertaler, die om. ook spreekt van
«Vader» Surin.
(2) Newman. Saints d'autrefois. Introduction par H. Bremond. Paris,
1908; bi. VII.
(3) BI. 16, 17.
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kook op de eerste prestaties van zijn onervaren edelmoedigheid.
Welke professor, die dertig jaar heeft gedoceerd, laat zich niet
even kleineerend uitover zijn eerste lessen : hoe hij het heeft
aangedurfd voorzijn leerlingen te verschijnen! Ignatius' inzicht
in het religieus leven heeftzich verdiept, ja; doch de boetedoeningen 'van den bekeerling waren meer dan sportprestaties
naar het model van, de dolende ridders.
Bekeerd dus, in de diepe beteekenis van dit woord, is Ignatius
niet geweest; Hegardt gaat nog verder : Ignatius heeft zieh met
willen bekeeren. Daar is weI te Manresa een oogenblik gekomen
waarop Ignatius op bekeeren stond : «Door de lezing vall de
Imitatio Ohristi (1), 'kw'am Ignatius tot het besef dat religie
een zaak is van innerlijkheid. Het werd toen een heftige en
geweldige maar korte strijd, waaruit hij - en dat teekent hem
- zieh met redt dOOT innerlijke ontwikkeling of door goddelijke
ingeving, maar doodeenvoudig'-door een resoluut besluit, Dit
besluit brak de beginnende ontwikkeling vooraltijd af. « Zonder
dat .kloek besluit zou zich de wereld dar mystiek ook voor hem.
geopend hebben, en de Jezuietenorde en de Exercitia zouden
nooit tot stand zijn gekomen, Nu bleef hij ibij wijze van spreken
in den voorhof staan, Het heilige, dat voor een mysticus
, alles
is, en meer dan alles, had voor 'hem geen waarde om ziehzelfs
wi!.» (2) Kortom : te Loyola was geen sprake van bekeering;
te Manresa wel, maar Ignatius wou niet, resoluut.
Na die alleszins verrassende vondst gaat H. over tot het
onderzoek van het nieuwe Ievensdoel van Ignatius: nieuw., weI
te verstaan, enkel aan de oppervlakte.
Ignatius «die nooit verder gekomen is dan de voorstelling
dat religie vooral practiseh handelen beteekende, wils- en daadskracht, in wereldlijke beteekenis» (3), had maar een doel : in
de strijdende Kerk een domineerende macht nit te oefenen,
waartoe een alles beheerschende tucht en gehoorzaamheid zullen leiden. Aan ditgroote doel is alles ondergeschikt : waarheid,
deugd, heiligheid, ja, God zelf. (4) Van de mystiek had hij
aanvankelijk enkele trekken, vooraluiterlijke, overgenomen _:(1)
in de
(2)
(3)

Uit het Noorden komt Innerltikhetd. Goed, maar reeds op zijn ziekbed
Casa solar had Ignatius LUdolphus van Saxen gelezen.
Bl. 192.
Bl. 188.
(4:) BI. 192.
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de « gave der tranen » b.v., het vermogen, zoo verklaart H.,
« om naar 'believen stroomen tranen te kunnen vergieten ...
Maar, wanneer hij bemerkt, dat al dat gehuil hem schade doet
en hindert, schakelt hij doodeenvoudig het genadegeshenk
uit. » (1) Wie de hoogste waarden dienstbaar maakt aan zijn
ambitie, deinst voor niets terug : hij ontheiligt het hoogste doel,
en heiligt de middelen. Dit laatste, zegt H., « niet in erimineelen
maar in principieelen zin » (2) , ons verder niet verkiarend welke
verzachting door dit onduidelijk onderscheid wordt bedoeld.
Het nieuwe levensdoel van Ignatius? M ee r dan honderd maal
heeft hij het uitgedrukt, bijna op elke bladzijde van zijn Constituties : het wordt zijn levensleuze : Ad maiorem Dei gloriam:
Tot meerdere eer van God. Jammer dat Dr Hegardt dit hoofdwerk van Ignatius niet heeft gelezen ; ik vind ze althans bij de
bibli ographie niet vermeld, daar toch geen werk beter ons
inlichten kan omtrent de beteekenis en de draagwijdte van de
G. 0. Misschien had de innig diepe toon, waarmee daar over
de « divina Maiestas » gesproken wordt, den godsdienstpsycho
loog getroffen, en ware dan de groote mystieke ziel van Igantius
voor hem opengegaan. Dan had hij zich ook niet sthuldig
gemaakt aan wat we toch niet anders dan groven laster kunnen
noemen : Ignatilis, met op zijn lippen de heerlijke leuze : Alles
tot meerdere eer van God, en in zijn hart een grenzen- en
gewetenlooze heersohzucht, te maken tot het zuiverste type van
den « tc±ijn-hei1ige », zooals Plato den idealen schurk heeft
uitgebeeld. Zoo ver weg van de waarheid werd H. gebracht
niet door de wetenschap, maar door de «Voraussetzung», dat
uiterlijke bedrijvigheid en schranderheid niet kunnen gepaard
gaan met heiligheid.
Wie ignatius z oo verkeerd heeft begrepen, zal zich ook totaal
vergissen als hij het beproeft de G. 0. te beoordeelen. In het
tweede deel van zijn studie gaat H. na : de vormende waarde
der G. 0., de psychologische methode, den invloed ervan in cle
Katholieke Kerk. Daar ook stuiten we op treurige misvattingen,
en onverklaarbare inconsequenties.
Het doel van de G. 0. wordt door Ignatius zelf zeer duidelijk
(1) Bi. 234.
(2) Bi. 217.
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aangegeven : de ziel moet er zich voorbereiden en stemmen tot
het afleggen van alle ongeregelde neigingen, om daarna den
goddelijken wil te zoeken en te vinden. Duizenden menschen
hebben onder die leiding den weg naar God en naar de hoogste
volmaaktheid gezocht en gevonden.
Voor Dr Hegardt, die het diep religieuse bij Ignatius uitsluit,
« is alles wat rnen'in de Exercitia aantreft, op één ding gericht:
het scheppen van een bepaalde levensbeschouwing en karaktertype, een type zooais eenmaal op aarde bestaan heeft in den
vorm van Ignatius van Loyola. » (1) Ignatius heeft inderdaad
mannen gevormd, die kennelijk zijn stempel dragen : strijdvaardige, 'zelfbeheerschte, streng gedisciplineerde troepen heeft
hij gevormd, in den dienst van de Kerk, strevend, evenals hij,
met de zuiverste intentie naar Gods meerdere eer en 'het heil
der zielen ; indachtig « dat de geestelijke zaken van meer gewicht zijn dan geieerdheid en menscheljke gaven : zij immers
zijn inwendig, en van deze moet de kracht uitgaan voor die
uitwendige gaven tot het bereiken van het ons voorgestelde
doel. » Dat alles heeft voor Dr Hegardt geen waarde : « In de
Oefeningen, zoo beweert hij, bezit noch het begrip van goed, noch
het begrip van kwaad, een eigen waarde, maar slechts als
middel tot het bereiken van het groote einddoel. » (2)
Leg nu daarnaast verklaringen als deze : « De G. 0. zijn in
theorie en praktijk de meest consequente en levende orthodoxie
in de wereld. Daarin ligt haar waarde voor de Roomsch
Katholieke Kerk. Zij eischen dat de geloovige zeer oprecht,
zonder eenig compromis naarzijn religieuse overtuiging in
leven en moraal zal leven. » (3) En deze : « Van Pausen, bisschoppen, heiligen en kerkelijke autoriteiten krijgen de G. 0.
goede attesten en uitbundigen jof mee, die boekdeelen zou
kunnen vullen. En dit zeer terecht, want geen middel heeft
meer louterend en tegelijk religieus-opbouwend werk verricht. » (4) Hoe legt Dr Hegardt, die alle religieuse waarde
aan Ignatius ontzegt, die heerlijke resultaten uit ? Hoe menschen voor wie, zooals H. zegt, « de stem van hun geweten iets
onzinnigs is », met als leer : de G. 0., « die grösste Ersündigung
(1) BI. 185.
(2) El. 269.
(3) BI. 285.
(4) BI. 283.
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der Jesuiten am Menschen », zooals hij von Hoenshroech nazegt,
hoe zulke mnschen, vier honderd j-aar lang, « louterend en
religieus-opbouwend » hebben kunnen werken, die vraagt dringt
zich op aan eiken mensch die aandachtig het boek van H. leest.
« Al is de leugen nog zoo snel, de waarheid achterhaalt ze wel »
zegt het spreekwoord, laat staan dat ze vier eeuwen lang zou
stand houden, en zooveel goeds stichten. Hier stuiten we op
een raadsel.
Hegardt schijnt een aanhanger te zijn van de autonome
moraal, die den mensch afsluit op zichzelf, den grondslag van
de verplichting uitsluitend in den mensch zelf legt, zonder
eenig verband met een gezag buiten en boven hem, zelf eigenmachtig bepalend wat goed en slecht is. Daar hij nergens zijn
opvatting duidelijk uiteenzet, is het mioeilijk, in dit zoo kiesch
probleem, uit te maken hoe ver hij die autonomie drijft. Zeker
is het, dat hij de Katholieke moraal verkeerd voorstelt, en den
hechten grondslag van de christelijke gehoorzaamheid niet
heeft gevat. Ook de christelijke zedenleer verwijst den mensch
naar zijn geweten, als laatste instantie : de stem van zijn
geweten moet hij volgen ; tegen die stem in mag hij nooit handelen ; in dien zin is hij in zijn zedelijk leven autonoom. Doch
diezelfde stem uit het diepste van zijn persoonlijkheid, vertolkt
tevens voor hem,, den wil van een Ander, den wil van Hem,
die -boven alien, en onafhankelijk van alien, het absolute goed is.
Tegenover dat Wezen voelt hij zich verplicht, en verantwoordelijk. Aangewezen op zichzelf, en toch verder verwezen naar een
Ander, is de mensch in zijn zedelijk leven, autonoom en heteronoom tevens.
Bij Ignatius, in de G. 0., en bij de Jezuïeten in het algemeen,
wier kenmerkende deugd moet zijn : de gehoorzaamheid, kan
er, volgens H. geen sprak.e zijn van zedelijk leven of zedelijke
persoonlijkheid. Een Jezulet heeft zijn eigen wil « afgeslacht »;
hij houdt op persoonlijk te denken of te willen ; het centrum
van zijn persoonlijkheid is geheel naar buiten verlegd. « Voor
een Jezuïet is het nietszeggend, leeg, zelfs duivelsch, zijn
zedeljk leven te willen opbouwen op het geweten, en niet op
discipline en dressuur. » (1) Die caricatuur is alles behalve
nieuw ; doch hier zijn de trekken zoo grof dat men zich afvraagt
hoe een mensch aan de mogelijkheid van zulke monsters kan
(1) BI. 217.
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gelooven. Hemzelf schijnt het « fantastisch » en hij waarschuwt
dat we hier staan «voor de moeilijkst te begrijpen opvatting
der G. 0.» : hoe het centrum. der persoonlijkheid verplaatst
wordt naar buiten, naar een nieuw centrum, namelijk Christus
dat wil zeggen (roo voegt H. er onmiddellijk aan toe, en daar
komt de ·grondige misvatting duidelijk aan het Iicht) : de kerkelijke autoriteit. De autonome persoonliikheid houdt op te bestaan, en wordtnu : «kracht in Christus» (1). Met zijn starre,
koeleopvatting van de autonomie, kan Hegardt van het groote
mysterie van den christelijken godsdienst, de vereeniging der
geloovigen in Christus niets begrijpen. Hoe zou hij de woorden
van St Paulus verklaren : «Ik leef ja, maar ik leef niet in mij;
in mij 100ft Christus? » Paulus is geheel .gecentreerd op Christus, maar niets is hem inwendiger dan Degene in Wien hij
geheel is opgegaan, en in Wien hij zijn autonome persoonlijkheid (in den zin van H.)geheel heeft verloren, om die andere
persoonlijkheid, die « van den volwassen man » terug te vinden.
Ondertusschen heeft H. de gansche psychologie der G. 0.,
en het wezen zelf der gehoorzaamheid in een verkeerd perspectief gezien: de doorloopende misvatting en de tallooze gevoIgen
ervan laten we onbesproken, (2),
Hegardt heeft ook een hoofdstukgewijd aan de G. O. en de
mystiek; onder mystiek verstaat hij de totale bevrijding van
de' stof, zoodat de ziel, 'door eigen kraehten, zonder de hulp
van een verlosser of ander middel zich vereenigen kan met de
Godheid : louter natuurlijke, autonome mystiek '(3) Die
opvatting meent H. te hebben gevonden in den Areopagiet; ze
beheerschtede mystiekder Middeleeuwen. Door de Jezuieten,
(1) BI. 212, 213.

(2) 01TI te ibewijzen hoe bij de Jezuieten, als in Oud-E.gypte, « niemand
een voet mag verzetten, noch een hand roeren, buiten het bevel van den
Pharao », vertelt ons H. het volgend voorval : «Ik herinner me een kleine
episode, toen ik op een goeden avond in een Hollandsch klooster met
eenige JezuIeten een gesprek voerde, Daar ik Zweed ben, waren ze zoo
hoffelijk het gesprek te brengen op Zweden en Selma Lagerlof': eneenige
Jezuieten vertelden me, dat ze 0 p be vel «G6sta Berlings Sage» gelezen
hadden, maar geen greintje van het werk hadden begrepen : «Een
dominee, die net eene oogenblik drinkt als 0011 tempelier, en als een
~ijn 100ft, en het ander oogenblik een heilige is, dat is toch «zonder
methode»; aldus luidde hun oordeel, Het lyrische in het zieleleven is bij
hengeheel verstrfkt door de discipline der retraiten.» Dr H. heeft die
HoHandsche J ezuieten met begrepen, of althans zeer naief ernaar geluisterd, Zulk bevel is ongelooflilk, en, voor wie die middens kent, nog
ongelooflijker die gevolgzaamheid.
(3) Bl. 223.
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die nochtans zooveel van de Middeleeuwen hebben bewaard,
werd die opvatting bestreden, en daarmee alle mystiek leven
gedood. Jezuitisme en mystiek sluiten elkaar uit ; « de religieuse
extase wordt vervangen door de extase der gehoorzaamheid » (1) ; de enkele mystiek aangelegde naturen, die er onder
hen toch geweest zijn, als Lallernand, Surin, Eberschweiler,
« hebben geen greintje lyriek, slechts strengen onbarmiartigen
ernst : een extatisch ascetisme : men zou deze Jezuïten « Ueberjezuieten » kunnen noemen. » (2) Hier brengt H. ons niets
nieuws, en we gaan op die oude verwijten niet in.
Wat we in het laatste hoofdstuk : De G. 0. en de Katholieke
Kerk te lezen krijgen, bevat de klassieke overdrijvingen van
den invloed der Jezuleten op haar leer, bestuur en wezen,
mitsgaders de aantijgingen en verdraaiingen, die in alle pamfletten uit den treure worden herhaald. Een paar staaltjes toch
mogen hier hun plaats vinden : ze zijn verrassend, en waarschijmiijk eigen vondst.
Aan de G. 0. heeft Ignatius toegevoegd : « Regels om gelijkgezind te denken met de Kerk », waarin de onderworpenheid
aan de Kerk tot het uiterste wordt gedreven. « In de praktijk,
zegt H.., gaat het aldus : de retraiten richten zich niet naar de
Kerk, maar juist omgekeerd : deze komt geheel onder den
invloed van de G. 0. » (3)
Hoe ver die invloed reikt vernemen we uit de volgende verkiaringen : « De goddelijke ( ?) onfaalbaarheid heeft de Paus
te danken aan de Jezuleten, en ze werd hem geschonken, niet
om religieuse motieven, niaar alleen omdat de Sociëteit een
opperretraiteleider wenschte, die (sic) ze als Gods vertegenwoordiger konden beschouwen. » (4)
Lourdes en haar wonderen, het geloof aan den duivel,
bijgeloof en magie, dat alles, klagelijk overblijfsel van de
Middeleeuwen, dankt zijn behoudt en zijn bestaan aan de G. 0.
Men is verwonderd hoe een mensch in gemoede meenen kan
te doen aan « voraussetzunglose » wetenschap, en tevens blijk
geven van zulk een totaal onbegrip.
0p wetenschappelijk gebied hebben de Jezuleten, volgens
(1) BI. 235.
2) BI. 240.
3) BI. 260.
(4) BI. 279.

4:0

« WiETEIN!SOHA.P ;» FN ONBEGRIP

H., niets groots tot stand gebracht, en de oorzaak daarvan
vindthij in den geest der Geestelijke Oefeningen, diealle
vrijheid van denken en den critischen zin in den weg staat.
«Evenmin bevorderen de Exercities den critischen zin... Daar
bestaat een onoverbrugbare kloof tussehen den zoeker naar
waarheid en den man, die van het dogma uitgaat. Dan heiligt
het doel de middelen en neemt men zijn toevlucht tot allerlei
halve waarheden, ja, verdraaiingen, die bedenkelijk veel op
vervalschingen lijken, al tracht men door een mild woord als
pia fraude (sic) er zich van af te maken.» (1) In een nota
wordt de bron aangegeven, waar hij zijn dorst naar « voraussetzunglose» waarheid is gaan laven : «Ik behoef hier slechts te
wijzen op een uitgelezen verzameling van zulke uitlatingen,
die de ex-Jezuiet Hoensbroech heeft gepubliceerd in zijn
nagelaten werk : Der Jesuitenorden.» (2) En willende op zijn
beurt bewijzen, dat nu nog zooa:ls voor 50 jaar « verdraaiingen
en vervalschingen» voor den Jezuiet «geen verzuim of zonden
tegende waarheid zijn », haalt hij een citaat alan van den
welbekenden Pater Lippert: «De tegenwoordige wetenschap
is niet langer een geschenkvan buiten af, door dedingen in
onze ziel geprent (objectiviteit), malar een product van ooze
eigen ziel (subjeetiviteit) .» (3)
Uit het verband, waarin deze tekst voorkomt, blijkt duidelijk
dat P. Lippert hier uitdrukt niet zijn persoonlijke opvatting
van de wetenschap, maar die der moderne wetenschapsmenschen : voor hen is de wetenschap niet langer een van buiten
af kant en klaar gegevene, die de Iouter passieve geest als een
beeld in zich laat afdrukken, maar als een steeds in wording
zijnde, waaraan de actieve geest vorm geeft. In die moderne
opvatting van de wetenschap moet nog het goede van het
(1) Bl. 287.
(2) Bl. 304.
(3) P. Lippert. Zur Psychologie des Jesuitenordens. S. 121-123. In de

vertaling althans gaat de tekst van Hegardt voort : «De waarheid is een
Godsgeschenk, dat we ootmoedig en dankbaar in ontvangst hebben te
nemen. Want daar de Kerk eenige schatbewaarster der waarheld is, en
alle dogma's dus waar zijn en bewezen kunnen worden, is het aan
menschelijke onvolmaaktheid te wijten dat men in «probabele» argumenten halve waarheden of verdraaiingen ziet. Het zijn slechts schijnbaar
halve waarheden, want in dien hoogeren samenhang gezlen, zijn zij
juister dan de poovere waarheden van dien armen stakker, het mensehelijk vernuft, vermag te kennen.» Het aanhalingsteekcn is misleicend :
dat zijn niet Lippert's woorden, maar die van H. zelf.

« WETENSCHAP » EN ONBEGRIP

kwade gescheiden worden, zegt Lippert, en het is de taak der
Kerk, en derhalve, voor haar deel, van de Sociëteit, den modernen geest tegen zichzelf te behoeden, en aldus te redden.
De tegemoetkoming van een welwillenden geest, die de
moderne wetenschap en haar streven waardeert, heeft H. misduid en vervaischt tot een huldiging van een grenzenloos subjectivisme, en de apologie van de leugen, in den dienst van het
dogma.
Om te sluiten waagt H. een paar woorden aangaande de
toekomst der Sociëteit. Naast den « geweldigen stillen strijd
binnen de Kerk door crypto-modernisten en liturgisten
gevoerd », voorziet hij « dat de meer democratische opvattingen
en volksverlichting van zulk een beteekenis ook onder de groote
massas in de Roomsch-Katholieke landen gaan worden, dat de
Kerk en de Orde zich meer zullen openstellen voor het moderne
denken. » (1) De Jezuleten weten door hun geloof, en door de
geschiedenis, dat de lotsverbondenheid van de Kerk en hun
orde niet zoo innig is, als H. het hier en elders voorstelt; doch
zijn uitspraak, rechtzinnig gevat, zal hen troosten en gerust
stellen.
ik weet niet of Dr Hegardt, de goede diensten indachtig die
de Bibliothèque des Exercices hem vier maanden lang heeft
bewezen, een present-exemplaar naar Edingen heeft opgestuurd.
Zoo ja, dan zal de opvolger van Pater Watrigant het in dank
hebben ontvangen. En heeft hij het dan, teleurgesteld voorzeker,
maar niet verwonderd, en zonder eenigen wrok door gelezen,
dan zal hij het, tot zijn groot spijt, hebben gerangschikt bij de
lasterliteratuur tegen de Geestelijke Oefeningen, en tegen de
Sociëteit.
Een woordje over den vertaler en den inleider.
Over de waarde der vertaling kan ik niet oordeelen. Het Ncder
Jandsch leest vlot, is niet, wat de spelling beti-eft, verzorgd, CII wijkt
rel eens, vermoed ik, van het Zweedsch af. Voor wiens rekening de
volgende fouten komen weet ik niet- : creaturac passae sunt :e
vivere, wordt vertaald : de schepselen hebben geleden opdat ik in
stand kon blijven. Het bekende woord van den Areopagiet : Theia
paschôn, « iets goddelijks onciergaand », wordt door H. vertaald
« die lijdt als een god ». Wat in de Exercitia « de praeiudiunmteditatie der compositio » mag wezen, is een raadsel.
(1) BI. 293.
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Wat eiken lezer onmiddellijk treft is het hoogst belangrijk voorbehoud dat vertaler en inleider meenen te moeten maken en beklemtoonen aangaande opvattingen, die het heele werk ten grondshag
liggen : de autonome moraal, en de zuiver rationalistische wetenschap.
Waarom dan toch het lezend publiek van Nederland een boek aanbieden, opgebouwd op grondstellingen, die men niet aanvaardt, en
waartegen men moet waarschuwen ? Welk nut Prof. Aalders er toch
in vindt, kunnen we opmaken uit de volgende verklaring : « Hier
blijkt de schrijver (Dr Hegardt) te staan op het standpunt, dat het
z.g. bovennatuurlijke verklaart uit suggestie, en het Jezuietismie
alleen bestrijdt vanuit de positie der wetenschap ». Als we dien tekst
goed vatten, dan blijkt daaruit dat althans in de oogen van Prof.
Aalders het boek van Dr Hegardt als strijdmiddel tegen het Jezuietisme dienst kan doen, en daarom heeft hij over de verdachte grondstellingen heen gezien.
In zijn degelijke bespreking van H.'s boek stelt P. Notebaert in de
« Studiën » van Febr. 1940 de vraag : « Hoe is Prof. Aalders er toe
gekomen zijn zeer gezienen naam, als wetenschappelijk man, aan dit
werk te verbinden ? » Misschien ziet de Professor, evenals Dr Hegardt,
in de Jezuieten de immer waakzame en strijdvaardige verdedigers van
de orthodoxie, die geen anderen vrede kennen dan de «Pax Romana»,
en zou hij het als een zegen beschouwen dat hun invloed in de Kerk
ging afnemen. Doch de Pax Romana is de eenige die op God is
gebouwd, de eenige die in leer en leven voor altijd is gewaarborgd,
en die, even als de vrede van Bethlehem, te vinden is voor al de
menschen van goeden wil.
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DE BEDRIJFSORDENING IN
BELGIE VOOR i o MEI 1940
door Ph. VAN ISACKER

Inleidend woord
Het kan niet betwist worden dat, vóór de gebeurtenissen van
10 Mei 1940, het vraagstuk der bedrijfsordening in ons land als een
van de meest actueele problemen werd beschouwd. Niet iedereen was
akkoorl om de vrijheid, als grondslag van de maatschappelijke
betrekkingen en richtsnoer van 'de economie, op te geven. Maar in
alle belanghebbende kringen en ook in de regeeringsmiddens was
een meerderheid aanwezig die nieuwe wegen zocht en, als oplossing
van het sociaal en economisch vraagstuk, de bedrijfsordening voorstond.
Niet onbelangrijke, alhoewel naar onze meening nog onvoldoende
maatregelen, lieten reeds een evolutie naar een planmatige hervor
ming voorzien. Zonder de zware beslommeringen, die gedurende deze
laatste jaren, elk oogenblik opnieuw de aandacht van het land kwamen
afleiden, zouden we ontegenzeggelijk, op den vooravond van den
oorlog, verder hebben gestaan. Maar toch mag men het reeds
bereikte resultaat niet waardeloos achten.
Zóó ongeveer deed zich, bij het uitbreken van den oorlog, de
toestand voor : beroepsorganisaties van werkgevers en werknemers,
ook van landbouwers, handelaars en middenstanders - ontstaan in
de tweede helft van de XIXe eeuw -- hadden, zooniet alien een
wettelijk bestaan aangeworven, dan toch van de overheid een feitelijke
erkenning verkregen : na jaren van meer afgezonderde actie, die
alleen het betrachten van eigen kiassenvoldoening voor doel had,
was , oa den wereldoorlog, onder de beroepsorganisaties een begin
van samenwerking voorgekomen, eerst uitsluitend met sociale oogmerken, later ook met specifiek economische doelstellingen.
Fragmentaire wettelijke hervormingen, aangevuld door maatregelen
van de uitvoerende macht, hadden -dit begin van samenwerking tot
een mogelijken grondslag van bedrijfsordening omvormd en de alge
richtlijnen van een overheidstussehenkomst, als waarborg van-men
de belangen der gemeenschap, bepaald. De eerste bevindingen van
dit nieuw recht waren niet ongunstig geweest. Zooals men het
herhaaldelijk in parlementaire besprekingen kon opmerken, geraakten
-
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ook de tegenstanders er stilaan mede verzoend en de noodzakelijkheid
om verder te ordenen en een meer stelselmatige bedrjfsordening op
te bouwen kwam steeds op meer gernilderd verzet aanstoôten.
Naast he regeeringsontwerp over de bedrijfsorganisatie, dat
enkele maanden vóór het uitbreken van den oorlog was neergelegd, zijn tal van projekten van particulier initiatief aan te wijzen
die haast alle van dezelfde grondbeginselen uitgaan : een sociale
en economische ordening met een ruim initiatief van de bedrijven,
onder toezicht van het openbaar gezag.
Dit streven naar bedrijfsordening, dat aldus in ons land, gedurende
de laatste vredesjaren, zeer duidelijk omlijnde vormen had gekregen,
is geen specifiek belgisch verschijnsel. Het kwam voor in 'alle landen,
vooral van het oude vasteland, met een voldoend gevoIueerde
economie en had haast overal minstens een broksgewijze oplossing
bekomen. Wel waren de hervormingen van land tot land verschillend.
Ze waren aangepast aan de staatkundige instellingen, in overeenstem
ming gebracht met den volksaard en de nationale traditie, beïnvloed
door de speciale behoeften van het midden en daarbij op ver na niet
overal even systematisch doorgevoerd. Toch waren ze in den grond
alle op eenzelfde doel gericht : de ordening van het sociaal en
econonzisch leven.
Zoo mag het vraagstuk van de organisatie der beroepen, na de
periode van vrijheid, die het kenmerk was geweest van de XIXe eeuw,
doorgaan als een van de voorname problemen van onzen tijd. Het
werd niet gesteld ingevolge een louter doctrinale beweging, maar de
stand van de evolutie der wereldeconomie bracht het van zelf naar
voor als een niet te vermijden noodzakelijkheid.
MCII mag zich afvragen of de gebeurtenissen van den huidigen
oorlog in de toekomst opnieuw een koersverandering zullen opleggen.
Dat lijkt ons zeer onwaarschijnlijk. Wie de oorzaak van de moderne
beweging naar bedrijfsordening wil nagaan, zal deze vinden evenzeer
in de maatschappelijke nooden van den tijd als in de behoeften van
de economie zelf.
Achtereenvolgens heeft de XIXe eeuw de vrijheid en dcii klassenstrijd beproefd oiu leefbare sociale verhoudingen in de samenleving
te brengen. De vrijheid gaf geen rechtvaardigheid en de klassenstrijd
deed slechts conflikten ontstaan die nimmer tot de voldoening der
partijen werden bijgelegd. Zoo verliet men hoe langer hoe meer, in
de praktijk, deze beide uiterste stellingen om geleidelijk op een
middenweg samen te komen. Men zocht een oplossing in een geordende samenwerking van al de elementen van het bedrijf. De overheid
die, naar de XIXe eeuwsche opvatting, eerst tegenover het arbeidsprobleem afzijdig bleef zag spoedig in dat ze ditmaal een rol te
vervullen had. Bij haar optreden vond ze een dubbel voordeel. Ze
was de gepaste bemiddelaarster om de partijen samen te brengen,
het aangeduide gezag om de verzoeningsorganen een wettelijk bestaan
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te waarborgen, maar vooral kon haar aanwezigheid verhinderen dat
te zelfzuchtige houdingen van gansch een bedrijf het algemeen belang
kwamen schaden. Deze nieuwe gesteldheid van zaken bracht ons ver
van de strakke vrijheidsgedachten der Fransch Omwenteling en
sloeg tevens een breede bres in den marxistischen klassenstrijd. In
werkelijkheid was hiermede niets minder dan een nieuwe opvatting
van de oplossing van het maatschappelijk vraagstuk in het verschiet
gesteld.
Een dringende noodzakelijkheid, zooals we het reeds zegden, heeft
deze nieuwe social.eproceduur en deze nieuwe sociale opvatting in
het leven geroepen. En wie ziet niet in dat, na den huidigen oorlog,
dezelfde noodzakelijkheid, wellicht nog sterker dan voorheen, zal
voorkomen ?

De ordening om specifiek economische motieven is later gekomen.
Eerst tijdens en vooral na de economische crisis der jaren 1930-1935,
drong ze in de meeste landen van Europa door, hoewel de vraag
mag worden gesteld of ze wel, reeds onmiddellijk na den wereldoorlog,
heelemaal doelloos ware geweest. Het vraagt steeds tijd hervormin
gen, die bepaald afbreken met ingewortelde gebruiken en verworven
rechten, door de openbare opinie te doen aanvaarden, vooral wanneer
de bestaande toestanden in het verleden heilzaam zijn geweest. Men
ziet de noodzakelijkheid om van koers te veranderen slechts in,
wanneer de nood voldoende is gestegen. En hierdoor Is te verklaren
dat zooveel landen slechts na lang twijfelen de vrijheid in de economie
door meer ordening hebben getemperd. Op het zuiver sociaal terrein
was men reeds een heel eind ver gevorderd, vóór dc eerste maat
regelen met economische doelstellingen werc1 en etroffi. Dri
hier ook is de drang der noodzakelijkheid sterker nc4
het verzet ; en, gedurende de laatste jaren vóór den oorlog, was,
in de meeste landen van Europa, minstens het princiep van de
economische bedrijfsordening door de meerderheid van de openbare
meening aanvaard.
De ordening om zuiver economische redenen vond haar oorzaak
in de toestanden die de wereldoorlog van 19144918 hai medegebracht, hoewel het ons wil voorkomen dat, zonder den wereldoorlog,
op den duur, na een meer geleidelijke evolutie, toch de noodzakelijkheid van een economische regeling zon zijn ontstaan. De wereldoorlog
verbrak schielijk de gunstige verhoudingen die, gedurende meer dan
een eeuw, het evenwicht aan de wereldeconomie hadden verzekerd;
de gunstige verhoudingen namelijk tusschen krediteur- en debiteurlanden, tusschen landen met overvloed van grondstoffen en deze met
een sterk geëvolueerd industrieel apparaat ; de productiecapaciteit
van tal van nijverheden werd buiten de mate van de behoeften van
het verbruik opgedreven ; de sterkst gevestigde handelsrelaties
tusschen de landen en de vastelanden werden gestoord ; financieele
troebelen en instortingen maakten de leiding der munten en de
muntnianipulaties onvermijdelijk. De neutralen, zoowel als de over-,
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winnaars en de overwonnenen, ondergingen de gevolgen van deze
stoomissen, Werkloosheid, finaneieele rampen, haast niet te vermijden
faillissementen, moeilijk in evenwicht te houden handels- en betalingsbalansen, zijn voorgekomen in aIle landen, welke ook hun stand
tegenover den oorlog was geweest.
Gedurende de eerste jaren na het verdrag van Versailles, hebben
de meeste staten getracht deze zware moeilijkheden door de vooroorlogsche methoden te boven te komen. Dit mag zelfs beschouwd
worden als een van de hoofdoorzaken van de uitzonderlijke scherpte
der latere wereldcrisis, Maar tenslotte bleek het dat, zonder regeling,
geen oplossing te vinden was. De eigen productie der landen :moest
aan toezicht onderworpen worden en de betrekkingen met vreemde
markten onder controle gesteld, Dat opzet konden de regeeringen
moeilijk uitvoeren zonder steeds dieper in het bedrijfsleven in te
grijpen. Vandaar dat, tegenover deze staatsinmenging, de bedrijven
zelf naar een meer stelselmatige ordening zochten en de overheid
deze ten slotte als een noodzakelijkheid in de hand werkte.
Is het nu te voorzien dat, na den huidigen oorlog, de behoefte
aan economische bedrijfsordening zal afnemen ? We meenen het
niet. Even gestoord als na den wereldoorlog, zal de economie van
aile landen, ook na de-zen oorlog, voor dezelfde vraagstukken staan,
ltlen ziet niet in hoe men de grenzen vrij zou kunnen openstellen,
vrijde industrie haar productie laten opdrijven en toch een financieel
en economisch evenwicht in de landen behouden. Daarbij Is men
thans overal, meer dan v66r 1918, op regeling gesteld. De organen
van de bedrijfsordening werden reeds v66r den oorlog geschapen en,
gedurende den oorlog, kregen ze steeds een meer uitgebreiden werkkring, Al wat de partijgangers van een vrije economie kunnen verwachten is dat, na een tijd van aanpassing, die wellicht lange jaren
zal innemen, het mogelijk -wordt de teugels weer losser te laten en
meer vrijheid in de transactles teaanvaarden. Men mag wensehen
dat het zoo verloopt. Maar ook dan nog zal een bedrijfsordening
heilzaam zijn, al bleef ze ook meer uitsluitend op maatschappelijke
doeleinden gerieht.
Ik heb me, bij den aanvang van deze studie, de vraag gesteld
of het thans nog moor dan een retrospectief belang heeft, de evolutie
van de bedrijfsordening in Belgie v66r 10 Mei 1940 te onderzoeken.
Sedert de bezetting van het land, is op dat gebied zooveel 1gewijzigd
en ingevoerd dat het ongewenscht kanvoorkomen, na den oorlog,
nog aan te sluiten bij de toestanden van vroeger. Die toekomst, zoo
meen ik, zal uitmaken dat ook dit stelselmatig afbreken met het
verleden, indien men het na den oorlog zou beproeven, geen duurzaam
opbouwend werk kan toelaten. Ret wil me voorkomen dat eenerzijds
de definitieve vormen van onze bedrijfsordening eerst na den oorlog
duidelijk zullen te bepalen zijn; anderzijds dat het een misgreep zou
zijn, op dat oogenblik, geen acht te geven aan wat de traditie, de
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betrachtingen van het volk en de speciale behoeften van ons midden
natuurlijk in onze gewesten hebben aangebracht.
Deze zienswijze mag niet tot verkeerde gevolgtrekkingen aanleiding
geven. Het spreekt vanzelf dat, op het huidige oogenblik, grondige
aanpassingswijzigingen - geboden door den oorlogstoestand - niet
te vermijden zijn. Doch ik kan de hervormingen die men thans
ingevolge de omstandigheden, verplicht is in te voeren, op de heele
lijn, niet beschouwen als een bestendige organisatie, die ook voor
den komenden vredestijd nog zal te nutte zijn.
Indien we mogen aannemen dat de bedrijfsordening, na den oorlog,
grondig moet verschillen van deze van vóór den oorlog, is het
evenmin te betwisten dat een ordening, aangepast aan een oorlogseconomie, bezwaarlijk voor een vrecleseconomie kan behouden blijven.
Slechts nadat ons land weerom tegenover de andere landen in vaste
verhoudingen zal staan en men de wezenlijke behoeften, op economiach en sociaal gebied, van den nieuwen tijd zal kennen, mag an
bestendig organisatiewerk en aan definitieve wetgevende maatregelen
worden gedacht.
Daarbij, evenmin als het bij de herinrichting van het land onbezonnen werk zou zijn, zonder meer,, de toestanden van vóór 10 Mei
opnieuw in het leven te roepen, ware het roekeloos als onbruikbaar
te verwerpen wat, vóór den oorlog reeds, aan gezonde evolutie werd
doorgemaakt. Ook de landen van Europa, die gedurende de vooroor
jaren hun bedrijfsordening door «revolutionnaire omvor-logsche
mingen naar de richtlijnen van nieuwe grondbeginselen hebben
aangelegd, zijn niet vervallen in een stelselmatig afbreken met hun
eigen traditie. Meer dan eens hebben ze reeds ontworpen en zelfs
in voege gestelde maatregelen herzien, omdat het naderhand bleek
dat nieuwe experimenten minder gunstige resultaten aanbrachten
dan een doelmatige aanpassing of een hervorming van algemeen
aanvaarde instellingen.
We mogen, het spreekt vanzelf, na den oorlog, in zake bedrjfs
de te langzame evolutie van vó ór 10 Mei 1940 haar normale-ordenig,
ontwikkeling niet laten hernemen. Onmiddellijk zullen we een heel
eind verder moeten gaan dan het punt waarop de oorlog ons heeft
gevonden. Grondige hervormingen zullen onvermijdelijk blijken. Het
kont ons evenwel voor dat de nieuwe ordening des te bestendiger
en des te heilzamer zal zijn dat ze aansluit bij de traditie van
vóór den oorlog. De omwentelingeri met duurzame gevolgen zijn
meestal gebleven bij een verhaaste ontknooping van wat een normale
evolutie, op den duur maar te laattijdig, toch moest aanbrengen.
De studie van de ontwikkeling van de hedrijfsordening in België
vóór 10 Mei 1940 blijft aldus van een ontegensprekelijk actueei
belang.
-

:i. De Bedrijfsordening als Enropeesch Verschijnsel
ZooaLs we het reeds deden opmerken, was het streven naar
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bedrijfsordening, vóór den oorlog, niet eigen aan ons land. Het was
een europeesch verschijnsel, dat zelfs buiten ons vasteland zijn
tcrugs1ag vond. We moeten het dan ook plaatsen in dit meer
algemeen kader. Anders is het niet grondig te begrijpen.
Het is overbekend dat, zoowel op maatschappelijk als op zuiver
economisch gebied, de XIXe eeuw de eeuw is geweest van het
zoogenaamde liberale individualisme met integrale vrijheidsfondementen. Wijsgeerige stroorningen hadden, gedurende de XVIIIe eeuw,
de gedachten hierop gericht ; de Fransche Omwenteling gaf aan de
nieuwe strekking konkrete vormen en de oorlogen van het Keizerrijk,
spijts de eindnederlaag, lieten de nieuwe orde na in de staatsinstel
lingen van nagenoeg al de landen van het oude werelddeel.
Men zou zich evenwel van het Europa der eerste jaren der
XIXe eeuw een verkeerd beeld voorstellen, moest men dit laten
voorkomen als eenvormig en zonder de minste afwijkingen, op een
zeifden leest geschoeid. De beschaving in ons vasteland berust op
een zeifden ondergrond ; in hoofdzaak kunnen haar behoeften naar
enkele vaste normen worden herleid. Maar daarboven vertoont ieder
land zijn eigenaardigheid, gegroeid uit eigen midden en eigen
verleden.
Zoo dan, wanneer nieuwe stroomingen ons vasteland doorloopen
en deze beantwoorden aan een noodzakelijkheid - wat voor de
sociaal-economische opvattingen van het begin der XIXe eeuw het
geval was - is het te begrijpen dat al de landen van Europa zich
naar de nieuwe stellingen richten, maar dat het uitzicht van de
e
hrvormingen
overal,
naaafw
ijmet opvIlende
r eigen behoeften,
kingen voorkomt. Met de sociaal-economische leerstellingen van de
Fransche Omwenteling is het even zoo gegaan. In menig land, werd
het strakke karakter van hun bepalingen gemilderd, maar toch
richtte iedere staat zich in naar de primauteit van het individueel
belang en nam deze als grondslag aan van de maatschappelijke
verhoudingen. Dit bracht een verschuiving naar het achterplan mede
van soldaristische of collectieve belangen, met al de logische gevolgtrekkingen hieraan verbonden. De individueele vrijheid kende haast
geen beperkingen ; groepeeringen konden nog bezwaarlijk gemeenschappelijke sociale of economische belangen nastreven ; de overheid
onttrok zich :aan gelijk welke ordende tusschenkomst.
Het individualisme der XIXe eeuw vertoonde een scherpe tegenstelling met de solidaristisehe gemeenschapspolitiek welke de
XVIJe eeuw, met haar regelende staatstusschenkomsten, had nagestreefd en die op het verzet der hervormers van de XVUIe eeuw
was komen aanstooten. Het was niet de eerste maal dat ons vasteland
dergelijk keerpunt in de geschiedenis kon medemaken : de middeleeuwen hadden beurtelings vrijheid en ordening gekend ; de moderne
tijden evenzeer.
De natuurlijke reactiestrekking, die vanzelf ontstaat wanneer een
verouderd regime onvermijdelijk in misbruiken vervalt, verklaart,
naar het ons voorkomt, niet ten volle deze herhaalde wisselingen
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van regimes van vrijheid en regimes van ordening. Expansietijdperken zijn steeds tijdperken van grootere vrijheid geweest. Ordening en
regeling van staatswege daarentegen, heeft men niet kunnen vennij-.
den. telkens de expansie tot een stoornis tusschen verbruik en
voortbrengst was gekomen.
Van een dergelijke steornis kon reeds in de latere XVIIIe eeuw
geen sprake meer zijn. De nieuwe technische mogelijkheden en het
bezetten van nog te ontginnen gebieden hebben, vooral de XIXe eeuw,
opnieuw tot een expansietijdperk geleid en dit, nog meer dan de
reactie tegen een ondragelijk geworden regeling, heeft den bijval
van de gedachten der Fransche Omwenteling voor lange jaren
verzekercL
Nog vcor het einde der XIXe eeuw, was het echter duidelijk dat
eei nieuwe ommekeer te wachten stond. De voorteekens er van
kan men terugvinden in de 3taatkundige hervormingen die vooral
uit de cmwentelingen van 1830 en 1848 voortvloeiden. Met de strenge
bepalingen, gericht tegen het vereenigingsrecht, werd afgebroken en,
hoewe! hierbij minder het herstellen van het vereenigingsrecht met
sociale en economische doeleinden het opzet was, mag toch worden
aanvaard dat de syndikale beweging, die kort na 1870 gelijktijdig
in alle landen van Europa verscheen, haar wettelijke mogelijkheid
dankt aan de staatkundige hervormingen uit de eerste helft der
XIXe
Vóór den wereldoorlog, werden alleen de eerste grondvestingen
van de ordeningsbeweging gelegd. De beweging zelf is een verschijnsd van de jaren « van tusschen de twee oorlogen ». Na de werkliedensyndikaten en de cooperatieven, ontstonden spoedig, gedurende
de tweede helft der XIXe eeuw, belangenvereenigingen van patroons,
landbouwers en ambachtslieden. Omstreeks 1900, hadden ze hun
lokaal of regionaal karakter verlaten en waren ze reeds in nationale
confederaties vereenigd. In de meeste landen van Europa erkende
de regeering hUll bestaan niet alleen in feite, maar legde hen ook
de mogelijkheid voor om de rechtspersoonlijkhei
d aan te werven.
Nog vóór den wereldoorlog, waren werkgeversvereenigingen en
werkliedensyndikaten, in afzonderlijke gevallen, onderling contakt
aan het zoeken en had de overheid de eerste bedrijfsraden opgericht.

Na den wapenstilstand, hernam deze evolutie in een nog sneller

tempo.
Tot op dat oogenhlik, kan men in de ontwikkeling van het europeesch bedrijfsleven, van land tot land, geen merkelijke afwijkingen
aanwijzen. Grondige verschillen zijn eerst ontstaan na de omwentelingen die, tusschen de twee oorlogen, het staatkundig regime van
een reeks van landen naar nieuwe opvattingen hebben gericht. We
moeten dan ook afzonderlijk de ontwikkeling van de bedrijfsordening
nagaan in de zoogenaamde autoritaire staten en in deze die bij hun
vroeger parlementair stelsel zijn gebleven.
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Onder de landen met autoritaire staatsinstellingen, zijn, met het

oog op de hervormingen in zake het bedrijfsleven, te verme1dett:
Duitschiand, Italië, Portugal en ook Oostenrijk, vóór zijn aansluiting
bij Duitsehianci. Rusland is tot verwezenlijkingen overgegaan die we,
met het oog op de studie van de belgische toestanden, mogen verwaarloozen. Spanje, na zijn jongste omwenteling, kwam nog onvoldoende tot herstel om op een gevestigde bedrijfsordening te kunnen
bogen.
Een eerste kenschetsende eigenaardigheid die opvalt, bij het
nagaan van de beroepsorganisatie in de autoritaire landen, is het
unitair karakter van de bedrijfsinrichtingen. Alle economische en
sociale belangen van de gemeenschap zijn toevertrouwd aan één
enkel erkend en geoorloofd organisme. Dat brengt niet onvermijdelijk
de verplichte toetreding mede van al de leden van een bedrijf tot
hun betrokken organisatie. Alleen in Duitschiand is het unitarisme
tot deze uiterste maar logische gevolgtre'kking gedreven. Door het
feit zelf -dat men tot een beroep behoort, maakt men deel uit van
zijn bedrijfsinrichting.
Elders, in Italië en Portugal - en dat was ook het geval in het
voormalige Oostenrijk - werd de vrijheid om afzijdig van zijn
syndikaat of beroepsvereeniging te blijven ten volle behouden, maar,
evenzeer als in Duitschland, behield de ééne erkende organisatie het
monopolium van de bedrijfsbelangen. Al haar besehikkingen zijn
geldend en bindend voor gansch het beroep, ook voor de niet-leden.
Verder, in alle autoritaire landen, hebben de beroepsvereenigingen
hun karakteristiek van op het privaat initiatief gesteunde inrichtingen moeten afleggen. Ze zijn publiekrechterlijke instellingen
geworden die hun bestaan en gezag uitsluitend aan den Staat danken.
Maar overal is de methode van realisatie niet dezelfde geweest.
Sommige landen riepen totaal nieuwe organismen in het leven;
andere hebben alleen de bestaande inrichtingen omvormd en
aangepast.
In Oostenrijk, had de Staat vooraf de bloeiende socialistische en
kristene vakvereenigingen ontbonden om hierna, bij een overheidsbeschikking van 2 Maart 1934, de algemeene confederatie van
werklieden en bedienden op te richten en later, hij bevel van
17 October 1934, de confederatie van de oostenrijksehe nijveraars.
ro
Deze confederaties, ingedeeld in een reeks van nationale gepee
ringen, hadden verder, als primaire basis, de talrijke lokale of
regionale vereenigingen van leden van een zelfde bedrijf over gansch
het Rijk verspreid.
Portugal heeft ongeveer dezelfde proceduur gevolgd. Daar ook zijn
de beroepsvereenigingen staatsinstellingen, buiten alle vroeger
bestaande organismen opgericht. Aan den grondslag vindt men voor
ire-der bedrijf, een syndikaat van werkgevers en een syndikaat van
werknemers. De primaire instellingen zijn vereenigd in federaties
van dezelfde beroepen of in unies van aanverwante vakken. Boven
de federaties en de unies, staan een reeks van corporaties, die alle
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groote nationale belangen vertegenwoordigen, zelfs deze zonder een
economisch karakter.
In Italië, heeft het fascistisch regime iets meer van bestaande
toestanden gebruik gemaakt. De overheid heeft er rechtstreeks geen
beroepsvereenigingen opgericht, wel deze gereorganiseerd en aangepast aan de behoeften van de totalitaire staatsinstellingen. Alleen
de erkende syndikaten behielden in 1tali bestaansrecht. Krachtens
de wet van 3 April 1926, kan de overheid, per bedrijfstak, slechts
één syndikaat van werkgevers en één syndikaat van werknemers
erkennen. De aldus erkende syndikaten, die naar gelang de omstandigheden, plaatselijk, gewestelijk of nationaal zijn, vormen de primaire
inrichtingen van de algemeen Italiaansche Syndikale Orde, die , zooais
het verder zal blijken, met de goed afgescheiden Corporatieve Ord,
de grondslag zijn van het sociaal-economisch fascistisch regime.
De primaire syndikaten zijn verder vereenigd in federaties en deze,
op hun beurt, in algemeene nationale confederaties.
Het decreet van 16 Augustus 1934 gaf aan de Italiaansche
Syndikale Orde haar definitieve vormen. Het aantal der federaties
werd op 134 vastegsteld ; dit der confederaties op negen : twee voor
den landbouw, twee voor de industrie, twee voor den handel en twee
dietwez
en --- telkens éé voor de werkgevers en één
voor het kre
voor de werknemers - met ten slotte een confederatie voor de
vrije en artistieke beroepen.
Het ontstaan der hedendaagsche duitsche bedrijf sorganisatie
vraagt een meer nmwc:et onderzoek. Hoe zeer dit ook in strijd
zij met een Vrij algrneen heerschende mening, komt he ons voor
dat Duitschiand, meer dan andere totalitaire landen, hij het ordenen
van zijn beroepsleven, met zijn verleden heeft rekening gehouden.
Vandaar o.m., -- wat hij de studie van het sociaal-economisch
regime van het 11 1e Reich onmiddellijk opvalt, -- de afwijkende
vormen van de organisatie van den landbouw en het ambachtswezen
met deze van den handel en de nijverheid.
Landbouw en ambachtswezen zijn in l)uitschland ingericht op
corporatieven grondslag met natuurlijk de noodige aanpassing aan
de autoritaire grondbeginselen van het regime, waar het geldt
het gezag en de veranLwoordelijkheid van de leiders. Dezen corporatieven grondslag vindt men heelernaal niet terug in de overige
vertakkingen van de duitsche bcdrijfsorganisatie. En wel omdat, in
den landbouw en het ambachtswezen alleen, de vroegere corporatieve
gebruiken sterk ingeworteld waren gebleven.
Vóór de oprichting van het nationaal-socialistisch regime, waren
de economische en sociale belangengroepeeringen in Duitschiand,
zooals overal elders, in hoofdzaak uit het vrije privaat initiatief
ontstaan. Alleen de Kamers van Handel en Nijverheid, met officieele
functies belast, konden doorgaan als organismen met een publiekrechterlijk karakter.
Vanaf het leggen van de eerste grondvesting van het nationaalsocialistisch staatsstelsel -- en nan'c1ijk reeds in het bec,in van het
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jaar 1933 - waxen de doelstellingen, die de maatschappelijke en
economische orde zouden beheerschen, duidelijk. Toch werden geen
bestaande inrichtingen onmiddellijk omvergeworpen, AIleen kregen
ze andere personen aan de leiding en bekwamen ze een sterker
gevestigd gezag,
Na korten tijd evenwel, nam de overheid meer stelselmatige organisatorische maatregelen. Ze hield, zooals we bet reeds zegden,
rekening met de corporatieve strekkingen van het landbouwbedrijf
en het artisanaat, Bijde wet van 15 Juni 1933, bekwam de minister
van landbouw machtiging om de corporatie van den landbouw en
de voeding te ordenen. Hij nam, als Reichsbauernftihrer, er de leiding
van en liet zich adviezen geven door een consultatief comite, samengesteld uit af'gevaardigden van de bestaande landbouwersvereenigingen, Hij stichtte hierbij een aantal centralen, eene voor ieder van
de hoofdprodukten van het Iandbouwbedrijf en de voedingsnijverheid.
Ook de wet van 15 Juni 1934 op het ambachtswezen behield de
corporatieve vormen van het artisanaat, De vroeger bestaande
«Innungen» bleven behouden; ze werden naar het Ieidersgrondbeginsel
heringericht en - wat in de Duitsehe maatschappelijke orde een
stelregel is - aIle ambachtslieden worden van hun «Innungen» verplichte leden,
Zeer verschillend is het uiterlijk uitzicht van de organisatie van
den handel en de nijverheid, doch ook hier heeft men op de
bestaande grondvesting gebouwd.
Een vertikale en een horizontale ordening zijn in deze, - de voornaamste vertakkingen van het Duitsche bedrijfsleven - , te onderscheiden. Van de vertikale organisatie bracht de wet van 27 Februari
1934 de algemeen Ieidende regelen, De minister van nationale
economie werd gemachtigd om bepaalde beroepsvereenigingen te
erkennen, als de unitaire vertegenwoordiging van de belangen van
bet bedrijf. De minister kon verder, waar het noodig bleek, nieuwe
vereenigingen opric hten, vereenigingen ontbinden en met andere
samensmelten, beroepsleiders aanstellen of uit hun ambt ontslaan.
Daarbij kreeg hij het reeht de buitenstaanders tot de toetreding tot
hun betrokken vereeniging te verplichten,
Philip Kessler, die op 13 Maart 1934 tot leider van de duitsche
nationale economische organisatie werd aangesteld, heeft op dezen
grondslag verder uitgebouwd. Onder zijn leiding, werd gansch net
industrieel en commercieel bedrijfsleven in enkele hoofdgroepeeringen
samengebracht : zeven voor de nijverheid en eene onderscheidelijk
voor den handel, het kredietwezen, de verzekeringen en het transportwezen. De zeven Industriegroepeeringen heeft men later tot een
enkele herleid ; de transportgroepeering ging over naar het ministerie
van vervoer en een nieuwe groepeering - deze der energie - kwam
ten slotte het stel volledigen.
De horizontale ordening is van Iateren datum. Ze is vastgelegd
in de besluiten van 27 November 1934 en 14 Maart 1935. De vroegere
Kamers van Handel en Nijverheid verloren niets van hun bevoegdheid.
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Ze bleven hun officieele functies -- het afleveren van oorsprongcertificaten en het medeopstellen van de handeisregisters o.rn. behouden en werden daarbij de erkende organen van uitvoering van
een nieuw slag van organismen : de Kamers van Economie.
Deze laatste, opgericht in ieder der achttien geographische kringen
van het Rijk, ordenen al de regionale economische belangen van
hun gewest. Evenzeer als de Kamers van Handel en Nijverheid, zijn
ze naar het führerbeginsel georganiseerd : de leider alleen heeft de
macht en draagt de verantwoordelijkheid van de beslissingen. Zijn
comité vervult slechts een consultatieve rol.
Dit zelfde führerbeginsel geldt voor het nationaal centraal economisch organisme, de Reichwirtschaftskammcr, die, naar de bepalingen
van het decreet van 3 Mei 1935, de activiteit van heel het systeem
van vertikale en horizontale beroepsinrichtingen samenordent. Deze
opperste kamer is samengesteld uit vertegenwoordigers van de hooger
vern*lde vertikale hoofdgroepeeringen, behalve deze van het vervoer
die tot een afzonderlijke organisatie behoort. Ze heeft verder ook
vertegenwoordigers van de Kamers van Artisanaat, de Kamers van
Handel en Nijverheid en de Kamers van Economie.
Dit gansche stel van bedrijfsorganisaties, zoowel op het horizontale
als op het vertikale plan, heeft een uitsluitend economische bevoegdheid. Op het sociaal plan, voor de belangen der arbeidsregeling, heeft
Duitschiand zijn zoogenaamd Arbeidsfront, het unitair syndikaat van
alle duitsche arbeiders, waarbij ook de bedrijfsleiders zijn gerekend.
Het Duitsche Arbeidsfront, ingedeeld in zooveel afdeelingen als de
beroepsbelangen het noodzakelijk maken, staat onder het hooger
gezag van den Rijksarbeidsraad die, samen met het consultatief
comité van de Reichswirtschaftkammer, den Raad van Arbeid en
Economie uitmaakt. Deze Raad is, voor de sociale aangelegenheden,
het hoogste bevoegd organisme van het Duitsche Rijk.
(Het eerste vervolg vcei deze stuche verschijnt in het volgend iiumrner.)
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KORTE LEVENSSCHETS VAN
DEN GODDEN STANDAARD
door J. MERTENS
HET HISTORISCHE STANDPUNT
Onder de talrijke reorganisatie-problemen die na den oorlog zullen
worden gesteld, zullen de monetaire vraagstukken ecn eerste rangsplaats innemen. Indien de totale oorlog de financieele stelsels der
oorlogvoerenden al onder zwaren druk brengt, zoo hebben toch de
ondervinding van 1914 en vooral de nieuwe, sedert de crisis van
1930 uitgewerkte en toegepaste technieken, het mogelijk gemaakt
de moeilijkheden die de financiering eener oorlogseconomie meebrengt, op een minder gevaarlijke en minder incoherente w'ijze op
te lossen dan in 1914. De vraag ligt voor de hand wat het muntstelsel der toekomst zal zijn.
Na een overgangsperiode van aanpassing zal men tot een normaal
regime moeten terugkeeren. De vraag is nu wat daarvan de formule
tijn zal, Verschillende oplossingen doen zich voor, van den zuiveren
gouden standaard tot het stelsel der gecontroleerde emissie zonder
dekking, gepaard met economische autarkie, protectionisme, wisseleontrole, enz. Achter deze verschillende soorten van monetaire politiek verbergen zich evenveel economische wereldbeschouwingen, en
indien het onjuist is den gouden standaard met de liberale economie
te vereenzelvigen en de nieuwe monetaire techniek met de geleide
eeonomie, zoo is de eerste in ieder geval toch het representatieve
type van bet economisch «classicisme» geworden, uit een tijdperk
waarin de internationale handel, de vrijheid van beweging der koopwaren en der kapitalen en een zeker economisch Internationalisme
hadden gebloeid, terwijl de nieuwe stelsels onmiddellijk voortspruiten
uithet economisch nationalisme, uit de autarkie en de geleide economie, Zulk een opvatting is intusschen gedeeltelijk onjuist; zij begaat
de vergissing van den gouden standaard als iets onbeweeglijks en
vast voor te stellen en van zijn lang, historisch verleden onwetend
te blijven. Veel van de critiek die men op den gouden standaard
uitbrengt is slechts op den een of anderen vorm van gouden standaard toepasselijk en laat zijn principe onaangetast. In den loop
der jaren heeft de ervaring zijn voornaamste gebreken en het onvoldoende van zijn mechanisme in het licht gesteld; zijn evolutie is een
voortdurende poging tot herziening en aanpassing b'ij de nieuwe
eisehen door den economischen vooruitgang gesteld.
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Een historisch overzicht, zonder polemische bedoeling, en het
nagaan van die langzame en geleidelijke irntwikkeling zullen wellicht
tot verheldering der begrippen kunnen bijdragen.
Na een tijdperk van universeele glorie en prestige tusschen 1880
en 1914 heeft de gouden standaard drie gevaarlijke aanvallen gekend:
de oorlog van 1914, de crisis van 1930 en tenslotte de periode van
spanning van 1938 en de huidige oorlog. Men moet toegeven dat
gedurende de laatste twintig jaar de hindernissen zich op zijn weg
hebben opgestapeld en dat de autoriteiten inzake monetaire quaesties
zich voor een geheel nieuwe en bijzonder moeilijke taak zagen geplaatst. Zoo is het met den gouden standaard, dien wij hebben gekend.
Voor het juiste begrip van zijn mechanisme en zijn mogelijkheden,
voor een helder inzicht in zijn gebreken en zwakheden, is het noodig
dat wij wat verder in de geschiedenis opklimmen en ons afvragen
wanneer de gouden standaard geboren werd, hoe de verschillende
landen er achtereenvolgens toe zijn overgegaan en in welken vorm
izich bij de verschillende omstandigheden heeft aangepast.
GELEIDE MUNT EN GOUDEN STANDAARD
Eet alternatief dat zich op dit oogenblik stelt als oplossing van
het monetaire vraagstuk is dat van den gouden standaard of de
geleide munt. Wij maken slechts van die laatste benaming gebruik
hij gebrek aan een betere ; de nieuwe muntstelsels zijn nog in volle
evolutie en wat men «managed currency» noemt is evengoed gebruikt
in landen die feitelijk trouw bleven aan den gouden standaard, zooals
Engeland, als in geleide economieën als die van Duitschiand, dat
edert 1933 den gouden standaard voorgoed heeft opgegeven.
Geleide munt nu beteekent een geheel van vrij ingewikkelde en
gevarieerde monetaire technieken en practijken, maar die hierin
tegenover den gouden standaard staan, dat zij de circulatie van haar
metaal-basis losmaken en de muntuitgifte en hoeveelheden -in-omloop
regelen volgens de economische behoeften van het land en volgens
een welbepaaide monetaire politiek. De deskundige autoriteiten grijpen
voortdurend en daadwerkelijk in op de geld- en wisselmarkt. Het is
de menscheljke wil die de wet voorschrijft en niets gebeurt er buiten
hem om.
De gouden standaard daarentegen, of althans de gouden standaardin-beginsel vertrouwt de bevestiging dier elementen toe aan een
automatisch mechanisme, onafhankelijk van den menscheljken wil
de goudbewegingen tusschen de landen. De Centrale Bank moet
biljetten uitgeven telkens wanneer haar goud wordt aangebracht, en
vice versa. De monetaire autoriteiten hebben dus geen bevoegdheid
am het bedrag der circulatie vast te stellen en hun rol bepaalt zich
tot « het verdedigen van het goud-incasso » volgens de gangbare
formule, b.v. door den rentevoet te verhoogen, d.w.z. door de natio
nale economie aan te passen bij den nieuwen toestand, waarvan de
goudbewegingen de aanw'ijzing zijn.
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Bij een « zuiveren » gouden standaard -regime zou het mechanisme
over ieder menscheljk ingrijpen zegevieren. Dergelijk systeem zou
op volgende wijze zijn te karakteriseeren : de muntcirculatie zou
uitsluitend bestaan uit volwaardige geidstukken, d.w.z. dat zij een
metaalgehalte zouden hebben gelijk aan hun nominale waarde, en
met volledig lcwijtingsvermogen, d.w.z. dat alle schulden ermede
zouden kunnen worden betaald, wat er ook het bedrag of de aard
van weze. Bovendien zou de aanmunt Vrij moeten zijn, zonder eenig
beletsel voor den in- of uitvoer van edel metaal : eenieder zou het
recht moeten hebbenvrijelijk gouden baren of stukken in- of uit
te voeren en ze tot wettige munt te laten slaan. Men zou aldus een
volkomen gemechaniseerde circulatie hebben : niets zou de goudbewegingen komen hinderen, waarvan het op- en af-gaan geheel
zou afhangen van de prijsverhoudingen tusschen het betreffende land
en het buitenland, en van den staat van gijn rekeningen-balans.
Een dergelijk systeem van «zuiveren» gouden standaard heeft
nimmer bestaan. Eenerzijds is het onmogelijk om stukken van geringe
nominale waarde in goud te slaan ; daar de waarde van dit metaal
te hoog is, zou men veel te kleine stukken moeten slaan. Daaraan
wordt verholpen door stukken uit te geven van minder kostbaar
metaal (zilver, koper, nikkel) ; deze pasmunt, die niet volwaaardig is,
d.w.z. dat zij nominaal meer waard is dan haar gehalte aan metaal,
wordt noch vrijen aanmunt noch volledig kwijtingsermogen toege
staan en men beperkt haar emissie tot het strikt noodige. Om ze
tenslotte op pari te houden met het goud, wordt ze gewoonlijk in
goud inwisselbaar verklaard. Zoodra deze munt te veel voorkomt,
kan het publiek er zich van ontdoen door ze in goud om te wisselen.
Anderzijds zijn er de bankbiljetten. Was het bankbiljet oorspronkelijk
slechts een kwijtschrift voor een goud-deposito, spoedig werd het een
middel tot krediet, d.w.z. dat men het niet alleen uitgaf tegen goud,
maar in ruil voor een wissel, voor een deposito van effecten, van een
schuidbekentenis, enz. Om de biljetten met den gouden standaard
te verbinden werd het zelfde mechanisme gebruikt als voor de pasmunt : de inwisselbaarheid in goud. Degene die zich van zijn bankbiljetten wil ontdoen kan naar de Centrale Bank gaan waar ze hem
onmiddellijk tegen goud worden • ingewisseld. Het bankbiljet zal dus
altijd op pari zijn met het goud.
Dit systeem is wat wij zouden kunnen noemen de normale gouden
standaard, zooals hij in de 19de eeuw heeft gefunctioneerd : hij wordt
gekarakteriseerd door de circulatie van goud en van wettige munt
in goud inwisselbaar (bankbiljetten en pasmunt). Op deze wettige
basis berust voorts het bankstelsel van het land met zijn rekeningen
courant en zijn cheques, nieuwe geidsoort van een hoogeren graad.
Aldus wordt alles, door een soort van monetaire «cascade» tot goud
teruggebracht. Bankgeld, rekeningen, bank-cheques zijn in wettige
munt betaalbaar, welke zelf in goud inwisselbaar is, goud waarvan
de Centrale Bank het opperste reservoir vormt.
Men zal intussehen bemerken dat er in dit systeem reeds meer
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plaats is voor menschelijk ingrijpen dan bij den zuiveren gouden
standaard het geval is : de Centrale Bank gaat zijn goud -incas'o
verdedigen en met dit doel zal zij den rentevoet in geval van goudvlucht verhoogen teneinde het krediet te beperken. Niettemin blijft
zij steeds gebonden door een wettig mechanisme, onafhankelijk van
haar wil : de inwisselbaarheid der bankbiljetten. Hier bevinden wij
ons voor een compromis tusschen het loutere mechanisme en het
menschelijk ingrijpen. De geschiedenis van den gouden standaard
ligt geheel in deze lijn : naarmate men zich het mechanisme van den
gouden standaard meer bewust wordt, heeft men meer en meer in
zijn functioneering ingegrepen. Aldus heeft men zijn ergste gebreken
kunnen vermijden en de voornaamste voordeelen ervan kunnea
behouden.
ENKELE EN DUBBELE STANDAARD
Wij hebben gezien hoe op dit oogenblik het alternatief zich stelt
gouden standaard of geleide standaard.
In 'den aanvang van de XIXe eeuw stelde zich de quaestie geheel
anders. De gouden standaard had een concurrent dien hij eerst tegen
het einde der eeuw definitief heeft overwonnen : de dubbele standaard
(bimetallisme) . Het debat was dus binnen de perken van de oplossing
van den metalen standaard geplaatst : er moest tusschen twee
metalen gekozen worden.
Niet bij toeval stelde zich het probleem aldus : in den loop van
de XVIIIe eeuw waren er verscheidene experimenten met niet-inwisselbaar muntpapier gedaan die alle schipbreuk hadden geleden : men
herinnere zich het klinkend faijiet van John Law, het avontuur met
de assignaten, de depreciatie van het pond sterling tusschen 1798
en 1820, enz. Het meerendeel dezer experimenten was het gevolg
van zuivere inflatie en niet van geleide munt; het was in dien tijd
trouwens Vrij moeilijk om een niet-inwisselbare en toch stabiele munt
te creëeren. Slechts de inwisselbaarheid in metaal scheen de stabiliteit van het geld te kunnen waarborgen en van alle andere oplossingen
werd afgezien. Nochtans is het hier de plaats om op te merken dat
economisten van het gehalte van een Ricardo zich zeer wel rekenschap gaven van de mogelijkheden van een geleide munt en het
basisprincipe van zijn mechanisme in het licht hadden gesteld : t.w.
dat de beperking der hoeveelheid geld zijn waarde bepaalt en dat
het dus zeer goed mogelijk is een stabiele circulatie te handhaven
zonder haar in metaal inwisselbaar te maken.
Demetalen standaard was dus de algemeen toegepaste oplossing
in den vorm van dubbelen, gouden-zilveren standaard. Daar er zich
in den loop der XVIIIe eeuw schaarschte aan edele metalen deed
gevoelen, was het zeer natuurlijk dat men beide metalen gebruikte
om munt te slaan. Die dubbele standaard was ten andere geheel
empirisch.
De economische wetenschap van de XIXe eeuw heeft ons een
geïdealiseerd beeld van den dubbelen standaard nagelaten : het is
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et systeem waarbij twee metalen (goud en zilver) van den vrijen
aanmunt genieten en van het volledige kwijtingsvermogen, terwijl
de wet hun wettige waardeverhouding regelt, die voor het slaan der
munten zal worden gebruikt (b.v. 15.5 d.w.z. 1 gr. goud 15.5 gr.
zilver) . Volgens de classieke theorie van den dubbelen standaard,
zooals by. Wairas die in zijn aequaties uiteenzet, moest het vastleggen
van een wettige waardeverhouding door het feit zelf de commerdeele waarde der edele metalen stabiliseeren, aldus een groot voordeel
op den enkelen standaard in het leven roepend, die immers aan de
srhonimelingen van een enkel metaal is overgeleverd. Deze theorie
schijnt met een wonderlijke nauwkeurigheid te hebben gewerkt
tussehen 1800 en 1873, tijdsspanne waarin, ondanks groote ontdekkingen van goud in de jaren 1848-1850, de verhouding goud-zilver
schommelde tusschen de uiterste, zeer nauwe grenzen van 15.20 en
1580, d.w.z. rondom een gemiddelde van 15.5. Het cijfer 15.5 is dan
ook het type -cijfer van den classieken dubbelen standaard geworden.
Het werd door Frankfijk aangenomen in 1803, om vervolgens door
het meerendeel der landen met dubbelen standaard te worden aanvaard, met uitzondering van de Vereenigde Staten. Het fransche
systeem van den dubbelen standaard werd in den loop van de
XJXe eeuw het symbool van het bimetallisme, zooals het engelsche
systeem na 1816 het symbool van den enkelen gouden standaard
zou worden.
intusschen had het bimetallisme vóór de XIXe eeuw niet op zulk
een bevredigende wijze gefunctioneerd. De waarde-schommelingen
er edele metalen verplichtten de regeeringen de wettige goud-zilververhouding bij herhaling te wijzigen, hetzij door de nominaie waarde
der in omloop zijnde stukken te veranderen, hetzij door ze uit den
ernloop terug te nemen en nieuwe te slaan. Men begrijpt welke stormgen zulke maatregelen in het economisch leven teweeg brachten.
Er dient aan toegevoegd dat zoodra de wettige verhouding niet meer
met de commercieele overeenkwam, de wet van Gresham in werking
trad en het slechte geld, d.w.z. hetwelk door de wet werd overschat,
het goede geld verjoeg, dat wettelijk werd onderschat. Volgende
paragraaf geeft er een treffend voorbeeld van.
Aldus had het algemeen toegepast systeem, van den dubbelen
standaard voor 1800 een volkomen empirisch karakter ; zijn geschiedenis bestaat uit gedeeltelijke hervormingen, wijzigingen van de
wettige verhouding, reglementeeringen en prohibitieve maatregelen
van alien aard. Er is in dat alles niets van dien wetenschappelijken
en methodischen geest, die het bimetallisme der XJXe eeuw zal
kenmerken. In dit kader werd de eerste moderne vorm van den
gouden standaard geboren. Hij werd door de engelsche wet van
1816 ingehuldigd.
DE GEBOORTE VAN DEN GOUDEN STANDAARD
In het algemeen denkt men dat die overgang van Engeland naar
den gouden standaard het gevolg was van wetenschappelijke over-
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wengen, omdat men tot de conclusie gekomen was dat dit systeem
technisch boven alle andere stond en dat de gouden standaard de
0 ) lo S S i fl g van het muntvraagstuk beteekende.
wj zullen zien dat de feiten zich in werkelijkheid geheel anders
hebben voorgedaan en dat het toeval een der pleegouders is van
dem gouden standaard.
isschen 1695 en 1699 was men in Engeland tot een uitgebreide
henrnunting overgegaan teneinde een overvloedige circulatie van goud
en zilver te bewerkstelligen. Ongelukkigerwijze stelde men de waarde
VT den gouden guinje (guinea) vast op 21 sh. 6 d. in zilver, hetgeen
c;ereenkwam met een goud-zilver-verhouding van 15.5, terwijl de
commercieele verhouding 15 bedroeg. Het nieuwe systeem over
schatte dus op wettige wijze het goud, dat in den omloop toevloeide,
terwijl het onderschatte zilver bijna geheel verdween en nog slechte
staud hield in den vorm van stukken die te versleten waren om te
kmnen worden uitgevoerd. Terwijl de wet het bimetallisme had
ingevoerd, was Engeland pract'sch aan den gouden standaard toe,
tegen zijn uitdrukkelijke bedoeling.
Tegen 1774 bracht een daling van het zilver een groot dee't van
dc' sedert 1669 uitgevoerde zilverstukken in het land terug. Evenwel,
daar het grootste deel dezer stukken erg versleten was of besnoeid
en aldus ver beneden het wettige gewicht gedaald, meende de regee;ing tun gebruik te moeten beperken. Zij besloot, dat voortaan de
niverstukken voor hun nominale waarde slechts bij betaling van
sorrimen beneden de 25 £ moesten aangenomen worden en dat bij
etaflngen van hoogere sommen de stukken moenen worden gewogen
en een hetaalkracht zouden hebben van 5 sh. 2 d. per ons metaal.
Dat was een zeer belangrijke maatregel, waarvan men op het
tijdstip zelf, de volle draagkracht niet besefte. Zonder den dubbelen
uuadaard te verlaten, beperkt men het kwijtingsvermogen van zilver
tet 25 £ zonder het evenwel het voorrecht van vrijen aanmaak te
cntnemen.
Die eerste stap naar den gouden standaard is dus te danken aan
eieei toevallige omstandigheden : de overschatting van het goud
in 1669 en het terugvloeien der versleten zilverstukken uit het
buitenland na 1774.
In 1793 breekt er een oorlog uit tusschen Frankrijk en Engeland.
in 1797 moet de Bank of England de inwisselbaarheid van haar
biljetten schorsen en wij komen in het tijdperk der « Bank
Restriction » , in den loop waarvan het pond sterling een ernstige
depreciatie ondergaat (van 1808 af) , die een einde neemt in
1820 met den definitieven terugkeer tot de vroegere goudpariteit.
Tezeifdertijd doet zich in de jaren 1797-1798 een nieuwe daling
van het zilver voor, hetgeen een sterke toename in den aanmunt
van dit metaal ten gevolge heeft. Gezien den geforceerden koers
van de biljetten der Bank of England, de ingewikkeldheid van den
inonetairen toestand en verder de onzekerheid van de internationale verhoudingen, oordeelde de regeering, die zich nie voor de
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toekomst wilde binden (een toevloed van zilver kon het land inderdaad
tot den zilveren standaard brengen) het voorzichtig den aaninunt
van zilver voorloopig te schorsen, bij de wet van 21 Juni 1798.
Deze maatregel was in den geest van den wetgever niets anders
clan voorloopig en men benoemde een commissie om den geheelen
samenhang van het vraagstuk der metalen-circulatie te bestudeeren.
Daar inmiddels de toestand van niet-inwisselbaarheid voortduurde,
verloor de quaestie haar onmiddellijk belang en de « voorloopige »
schorsing van den aanmunt van zilver bleef van kracht. . . tot
in 1816. Ziedaar een nieuwe stap in de richting van den gouden
standaard, maar die nog minder dan de vorige den gouden standaard
ten doel heeft. Engeland blijft in principe bij den dubbelen standaard,
maar heeft door twee gedeeltelijke en door historische omstandigheden noodzakelijk geworden maatregelen de beide voornaamste
kenmerken van den dubbelen standaard verwijderd : het volledig
kwijtingsvermogen (1774) en den vrijen aanmunt van het zilver
(1798).
De wet van 1816 vormt de derde en laatste etape van deze
ontwikkeling. Na het teekenen van den vrede in 1814 werd een
commissie benoemd die het systeem uitwerkte dat in 1816 werd
aanvaard.
Volgens de nieuwe wet genieten goud en zilver het voorrecht
van vrijen aanmunt, maar het volledig kwijtingsvermogen blijft
tot goud beperkt, terwijl zilver slechts gebruikt kan worden voor
betalingen van minder dan 40 sh.
De vrije aanmunt van zilver had moeten geschieden op den voet
van 62 sh. per ons, nadat een koninklijke afkondiging den dag zou

hebben vastgesteld te beginnen waarvan particulieren hun zilver
naar de munt konden brengen. Zooals het systeem bij de wet was
omschreven, hield het dus het midden tusschen den dubbelen en
den gouden standaard, aangezien zilver vrij mocht worden aangemunt, zonder evenwel volledig kwijtingsvermogen te genieten.
Een laatste toevallige omstandigheid kwam dit wettig statuut
wijzigen en bracht Engeland geheel tot den gouden standaard : de
koninklijke aikondiging, waarvan sprake in de wet van 1816, zag
nimmer het licht en de vrije aanmunt van zilver, ofschoon wettelijk
opnieuw ingevoerd, werd nimmer in practijk gebracht. De Coinage
Act van 1870 herhaalde woordelijk de schikkingen van 1816 zonder
dat er ooit een koninklijke afkondiging volgde. Daardoor was zilver
definitief gelimineerd als waarde-standaard en teruggebracht tot
den staat van pasmunt : Engeland bezat in feite, maar niet geheel
in rechte, den gouden standaard.
Wij hebben nadruk gelegd op het geval van Engeland omdat het
het eerste land is dat tot den gouden standaard is overgegaan en
voorts, omdat het belangrijk is te noteeren dat de vorm dien de
gouden standaard er aangenomen heeft, totaal wordt beheerscht
door historische omstandigheden. Nooit heeft Engeland - tot
1816 - het besluit genomen den gouden standaard als zoodanig
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te kiezen of een bepaalden vorm van den gouden standaard als de
beste monetaire formule die mogelijk was; nooft heeft Engeland
in den loop dier periode principieel stelling genomen, maar zich
hoogstens tevreden gesteld - met een zeer engeisch empirisme
met het bekrachtigen van feitelijke toestanden. Men zou hijne kunnen
zeggen dat het tegen zijn wil is, of minstens toch zijns ondanks,
dat Engeland tot den gouden standaard is overgegaan.
In 1699 koos Engeland den dubbelen standaard, maar was practisch aan den gouden standaard toe ; in 1774 en 1798 neemt dit
land tijdelijke maatregelen, zonder in het minst van den dubbelen
standaard afstand te willen doen ; in 1816 tenslotte verzuimt men
een koninklijke proclamatie af te kondigen, ondanks de uitdrukke
lijke schikkingen van een wet die den zuiveren gouden standaard
kennel,*, k niet beoogt. OngetwijfeId had Engeland, in den loop van
de XV1IIe eeuw door zijn muntstelsel zekere voordeelen ervaren
van den enkelen gouden standaard en zekere nadeelen van den
duhelen standaard, maar de wet van 1816 kan niet worden
beschouwd als de logische gevolgtrekking uit die ondervinding;
zij spreekt zelfs niet expliciet van den gouden gouden standaard
en bIIft geheel in de lijn van de gedeeltelijke maatregelen van 1774
en 1798.
En zoo werd de gouden standaard geboren
VERSPREIDING VAN DEN GOUDEN STANDAARD
Gaan wij thans even na hoe dit stelsel doordrong in de andere
landen, die alien hetzij den dubbelen, hetzij den enkelen zilveren
standaard hadden. Men mag niet vergeten dat zilver, dat wij
tegenwoordig niet meer als een edel metaal beschouwen, tot 1873
een prestige genoot dat met dat van goud gelijk stond. Op zekere
oogenhiikken zelfs had zilver de voorkeur boven gouc, waarvan
men vreesde dat het gedeprecieerd zou worden.
Ttischen 1848 en 1850 werden de rijke goud-reserves van Californië
en Australië ontdekt en de wereld werd overstroomd door een vloed
van het gele metaal. Terwijl de goudproductie van 1A93 tot 1850
wordt geschat op ongeveer 152.7 millioen once, is er van 1850
tot 1875, dus in 25 jaar, een hoeveelheid van 153.5 millioen once
geproduceerd. In een kwarteeuw was de goudvoorraad bjna verdubbeid. Plotseling werd zilver het meest gewaardeerde metaal,
bij zooverre men in 1855 voor de winkelvensters van sommige
Parjzer magazijnen dit bericht kon lezen : « Hier koopt men goud
zonder verlies ». Sommige landen zelfs meenden tot den zilveren
standaard te moeten overgaan : Nederland in 1847, België in 1851,
Duitschiand en Oostenrijk in 1857. Portugal anderzijds was in

1854 tot den gouden standaard overgegaan. In 1881 keerde Peigië
tci: den ciubbelen standaard terug en in 1865 werd tusachen Frankrijk,
Jtali.. België en Zwitserland de fameuze Latijnsehe Unie gesloten,
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die het typische voorbeeld gebleven is van den internationen
dubbelen standaard op den voet van 15.5.
Door den toevloed van goud was er tusschen 1860 en 1870 alleen
nog in de zeldzame landen met enkelen zilveren standaard overvloedig
zilver in omloop, terwijl de andere landen met enkelen gouden of
met dubbelen standaard bijna uitsluitend een goud-circulatie hadden.
Er is dan ook niets verwonderlijks in dat tijdens de groote internationale muntconferentie van 1868 te Parijs alle landen (met uitzondering van Nederland) zich ten gunste van de algemeene
aanvaarding van den gouden standaard uitspraken. Wanneer men
de motieven van deze voorkeur onderzoekt, dan ziet men dat zAj
niet zoozeer steunt op overwegingen van monetaire politiek dan
wel op feitelijke omstandigheden : de geldomloop van de meeste
landen bestond voornamelijk uit goud, practisch waren zij aan den
gouden standaard toe en wenschten slechts dezen toestand, die hun
voordeelig leek, te bekrachtigen.
De verwezenlijking van den universeelen gouden standaard scheen
nabij, toen de fransch-duitsche oorlog van 1870 een einde stelde aan
deze beweging van monetair internationalisme.
Duitschland evenwel besloot, onder den invloed van deze beweging
en ook uit vrees weldra alleen te staan met zijn zilveren standaard,
tot den gouden standaard over te gaan. Vn 1850 tot 1870 waren
er alle pogingen in het werk gesteld om den wirwar van muntstelsels van alle nog zelfstandige duitsche staten te unifieeren en te
vereenvoudigen. De overwinning van 1870 en de vestiging van het
keizerrijk lieten eindelijk toe de zoozeer gewenschte hervorming door
te drijven en bij gelegenheid van de wetten van 1871 en 1873 ging
men over tot den gouden standaard.
In 1872 namen Zweden, Noorwegen en Denemarken eveneens den
gouden standaard aan.
Jaar op dat moment deed zich een gebeurtenis van het hoogste
belang voor : de depreciatie van het zilver. Tot 1870 was zilver even
stabiel en zelfs meer stabiel geweest dan goud. Wegens doorwerking
van een reeks zeer ingewikkelde oorzaken (hoofdzakelijk de geweldige
toename der productie) begon het zilver sinds 1872 te dalen en alle
pogingen om deze depreciatie te weerhouden hebben niet kunnen
verhinderen dat het spoedig zijn rol van waarde-standaard-metaal
verloor. Door dit feit werden alle landen met dubbelen standaard
(Frankrijk, België, Italië, enz.), die gevaar liepen hun goud te
verliezen en het gedeprecieerde zilver in zijn plaats te zien komen,
aldus een depreciatie van de geheele circulatie verwekkend, verplicht
tusschen 1873 en 1877 den vrijen aanmunt van zilver te schorsen
en zoo een eersten stap in de richting van den gouden standaard te
doen, door het aannemen van wat men noemt den hinkendenstandaard, d.w.z. een systeem waarbij alleen goud vrijen aanmunt geniet,
terwijl zilver in omloop volledig kwijtingsvermogen behoudt, zonder
dat er nieuwe zilverstukken vrijelijk mogen worden aangemunt.
Deze zilverdepreciatie vond ernstigen weerslag in de Vereenigde
1
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Staten, groote zilverproducenten, waar men van 1870 tot 1900 eei
periode van politieke beroering beleefde rondom de muntquaestie.
Daar de amerikaansche zilverproductie bijna de helft van de
werdeproductie vertegenwoordigde, kan het niemand verwondere
dat er in de Vereenigde Staten na 1873 zich een machtige part
vormde die tot eenig doel had door alle mogelijke middelen den koer
van het aan depreciatie onderhevige zilver te ondersteunen : deze
middelen waren de vrije aanmunt van zilver en eventueel de uitbreiding van den internationalen dubbelen standaard, die aan het
zilver een onbegrensd afzetgebied zouden hebben verzekerd, Terwij
de monetaire hervorming van 1873 practisch den gouden standaard
had gevestigd, slaagden de « silver men » erin in 1878 den BLAND
BILL en in 1890 den SHERMAN BILL te doen stemmen die den
aankoop en maandelijkschen aanmunt regelden van enorme hoeve&heden zilver een een stelsel in zwang brachten dat den hinkenden
stnadaard zeer veel geleek. Anderzijds stelden de partijgangers van
den gouden standaard, sterk door den verzekerden steun van de
regeering, alles in het werk om den gouden standaard te redden.
In 1893 werd de toestand voor den gouden standaard uiterst critiek
en slechts op het laatste nippertje slaagde men erin den Sher-n-i-qfa
Bill te schorsen en den zilver-aanmunt stop te zetten. Van dt
oogenblik af deed de zaak van den gouden standaard ernstige
vooruitgang en door de wet van 1900 werd hIj ingevoerd.
Inmiddels waren nog talrijke landen tot den gouden standaard
overgegaan, als b.v. Nederland (1873-1875), Finland (1878), Roemenië
(1890), Oostenrijk-Hongarije (1892), Japan (1897), Rusland (189 59,t.
Peru (1900), enz.
Anderzijds zag een nieuwe formule van gouden standaard in Indië

het licht in 1899, de gold exchange standard of gouden wisseistandaard, die vervolgens in meerder coloniën, ei. door de Vereenigde
Staten op de Philipijnen, werd ingevoerd.
Indië had den zilveren, terwijl Engeland den gouden standaard
had, hetgeen wegens onophoudelijke schommelingen van den zilverkoers voortdurende wisselverschillen tusschen de roepie en het pond
sterling meebracht. Zonder tot den gouden standaard te willen overgaan, wenschte Indië er niettemin het voornaamste voordeel van te
genieten, n.l. de stabiliteit van den wisselkoers. Men dacht dan een
volkomen artificieel stelsel uit, waarbij de monetaire autoriteiteia.,
na een zekere reserve -vorming van goud en muntstukken, tegen een

vasten koers roepies tegen ponden sterling in Indië en ponde
sterling tegen roepies te Londen wisselden, teneinde in de behoeftet
van den handel te voorzien. De wisselkoers was op die wijze gestabiliseerd en tegenover het buitenland voerde Indië den gouden standaard, zonder dat de zilverstukken inwisselbaar waren voor
binnenlandsehe circulatie. Dit systeem functioneerde prachtig en
vertoont nochtans slechts verre gelijkenis met den zuiveren gouden
standaard. Het is een buitengewoon interessante formule die aan
landen, welke te arm zijn om zich de weelde van een binnenlandsche
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goudcirculatie te veroorlooven, de gelegenheid geeft thettemin van de
voordeelen van den gouden standaard te genieten. Het is een
« collectieve » gouden standaard in tegenstelling met den classieken
gouden standaard, die men « individueel » zou kunnen noemen.
Sedert 1816 had de gouden standaard zich dus aanzienlijk uitgebreid. Behalve den normalen gouden standaard (bankbiljetten en
pasmunt), den gold exchange standard en den hinkenden standaard,
die ondanks zijn naam heel dicht bij den gouden standaard staat,
mag nog de gold bullion standard worden vermeld, waarvan Ricardo
in 1816 voor het eerst het principe had uiteengezet.
Dit laatste systeem bestaat hierin, dat geen goudstukken in omloop
worden gebracht in het land, maar dat de bankbiljetten in goudstaven
inwisselbaar worden gesteld. Dit systeem heeft het voordeel den
aanmunt en de slijtage der stukken de vermijden, de opeenhooping
van goud in het binnenland gedeeltelijk te ondervangen en dus het
goud-incasso beter te beschermen. Aldus behield men het fundamenteel voordeel van den gouden standaard, t.w. de stabiliteit van
den wisselkoers en van de prijzen, terwijl men door rationeele
maatregelen zekere van zijn gebreken uitschakelcie.
Tenslotte werd de gouden standaard eveneens soepeler. In den
loop van de XIXe eeuw is het welbekende mechanisme vain den
rentevoet ontstaan, een soort van regelend mechanisme dat het
evenwicht in de economie herstelde, wanneer zich goudbewegingen
hadden voorgedaan. In geval van goudvlucht was de classieke reactie
van de Centrale Bank de verhooging van den rentevoet. Het is
belangrijk op te merken dat deze practijk zich slechts langzaam
heeft ontwikkelt en dat in 1816 de Bank of England, gebonden als
zij was aan oude wetten tegen den woeker, den rentevoet van 5 %
niet overschrijden mocht.
Aldus voerde het meerendeel der landen tusschen 1900 en 1914
ofwel den gouden standaard, ofwel den hinkenden standaard (Latijn
Unie en enkele andere landen) , die er, wat zijn gevolgen betreft,-sche
sterk op geleek en die door den oorlog 1.914 overigens verdween.
Dit korte overzicht toont ons vooreerst dat de gouden standaard
niet zou oud is als men wel gelooft en vervolgens dat hij slechts
zeer geleidelijk is ingevoerd. Aanvankelijk beantwoordde hij niet aan
een bepaalde muntpolitiek en slechts in den loop der XIXe eeuw is
zijn mechanisme vlot geraakt en heeft men nauwkeurig de doeleinden
begrepen waartoe hij kon worden aangewend. Reeds tegen het einde
der XIXe eeuw doen zich pogingen van opzettelijk ingrijpen gelden
(gold exchange standard, enz.) , terwijl zijn formules worden vermeerderd en zijn functioneering soepeler wordt.

VAN 1914 TOT 1940
De oorlog van 1914 en de inflatie die hij meebracht en die erop
volgde, wierpen het schoone evenwicht omver, dat de XIXe eeuw
stuk voor stuk had opgebouwd. Wisselkoersen en prijzen werden
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brutaalweg ontwricht en slechts na pljnlijk tasten vond men een
nieuwe evenwichtspositie. Het meerendeel der landen, door de wreede
ervaringen van de muntschommelingen afkeerig geworden, zochten
slechts een ding: den vasten grond van den gouden standaard te
bereiken en daardoor een munt van stabiele waarde. Die terugkeer
tot den gouden standaard geschiedde tusschen 1920 en 1927.
De Vereenigde Staten hadden den dollar op zijn goudpariteit van
voor den oorlog weten te handhaven, terwijl Engeland het pond sterling door een gigantische en pijnlijke herstelpoging op zijn oorspronkelijke goudpariteit terugbrecht. Duitschland en de Ianden van
Centraal Europa maakten een volslagen faljiet door en bouwden,
dank zij buitenlandsche kredieten, nieuwe muntstelsels Ope Frankrijk,
Belgie, Italie, enz. bepaalden er zich toe hun munt op een koers
te stabiliseeren die haar depreciatie bekrachtigde. Ieder kwam dus
op zijn wijze terug tot den gouden standaard en toen zich rond 19281929 een onbekende welstand ontwikkelde, meende men met den
gouden standaard het land van melk en honing te hebben bereikt.
Maar de tijden waren veranderd. Vooreerst had de gouden standaard een nieuwe gedaantewisseling ondergaan, en wij zullen zien dat
het zijn laatste niet was. In het algemeen was het goud uit de
binnenlandsche circulatie verdwenen in de verschillende landen en
het beginsel van den gouden standaard had zich teruggetrokken in
het mechanisme van de inwisselbaarheid der bankbiljetten ; vervolgens
hadden verschiHende landen den gold bullion standard aangenomen
en bepaalde vormen van den gold exchange standard teneinde
nuttelooze goudbewegingen te ondervangen; tenslotte verspreidde
zich het denkbeeld meer en meer dat bepaalde gebreken van den
gouden standaard moesten worden ingeperkt, zooals te hevige prijsschommelingen of plotselinge kapitaalvlucht, door overeenkomsten
tusschen Centrale Banken, ingr'ijpen op de wisselmarkt, internationale
maatregelen, enz.
Doch hetgeen zich fundamenteel had gewijzigd was het « klimaat »
waarin de gouden standaard functioneerde. Voor 1914 had men een
tijdperk gekend van volledige vrijheid in commercieele en vooral
financieele transacties : de kapitalen circuleerden ongehinderd van
het eene land naar het andere. Na 1914 daarentegen verhinderde
heel een reeks van schier onoplosbare problemen de normale werking
van den gouden standaard. Eerst kwam het probleem der «Reparationen» en van de intergeallieerde schulden, vervolgens het toenemend protectionisme en vooral de crisis van 1930.
De crisis van 1930 bracht een wreed dementi van de dwaze welvaartsverwachtingen. De prijzen daalden, daalden catastrofaal, in
hun val de insolvabiliteit der debiteuren na zich sleepend, de stremming der economische bedrijvigheid, de werkloosheid, de bankfaillissementen, enz. Van toen af had men slechts een zorg: het
prijsniveau omhoog te brengen teneinde de wereldeconomie uit het
doode straatje te bevrijden, waar zij met haar muntstelsel was
vastgeloopen. Engeland ging' het eerst dien weg Ope Ongetwijfeld
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was de val zelf van het pond sterling in 1931 meer een ongeluk
dan een wel overwogen manoeuvre, maar de muntpolitiek door
Engeland gevolg sedert de devaluatie van het pond heeft als eerste
doel het stabiliseeren der prijzen en het verhinderen van een nieuwen
val zooals die van 1929-1932. Tusschen 1931 en 1936 zijn talrijke
landen tot devaluatie overgegaan, aldus het evenwicht herstellend
tusschen hun binnenlandsche prijzen (Skandinavische munten 1931,
Vereenigde Staten 1933, Tsjecho- Slowakije 1934, België 1935, Frankrijk, Zwitserland en Nederland 1936, enz.) . Het ware overdreven te
beweren dat al deze devaluaties in volle vrijheid geschiedden en uit
zuivere wetenschappelijke redenen, maar zij verschillen toch met die
van 1921-1926, toen het er uitsluitend om begonnen was een gedeelte
faillissement te liquideeren. Tegen 1937 bevond de wereldeconomie-lijk
zich op den weg van het volledig herstel, als de voorteekenen van
oorlog den internationalen horizon kwamen versomberen.
In den loop van die periode, 1930-1937, heeft de gouden standaard
een nieuw uitzicht gekregen, want ondanks alles was de gouden
standaard eigenlijk nog steeds in werking. Stap voor stap heeft men
zich rekenschap gegeven dat het niet een onaantastbaar idool is,
waaraan men alles moet opofferen ; het is een middel en niet een
doel en slechts in de mate waarin hij een noodzakelijk en nuttig
middel blijft voor het economisch leven moet de gouden standaard
geëerbiedigd worden. Men heeft dan ook niet gevreesd beroep te
doen op een reeks van nieuwe mechanismen met een zeer gerafinneerde
techniek, waaronder de open market politiek die gedeeltelijk het
vroegere mechanisme van den rentevoet, dat ondoelmatig was geworden, verving, verder egalisatiefondsen voor den wisselkoers die zekere
functies van het goud-incasso der Centrale Banken overnemen, de
sterilisatie van het goud waardoor prijsinflatie wordt voorkomen,
de verschillende varianten van den gold exchang standard,, enz. Wat
dit betreft is het engelsche systeem, zooals het sedert 1931 functioneert, kenmerkend : zonder nog iets van den classieken gouden
standaard te hebben, behoudt het toch bepaalde trekken van zijn
fundamenteele karakteristiek, n.l. * de vorming van een goud-incasso
en de practische inwisselbaarheid van het pond in goud tegen vasten
koers.
Zoo kenmerkte zich meer en meer de tendentie om in de werking
van den gouden standaard in te grijpen met inachtname van zekere
zijner essentieele eigenschappen. Dit ingrijpen was ongetwijfeld
gedeeltelijk te danken aan de slechte functioneering der internationale
economische betrekkingen, maar in sommige opzichten beteekende
het een wezenlijke vooruitgang of vermocht het tenminste den weg
naar een te verwezenlijken vooruitgang aan te duiden, door in de
werking van den gouden standaard dat uit te schakelen wat er
te brutaal of te mechanisch aan was.
Het is nog te vroeg om een definitief oordeel uit te spreken,
vooral omdat het ons nog niet mogelijk is te onderscheiden wat er
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in de economische ontwikkeling van de laatste tien jaar abnormaal
en accidenteel was.
Het is overigens klaarblijkelijk dat de gouden standaard in den
loop van zijn loopbaan een grondige evolutie heeft doorgemaakt en
dat wij hem vooral historisch moeten zien. Er is niet één, maar er zijn
meerdere gouden standaarden. Van de formule van 1816, voor een
deel geboren uit het toeval, via den classieken gouden standaard
van voor 1914, elastischer gemaakt door het mechanisme van den
rentevoet, tot de sedert 1930 gebruikelijke formules, is er afstand.
Van geheel mechanisch en onafhankelijk van den menschelijken wil,
zooals hij vroeger was, had de gouden standaard zich omgevormd
tot een geperfectioneerd werktuig van muntpolitiek, maar in sommige
opzichten nog aan soepelheid tekortschietend.
De toekomst zal ons leerera in welke mate nieuwe formules zouden
in staat zijn om hem alsnog te perfectioneeren.
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WAT IS PHILOSOPHIE?
door F. DE RAEDEMAEKER 8.J.

Dr J. H. E. J. Hoogveld en Prof. Dr. H. J. De Vleeschauwer publiceerden elk,dit jaar, een werk dat ons noopt tot bezinning over het
wezen van de wijsbegeerte (1). Het verschil van opvatting bij de twee
schrijvers is opvallend, De Nijmeegsche hoogleeraar staat beslist op
thomistisch standpunt en wijdt zijn breed opgevatte en stevig gedocumenteerde studie aan het speciaal probleem van het wezen en de
taak der w'ijsbegeerte. Hij schetst de ontwikkeling van het begrip
wijsbegeerte tot aan St. 'I'homas en besluit deze studie met de
woorden : <~ Zo menen wij op goedegronden de in nieuw-scholastische
kringen traditioneel geworden definitie te mogen handhaven : Wijsbeqeerie is de door redelij7c inzicht verworven kennis van de eerste
beqinselen en van de eersie oorzaken der dingen. » (bl, 57) Vervolgens
wordt het gebied der wijsbegeerte zoo nauwkeurig mogelijk afgebakend, eerst tegenover de positieve wetenschappen, vervolgens tegenover het geloof en de theologie. In deze twee hoofdstukken erkent
men gemakkelijk den invloed van het bekende werk van J. Maritain :
Les degres du savoir (Parijs, 1932). Daarna bespreekt Dr. Hoogveld
de «afwijkende opvattingen over het wezen der wijsbegeerte », In
feite een heele geschiedenls van demoderne philosophie van af
Descartes, in het speciaal opzicht van de taak door de groote moderne
philosofen aan de wijsbegeerte toebedacht. Hieruit blijkt hoe de
definitie van de philosophie als een organiseh deel is van elk philosophisch systeem. «De vraag naar het wezen der philosophie, zegt
terecht Prof. Robbers, is zelf een der belangrijkste phtlosophische
vragen; in het antwoord daarop zit reeds veel ingesloten, van al de
oplossingen die men daarna geven gaat.» (2) Dat blijkt eens te meer
uit het interessante v'ijfde hoofdstuk van dit boek. Daarop voIgt een
studie over het moeilijk probleem van de indeeling van de wijsbe(1) iDr J. H. E. J. H,OOGVELD, Inleiding tot de wijsbegeerte. II. Weam
en taak der wijsbegeerte. - Dekker en van de Vegt, .Nijmegen, 1941,
408 blz., ing. f1. 5.'50; geb, fl. 6.75.

Prof. Dr H. J. DE VLEESCHAUWER, Op den drempel van de wijsbegeerte, - De !Sikkel, Antwerpen, 182 blz.
(2) Geloof en Wijsbe.geerte, in Streven VI, 19!38,-i3l9, blz, 119.
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geerte. En tenslotte handelt Dr. Hoogveld over de beteekenis der
wijsbegeerte voor wetenschap en leven, studie waaraan een appendix
wordt toegevoegd over de veel besproken tegenstelling Logos en Bios,
hetgeen den schrijver gelegenheid biedt het thomistisch intellectualisme op den keper te beschouwen, en het duidelijk te onder
rationalisme zoowel als van elke gevoelsphilosophie.-scheidnvalk
Uit den korten inhoud van dit boek blijkt dat de schrijver zijn
Inleiding heeft opgevat als een omschrijving en een definitie van de
wijsbegeerte, en als een verdediging van de neo- scholastieke definitie,
die tenslotte het heele thomistisch systeem als in één formule samenvat. In feite heeft hij de revue laten passeeren aan al de philosophi, the systemen van af de oudheid tot de hedendaagsche toe, ze alle
beschouwend naar hun opvatting over het wezen en de taak der
wijsbegeerte. Het boek vormt aldus een sterk gebouwd geheel, dat
zijn eigen plaats inneemt onder de talrijke Inleidingen die reeds in
het Nederlandsch verschenen zijn. (1)
Heel anders doet zich het boek van Prof. de Vleeschauwer voor.
Het is eigenlijk geen «Inleiding », het brengt ons niet verder dan op
« den drempel van de wijsbegeerte ». De bedoelingen van den schrijver
zijn zeer bescheiden, zooals blijkt uit het « Woord vooraf » : « De
hiervolgende pretentielooze hoofdstukjes zijn gegroeid uit een aantal
toespraken. Uit den aard van de zaak zelf, is dit boekje geen
handboek en geen inleiding tot de wijsbegeerte in de technische
beteekenis van het woord. Het bestaat uit een opgave en een korte
bespreking van philosophische vraagstukken. » Na, in een eerste
causerie, het philosophische « thaumadzein » te hebben teweeggebracht, handelt de schrijver eerst, in vier afzonderlijke voordrachten,
over de volgende menschelijke waarden : het ware ( Uit de wereld
van het kennen), het goede (Uit het gebied van het menschelijk
handelen), het schoone (Het schoonheidsvraagstuk in de wijsbegeerte), en het heilige (Het heilige) Men lette er op dat de eerste
en hoogste waarde, nl. het zijn of het wezen, ontbreekt. Daarna
volgen problemen die Dr. Hoogveld tot de « toegepaste philosophie »
rekent : Het probleem van de geschiedenis, De philosophie van de
techniek, Het vraagstuk der cultuur. Niet meer tot de eigenlijke
wijsbegeerte, maar tot de zgn. « Geisteswissenschaften » behooren
de vier zeer interessante uiteenzettingen over De levensstijl van den
Griekschen geest, De stijl van het middeleeuwsche denken, De geestelijke habitus van het modern denken, Het wijsgeerig denken van
onzen tijd. De laatste causerie bevat een algemeen besluit en is
veruit -de voornaamste met betrekking tot de vraag over den zin
der philosophie : Wahrheit and Dichtung in de wijsbegeerte.
.

,

(1) Zie : E. VAN DEN BUSSGH.E, Nederiam► 1 the inleidingen tot de
wijsbegeerte; in Streven, ,IV, 1936-37, blz. 475-480; en Prof. A. DE VOS,
Inleidingen - Algemeene werken, in Tijdschrift voor Philosophie, I, 1939,
blz. 875-881.
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Indien we, met Dr. Hoogveld, onder philosophie verstaan de kennis
van de laatste oorzaken en de metaphysica als de kern van de
wijsbegeerte beschouwen, dan brengt ons het boek van Dr. de
Vleeschauwer werkelijk niet verder dan op den drempel van de
eerste onder de wetenschappen. Maar en hier staan we niet op
den drempel, maar volop in de philosophie van den schrijver de engel met het vlammend zwaard verbiedt ons verder te gaan, en
in het verloren of verboden paradijs van de metaphysica, van de
ware wijsbegeerte binnen te treden. Bij het begin van elk dezer zoo
schrandere causerieën zouden we als opschrift kunnen plaatsen
« Gij die hier binnen gaat, laat alle hoop varen... » : er is geen
metaphysica, geen kennis van, geen inzicht in een absoluut geldende
waarheid. Wat de waarde van de kennis betreft, heet het : « Van
geen enkele beschouwing uit kunnen wij waar maken dat de mensch
het recht mag opeischen de wereld te kennen zooals zij is » (blz. 29).
Hetzelfde voor het ethisch probleem : « ik houd het ervoor dat de
moraal geen wetenschap, zelfs geen philosophie is » (bl. 42). Het
waarheidsprobleem wordt als volgt gezien : « In ;de werkelijkheid zijn
niets dan oordeelen welke ieder voor zich voor waar houdt en die
door de drie vierden onzer medemenschen voor evenveel dwalingen
worden gehouden » (blz. 50) . Tenslotte, er bestaat geen metaphysica.
Immers « het is een algemeen bekend feit dat de lotsbestemming
van een metaphysica tot de onzekerste en tot het vergankelijkste
behoort onder de wetendheden der menschen » (bl. 63) .
Wanneer dan de wijsbegeerte gezuiverd is van haar metaphysischen
inhoud, van elk weten over de laatste oorzaken, over het wezen van
de wereld, den mensch en God, wat blijft er dan nog over, welke is
dan de zin van deze philosophische . romp ? Prof. de Vleeschauwer
houdt het hier met W. Dilthey die de menschheid indeelt in verschil
groepen, die elk haar eigen wijsbegeerte heeft, waar en geldig-lend
alleen voor de groep. De philosophie bestaat hierin, dat elk de
groep tracht te vervoegen die overeenstemt met zijn eigen zielsstructuur. W. Dilthey onderscheidde drie dergelijke typen van
menschen met elk een eigen « wereldbeschouwing » : de materialistisch-positivistische, de objektief idealistische en vrijheid-idealistische. Deze indeeling schijnt Dr. de Vleeschauwer niet te bevredigen;
hij geeft er ook geen andere, maar constateert alleen dat de volmaakte
indeeling van het menschdom in een bepaald aantal zielsstructuren
nog niet gevonden werd : « Het is wel betreurenswaardig, schrijft hij,
dat de philosophie deze geestelijke typenleer niet op een volstrekt
eenvormige wijze heeft ontworpen, doch dat is geen onoverkomelijk
bezwaar. Het volstaat immers op grond van deze ervaring aan te
nemen dat ook een aantal geestestypes of geestesschema's geïsoleerd
kunnen worden, die min of meer de levensallure van de enkelingen
weergeven » (bl. 169) .
Naar deze opvatting zou het wezen en de taak van de philosophic
dus hierin bestaan : elkeen zou eerst zichzelf moeten onderzoeken,
trachten vast te stellen welken « geestesvorm », welke « levensallure »
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hij heeft. Zoo leeren wij inzien « wat wij zijn en hoe wij georganiseerd
zijn door de drukking van het fatum van de ziel en van den geest
die wij in het leven hebben meegekregen » (bl. 170) . Daarna of
tezelfder tijd kunnen wij onszelf inschakelen in een van de groote
groepen die de geestelijke organisatie van het menschdom uitmaken.
Zoo pas kunnen we een philosophisch verantwoord leven leiden :
« Ieder van ons, immers, vertegenwoordigt een ziel die een weg
uit moet volgens de structuur die hij van de natuur, ons aller Alma
Mater, heeft meegekregen » (bl. 170) . Zoo heeft ieder een aanleg
voor een bepaald beroep, en kan men maar gelukkig leven in dat
beroep.
Deze opvatting over de taak en den zin der wijsbegeerte kan ons,
van zuiver philosophisch standpunt uit, niet bevredigen. De philosophie, vanaf haar eerste stappen tot op heden, heeft steeds gezocht
naar absolute waarden, geldig voor alle menschen. Heeft ze die nog
niet gevonden, of worden de gevonden absolute waarheden niet door
iedereen erkend, dan is dat geen reden om te beweren dat ze niet
bestaan, en dat het niet de eisch zou zijn van het wijsgeerig denken
ze te zoeken, en mocht men ze gevonden hebben, ze uit te diepen.
De philosophische houding die uit dit boek spreekt : er is geen
metaphysica, er zijn alleen onherleidbare wereldbeschouwingen, bevat
ook een aanspraak op absolute, zij het dan ook negatieve, waarheid.
Het absolute, het metaphysische ligt immers in het menschelijk
denken ingesloten, in heel het menschelijk denken, en niet in dat
pan eer groep of type.
Dat er verschillende wereldbeschouwingen en philosophische systemen bestaan, dat bepaalde menschen een neiging vertoonen voor
een dezer systemen, is een feit. Maar is dat feit een recht ? Wat is,
moet dat zoo zijn ? Er was een tijd in onze cultuurgeschiedenis, dat,
niettegenstaande vele meeningsverschillen op het breede gebied der
menschelijke onzekerheden, er toch een voldoende overeenstemming
bestond over het wezen en het goed recht der metaphysica. Wanneer
Kant daaraan begon te twijfelen, beteekende dat een onvoorwaardelijke vooruitgang ? En kan een tijd van overeenstemming aangaande het wezen zelf der ware philosophie niet opnieuw aanbreken ?
Dat alles zijn feitelijke problemen, die we door de geesteswetenschappelijke methoden kunnen onderzoeken, maar die het groote
probleem openlaten : kan de menscheljke rede doordringen tot
objectieve, absolute en bijgevolg in rechte algemeen geldende waarheden ?
Hierop antwoordt elke philosoof : ja ! Zelfs Kant beloofde ons
een metaphysica, die later door het duitsch idealisme werd opgebouwd. Prof. de Vleeschauwer echter wil als algemeen erkend zien.
dat de mensch de objectieve waarheid niet bereikt. En daarin ligt
juist de interne tegenspraak van elke relativistische houding, zoodra
ze zich philosophisch wil laten gelden. De eenige consequente manier
om werkelijk relativist te zijn, is het philosophisch probleem te laten
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varen, en op den drempel van de wijsbegeerte voor eeuwig te blijven
staan. Zoodra men ;immers iets bevestigt, bestaat er een aanspraak
op iets absoluuts, en treedt men in den tempel binnen. Het ligt in
de lijn van het denken van Dr. de Vleeschauwer zich te beperken
tot de « geesteswetenschappen » die tenslotte ervaringswetenschappen
zijn en het eigenlijk wijsgeerig-metaphysisch probleem openlaten.
De ziel van elke ware philosophie is het universeele, het absolute,
het objectief ware, het eeuwige. Dat te ontdekken in de veelvuldig
dingen en in het veranderlijk bestaan van 's menschen ziel,-heidr
was, is en zal steeds zijn de eigen taak van de wijsbegeerte. Dat
zochten Plato en Aristoteles, Thomas van Aquino en Kant, Hegel
en Bergson. En mogen ze elkaar op vele punten hebben tegengesproken, in dat eene waren ze volledig accoord : dat er zoo iets bestond,
en dat het zoeken , daarnaar philosophie was, het vinden ervan het
hoogste genieten van de menschelijke rede.
Door het relatieve voorop te stellen doodt men die ziel, en elke
ware wijsbegeerte. Er blijven verder niets meer over dan de membra
disjecta, de verstrooide, doode ledematen van het philosophisch
denken.
Een technische definitie van de taak der philosophie vinden we
in de klassieke omschrijving : « de door redelijk inzicht verworven
kennis van de eerste beginselen en de eerste oorzaken der dingen ».
Het is de definitie van de philosophia perennis.
In de bepaling van deze « eerste beginselen » en « eerste oorzaken »
loopen de philosophische systemen weliswaar uiteen. Maar ook hier
is de verwarring niet zoo groot als het op het eerste zicht mocht
schijnen. Er bestaat meer verschil in . de gebruikte terminologie dan
in den eigenlijken inhoud van de systemen. En daar waar de gedachten toch uiteenloopen ontbreekt het niet aan bepaalde criteria die
ons toelaten ze te toetsen aan de waarheid. Geen enkele groote
philosophic is heelemaal valsch ; meestal ligt hun fout daarin, dat
ze een aspect van de waarheid verabsoluteeren, en zoo de andere
aspecten, die ook tot hun gelding zouden moeten komen, willekeurig
en door een misbruik van het a priori verwerpen. De veelvuldigheid
der systemen is niet te wijten aan een « zielsstructuur », of aan de
« drukking en het fatum van de ziel en van den geest », maar aan
een verabsoluteeren van standpunten dat het uitzicht op de geheele
waarheid vertroebelt. De veelvuldigheid van de mogelijke standpunten
verklaart voldoende de verscheidenheid der stelsels.
Het beste criterium, dat hun waarheid eerbiedigt en hun eenzijdigheid terechtwijst, is een philosophie die bij machte is de waarheid
der verschillende systemen in zich op te nemen en tevens aan te
toonen waar hun eenzijdigheid begint. Deze philosophie verrechtvaardigt zichzelf, daar ze zelf geen enkele waarheid ontkent, en elk
systeem a.h.w. ontlast van zijn eigen hybris. De ware philosophie
is nooit af ; zij groeit, trouw aan haar eigen princiepen, door de
aanwinst van alle waarheid, door wien ze ook moge gevonden worden.
-
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Daardoor staat zij niet als een bepaalde zielsstructuur of levensallure,
naast vele andere, maar is zij a.h.w. de levende philosophie zelf die
door alle « systemen » als met een richtend zwaard heengaat, het
echte van het onechte scheidend en ze alle overleeft. Dat noemen
wij de philosophia perennis.
« Er moge uit blijken, zooals Dr. Hoogveld schrijft, dat de taak
der wijsbegeerte een eindeloze is voor het zoekend mensenverstand.
De kern van de meeste vragen wordt in alle tijden aangetroffen,
maar iedere tijd brengt zijn eigen problemen mee, of oude vragen
verschijnen in nieuw licht. De philosophia perennis (het woord wordt
op naam van Leibnitz gezet, maar is van Steuchus, die in 1540
uitgaf « de philosophia perenni libri X ») streeft er naar oude
veroveringen te handhaven en deze met nieuwe te verrijken. »
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ANNETTE VON
DROSTE^HULSHOFF
door M. BRAUNS S. J.
« Duitschlands grootste dichteres » wordt de Westfaalsche katholieke vaak genoemd. Ze leefde in 1797-1848. Haar « Geestelijk jaar »
geldt als haar diepste poëtisch werk. Voor wie de eigen Neder
litteratuur kennen, en, bij dien titel van grootste dichteres,-landsche
gaan denken aan een Hadewijch of Henriëtte Roland-Hoist, kan de
lezing van Annette's diepste werk een gevoelige teleurstelling bezorgen. Op gebied van lyrische en godsdienstige poëzie, zijn wij,
Nederlanders, waarlijk verwende kinderen geworden, en moeten we
vaak, als we vreemde dichters naar billijkheid willen beoordeelen,
of beter nog : genieten, onze verwachtingen wat minder hoog spannen. Wat we des te bereidwilliger doen, daar het eigenlijk wel een
heel prettig en trotsch gevoel is, van uit een hooger en ongenaakbaar
eigen kunstbezit, met groote welwillendheid naar andersmans domein
en grondgebied neer te schouwen.
Een dichteres van formaat is Annette heel zeker. Haar « Geestelijk jaar » (1) bevat overwegingen in zangerige strofen over Zonen feestdagen van het kerkelijk jaar; maar al wie dit een zeer
bedenkelijk opzet zou vinden vanwege een vrome katholieke vrouw,
zou, bij de lezing van het eerste gedicht « Am Neujahrstag », dadelijk voelen dat hij hier niet tot een feest van braafheid wordt genoodigd, maar tot een feest van gevoel- en gedachtenvolle schoonheid.
Zonder al te veel toe te geven aan die moderne hebbelijkheid
of onhebbelijkheid misschien
waardoor achter elk flink en persoonlijk klinkend vers, werelden en afgronden van zielsverwikkelingen worden vermoed, en tot zwaartillende problematiek verheven,
mogen we hier, zonder gevaar vooroverdrijving, de stem erkennen
van iemand die zijn geloof, tot persoonlijk leven en antwoord op
persoonlijke behoeften en noodera, heeft verinnigd. Het spreekt van
zelf, dat elk dieroverwegingen op de evangelies der zondagen, vaak
algemeen - geldige gevoelens en gedachten van om het even welken
(1) Das geistliche Jahr. Einführung and Textgestaltung von Cornelius
Schroder. — Regensburgsche Verlagsbuchhandlung, Munster (Westf.) ,
s.a. (1940), 309 blz.
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goeden kristen mensch, tot uiting brengen : klinkt zelfs in een vers als
1st nicht mein ganzer Tag nur eine Reihe Sunden ?
de overdrijving niet door van een warmgeloopen boetepredikant,
of de naklank van geforceerde lyriek, ergens uit een hyperbraaf
vooral waar men bedenkt dat dit versje uit de pen
devotieboek ?
komt van een twintigjarige uit het begin der vorige eeuw. Maar
in datzelfde gedicht, op den derden zondag in de vasten, bij het
evangelie der uitdrijving van den duivel, komen verzen voor van
een onmiskenbare rijpheid :
Wo kindlich dem Gemout in Einfalt and Vertrauen
Nichts als sein Jesu kund,
Da kann der Finstre nicht die wirren HShlen bauen
Im einfach lichten Grund.
Doch du, mein schuldvoll Herz, in deinem eitlen Wissen
In deinem irren Tun :
Wie sind dir tausend brand'ge Stellen aufgerissen
Worn die Nacht kann ruhn !
Wie, op zoo een wijze, de tegenstelling, tusschen het eenvoudig en
groot-vroom gemoed, en de meer verwikkelde, op zich zelve terug
ziel, weet te verwoorden, is een ernstig op te nemen per--gebon
soonlijkheid.
Letten we er tevens wel op, niet alleen hoeveel diepere menschelijkheid, maar ook hoeveel diepe kracht van dichterlijkheid het
klassieke woord in zijn rytmische, beeldende en magische macht
hanteert.
Zulke verzen openbaren Annette's kracht en poëtisch vermogen;
zij zijn het flitsende licht dat de waarlijk begenadigde en groote
dichteres onthult. Wie zoo schrijft heeft wel altijd iets merkwaardigs
te zeggen, moge de zeggingskracht dan ook soms verzwakken en,
voor 't modern gevoel, tot iet of wat saaie wijdloopigheid ontaarden.
Het Geestelijk Jaar vervalt in twee deelen die op negentien jaar
afstand van elkaar ontstonden : de 25 gedichten van Nieuwjaar
tot en met den Maandag na Paschen waren al in 1820 voltooid;
in 1839 werd de reeks voortgezet door 47 andere gedichten die wel
allemaal niet datzelfde jaar werden geschreven doch in 1841 zoo
goed als klaar lagen. Later heeft de dichteres er nog aan geschaafd,
strofen herschreven en anders geschikt ; een werk, waar ze nooit
heelemaal mee klaar is gekomen. Merkwaardig is het in alle geval
hoe weinig de grondtoon en stemming dier twee reeksen verschilt.
Net alsof de veel ouder en rijpere vrouw een werk had hervat dat
ze nauwelijks enkelen tijd geleden had laten liggen. Was dit boek
dan niet meer dan een taak, een soort vrome en didactische opgave
waar een technisch knap en woordvast dichter zich, op onverschillig
welken leeftijd, van kwijten kan, omdat hij niet de warmte van eigen
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leven, maar alleen de koude onveranderlijkheid van oneigene gedachten vertolkt ? Of is het niet veeleer dat de grondtrekken van een
ziel, trots jaren en rijping, feitelijk zichzelven gelijk blijven en
zou de oude Corneille het niet bij het rechte einde hebben gehad
waar hij de overmoedige jeugd van Rodrigue in le Cid zeggen liet
...mais aux ames bien nees
la valeur n'attend pas Ie nombre des annees,
Gewis, de jonge vrouw die schreef :
So neigt der Mensch sein Haupt an Gottes GUte,
was een welgeboren ziel,~ en het verwondert ons niet, dat de zooveel
oudere vrouw weerom diezelfde grondervaring van het godsdienstig
gemoed uitzegt, in het klare, alles samenvattend vers :
Du bist der Arzt, ich bin der Kranke nur,
Want hiermee is het. thema aangegeven waarop zich aIle melodieen
en aria's dier vaak zoo zuiver gezongen liederen bewegen, Een
grondstemming van armoe en verlatenheid, van zondigheid en zwakte
doordringt deze gedichten maar tegelijk de onverwoestbare hoop,
een rustig zingende hoop dat Jezus daar onmiddellijk bij de hand
is en dat Hij daarom, met de vanzelfsprekendheid der almacht en
menschelijke goedheid, ook maar de hand even hoeft uit te steken,
om de gegrendelde harte-deuren te openen en binnen te komen :
Du, der verschloszne 'I'iiren kann durchdringen,
Sieh, meine Brust ist ein verschlosznes Tor.
en bij dit besef, wint het biddend gedicht een glanzende, dringend
en wijd-uitzfngende hartstochtelijkheid, die tegelijk het diepste en
beste van haar dichterlijk en lyrisch vermogen openbaart... De vaak
hartstochtelijk zingende onrust en armoe, lijkt ons, zoowel menschelijk als dichterlijk, het wezenlijke te zijn van die, trots hun algemeenheid, steeds zoo persoonlijk aandoende strofische gedichten.
Wat schuilt daar onder aan concrete beleving ? Zijn het miss chien
de moeilijkheden en geloofstwijfels waarmee Droste te worstelen

had?
Geboren bin ich in bedrangter Zeit.
Nach langer Glaubensrast
Hat nun verschollner Frevel sieh erneut.
Een indringende studie, op brieven en andere geschriften van
de dichteres ingaande, zou bier misschien licht brengen. Hiertoe
is het nu de tijd niet, De wordlngsgeschiedenls van eengedicht of
een bundel nagaan, is trouwens, dikwijls genoeg, een ingewikkelde
en kiesche zaak,
Opvallend blijft het toch weI, hoe dikwijls, ook de jonge Annette,
de gedruktheid uitzegt van wie in de duistemls en schijnglans van
het aardsche en wereldsche leeft, zoodat de bundel welhaast als een
doorloopende uitwerking klinkt van die eeuwige componente van
de kristelijke gemoedsstemming : dat de mensch hier in een tranendal leeft, met, als gezellen, eigen duister en zwakte. Welke dan ook
de concrete achtergrond van belevlng zij, waaruit de donkerheid
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van woorden en beelden hier Ioskomt, meer nog dan deze of gene
persoonlijke gemoedsmoeilijkheden bij het beleven van haar geloof,
lijkt het hier een kwestie te zijn van temperament.
Sommige menschen beschikken over een fijngevoeligheid die, dieper dan de massa, al de onverwachte vlagen en donkerten van
't leven, tot aan de wortelen van het hart, kunnen meemaken. Zij
leven in altijd-hernieuwd verlangen en onvrede, in telkens wankelend
evenwicht. Treffend in dit opzicht is de tegenstelling tusschen
Gezelle en de hier besprokene. Waar hij, b.v. in de vischvangst van
Petrus, het evangelisch symbool ziet van het menschenvisschen, het
buitmaken der zielen in de netten der reddende Kerk, een visie van
grootheid, uitbreiding en gemeenschap, wringt zij, met vrouwelijke
eigenzinnigheid en zelfbegaanheid, het symbool naar haar persoonlijk aanvoelen en temperament:
Die ganze Nacht hab' ieh gefischt
Nach einer Perl' in meines Herzens Grund
Und nichts gefangen.
Wer hat me in Wesen so gemischt,
Dasz Will'gen Wille steht zu aller Stund,
In meiner Brust wie Tauben gegen Schlangen ?
Poetisch, is de vermenging van het visehvangstverhaal met de
parabel der parel, een magische vondst geworden. Maar hoe onstuimig en hoog-klagend wordt aIle poetische droom en magische
schoonheid hier weggeroepen, in de klare verbetenheid van het zelfbeklag «Wer hat mein Wesen so gemischt... »
toch:
Ja, auf dein Wort, mein Hoffnungslicht,
Will werfen ich das Netz. - Ach, steigt ans Land
Die Perle endlich dann und bringt mir Frieden ?
Waarlij'k, Annette is een kind van die eeuwige onvoldaanheid der
romantiek, welke in Duitschland, met het klassieke tijdperk hunner
letterkunde samenvieI; het Goethiaansche en Faustische: «Zwei
Seele wohnen, ach, in meiner Brust» heeft haar ook gekweld
waarschijnlijk. AIleen, als Katholieke, kende ze de verzoening, en
betrouwde op de synthese en de rust. Tegen de stem der vertwijfeling, klinkt het konsekwente en mannelijk woord : « Ja, auf dein
Wort will werfen ich das N etz... »
Zoo is het Geestelijk Jaar volgewassen van donkere pracht, als
een ernstig en woudachtig heuvelland. Ziet de inleider zelfs de
Westfaalsche natuur en mensch niet typisch uitgedrukt in Annette's
werk?
En nog schijnt ze niet voldaan over den donkeren ernst van hare
poezie, Ja, aI'S een zelfverwijt gloeit het op, in die zeker heel vreemde,
maar persoonlijk raak aangepaste overweging over het feestmaal
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van den koning, waar elke uitgenodigde zijn verontschuldiging
voor vond (Lk. 14, 16-24) :
Ein Haus hab' ich gekauft, ein Weib hab' ich genommen.
Drum, Herr, kan ich nicht kommen.
Das Haus mein Erdenleib
Das ich in Ruh musz pf legen. ;
Die Poesie das Weib
Dem ich zu Füszen legen
Will meiher Musze From^nen
Zu siiszem Zeitvertreib.
Reeds in haar jeugd, had de dichteres die schijnbare tegenstelling
aangevoeld van godsdienstigen ernst tegenover spelende kunst :
Lasz in Zerknirschung mich, lasz mich in Furcht dich singen
Mein Heiland and mein Gott!
Dasz nicht mein Lied entrauscht, ein kunstvoll stindlich Klingen
Ein Frevel and ein Spott.
Is het wellicht die donkere ernst, dit nawerken van stroeve opzet
niet geweest die aan Annette's poëzie, in dit werk althans,-telijkhd
elders is ze meer omblonken van zon en open lucht die bevalligheid en verdroomdheid hebben ontnomen, die soms extatische
kinderlijkheid en bedwelmende speelschheid van beeld en muziek,
welke bij de grootste dichters, over de donkerste verzen, nog zoo'n
zaligen gloed en glans leggen. Een Hadewijch b.v. heeft die gewetensangsten niet gevoeld, maar glanzend gezongen wat ze niet bedwingen
kon:
Dat ic van Minnen vele songhe

dat en hulpe mi niet vele, maer luttel goet;
maer dien ouden ende dien jonghen
coelt sane van minnen haren moet.
Of dat nu wat kunstvol zondig klonk, of zij, 'lijk Gezelle, soms
die echte kunstenaarsvreugde beleefde aan het mooie woordmateriaal,
Hadewijch zong...
Diezelfde onstuimige wil tot zingen en belijdenis, tot zeggen wat
men mooi vindt en erover meent, heeft de Droste aangegrepen,
zooals ze alle grootte lyriekers aangreep. Inwendigheid, gemoed,
geen los-vleugelige fantazie zoeke men in dit werk. Ook, jammer
genoeg, de beknoptheid niet of, in het langere gedicht, de logischgroeiende architektuur. Vaak is ze in « Das Geistliche Jahr » wat
romantisch-wijdloopig, niet klassiek vol. Hierdoor moet ze voor
Hadewijch en Henriëtte Roland-Holst onderdoen. Meer ook dan op
haar tijdgenoot : de Keats der sonnetten, gelijkt ze op de jonge
Gezelle die ook niet uitgezongen geraakte, en daarom, als de lyrische
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doorbraak verzwakte, wat langdradig werd. Maar zingen kan ze.
Al die Duitsche romantici konden dat trouwens. En hebben zij nu
nog niet, langer dan andere West-Europeesche dichters, die lust
overgehouden voor de melodische, romantisch - gevoelige strofe ?
Treffend lijkt het, haar deinende jambische pentameters te vergelijken met de los - geschoeide en lenige van onzen Gorter, en haar
donker- getinte verzen met de van zon belichte of van klaren zomernacht dronkene fantazie van een Keats : de magische landen van

dance and Provencal song and sunburnt mirth.
Ligt daar zelfs geen verschil van volkstemperament in schoonheid
neergelegd : donkere, ernstige, gemoedsvolle bij de Duitsche, meer
speelsche, lichtjes nonchalante en sportieve romantiek, bij den poëtisch zeker nog meer begaafden jongen Engelschen dichter en tijd genoot ?

Wie Droste ernstig wil lezen de gewetensvolle arbeid van
Schroder verschaft hem een betrouwbaren, «endgültigen» tekst,
lezenswaardige inleiding en bemerkingen , wie den diepen klank
van ziel en gedachten wil beluisteren, zal zeker aan groote schoonheid worden gevoed. En indien Annette den modernen Nederlandschen lezer, aan de zonnigheid en plastiek van Gezelle, Gorter e.a.
verwend, misschien aarzelend vragen zou, wat hij van haar ernstige,
romantische zangen denkt, zou hij haar met Keats' Ode to Autumn
kunnen antwoorden

Where are the songs of Spring ? Ay, where are they ?
Think not of them, thou hast thy ,music too.
Gij ook hebt uw muziek. En om de zingende menschelijkheid, de
weerlooze hartelijkheid van uw woord, voelen we aan dat het toch
nog vaak «Lente»-muziek is.
Ons lijkt het niet moeilijk, ingenomen te geraken met den jongen
klank van haar groet :
Wilkomimen, junger Tag mit deinen Brudern '
Wo bist du denn, du liebes neues Jahr.
en ook de niet speciaal poëzie-gevoelige zal haar warme menscheli jkheid waardeeren, en niet weigeren in te gaan op dezen diepen groet
van het nieuwe jaar aan de ziel :
Gegruszt du Menschenherz mit deinen Schwächen,
Du Herz voll Kraft and Reue and Gebrechen,
Ich bringe neue Prufungszeit vom Herrn !
Wie, meer dan aesthetisch of humaan genot zoekend, als geloovige
deze woorden van een geloovige aandachtig wil lezen, zal, met
katholieke vreugde en trots, bemerken, hoe raak en klassiek, hoe
mooi en gevoelvol werd uitgedrukt wat hijzelf heeft geleerd, of in
zijn beste oogenblikken aangevoeld. De eigengeaarde, ietwat romantisch-duitsche instelling van deze katholieke gevoeligheid kan hem
alleen nog ruil er maken en nog beter doen beseffen dat katholicisme geen vervlakking beteekent, maar leven, schakeering en plas
Vreugdevol herkent men, hier in dit boek, de eeuwige, dus-tice.
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altijd jonge, geloofs- en levensschat, tot volheid geworden, soms
stormachtige volheid van leven en innerlijkheid, in zoo artistieke,
vaak heftige schoonheid uitgesproken. En we begrijpen het, hoe de
jonge vrouw die dit schreef, het noodig acht, in een brief aan hare
« liebe Mutter», te zeggen dat het boek voor «Groszmutter» volledig
onbruikbaar is, want een kinderlijk-vroom en eenvoudig iemand
zou het zelfs niet verstaan. Men leze dien brief, zoo pril en rijp
terzelvertijd, men leze die liederen, en men zal vinden hoe ook de
meest zelfgekwelde uitmondt in dien rijken eenvoud, waarmee de
kristen mensch de goedheid Gods nadert :
. So neigt der Mensch sein Haupt an Gottes G ite.

!CU1\TSTKRONIEK

81

KUNSTKRONIEK

KENTREKKEN VAN DE
VLAAMSCHE PLASTIEIC
door E. VANDENBUSSCHE S. J.

Tusschen hoop en nood, wanneer alles op het spel staat, stoffelijk
en geestelijk bestaan, gaat men vanzelf zijn levenskrachten meten.
Men wendt zich naar het verleden toe, het eigen volksverleden :
of daar nag toekomst in ligt ? Geen tijd TIU voor tevredene beschouwing van voorbije grootheid, voor rustige bezinning op historische
verworvenheden, - dit alles is twijfelachtig kapitaal veor morgen.
Het heeft slechts zin een beslisten blik te werpen op wat geleefd
werd, speurend naar het onverdelgbare daarin, het niet-historische
van onze geschiedenis, de geestelijke levenskracht die de toekomst,
onze toekomst waarborgt.
Met De Constanten in de Vlaarnsche Kunst (1) is ons een boek
gegeven, dat ontstaan is in deze geestelijke atmosfeer, tot zelfopwekking. Het is in aIle opzichten een tijdsboek en men mag
zeggen dat Dr. Gabriels, met zijn publicatie, zich van een taak
gekweten heeft,
In samenwerking met A. Mertens (hoever deze samenwerking
reikt is uit het boek niet op te maken) poogt zij de eigene geaardheid van de Vlaamsche kunst te bepalen, nl. ditgene na te wijzen
wat haar een onherleidbaar nationaal karakter geeft. Weliswaar
mag dan nationaal niet verkeerd verstaan worden. Het gaat er
niet om in dit boek de ethnische gebondenheid van onze kunst te
bew'ijzen, (dan had immers voorafgaandelijk onze nationale gemeensehap moeten bepaald worden); veeleer is het de bedoeling aan
te toonen dat ze een eigen aesthetische geslotenheid vertoont,
geslotenheid die, op het geestelijk plan, mede onze volkspersoonlijkheidin het licht stelt. De karaktertrekken die hiervan getuigen,
hetzf ze al maar door aanwezig zijn, hetzij ze zieh herhaaldelijk
weer doen gelden, verdienen de benaming constante.
(1) Dr. JulianeGabriels & AdriaanMertens. De Oonstanten. in de
Vlaa1nsche Kunst, -Maerlantbibliotheek I. De Sikkel, Antwerpen, 19.41..
115 blz, gelH.
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Dc hoofdconstanten van onze kunst (versta plastische kunst)
zijn het pathos der derde dimensie, de abondantia, de ordonnantie,
het expressionisme. Het loont de moeite ze in het kort nader
te omschrijven.
Het valt iedereen gemakkelijk op, - niet-Vlamingen echter veel
meer dan ons - dat onze schilder-, bouw-, beeldhouwwerken welbevolkt, consistent en weelderig zijn. De Vlaamsche kunstenaar doet
een ferme greep in het stoffelijke om zijn inspiratie te belicharnen.
Om zijn ziel uit te spreken heeft Mi meestal niet genoeg, zooals
de Italiaan of Franschman, aan een sober thema, een klare lijn,
een analytisch-heldere beeldentaal. Integendeel hij spreekt in volzinnen met zeer concrete bewoordingen, nog zwaar van het stoffelijke.
Deze neiging om zooveel mogelijk stof te betrekken bij de vormgeving
drukt op het Vlaamsche kunstwerk den stempel der stof-gevuidheid:
de abondantia.
Heer correlaat is de ordonnantie. Een moeilijk te vatten notie,
die ten nauwste samenhangt: met die der compositie. Componeeren
is een zoodanig schikken en samenbrengen van lijnen, vlakken,
kleuren enz. dat men een aesthetische eenheid of totaliteit bereikt.
« De ordonnantie bestaat er in de zoo verkregen compositie in een
vooropgezet stelsel te integreeren : b.v. een compositie die in een
rechthoekig vlak was, in een rondeeltje aanbrengen » (blz. 30).
Met ordonnantie bedoelen de schrijvers, indien ik ze goed versta,
de zeer concrete kunst om de gegeven stof volledig te valoriseeren
als aesthetische functie. De compositie is het werk der verbeelding
men kan ze zich voorstellen op zichzelf, onafhankelijk van haar
verwezenlijking. Maar niet zoodra krijgt de kunstenaar een opdracht,
of er stelt zich een nieuw probleem : de stof is hem gegeven met
haar eigen materieele wetmatigheid en beperktheid. Het gecomponeerde motief moet uitgewerkt worden op doek of houtpaneel,
muurvlak of tapijt, in marmer of korrelsteen, in open lucht of
besloten ruimte ; met welbepaalde afmetingen enz., enz.. De stof
stelt haar onverbiddelijke eischen aan het werk der verbeelding;
z'ij dringt haar onbuigzaam metrisch, natuur- en scheikundig stelsel
op aan den kunstenaar die het als het ware moet afbreken om
integraal te ordenen en te herbouwen in zuiver aesthetischen stijl.
Hierin hebben de Vlamingen uitgemunt : licht, lucht, glans
afmetingen, hardheid, wazigheid, stramien, penseeltrek, beitelsiag,
niets van dit alles is verwaarloosd of blijft onbenut bij hun uitbeelding; alles is betrokken, beheerscht en ordelijk, bij hun vormgeving, alles wordt principe van compositie. En als de sier- en
toegepaste kunsten bij ons een zoo hoogen bloei gekend hebben,
dan staat dit in verband met een uitgesproken ordonnatievermogen.
Meteen legt onze sierkunst op typische manier een andere
constante bloot, ni. het ruimtegevoel, hoewel dit uiteraard niet
op dit gebied tot zijn waarlijk grootsche uitdrukking kan komen.
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Veel kunstcritici -- en bij hen sluiten zich Dr. Gabriels en A. Mertens aan zijn van oordeel dat de grootheid van onze kunst
gelegen is in het landschap. Het heeft inderdaad onze schilders
bekoord vanaf de Primitieven tot op heden toe. Hoe vindingrijk
waren zij niet te allen tijde om de meest verscheidene landschappen,
als schijnbaar bijkomstige fond, op hun doeken aan te brengen ?
Maar het was hun in 't geheel geen bijzaak. Tot in het diepste
van hun gemoed bewogen door den hang naar ruimte, waren zij
bezeten van het landschap. Het leven is hun essentieel ruimte en
beweging; niet alleen ademt het in de ruimte, doch het ademt
zelf ruimte. Diepte, perspectief, atmosfeer : zij zijn alle levens
Dat men vooral niet ga denken dat het « pathos-compnet.
der derde dimensie » enkel picturaal tot uiting is gekomen ; onze
beeldhouwkunst is er geheel door beheerscht. Schiep Klaas Sluter
niet de eerste zelfstandige ruimtebeelden, en wie kon ooit zijn
beelden warm doen trillen van ruimtegevoel als Duquesnoy ?
Hoe natuurgebonden en afkeerig van abstractie ook, onze
kunstenaars missen geenszins expressief vermogen. Hun realisme
slaat hen niet, als nuchtere zakelijkheid, in den ban der alledaagsche
natuurverschijning. Zij zijn even ver verwijderd van al wat zweemt
naar cerebraal constructivisme als van slaafsche nabootsing der
concrete werkelijkheid. Niets is ons meer aanvaardbaar dan de
boeren van Brueghel, de helden van Rubens en toch staat niets
zoo verre af van een photographische opname. Wij staan hier voor
werkelijke figuren, herschapen naar een nieuw geestelijk beginsel,
waar de ziel door heen straalt in oorspronkelijke expressie. Hier
hebben wij het bestendige expressionisme dat onze kunst kenmerkt.
Het huidige, alleszins geforceerde expressionisme mag vernieuwing
gebracht hebben in onze XIX-eeuwsche plastiek, in den grond
is het niets meer en niets minder dan een constante van onze
aesthetische vitaliteit die weer opduikt.
Deze wezenstrekken, opgespoord door een « uiterst subtiele
opzoeking, heel en al bestaande in nuancen en imponderabilia »
(blz. 5), zouden onze kunst kennelijk maken door de eeuwen heen.
Zijn zij de Benige en onontkomelijke bestendige elementen, die er
in voorkomen ? In 't geheel niet. Het onderzoek kan er steeds
nieuwe aan het licht brengen. Overigens is het niet zoo gemakkelijk
om uit te maken of een bestendige eigenschap als constante mag
en moet beschouwd worden. Dr. Gabriels is er niet zoo zeker van
met haar constanten onafwijsbare wezenskenmerken te hebben
aangeduid. Dit zou inderdaad veronderstellen dat men vooraf zijn
standpunt zoowel cultuurhistorisch als cultuurphilosophisch verduidelijkt, zijn onderzoeksmethode daarnaar richt en verantwoordt, om
naderhand zijn conclusies systematisch tot eenheid te herleiden.
Allemaal eischen, waaraan een eerste studie in dezen zin georiënteerd
onmogelijk kan voldoen en die, omwille van de tijdsomstandigheden
graag over het hoofd gezien worden. Maar men moet er dan ook
genoegen mee nemen, dat de resultaten van het onderzoek voorloopig,.
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of liever, wat hun waarde betreft, vlottend blijven; de benaming
« constante » mag zelfs goed omschreven zijn, wat er in opgesloten
ligt, haar gehalte is en blijft precair. In dezen zin hebben de
schrijvers gelijk hun boek bescheiden te heeten in opzet en bedoeling.
Met dit voorbehoud echter is hun thesis aannemelijk. Zij geven
er overtuigende bewijzen voor, beter gezegd zeer aanvaardbare
aanduidingen (want op dit gebied is eigenlijk niets strict bewijs
baar) die den geest oriënteeren. Hun boek bevat even fijnzinnige
als suggestieve ontledingen die, nogal eens bondig en haastig,
meestal pertinent zijn. Juist omdat deze analytische gegevens doorgaáns aesthetisch zuiver gehouden en verantwoord zijn, openen zij
interessante prespectieven en oriënteeren naar dieper inzicht. In
het analytische ligt de kracht van deze studie overal waar ze zich
bij het aesthetische beperkt.
-

uj
Het is echter nauwelijks mogelijk- dat een boek als dit ook niet
een cultuurhistorischer inslag zou vertoonen. Zijn schrijvers hebben
het inderdaad doorspekt . met allerlei opmerkingen van dien aard
en weerstaan verder niet aan de neiging om te synthetiseeren en
de aesthetische kentrekken van onze kunst -te herleiden tot alge
eigenschappen van de Vlaamsche ziel. Zoo brengen zij drie-men
constanten, de abondantia, de ordonnantie, het pathos der derde
dimensie tot één grondprincipe terug : « den mystico-panthestischen
drang, welke een der meest bestendige en vaste karaktertrekken
van het ras uitmaakt » (blz. 5).
Dit is natuurlijk niet onmogelijk. Maar vooreerst is het wel
noodig dezen nogal onbepaalden « karaktertrek van het ras » in
te roepen om voornoemde constanten te ruggesteunen ? Dit is op
zijn minst voorbarig en onmethodisch. Indien een veelheid van
aesthetische kenmerken moet herleid worden, dan zal dit op de
eerste plaats binnen het gebied van het aesthetische gebeuren. Er
moet een aesthetisch beginsel vastgesteld worden, waaruit abondantia, ordonnantie en ruimtegevoel voortvloeien. Daarvoor komt
m.i. in aanmerking -de bijzonder uitgesproken stofbevangenheid der
inspiratie. De Vlaamsche kunstenaar verwezenlijkt in dit opzicht
een zeldzaam evenwicht van geest en materie ; zijn aesthetische
vitaliteit staat verre van den eerder stof-ontheven scheppingsdrang
der Zuiderlingen . en gaat toch niet bezwaard onder de stof- belastheid, eigen aan de Duitschers. Daarom is de Vlaamsche kunst schoon
concreet en concreet schoon. Wil men verder beroep doen op een
meer algemeene geesteseigenschap, b.v. het mystico- pantheïsme, dan
moet men dit in elk geval verantwoorden. Deze verantwoording nu,
in zooverre de schrijvers van dit boek ze geven, faalt totaal en
in alle opzichten.
Een apart hoofdstuk van hun studie is gewijd aan een vijfde,
bijkomstige constante, die hierin bestaat dat onze kunstenaars zich

KUNST~RONIEK

zeer vlug aanpassen aan nieuwe geestesstroomingen om ze plastisch
uit te drukken, constante die ik zou heeten aesthetische plasticiteit.
Om ze te belichten worden de eene na de andere de geestelijke stroomingen der laatste vijf eeuwen besproken en hun invloed op de
kunstprestaties van hun tijdsgewricht wordt afgewogen. Merkwaardig genoeg is daar nergens, noch in de late Middeleeuwen, noch in
den tijd der Contrareformatie, sprake van een positief-godsdienstige
strooming. WeI moet het Stoicisme de VIaamsche uitbundigheid aan
banden leggen en «het essentieele verschil tusschen de Vlaamsche
barok eenerzijds en de Italiaansche en Duitsche barok anderzijds»
(blz, 94) voor zijn rekening nemen ; weI «is het geen wonder dat het
door Bruno verjongde mystisch-pantheisme een reusachtigen weerklank in onze gewesten vond...» (bIz. 89) ten tijde van de barok ;
ook wisten zich het occultisme, de positieve wetenschappen, het Jansenismepositief te doen gelden; en reeds voor de XIVe eeuw «indien
men de uitbarsting van liefde tot de natuur... niet door mysticisme
weet te verklaren, moet men elders naar den gist zoeken die een
zoodanige uitbarsting ontketenen kon» (bIz. 75), - welke uitzonderlijke eer en oorspronkelijke causaliteit Bloemardine, «verrukkelijk symbooI» voor zich moet opeischen. AIleen het geloofsleven is
nooit bij machte geweest om, als geestelijke strooming, invioed uit
te oefenen op de aesthetische vitaliteit vall ons volk. Het tegendeel
zou veeleer waar zijn.
Passussen als die wij citeerden, kunnen doen denken aan opzettelijkheid, Elders stooten wij op pijnlijke onnauwkeurigheden : Jansenius
is als «Mgr Janssens, bisschop van Utrecht» (blz, 95); een onzer
mystieken heet «Elisabeth van Nazareth» (blz, 73 en 74). Hoe
dan ook, opzettelijkheid of onwetendheid, de religieuze ziel van ons
volk en haar glansrijke historie door de eeuwen heen, waaraan ook
onze kunst ontegenzeggelijk veel te danken heeft, is hier onbekend
of dan toch zeker niet gewaardeerd,
In de plaats daarvan komt het mystico-pantheisme en Rubens
wordt de «groote pantheist» (blz, 93). Wellicht is dit een manier
van spreken ? Onpassende manier van spreken dan, die samen met het
cliche «mystico-pantheisme» dit heele werk ontsiert. Waar toch is
ons volk ooit pantheistisch geweest ? Eens, en dan nog in de algemeen-nederlandsche geschiedenis, heeft deze doctrine een noemenswaardige organische uitdrukking gevonden, nl. bij den eenzamen,
volksvreemden jood van Portugeesche afkomst, Spinoza. Literair is
het pantheisme bij ons nooit tot beteekenisvolle uiting gekomen, of
men moet er den bravenKarel Van de Woestijne van verdenken
deze areligieuze houding te hebben aangenomen. Doch het gaat hier
wellicht niet om uit:drukkelijk bewust pantheisme, weI om mysticopantheisme. Wat wil men dan eigenlijk, mystiek of pantheisme ?
Wellicht geen van beide ; in elk geval kan men de twee niet samen
nemen. Want, hoewel het mogelijk is dat zij samen een voorIoopige
overeenkomst sluiten, nooit kunnen zij tot blijvende eenheid komen
of in vruchtbare polariteit samengaan : naarmate zij dieper worden
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heffen zij elkaar meedoogenloos op. Het mystico-panthe^isme is een
onmogelijk ;dualisme. Zes eeuwen cultuurbloei late men dan liever
berusten op religieuze Godsmystiek. Op zijn allerminst even zeker
als het mystico-pantheisme in onze volksgemeenschap «steeds zijn
onderaardsch leven heeft gevoerd» (blz: 89), heeft de religieuze
mystiek, en dit bij klaarlichten dage, gebloeid en vruchten gedragen.
Ook zij kan de diepste roerselen van het menschelijk gemoed beheerschen en met geestelijke levenskracht verrijken ; ook zij kan
wat een pantherisme, hoe mystisch ook, niet kan de verklaring
geven van «een soort oer-angst, een panischen schrik, die men gebeurlijk bijna bij al onze groote meesters ontwaart» (blz. 6) ; wellicht kan zij wat het pantherisme zeker niet vermag den heelen
Rubens in zich opnemen ; wellicht kan zij nog zooveel meer als
men ze slechts wil herkennen.
Erkennen de schrijvers van De Constanten in de Vlaamsche Kunst
de religieuse Godsmystiek ? Zij hebben haar zeker niet herkend in
onze plastische kunst. Doch dat andere hebben zij er ook niet
« constant » in gevonden ; het is alleen jammer dat zij er hun studie
mee belast hebben. Alles bij elkaar, waar het aesthetisch analyseert
is hun boek geslaag; -de synthese was echter voorbarig. Doch in
dezen kunnen de schrijvers hun standpunt steeds herzien ; of liever
zij hoeven dit eigenlijk niet te doen, dat zij onbevangen de Vlaamsche
kunst verder analyseeren en van zelf zal zich naderhand een
aestheti'sche en cultuurhistorische synthese opdringen, die men
onmogelijk zal kunnen afwijzen.
,
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Godsdienst, Moraal
H. E. HENGSTENBERG, Des Band zwischen Gott and Schopfung. -Verlag Bonifacius Druckerei, Paderborn, 1940, 213 blz.
Vermits het Geloof ons leert dat de Schepper van het 'heelal in wezen drie
ligt het voor de hand dat het beeld van die Drie-eenheid in heel de-enigs,
schepping moet weerspiegeld zijn. Al kan nu ook de rede, aan zich zelf overgelaten, uit het geschapene alleen maar tot het ééne scheppingsbeginsel opstijgen, toch moeten we aannemen dat, eens door de bovennatuurlijke Openbaring omtrent Gods innerlijk wezen verlicht, de rede nu ook, zoowel in de
schepselen in het bijzonder, als in den Kosmos als geheel, het beeld en als
het ware de sporen van de Drie -eenheid van hun Schepper zal kunnen ontdekken, om alsdan van daaruit een rijkere analogische kennis van God op
te doen -dan de louter philosophische (van de Openbaring abstraheerende)
Godsleer toelaat. Schr. toont vooreerst in ieder afzonderlijk wezen een trinitarische opbouw («Gestalt») aan : «Wesen-Dasein-Existenz». «Wesen» noemt
hij het zinbestemmende, «Dasein» : het dienend materiaal dat zinbestemd
wordt, «Existenz» : het princiep dat het «Wesen» voor het «Dasein» doet zijn,
de band die beide tot een op zich zelf staand geheel aaneensnoert. Maar ook
de Kosmos is een geheel, waarin God zich uitspreekt, niet natuurnoo-dzakelijk
wel te verstaan, maar vrij. Dat stelt voorop een aanhoudend aanspreken,
waarop telkens een antwoorden volgt, in een onverbreekbare band, die sprekende en antwoordende aaneensnoert. Men ontwaart de grond van een dubbele trinitarische analogie, een indivi-dueele en een kosmologische, waarop
we hier niet verder kunnen ingaan. Moge deze al te bondige samenvatting
volstaan om de boeiende inhoud van dat boek, dat verrassende vondsten
bevat, te laten vermoeden. Jammer dat het lezen ervan bezwaard wordt door
een willekeurig door Schr. geschapen terminologie en door het bestrijden der
Aristotelico- thomistische Actus-Potentia-leer, waarvoor hij zeker en vast geen
onverdeelde toestemming zal vinden.
Prof. Dr E. Druwé

Romano GUARDINI, Welt and Person. Versuche zur christlichen Lehre
vore; Menschen. — Werkbund-Verlag, Würzburg. Abt. Die Burg,
159 blz.
De werken van den zoo vruchtbaren schrijver, hebben als hoofdkenmerk,
buitengewoon bevruchtend te zijn voor het persoonlijk nadenken van den
lezer. Deze enkele essai's zijn een eerste delineatie van een « leer over den
mensch ». Te oordeelen naar hetgeen we hier reeds te lezen krijgen wordt
dat een -diep theologische anthropologie. Diep -theologisch en modern tevens.
Zijn onderzoekingen benaderen zich van uit twee richtingen : de phenomenologie van het konkrete «Dasein», uitmondend in het gebied van het religieuse, en de openbaring. Zijn grondbevinding is telkens dat de openbaring
het laatste woord zegt, ook over den natuurlijken mensch.
Dat doet de openbaring over het onderwerp van het eerste essai : de
wereld, als pool van -de persoon -wereld verhouding waarin het «Dasein»
bestaat. De wereld als natuur is niet het laatste en diepste en geheimzinnigste wat er is. Ze is vrij door God geschapen als een geschiedenis, door
Hem in de wereld uitgesproken. De wereld heeft echter de neiging zich op
zichzelf met al-les wat zij bereikt, — tot het Jenseits en het religieuse toe, -tebsluin.Da
is de groote afval van God. Toch wijst de phenomenologie
naar het niets als grens, en zegt de openbaring van haar kant dat het niets
ligt tusschen de gansch- andere en de wereld.
Dat doet ze ook over -de andere pool : de persoon, thema van het tweede
essai. De persoon wordt eerst phenomenologisch omschreven. Ze krijgt echter
haar specifiek karakter doordat ze als «Du» wordt aangesproken door God.
En hier zegt de openbaring nog veel meer. In Christus, waarin we leven,
doordat Gods Geest Hem voor ons openbaart als entelechie van ons nieuw
leven, worden we opgenomen in de «Ich-Du»-gemeenschap van de Drieeenheid. Door ditleven, door de genade en 'de liefde in ons werkend, wordt heel
het menschelijk leven anders.
Van uit dit zelfde standpunt wordt dan, als voorbeeld van uitwerking, de
Voorzienigheid beschreven. Ze is veel meer dan een psychologisch gevolg van
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het goddelijk leven in ons. Een on tologische werkellikheid die hierin bestaat,
dat God, als Schepper, de schepping schikt naar hetechte welzijn van de
uitverkorenen, zij die, v66r alles, het rijk Gods zoeken en zijne gerechttgheid.
Uit dit al te korte kompendlum kan men toeh eenigsztns besluiten dat we
hier te doen hebben met een studie die men er zoo maar niet vlug doorjast.
Voor den aandachtigen lezer zullen problemen, welke van het grootste belang
,zijn om ieen gezond en religieus christelijk humanisme te fundeeren, in een
andere dan de gewone soholastische spheer komen te staan, Het noodzakelijk abstrakt voorkomen van dit schema, mag niet uit het oog laten verliezen
dat het werk in de .bekoorlijke schrijftrant van de phenomenologisten is geschreven.Hetis ook niet rechtstreeks bedoeld voor .theologen en heeft niets
van een speclallsatiewerk. Toch ware het onverantwoordelijk dit boek aan
te bevelen aan hen die geen diepe algemeene ontwikkeling hebben.
A. Snoeck

ErIch PRZYWARA, Crucis Mysterium. - Fe rd. Schon1ngh, Paderborn,
1939, 408 blz., gen. RM. 5, geb, RM. 6,50.
Onder dezen Ute! werden in een boekdeel gebundeld een aanzienlijk aantal

theologische en ascetische monograrleen, waarvan vele reeds vroeger
afzonderlijk verschenen. Door den ondertitel: «Das christllche Heute », geeft
schrijver de gedachte aan, die de nogal uiteenloopende onderwerpen tot een
geheel vereenigt: aIle dragen ertoe bij, de geestelijke physionomie van de
tegenwoordige Kerk te belichten.
Om den fnhoud van het boek bekend te maken, kunnen we niet beter doen
dan de «Vorbemerkung» hier over te schrijven : «Der Titel «Crucis Mysterium » (entnommen aus dam Vexilla regis) bezeichnet die Einheit dieser
Untersuchungen zum inneren Gesicht der Kirche von heute: dass «des
Kreuzes Geheimnis » in seinen innersten Sinn offenbar sei. J edes der einzelnen
Stucke enthat Irgendwie das Ganze dieses Gesichts... Der erste 'I'etl (Christ
und Antiohrist) sichtet vom Aug in Aug zwischen der Radlkalitat Nietzsches
und christlicher Radlkalltat her. Derzweite Teil sucht die christltche
Badikalttat von ihren inneren Komponenten her zu fassen, wie sie in diesem
Aug in Aug steht. Es ist das eigenUimliche Zueinander von Geist St. Benedikts,
Geist des Karmel, Geist der Exerzitien, aber so, dass der Geist des hI. Franz
von Assisi in besonderer weise einwirkt (in der «kleinen» hI. Therese und
in der dritten Weise der Demut der Exerzitien). Es ist eigentiimliches SichBedingen zwischen Thomismus und Molinismus, aber so, dass sichtbar wird,
wie aIle Ordensrichtungen dem einen Christentum der Kirche im Weltleben
dienstbar sind. So formt sich in dritten Teil (Gott in der Welt) die Einheit,
die der Titel des Buches ausspricht. Es ist der Geist der Passion (wie der
Prolog ihn formt), aber als Geist des Pfingsten (im Epilog). Das Geheimnis
des Opfers ist das Geheimnis des Feuers der Liebe.» (bI. 5-6).
Op de diepte en de oorspronkelijkheid van Przywara's gedachte hoeven we
niet meer te wijzen. Duisterheid en een al te ingewikkeld gebruik van
antithetische begrippen werden hem weI eens verweten, maar dit is hier
het geval niet. Zijn «Crucis Mysterium» is voorzeker een der meest lezenswaardige en verrijkende zijner werken. Hier is niet aIleen een theoloog aan
bet woord, maar, zooals we het elders lazen, een dichter en een profeet.
G. Ne·efs

Henriette BREY, StU wacht ik op uw huIp! 1939, 31 bIz.

Paul Brand, Hilversum,

Dit vrome boekje is, zooals de Utel het aanduidt, een reeks van overwegingen,
van «Gesprekken met de Moeder die altijd helpt» en nooit teleurstelt. Het
zal de lezers goed doen in vrede en betrouwen tot Onze Lieve Vrouw van
Altijddurenden Bijstand te leeren bidden. Bij het zien van haar Moederliefde
en Moedersmart zul'len ze moed putten om het kleurloos weefsel van het
alledaagsche opgeruimd te leeren dragen. De delicate gevoelens, de fijne
zielestemming in eenvoudigen en toch keurigen vorm, maken dat het boekje
een warme aanbeveling verdient: vanzelf zal het velen tot de affecUeve
overweging leiden.

F. W.

Wijsbegeerte
J. TIELROOY, Maeterlinck (ID'e levende gedachten van -). landsche Boe1khandel, Antwerpen, 192 blz., Fr. 30.

De Neder-

Na een kort overzicht van de geestesontwikkeling van Maeterlinck, die
uitmondde ineen aristocratisch scepticisme en een soort hindoesche wijsheid,
zegt J. Tielrooy : «Deze wijsheid is werkelijk wijs ! Deze moraal is de eentg
ware ! T,egen deze wijsgeerige Inaichten is bij mijn weten niet veel in te
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brengen !» (blz. 38). Zulke naieve bewondering - niet voor den prachtigen
stijll - maar voor de philosophie van Maeterlinck, is verrassend. We willen
den schrijver niet verwijzen naar het werk van Maurice Lecat, Le Maeterlinckisme, waareen en a.nder over de theoretische en practische moraal
staat te lezen van den schrijver van La Sagesse et la Destinee.i. Hij herleze
slechts wat hijzelf heeft vertaald en in dit werkje opgenomen : «Hij kent
de hoogste plichten, die ons aIle onbekend zijn. Hij heeft een moraal die
boven alles staat wat hij in zichzelf ontdekt, en die hij zonder bezwaar en
zonder vrees kan toepassen. Hij bezit de waarheid in haar volheid. Hij heeft
een positief en zeker ideaal » (bIz. 133). Wie is dat gelukkig wezen, deze
Ueberrnensch waarvan Maeterlinck spreekt ? Het is de hond, het is « Pelleas » !
Dat het schitterende bladzijden zijn die Maeterlinck schreef over het trouwste
onder de dieren, zal niemand Ioochenen, maar dat wij bij
zijn hond onze
wijsheid en onze zedelijkheid moeten aanleeren, zal weI niemand voor zijn
rekening willen nemen.
De uittreksels (keusen vertaling door Helena C. Pos, met medewerking
van den inleider) zijn werkelijk karakteristiek voor den geest en het werk
van Maeterlinck, en iets van de geheimzinnige betoovering van zijn proza
is in het Nederlandsch van deze schitterende vertaling overgegaan.
F. De Raedemaeker

Rob LIMBURG, Coornhert (De levende gedachten van -). -- De Nederlandsche BoekhandeI, Antwerpen, 1941, 186 blz., Fr. 30.
«In het optreden van Ooornhert op godsdienstig terrein is dan ook zijn
eigenlijke en blijvende beteekenis gelegen» (blz. 9). Uitgaande van dit inzicht
verwaarloost Rob. Limburg heel de litteraire beteekenis van Coornhert, die
o.i. nochtans van groote beteekenis moet worden geacht in de ontwikkeling
van de Renaissance in Nederland. In de inleiding van dit werkje lezen we
dus vooral over de godsdiensUge toestanden tusschen 1540-1580. Deze worden
op een zeer aanvaardbare, objectieve wijze uiteengezet, samen met de eigenaardige houding van den katholiek Goornhert in die op godsdienstig gebied zoo
beroerde tijden. De uittreksels werden gekozen uit de Wellevenskunst het
Kruidhofken en de Brieven. Wanneer men er rekening mee houdt dat C~orn
hert hier uitsluitend a.ls philosoofen moralist wordt voorgesteId, kan men
dit deeltje onder de beste rangschikken die in de reeks «Levende gedachten»
verschenen.
F. De Raedemaeker

Berthold von KERN, Die Grund- und Endprobleme der Erkenntnis. Julius Springer, Berlin, 1938, 78 blz.
Dit werk werd een twintigtal jaren geleden door den schrijver toevertrouwd als een « vervroegde erfenis» aan Mvr. Dr. J'oachimi-Dege. Zij
heef't het gepubliceerd lbij gelegenheid van de negentigste verjaring van
Dr. B. von Kern. Deze heeft zdch vooral verdienstelijk gemaakt op het gebied
van de geneeskunde, als hoofd van den geneeskundigen militairen dienst.
Talrijke publicaties van wijsgeerigen aard, en zijn titel van doctor philosophiae
h.c., wijzen op een bijzondere belangstelling voor philosophische problemen en
meer in het bijzonder voor het .krttfsch probleem. In de Grund- und Endprobleme der Erkenntnis zet Schr. zijn standpunt desaangaande uiteen. Hij
huldigt een neo-positivistische kentheorie. Onze kennis is beperkt tot de
ervaringsfeiten die het verstand in begrippen vastlegt en systemattsch,
wetenschappelijk ordent. We hebben geen categorieen a priori, zooals Kent
meende; deze categorteen zijn uit de ervaring zelf af'geletd, volgens de gewone
vorming der begrippen. De echtheid onzer kennis wordt gewaarborgd door
haar samenhang met de ervaring.
Een geoefend lezer zal op vele plaatsen de derikfou ten ontdekken die een
dergelijk positivistische kenkritiek mogelijk maken. Zoo opbI'z. 28: «Wiederum gehen wir davon aue, dass uns unmittelbar zugangltch und bewusst
nur unsere eigene Vorgange sind, also die Veranderungen unseres Bewusstseinszustandes un die in ihnen angeIegten Erlebnisse ». Zegt men daarentegen dat hetgeen ons onmiddelIijk door de kennis gegeven word t het object
is, en dat we slechts door refIexie den eigen kenakt en de subjectieve
veranderingen kennen, dan wordt heel deee kentheorie aan de basis aangetast. De analyse van de kennis vaIt maar positivistisch uit, wanneer men
haar onderneemt van nit een bewust of onbewust positivistisch standpunt.
F. De Raedemaeker

Wetenschappen
Ellen FECHNER, Du und Ich bleiben jung. - Universitas, Deutsche Verlaga-Aktiensgesellschart, Berlin, 110 blz., R.M. 3,80.
Een boekje voor de dames die dagelijks enkele ... uren aan opschlk en
toilet kunnen besteden.
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Dat het lichaam zijn bijzondere zorgen vereischt, dat ons voorkomen aan
dus goed verzorgd moet zijn, dat desnoods hiervoor kleine uit -genam
middelen aangewend mogen worden, daarmee kan eenieder het eens-wendig
zijn. De mensch is immers een sociaal wezen en zijn optreden in de samenleving moet, tevens wat zijn uiterlijk betreft, zoo aangenaam mogelijk zijn, en
deze rol is zoowel weggelegd voor den man als voor de . vrouw aan wie dit
boekje werd opgedragen.
We vreezen echter -dat het stipt navolgen der voorschriften van Ellen
Fechner -slechts als gevolg kan hebben het aantal der meest onnatuurlijke
vrouwelijke verschijningen, die er reeds rondloopen, te vergrooten.
Van wereldsch standpunt bekeken, moeten we bekennen dat het werkje
met smaak -en smet een juiste dosis humor geschreven is. Het bevat een ruime
reeks aanwijzingen nopens de verzorging van het aangezicht, de handen, de
voeten, den mond, het -haar, enz., alsook enkele begrippen over voeding, sport,
hygiëne en wellevendheid.
Dr F. van Baarle

Kleine Auslandskunde. Bd. III. Mexiko, von W. PEERDEKAMP; IV.
China, von M. G. PERNITZSCH; V. Die britischen Dominions, von
K. H. PFEFFER; VI. Die La-Plata-Staaten (Argentinien, Paraguay,
Uruguay), von F. KUHN; VIII. Turkel, von G. JASCHKE. — Berlijn,
Junker and Dtinnhaupt, 1940-1941, 5 din. van 64 biz., ieder RM. 2.
De uitgeversfirma J & D. is verleden jaar begonnen een nieuwe -serie in
het licht te zenden die aan de kennis van het buitenland is gewijd. Duitschland zelf zal overigens ook behandeld worden, en de volledige reeks is
voorzien op ca: 40 deeltjes. Ieder daarvan behandelt, op historischer, geografischen en volkskundigen grondslag, alles wat het nuttig is te weten aan
behandelde staten, en dit volgens een eenvormig plan. Het eerst-gande
wordt de ruimte besproken (grootte, grenzen, climaat, bodem) . Dan gaat
de aandacht naar het volk, zijn geschiedenis, zijn rassische en taalkundige
samenstelling, zijn dichtheid en demografische ontwikkeling, zijn beroeps en sociale groepen, eventueel zijn minderheden. In de derde plaats loopt
het onderzoek over den staat, zijn inrichting en administratie, de partijen en
politieke stroomingen, zijn buitenlandsche politiek, en zijn rechtskundige
tendensen. Aangaande de cultuur worden paragrafen gewijd aan den godsdienst (en de problemen van Kerk en Staat) , de volksgebruiken, het schoolwezen, kunsten en wetenschappen, pers en radio. Vervolgens komt de
economie aan de beurt : haar algemeene structuur en autarkiemogelijkheden,
de landbouw, de nijverheid, de mijnen, de buitenlandsche handel, het finantieivezen, het verkeer en de -sociale voorzorg. Tenslotte wordt een overzicht
over de weermacht gegeven, de samenstelling van de strijdkrachten, het
'weerstelsel, de weereconomie en de weergeopolitiek.
De inhoudstafel van de verschillende deeltjes leert onmiddellijk dat de
kennis van de landen ter sprake zeer alzijdig is opgevat, en de inhoud beantwoordt aan deze verwachting. Wij hebben hier, telkenmale van de hand
van specialisten, een kleine encyclopedie, die meer uitgebreid is dan wat
de Lexika ons onder de overeenkomstige steekwoorden bieden kunnen. Het
cijfermateriaal in het bizonder is zeer verzorgd en recent. Kortom, ieder
niet-specialist zal ,hier vinden wat hij wenscht te weten, en dat is de merkwaardige verdienste van -deze collectie, waarvan wij ongelukkig in ons
eigen taalgebied geen tegenhanger bezitten.
Ieder deeltje brengt een kaartje van den behandelden staat. Spijtig dat
ook dit materiaal niet op eenvormigen leest is geschoeid. Waarom geven
alle kaarten, zooals in het geval van China geen elementaire aanwijzingen
over de natuurlijke rijkdommen? Heit ware een kleine moeite de vermelding
daarvan in het kader van de in den grond niet zoo belangrijke politieke
verdeelingen, die geheel den inhoud van andere kaarten uitmaken, bij te
teekenen. Het deeltje over de Britsche Dominions schijnt ons overigens meer
op den grondslag der politieke dan op dezen van de geografische eenheid
omschreven te zijn. Het meerendeel nu van de bij de inhoudsopgave besproken
problemen ondergaan toch een veel ingrijpender invloed vanwege het
geografisch milieu dan vanwege de politieke instellingen.
Om te besluiten -een wensch : het plan van de collectie laat voorzien dat
de koloniën samen met de moederlanden zullen behandeld worden. Ook dit
getuigt van -de opvatting die wij zooeven critiseerden. Indien de uitgevers
daaraan vasthouden, ware het o.i. zeer gewenscht dat, voor de koloniale
werelddeelen, bepaalde wel afgesloten ruimten toch nog eens als eenheid
zouden behandeld worden, dat wij b.v. een deeltje zouden krijgen over
Zuid-Afrika, een over Midden-Afrika, een over West-Afrika en een over de
landen aan de Roode Zee. Op deze wijze alleen zullen zekere aspecten van
de kennis van de betrokken gebieden samenhangend kunnen behandeld
worden, die bij de besprekig van de Fransche, of Belgische of Britsche
koloniën uit hun verband zouden worden getrokken.
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Uitstekende literatuuropgaven, niet alleen in het Duitsch, verhoogen de
bruikbaarheid van dit uitstekend cultuurmateriaal.
Prof. Dr. J. A. Van Moutte

J. SCHUMACHER, Ueberwindung oder Widergeburt der Antike in der
modernen Medizin ? -- W. De Gruyter, Berlin, 1940, 40 blz. RM. 1,20.
Een openbare voordracht door Schumacher in de medische faculteit van
Düsseldorf gehouden bij gelegenheid der opening van een leergang over de
geschiedenis der geneeskunde.

F. v. B.

Opvoedkunde
Friedrich SCHNEIDER, Unterrichten and Erziehen als Beruf. — Eine
christliche Berufsethiek fur ;den Pä dagogen. — Beniger, Einsideln/
Köln, 1940, 237 blz., R.M. 4.
De groote verdienste van het boek is te voldoen aan de behoefte, reeds lang
door de besten, en gelukkig door steeds meer onderwijskrachten aangevoeld,
naar een eigen aangepaste beroepsethiek. Immers, in geen ander beroep
bestaat er zulke nood aan een beroepsideaal en in geen ander ook wordt het
door meer gevaren bedreigd als in het leeraarsarnbt, wij zouden liever zeggen:
leeraarsroeping.
Schneider heeft reeds in zijn andere werken, — we noemen hier slechts «Die
Selbsterziehung» en «Katholische Familien Erziehung», — getoond dat hij
nooit -half -zijn onderwerp behandelt. Ook hier is het plan alzijdig en breed
opgevat. Geleid door een solied en recht oordeel, aarzelt hij niet gebruik te
maken van zijn bijzondere kennis der historische paedagogiek, zonder evenmin
de aanwinsten der experimenteele zielkunde en opvoedkunde te vervaaarloozen.
Achtereenvolgens worden enkele verbasterde typen van opvoeders ten tooneele
gebracht, hun armoe aangetoond, en in vergelijking gebracht met enkele
historische typen : een Hor. Mann, een Thring, een Pestalozzi, en een Bosco.
Het boek behandelt, naast een menigte problemen uit de praktijk, zoowel de
betrekkingen der opvoeders onder elkaar, als die tot hun kweekelingen.
Het wil zich richten tot het geheele opvoederksorps, zoowel dit van het
hooger onderwijs als dit van het lager onderwijs. Men kan echter opwerpen
dat deze omvangrijkheid schaadt aan de grondigheid. Immers, al deze vormen
van hetzelfde opvoedingsvraagstuk stellen nochtans zooveel belangrijke détailproblemen, dat ze moeilijk in een algemeene ethiek van het opvoedersberoep
een voor de praktijk inspireerende oplossing kunnen krijgen.
W. Smet

Prof. H. A. OVERSTREET, Wij en onze Medemenschen. — Nederlandsche
bewerking door A. Vuerhard-Berkhout. — De Nederl. Boekhandel,
Antwerpen, 1940, 241 blz.
Het is onmogelijk in een enkele bladzijde samen te v atten alwat in dit
boek te vinden is. We zien er dan ook van af. In de eeuwen die achter ons
liggen, zegt de schrijver, heeft men zich bezig gehouden met te zoeken naar
het doel van het leven. Men heeft weinig aandacht geschonken aan de
middelen. Het is aan onze eeuw, die reeds ervaren is in het vinden van
mechanische hulpmiddelen voor een gezonder leven, gegeven de psychologische
en sociale middelen aan te duiden voor een beter menschelijk bestaan. Tenslotte zal dan het probleem van het beïnvloeden van den mensch om dit doel
te bereiken het voornaamste doelmerk zijn van de opvoeding. Die kunst van
het beïnvloeden leert ons de schrijver in zijn boek. Wie zal zeggen dat die
100en middeltjes nieuw zijn? Maar ze doen in alle geval splinternieuw aan
door de wijze waarop ze ons klaar worden gemaakt en in een zinvol geheel
geordend. Is de geest van het boek pragmatistisch of utilitaristisch? Alhoewel
de voorbeelden meestal uit de commercieele en politieke wereld worden
genomen — en dit laat zich toch begrijpen door het feit dat deze 1nens: ^ien
de eerste zijn geweest om de kunst van het beïnvloeden te bestudeeren, -meenen we dat het juister is er alleen een geheel van formeele regelen in te
zien van de kunst van het beïnvloeden, die zoowel door zieleleiders en
opvoeders, als door commercanten en politiekers kunnen gebruikt worden,
m.a.w. door al degenen die de zending hebben of die er belang bij hebben
hun - medemenschen te beïnvloeden. Impliciet laten we dan ook verstaan dat
het gebruik van deze regelen tot een eerlijk of oneerlijk doeleinde in het
boek niet onderscheiden, en over de hoedanigheden, rechten en plichten van
hen die beïnvloeden niet gesproken wordt. Boeken over praktische psychologie
en levenskunst komen in steeds grootere hoeveelheid op de boekenmarkt. Dat
ze dikwijls door hunne oppervlakkigheid de verwachtingen teleurstellen, of
zelfs door een schaamteloos en laag utilitarisme met recht ergeren, hebben
we ondervonden, maar hier is nu een boek dat wel degelijk is, en ook voor
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de beste bedoelingen aangewend kan worden. Enkele reserves moeten we
maken voor het Lie en 13e hoofdstuk, waar we het met de evolutionnistische
philosophie van den schrijver niet altijd eens kunnen zijn.
Smet

w.

Dr. F. ROELS, handboek der Psychologie. Deel IV, De eerste Kindsheid.
-- Dekker en Van de Vegt, Utrecht; Standaard, Brussel; 1940,
305 blz., ing. Fr. 94,50; geb. Fr. 112,50.
Ondanks de oorlog zet Roels de publicatie van zijn groot «Handboek der
Psychologie» voort. En wij ;zijn erom verheugd. Nu krijgen we deel IV over
de genetische psychologie van de eerste kindsheid (tot 6 j.) . Men herinnere
zich dat deel III de psychologie van den adolescent behandelde. Het hoort
dus logisch na dit deel en het volgende (deel V) dat de psychologie van de
tweede kindsheid bevatten zal.
Het plan is -hier anders opgevat dan in deel III. Terwijl daar de adolescent
werd bestudeerd in verband met de verschillende waardegebieden, wordt nu
het kind naar zijn verschillende gedragingen beschreven. Zoo krijgen we een
hoofdstuk over het spel, over het sociale gedrag, de structuur der waarneming,
de denkwereld, het spreken, enz., enz. In de volgende deelen wenschten we de
bibliographie nog meer uitgebreid te zien. Op vele plaatsen laat Roels een
gezond doordacht oordeel blijken ; men sla maar even de paragraaf over het
kinderlijk animisme na, of die over het Oedipoescomplex, en die over de
kinderlijke sexualiteit. De meest uitgediepte studies zijn die over het spel, het
teekenen en het sprookje. Over de religieuse ontwikkeling zal men interessante
gegevens vinden in deel III. Het zedelijk oordeel, waarover we tot onze groote
verwondering niets vonden, moeten we waarschijnlijk in het volgende deel
verwachten.
W. Smet

Geschiedenis
Theodor MOMMSEN, Galus Julius Caesar. — Verlag Die Rabenpresse,
:Berlijn, 1940, 213 blz., geb. RM. 5,20.
Het is een lofwaardig initiatief vanwege « Die Rabenpresse » te Berlijn,
uit de klassiek geworden « Rëmische Geschichte » van Th. Mommsen het
leven van G. J. Caesar te lichten en het afzonderlijk aan het lezende publiek
voor te stellen. Het werk van den beroemden Duitschen historicus is sinds
decenniën te bekend om er hier nog breedvoerig over uit te weiden. Volgens
schrijver is G. J. Caesar niet alleen de grootste staatsman van alle tijden,
maar « der erste, der einzige, der vollendete ». In deze schitterende monographi• kunnen wij nagaan hoe Caesar op de vijf en een half jaar van zijn
regeering, waarvan hij amper vijftien maanden in de hoofdstad doorbracht,
Rome, Italië en het gansehe Imperium in al hun geledingen hervormde
en voor eeuwen organiseerde.
Deze biographie van Caesar is een handige en prettige uitgave ; toch moeten
wij den uitgever een groot verwijt maken : waarom heeft hij deze meer dan
200 blz. lange monographie niet in hoofdstukken ingedeeld enc van een
bladwijzer voorzien ? Het boek had er zeker veel bij gewonnen.
M. Dierickx

D. J. F. OTTEN, Machiavelli, Sleutel van onze Tijd. — De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1940, 225 blz., ing. Fr. 54,80, geb. Fr. 73,80.
Dr. Otten, die in -den morgen van den 10e Mei 1940 een tragisch einde
vond, geeft in zijn inleidende beschouwing (blz. 1.1-77) een degelijk en
helder overzicht van het verdeelde Italië en van Florence bij het einde van
het Quattrocento, en van Machiavelli's leven en -streven. De vertaling van
« Il Principe » (' bl;z. 79-214) leest vlot, al bemoeilijken de vele deelwoorden
en af en toe een. zware zinsbouw wel eens de lectuur. Machiavelli de sleutel
van onzen tijd noemen, is geenszins overdreven, want bij de lezing valt
!het op hoe verbazend actueel « El Principe » voor onzen tijd is. Een paar
aanwijzingen slechts. « Objectieve rechtsnormen kent de machiavellistische
staatkunde niet. Recht is wat in het belang is van den staat; een hoogere
norm bestaat er niet... Ook in het internationaal verkeer is het zonder meer
geoorloofd,wanneer de raison d'état dit eischt, beloften en afspraken te
breken » ( • lz. 72) . Voor Machiavelli is godsdienst een zeer belangrijke factor
in een organisch staatsverband, maar hij is louter middel. Machiavelli zelf
immers was een volslagen heiden.
M. Dierickx
,
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Letterkunde
Dr. Marie H. VAN DER ZEYDE, Nederlandse poëzie van deze tijd. —
Religieus-socialistische vragen VII, 4, Van Loghum Slaterus, Arnhem,
1941, 82 blz.
Reeds gaf Dr. van -der Zeyde Nederlands proza van deze tijd uit ; dit nieuwe
werkje in dezelfde reeks, geschreven in verband met de lessen van het Centrum
voor geestelijke en sociale scholing te Bentveld, noemt zij « slechts een inlei» ding tot het zèlf lezen. Het is een serie handwijzers langs een weg die de
» lezer zelf moet gaan » ('blz. 7) .
Niettegenstaande den titel, valt de nadruk op de dichters van het begin
dezer eeuw. Een hoofdstuk over «Tachtig» leidt ze in ; twee hoofdstukken over
«De oorlogsgeneratie» en «Het heden» lijken hun optreden en praestatie te
besluiten. Naar het min of meer klassiek geworden onderscheid, zien we hun
groep verdeeld in : De socialisten (hfdst. II), de «afgewenden» (hfdst. IV),
de meer wijsgeerig gerichte dichters van «De Beweging» (hfdst. V). In hun
midden is, een steen uit den hemel, Gezelle gevallen (hfdst. III) : de schrijf
zat met hem verlegen ; zij vermoedde maar juist dat er zoo iets als een-ster
Zuidnederlandsche traditie kan bestaan (zie blz. 30).
Waarschijnlijk heeft zij, om reden van de kleine monographie van Henriëtte
Roland Holst, Gezelle in haar lessen en in haar geschreven overzicht betrokken. Haar specifiek Noordnederlandsch en religieus-socialistisch standpunt
legt ze er door bloot. Daartegen bestaan geen bezwaren ; behalve dat het
werkje den titel niet mag dragen dien het draagt (buiten Gezelle wordt,
als eenige Zuidnederlander, Marnix Gijsen ééns genoemd), en dat de nogal
willekeurige voorstelling van bepaalde dichters er niet door gewettigd wordt.
Al getuigen de aangehaalde verzen van kennis en smaak, al leest de tekst
vlot en levendig : de bijzondere schoonheid der poëzie suggereert hij te
weinig. Toch blijft de geheele studie lezenswaard en leerrijk.
Em. Janssen

K. GOOSSENS, Al in dit soete nieuwe jaar. — De Seizoenen Nr. 6.
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 126 blz., 8 platen.
Het is wel een oorspronkelijke gedachte, onze nieuwjaarslyriek op te sporen
en in eenbundeltje onder te brengen. Een interessanten oogst biedt de auteur
ons ook aan : een dertigtal teksten namelijk van de XIII tot de XIX eeuw,
zes oude liederen, acht oude prenten. Voeg er een nogal breedvoerige inleiding
bij, . een bibliographie, een verzorgde verklaring van woorden en teksten : op
het eerste zicht lijkt zulk werkje bruikbaar en nuttig.
Met een dubbel doel werd dit alles verzameld. In de godsdienstige nieuwjaarspoëzie zoeke men « den ontwikkelingsgang van het innigste geloofsleven
bij ons volk weerspiegeld » (cfr. blz. 9) ; de algeheele « nieuwjaarslyriek geeft
» de trouwste uitbeelding van het volkskarakter weer, omdat zij, zooals een
» jaarlijksche generale biecht, een gemoedsontboezeming is van sentimenteele,
» religieuze en politieke ervaringen » (blz. 9-10) .
Naar de teksten beschouwd, zou men deze verzameling zuiver literair noemen ; de prenten zijn zuiver folkloristisch. Aan beide zijden gaat het werkje
mank : literair onvolledig, roert het de folklore nauwelijks aan. Zijn verwarde
inleiding, over alles en nog wat, licht ons tenslotte weinig in, en het is wel
teekenend dat, in de bibliographie, noch Schrijnen nach Van Mierlo vermeld
staan.
Em. Janssen

E. FLEERACKERS S.J., De Verhandeling. Ten gebruike der drie hoogere
Klassen Humaniora. — Standaard Boekhandel, Antwerpen, 117 blz..
Fr. 12.
In zijn «Voorwoord» neemt de auteur waar dat de opstel - oefening die ver.
handeling heet in onze Humaniora bijna geheel wordt verwaarloosd. Hei
gebrek -aan een leidend handboekje zou daar een oorzaak van zijn ; diè oorzaak
tenminste wil hij wegnemen. Zoo schenkt hij ons een werkje dat, voor het
theoretisch gedeelte, bij het Manuel van Pater Verest aanleunt en toch oorspronkelijk voorkomt ; dat daarbij een praktisch gedeelte bevat : « plannen en
opgaven» voor elke van de drie hoogste Humaniora-klassen.
Het spreekt vanzelf dat zulk werkje veel diensten zal bewijzen.
« De verhandeling is, lezen we, de beredeneerde ontwikkeling van een
thema » (blz. 13). In de plaats van «beredeneerd» hadden we liever «methodisch » of « ordelijk » gezien : men is er thans ver van af elk methodisch
vorderen van den geest een «redeneeren» te noemen, en de praktijk die de
auteur voorstelt (blz. 19 en vlg., 45 en vlg.) is het ook niet precies.
Dit laat ons de zwakke zijde van het werk vermoeden : het berust op
een te weinig bijgewerkten literair-psychologisc'hen grondslag ; het beperkt
zichzelf en het onderwerp bij een te dor school- formalisme. Op die bezwaren
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werd echter ibij voorbaat geantwoord : e Het wil een methode ziJn, een methode
»onder de vele mogelijke. Maar de leeraar sta Iboven de methode, Hij keure
»en kleze, hij vulle Izel'f aanen beperke. En vooral, hij legge in het doode
» woord zijn levenden geest» (bla. 6).
Wat taal en stijl Ibetreft : de verteller Fl,eerackers staat den leeraar Fleerackers wel eens in den wag. Zoo bij dien e Ieidraad, die... een handje helpen
kan» (blz. 5). Afgezien daarvan kan het werkje veel helpen,
Em. Janssen

Bert DECORTE, Orfeus gaat voorbij en andere gedichten. landsche Boekhandel, Antwerpen, z. j., 116 bl., Fr. 25.

De Neder-

Men vroeg zich bij net verschijnen van Decorte's eersten dichtbundel
reeds af, hoe deze poezre, waarvoor de Vlaamsche kritiek, uit haar dagelijksch oordeelen en veroordeeleneven opgeschrokken, de pen neerlegde om
met verdiende bewondering in de handen te klappen, aich nu verder ontwikkelen'
zou. Germinal Ibevatte immers verzen van eenzoo 'overrijpe verfijning, dat
men ze haast decadent zou gaan noemen, en andenztjds openbaarde zieh in
deze gedichten een vrij turbulente visie der dingen, die zeker niet zonder
meerin de lijn der pure poezie lag. De meest onschuldige wezens der schepping troffenerelkaar in zoo onverwachte ontmoetingen, dat de symboliek
van hun onderlmge veratandhoudtng ier weI eens door zoek geraakte en soms
meer op een poetische toevalligheid dan op werkelijk instinct scheen te
berusten. Men vroeg ztch nieuwsgierlg af, of daze poezte, die ztch door dergeIijke uitersten karakterlseerde, misschien nlet naar een innerlijke verzoentng
met ztchzelf 1Z0U zoeken, of zelrs tot een soort moderne klassieke vorm zou
uitgroeien. De buitengewone begaafdheid van den dichter wasue evident om
ze te .Ioochenen, maar zijn poetlsche esbattementen waren toch soms te dapper
om ze voor definitief gewin te aanvaarden.
«Orfeusgaat ,vortbij» is in dit opzicht eerder een teleurstelling. De fijne
vorm van «Het wit en wankel kind» wordt niet meer bereikt. Wel blijft het
krachtige dynamisme van Germinal zic'h gestand, maar stuit al te vaak op
smakeloosheden die het gediciht uit den toon doen vallen. De visie heeft wednig
aan coherentie gewonnen en de symboliek heeft doorgaans haar kaleldoscopisch karakterbehouden. Ook worden de precede's door herhaling opvallender 'en de Iuidruchtigheid vansommige gedichten openbaart ontegenzeglijk een
gemis aan bezinklng. Verder is in de banale erotiek en de Imaglnatieve
extravagantie van een stukals «De Slagersm,eid» niet veel schoonheid te
ontdekken.
Er werden aan den bundel ook enkele vertalingen toegevoegd van Villon,
Rim'baud en Guillaume Apollinaire. Vertalen is natuurltjk geen gemakkelijik:
werk. Toc1h is :
« ,0 broedermens die Ieeft na onze dood,
8tijj Diet uw hart voor ons tot koude steen,
want zo gijmeelij hebt met onee nood,
zal God u gaarne lonen ook medeen, »
maar een fl,auw,e weergave van het eerrvoudig-aangrljpende :
« Freres humains, qui apres DOUS vivez,
N'ayez les cceurs centre nous endurcis,
Car, si pitie de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tot de vous mercis. »
En ver~en als :
«Toen ik o.mnede:r dook door d/ondoorkoombre 8tromen
voelde ik mij niet meer door de slepers voortgesleurd»
konden ,even goed gevonden zijn in de nalatenschap van een Tollens of een
Onne Zwier Van Haven.
We hopen Dog steeds dat we van Decorte iets anders mogen v,erwachten
en dat hij na de.ze experimenten, in rustiger bezinning, een gezonder gading
voor zijn onge,woon talent zal vinden.
L. Vander Kerken

J. KAMPENEIRS, Van den cenen God. Philosophische Sonnetten. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1941, 91 blo, Fr. 15.
De,ze bundel, in al,bum-\Vorm uitgegeven, brengt ons 72 sonnetten, aIle precies
naar het'zelfde schema ges·teld: 51 er van behandelen «den eene.n God'> ;
den 21 andere Ibeelden hoofdzakelijk een «levenskruisweg» uit.
Van een ongewoon talent, van een groote vaardigheid en een deg,elijrke
vorm:i;n.g geeft dit w,erk aanihoudend blijk. Toch is het, naar ons oordeel,
een v'er,gissing. Vooreerst zal ,een grondig,e philosophle lZich in dit phHosophisch
schematis,me nietheelemaal he!rkennen; ten tweede blijft de stille muse-dercontemplatie weI vervaardensc'hichtig voor deze r.hetorische goocheltoeren.
Daarbij iseen 'ZiUivere v.erstechniek toch iets anders dan dez,e vaardigheidm,et-den-alexandrijn, die van· Bilderdijk, Schaepman of Lodewijk De Koninck
lijkt ove,rgenomen.

BOEKBEISlBREKING
Het beste sonnet staat op bladzijde 20; ziehier zijn aanvang
o 't Heerlijk wonder van de ruimte en van de sterren
Miljoenen draven zij door 't eindloos firmament,
.

Marie !{OENEN, De Korrel in de Voor. gen. Fr. 48, geb, Fr. 68.
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Em. Janssen

Wiek Op, Brugge, 255 bIz.,

Ret loonde weI de moeite, dezen roman met de voorgaande van Maria
Koenen te vergelijken. Het thema van «het nieuwe begin» heeft zij herhaaldelijk behandeld, - en dat de graankorrel sterven moet eer de nieuwe oogst
groeien kan: ook die gedachte was haar inspiratie nooit vreemd. Toch
bereikte zij, dunkt ons, nog nooit dezen top; al haar voorgaande werken
waren als trappen, waarlangs zij zoo 'hoog is gestegen.
Limburgsche boerenromans schreef lZij verscheidene ; deze overtref't ze
misschien alle, Hoe geheel levensecht doet hij aan, met zijn vele, onderling
zoo verschillende, gestalten; met de overtuigende werkelijkheid van zijn
voornaamste personages en voorvallen ! Toch worden allen en alles geheel
opgenomen in een als vanzelfsprekende symboliek, waarbij vooral de misdeelde
boerenkriech t Nelis ·Broens e en providentieele rol vervult. Want zijn volkomen
zelfvergetenen offer, altijd opnieuw in steeds andere omstandigheden, laten
het best den titel begrijpen, en men moet deelachtig zijn aan zijn alles
aandurvend geloof, om den zegen te waardeeren dien hij ontvangt, om zijn
geIuk tebeseffen.
Onafscheidelijk zitten levensechtheid en katholicisme hier verstrengeld; tot
op een ongewoon peil voeren beide elkander Ope Wordt zoo het diepste en
vruchtbaarste leven niet bereikt, en kan de roman van een katholiek auteur
weI beter geloofd ?
Em. Janssen

Anton van de VElillE, Pukkie Pecht - Pro Arte, Diest, 1941, 163 blz.,
Fr. 36.
Een fantastisch wezentje, Pukkie Pech, zoekt in een onzer moderne
grootsteden naar goedheiden zielenadel; meent ze te vinden in een « Dienende
vereeniging voor asylbezorging ». Na veel ervaring en contact met allerlei
slag van rmenscben, bevindt hij telkens weer hoe de miserie van de arrnen
en ,misdeeldenblijft voortwoekeren naast een hyperbeschaafde klasse, die
uit louter grootdoenerij en geraffineerd egoisme de caritas beoefent; hoe, in die hersenlooze 'high-life, hartelijkheid de plaats inruimt voor meedoogenlooze hardheid ; hoeeehte Iiefde en effectief hulpbetoon alleen
gevonden worden bij hen die in zelfvergetelheid den mensch, hun broer,
dienen. Ditechter kunnen enkel zij die in eenvoud en oprechtheid des
harten God beminnen en zijn kruis dragen. - Een dergelijk hoek is een
zegen voor dezen tijd.
A. Block

Politiek, Economie
Emile MALLIEN, De kapltaalmarkt in de Vereenigde Staten. -De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1940, 380 bIz., Fr. 65.
«Een studie van de kapitaalmarkt kan aangevat worden van 'lit verschillende gezichtspunten.
»Zoo zou de historische ontwikkeling der kapitaalmarkt als leiddraad
kunnen dienen.
»Van uit meer theoretisch standpunt kan de inwerking op de kapitaalmarkt
worden onderzocht van onderscheidene economische factoren ...
»Deze studie echter is bedoeld als een «monographie» van de huidige organisatie en van de technische werking der Amerikaansche kapitaalmarkt, zooals
dezezich heeft ontwikkeld onder den invloed der recente omstandigheden,
en van de drastische reglernenteering die door den wetgever werd doorgevoerd.»
Deze aanhaling uit de Inleuiende beschouwingen zegt ons duidelijk wat
ons deze verhandeling wil geven en wat wij er tevergeefs in zullen zoeken.
De schrijver heeft, gedurende een verblijf van 18 maanden in de Vereenigde
Staten, gelegenheid gehad van dichtbij. en in al.?are onderdeel~n de ~erking
van die markt na te gaan en de Iezing van zajn wcrk overtuig t ons ervan
dat hij dien langen tijd nuttig "wist te gebr~iken. Wij b~treuren bet ~cht~r
dat hij niet meer mededeelt omtren~ hetgeen hI] op de Ame~lka~n~che Universiteiten vernam, m.a.w. dat hij niet nader op de ~heorle In.glng: op den
theoretischen uitleg der economische evolutie door de Amerikaansche profe.ssoren gegeven of over hunne beoordeeling. va~ de koersv~randering, van
economisch liberalisme tot strakke gebondenheid, In het Amerrkaansch economisch leven.
Dr. K. du Bois
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Der Wettbewerb in der Seeschiffahrt, bearbeitet im Institut für Kon
turforschung, (Verk ehrswissenschaftliche Abhandlungen) . ---junk
G. Fischer, Jena, 1940, 240 blz., R.M. 7.
,

,

Internationale concurrentie heeft zich in haast geen enkel domein zoo sterk
laten voelen als in de scheepvaart; de strijd, eerst beperkt tot de private
maatschappijen, breidde zich weldra uit tot de landen zelf, toen de Regeeringen
de ontoereikende private middelen door staatstoelagen toelieten voort te
wedijveren. Het doel van deze studie en van het onderzoek dat haar voorafging
is een nauwkeurig nagaan van den toestand der Duitsche scheepvaart in
verband met deze wereldconcurrentie. Het eerste deel geeft een schets van
de laatste vijftig jaren scheepvaart; deze brok geschiedenis toegelicht door
een overvloedig en suggestief statistisch materiaal is bijzonder leerrijk; meerdere van deze gegevens zou men tevergeefs in andere publicaties zoeken.
Twee belangrijke factoren, de organisatie en de staatstoelagen worden in
de twee andere deelen van het werk behandeld.
.Daar het onderzoek zich tot in Augustus 1939 uitstrekt, kan men een oordeel
vellen over de gansche tusschen de twee wereldoorlogen gelegen periode.
Vanaf 1918 vertoont de scheepvaart 'bijzondere kenmerken ; er is een einde
gekomen aan den immer stijgenden trend van het zeevervoer, dit is vooral
merkbaar in het reizigersverkeer en in de wilde vaart; gespecialiseerde
schepentypen wijzigen de concurrentievoorwaarden ; verder hebben de toenemende staatstoelagen de neiging de scheepvaart te «entkommerzialisieren».
Nopens dit laatste punt verdedigen de schrijvers de stelling dat deze toelagen
niet eenvoudigweg naar haar bruto bedrag in verhouding met den omvang
van de handelsvloot moeten beoordeeld worden, maar in verband met de
bijzonder ongunstige omstandigheden waarin het land zich bevindt, b.v. ten
opzichte van sociale lasten, van monetaire factoren, enz. Het gansche boek
dat — zooals het vanwege de experten van het Institut für Konjunkturforschung te verwachten viel – is een heerlijk wetenschappelijk werk in een
domein dat niet rijk is aan dergelijke studies.
L. Baudez

Dr. P. M. RASKIN, Theorie en politiek van den dumping. -- StandaardBoekhandel, Antwerpen, 1941, 238 blz., Fr. 48.
Wat is «dumping» ? Economisten en politici hebben meerdere definities
naar voren gebracht. Dr Raskin merkt heel wijs op dat het hier hoofdzaak
is malkaar te verstaan. Hij noemt dumping «de verkoop in het 'buitenland
onder den kostprijs van het uitgevoerde product, onder zulke omstandigheden
dat de terugkeer van dit product in het land van oorsprong zeer bemoeilijkt
wordt» en leert ons hoe die dumping gevoerd wordt alsook welke middelen
tot verweer door de openbare macht getroffen werden.
Zijne studie is grondig en leerrijk. Wij hadden evenwel gewenscht : eerst
wat meer over de nieuwere dumping-vormen en -praktijken met de nieuwere
verweermiddelen er tegen aangewend. Wij vernemen nl. zeer weinig omtrent
hetgeen wij kunnen noemen de dumping- uit-nood uit meerdere landen, vooral
landbouwlanden, die met de laatste crisis hunne producten kost wat kost
moesten afzetten en dan ook vrede namen met overlage prijzen, tot groot
nadeel der landbouwers van de landen waar ze hunne producten afzetten
toen scheen contingenteering het Benig doelmatig verweermiddel. Verder
hadden wij gaarne een beslister en grondiger verantwoord oordeel aangetroffen
omtrent de dumping-praktijken. Zonder oneerlijk te zijn kan concurrentie
immers laakbaar zijn wanneer zij de markt verstoort en nuttige en eerlijke
voortbrengers verhindert zich uit hun 'bedrijvigheid het passend levens
-onderhu
te verzekeren.
Dr K. du Bois

Die Weltgeltung der deutschen Luftfahrt. -- Ferdinand Enke, Stuttgart,
1938, 128 blz. + 32 blz. platen, RM. 6.
In dit degelijk vulgarisatiewerk worden ons, door 14 specialisten, de ver
aspecten geschetst van het Duitsch luchtvaartwezen, dat zich door-schilend
zijn degelijke inrichting en zijne merkwaardige verwezenlijkingen de gansche
wereld door liet gelden. O.m. door zijn Zeppelin- luchtschepen, door zijnen regelmatigen -dienst naar Zuid -Amerika en zijne vluchten over den N.-Atlantischen
Oceaan en door zijne zweefvluchten. Een bijzonder actueel boek!
K. B.

Uitgever: (Streven) F. De Raedemaeker, Prinsstraat, 13, Antwerpen.
Verantw. hoofdredacteur : F. De Raedemaeker, Prinsstraat, 13, Antwerpen.
Drukker : « De Vlijt », Nationalestraat, 46, Antwerpen.
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GODSDIENST EN KULTUUR
door L. ARTS S. J.

Een van de knapste en meest gepassionneerde zoekers van
de hedendaagsche fransche inteHigenza verhaalt ergens zijn
dialoog met een eenvoudig-geloovig bretoensch meisje :
Elle se tut un moment, puffs ele reprit aver tristesse :
<< Vous ne me croyez pas ?
Alors je lui dis : << Vous ne me comprenez pas non plus. 3
<< Mais, dit-elle, je sari que vous n'avez point le bonteur.
K< Personne encore n'a senti mieux que vous, ce que j'eprouve. (Je la
regardais avec insistance) -- Je suis comme, vous seriez Si vous n'aviez
ni 1'Eglise, ni le paradis ni votre Seigneur Jesus >> (1) .

In dit kort gesprek schrijnt, als een gapende wonde, de kloof
tussehen de moderne kultuur en den godsdienst.
Zijn deze twee dan geboren vijanden ? Zijn zij gedoemd om
elkaar te verdringen ? Is het waar dat naarmate de kultuur
stijgt, godsdienstzin, geloof en vroomheid dalen ?
Wanneer men de verhoudingen van kultuur en godsdienst
oppervlakkig beschouwt, kan men nagenoeg met dezelfde waarcchijn1ijkheid bewijzen dat godsdienst en kultuur elkaar zoeken
of dat zij elkaar uitsluiten. Naast het getuigenis van allergrootsten under de kultuurdragers, die hun geloof betuigen,
staat het feit van den massa-afval. Toch m,
oet men bij deze oppervlakkige beschouwing een pair punten in het oog houden.
Het is veel gemakkelijker of te vallen, dan te blijven staan of
terug te keeren : men gaat gezwinder bergaf dan bergop. Afval
is meestal ook luidruchtiger en opzienbarender dan bekeering.
Men kan van den godsdienst afvallen om duizenderlei redenen :
om zich te bekeeren kan men enkel steunen op een stevig en
offervaardig geloof. Het kan wel gebeuren dat iemand z.g.
(1) Livre de 1'Emeraude, biz. 289 en vig. — Aangehaald door Louis BARJON,
dvec Suares : Vers les Cimes in a Les Etudes >>, •t. 226, blz. 172, 173.
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het geloof terugvindt op zoek naar een baantje : daarentegen
st.aan er honderd die bekoord of bedreigd worden hun geloof
of te zweren om een baantje, of enkel maar om hun leventje
uit te vieren. Eindelijk : wat afvalt is meestal afval. Het zijn
doorgaans niet, de besten onder de katholieken die overloopen
naar andere 'sekten. Daarentegen zijn het wel de besten, de
knapsten, de edelsten en de vroomsten onder de aanhangers van.
dis:sidente sekten die tot het katholicisime overgaan. Alle nietkatholieken zijn geen onedele menschen, maar elke onedele
mensch kan, zonder moeite of inspanning, tot ongeloof overgaan. Alle geloovige christenen zijn helaas geen helden ; maar
elke held kan christen worden, en zal daarbij nog moeten
stijgen.
Tegen de oude, door het <<modern>> atheiisme opgewarmde aantijging van obscurantisme, als zou geloof uit onwetendheid of
onbeschaafdheid geboren zijn, stelt Chesterton nuchte'r het feit
vast, dat « het christendom verrees in de middellandsche
beschaving, in den vollen zomerbloei van het Romeinsche Rijk.
De wereld krioelde van sceptici, en het pantheisme was zoo
zichtbaar als -de zon aan den hemel, toen Constantijn het kruis
aan den mast nagelde. Het is volkomen waar dat het schip
later zonk, maar het is een veel buitengewoner iets dat het
schip weer boven kwam : opgeschilderd en stralend, met het

kruis nog in top. De godsdienst veranderde een gezonken schip
in een onderzeeer. De christelijke kerk was het laatste leven
van de oude samenleving en was ook het eerste leven van de
nieuwe. Hoe kunnen wij zeggen dat de kerk ons terug wil
voeren naar de eeuwen van duisternis ? De kerk was de eenige
die er ons buiten leidde >> (2) .
Aan zich zelf overgelaten, vertoonen godsdienst en kultuur
feitelijk een neiging om te ontaarden. Godsdienst zonder kultuur
verwordt tot fideisme, illuminisme, obscurantisme, fanatisme,
enz. Kultuur zonder godsdienst vervalt tot barbaarschheid, al
is die dan sours ook schitterende barbaarschheid.
De eigenste en uitsluitende verdienste van den christelijken
godsdienst is, dat hij steeds die spanning in evenwicht wist te
houden. Geen enkele heidensche kultuur en godsdienst, noch
oude noch moderne, is daarin geslaagd. Dit te doen blijken is
de opzet van deze studie. Alvorens echter de verhouding tusschen
(2) orthodox/.
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kultuur en godsdienst te kunnen bepalen, moeten we eerst zoo
duidelijk mogelijk vaststellen wat christendom en wat kultuur
is.
I. WAT IS CHRISTENDOM?
Met het oog op dc betrekkingen van christendom met kultuur
is het noodzakelijk datgene op te sporen wat het christendom
eigen is, waardoor het zich onderscheidt van andere, heidensche
godsdiensten. In dit verband kan men het christendom kenmerken door twee eigenschappen : het is, in den strikten zin,
een bovennatuurlijke, en daarenboven een historische godsdienst.
Zijn leer-, leidings- en wijdingsmacht zijn bovennatuurljk,
niet enkel in dezen algemeenen zin van het woord, dat zij
betrekking hebben op een << bovenzinnelijke >>, infra- of suprarationeele wereld. In dezen algemeenen zin immers zijn alle
hoogere heidensche godsdiensten bovennatuurlijk : zij bewegen
zich alle in een << wondere >> geheimzinnige wereld. Hierdoor
juist onderscheidt de godsdienst zich van physika en metaphysika, van dicht- en geneeskunst. Het christendom is
<< bovennatuurlijk >> in den strikten zin van het woord. In zijn
oorsprong, doelstelling en wezen, staat en gaat het boven alle
louter-natuurlijke vermogens, vermoedens, en verlangens van
den mensch uit. Christendom is genadige gave van God, voor
dat het menschelijke overgave aan God wordt : wat God doet
in en voor ons, en dan pas wat wij doen voor God. Eerst
openbaring en geloof, dan inzicht en intultie. Heidensche godsdiensten waren uit zich zeif en uiteraard een zoeken van den
mensch naar God : in het christendom komt God op zoek naar
de menschen. Alle heidensche godsdiensten streefden onder
eenen of anderen vorm naar << apotheose >>, naar vergoddelijking;
maar deze werd steeds verafgoding ; waarbij dan meestal ook
alle menschelijke gebreken werden verafgood. Het christendom
is de ware apotheose : een vergoddelijking van den mensch die
geen verafgoding is; omdat God eerst mensch werd, opdat de
mensch aldus door en in Hem zou kunnen vergoddelijkt worden.
lemand bepaalde het christendom : << een goddelijke manier
om mensch te zijn, en een menschelijke manier om goddelijk
te leven .
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indien het zoeken van moderne heidenen soms zoo tragisch
wordt dan komt het in den grond hier vandaan, dat zij het
bovennatuurlijk karakter van het Christendom, niet begrepen
hebben. Betreffende
ende het geval van den franschen philosoof
Suares, merken de Etudes op : < L'Eternel ne cede a la violence
du desir humain, que lorsque ce désir est un appel : I1 se
refuse si ce desire s'arroge le droit ;d'exiger... Un geste manque
a Suares : jamais it ne tend la main, it ne parle guere de la
priere... Jesus-Christ est un don ! >> (3) .
Dit bovennatuurlijk goddelijk karakter van het christendom
beteugelt in zekeren zin de menschelijke onafhankelijkheid. Een
zekere vrije vlucht van den geest, van het gemoed, van de
phantasie in de wereld van het oneindige wordt in den toom
geleid. Een zekere tragiek verzwindt. Het christendom is een
weg; het is << de >> weg. Dat kan hinderlijk zijn voor den geboren
zwerver in den mensch : voor den eeuwigen zoeker beteekent
dit echter ook de verlossing uit den doolhof. Is die weg
duidelijk en streng afgebakend links en rechts, hij voert
naar het oneindige in de hoogte en in de diepte. Christelijke
dogma's zijn geen hinderpalen, maar mijlpalen. Christus' geboden zijn geen slagboomen maar hefboomen voor de echtmenschelijke vrijhei.d. De kerkelijke hi-erarchie is geen isoleer;scherm, maar veilige en heilige stroomlijn van goddelijk levee.
Het bovenmenscchelijke van het christendom verlost ons van
heft ondermenschelijke waaraan alle heidensche godsdiensten
leden en ten onder gingen.
Over de bevrijdende macht van scherp-bepaalde dogma's
schreef Chesterton zijn << sidderend-ontroerende romance >> van
het tuim:elend avontuur der orthodoxie. << Sommigen willen het
Christendom ontdoen van zijn dogmenpantser ... als een geneesheer die een mensch zou ontdoen van zijn << beenderenpantser >>
Sommigen ergeren zich aan die << monsterachtige oorlogen >> om
kleine puntjes der theologie ! kwestie van een centimeter!
Maar een centimeter is alles, wanneer je aan 't balanceeren
bent !... Christelijke dogma's zijn geen schapen, maar gevaarlijke leeuwen ! Een verkeerd geformuleerde uitspraak over den
nard van het symbolisme zou al de beste beelden in Europa
verbrijzeld hebben. Een kleine vergissing in de definitie zou
43) Etudes, T. 226, p. 175 vlg.
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een eind kunnen maken aan alle dansen : zou able kerstboomen
kunnen doen verdorren, of alle paascheieren breken. Leerstellingen moesten binnen strenge grenzen afgebakend worden,
zelfs teneinde den mensch algemeene vrijheden te laten genieten.
De kerk moest zoo zorgvuldig zijn, al was het alleen maar
opdat de wereld onbezorgd mocht wezen >> (4) .
Ten tweede is het christendom strikt-gesproken een historische godsdienst. Het gaat terug op een bepaald persoon,
Jesus Christus ; wiens menschelijke geschiedenis (leven, dood
en verrijzenis) volgens de eischen van de meest strikte historische kritiek vastgesteld wordt. Confucius, Laotse, Boedd.ha,
zijn grootendeels, volgens sommigen, voislagen legendarische
figuren. Over den persoon van Mohammed zelf staat geschiedkundig veel minder vast. Daarenboven hebben deze godsdienststichters hun religie veel minder streng aan hun persoon
verbonden. Zij stelden zich zeif niet in het middenpunt van
hun godsdienst, als objekt van geloof en aanbidding. Zij
waren wegwijzers : zij waren niet de weg. De godsdienst van
Christus staat gecentreerd op het geloof in zijn persoon.
Wie Mij ziet, ziet den Vader. De Vader en Ik zijn ®en. Wie
zijn vader en moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.
Gaat, onderwijst alle volkeren, leert ze doen wat Ik u gezegd
heb, doopt ze in Mijn naam. Ik ben bij u tot het einde der
eeuwen... >> Zoo heeft geen mensch ooit gesproken. Zoo spreekt
geen mensch !
Nu is dit ges-chiedkundig karakter van het christendom
eenerzijds weer een groot handicap. Wij moeten God erkennen
en aanbidden in een bepaalden historischen persoon. Wel hadden
heidenen steeds gedroomd van zichtbare en tastbare goden,
en daarin aan hun 'scheppende phantasie of hun vroom gemoed
den vrijen teugel gevierd. Nagenoeg heel de mythologie is
gegroeid uit dit verlangen en vermoeden om God dichter bij
zich te hebben, om goden voor te stellen in menschengedaante.
Aan al die vrome, soms zeer hooge menschendroomen, stelt
de historische menschwording van God in Christus, den zoon
van Maria, onverbiddelijk perk en paal. De mythologie kan
God in alle denkbare of droombare omstandigheden doer. mensch
(4) Orthodoxy, p. 149.
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worden : daartegenover staat het eenmalige onverzettelijke feit
van de geboorte uit Maria, in den stal te Bethlehem, ten tijde
van Tiberius.
Maar dan werkt dit onverwrikbaar hi•storisch feit ook weer
bevrijdend. Al de geheimzinnige verlangens van het mens•chdorn
worden flu heeriijk en werkelijk verwezenlijkt. Het ontwaken
verlost uit den drooni. Dc woekerende legende en mythologie
rnaakt plaats voor de zekerheid en stevigheid van een historisch
gebeuren. God is mensch geworden : Hij draagt een menschenn'aarn. Viak bij den naain van het menschgeworden Woord, staat
in oils Credo de naam van gouverneur Pontius Pi1atus.
Deze historische Godmensch ileeft voort in zijn zichtbare
Kerk. De geschiedenis van het menschdom kringt rond de
kerkgesehiedenis : z:j is doorloopend een heilsgeschiedenis. Het
dUel van heel het wereidgebeuren is de verlossing van de
mensehen, door Christus in ide Kerk. Daarvoor draaien de
sterren, fluiten de vogelen en sterven de martelaren. De diepste
philosophie van de geschiedenis is de theologie van de ver
lossing.
-

VERLOSSING DER KULTIJUR

Zoo staat het christendom tegenover de heidensche godsdiensten als een beperking en een bevrijding. Waar de
bovennatuur zich openbaart worden de grenzen, maar meteen
heel de uitgebreidheid van het gebied der natuu!r duidelijk. Zeer juist en diepzinnig merkt Chesterton op, dat
wj een lange ervaring van het bovennatuurlijke noodig hebben,
om precies en zeker te weten wat natuurlijk is. En Newman
schreef terecht dat wij meer van de engelen dan van de honden
afweten.
Onder den invioed van het christendom werd de godsdienst
eerst gezuiverd van magie, astrologie, fetichisme, kwakzalverij,
enz. De theologie, then zij duidelijker en scherper haar domein
en haar methode ging uitstippelen, bevrijdde de philosophie.
De geschiedenis van den godsdienst en van de kultuur getuigt
dat het geopenbaard geloof het menschelijk verstand niet doet
insiapen ntaar ontwaken. Het verruimt en verrijkt den geest
met al de waarheid enwijsheid waar het natuurlijk verstand
uit eigen kracht niet bij kan. Bij deze strikt bovemiatuurlijke
waarheden worden nog andere hoogste princiepen geopenbaard,
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welke het znenschelijk vernuft, door een denkende en vorschende
elite ten top gedreven, eigenlijk wel zou kunnen bereiken ; maar
die onmisbaar zijn voor elken mensch, ook voor den minst
ontwikkelde, om menschwaardig te -leven. Opdat deze waarheid
en wijsheid, tijdig, gemakkelijk, zeker en zuiver aan alien en
aan ieder zou bekend worden, is bovennatuurlijke openbaring
rnoreel-noodzakelijk. Wat een weergalooze levensphilosophie
vindt elk mensehenkind in de eerste lessen van den catechismus,
over God en ziel, over dit en het andere leven ! Wat weet een
mensch die dit niet weet ? Wat al eeuwenwijsheid ligt er
opgeborgen in de << allerzaligste der wetensehappen >> ! Tertulliaan rnocht al zeggen : << Over God weet iij ons een kind
meer dan Plato >>. Inderdaad : het toppunt van de hoogste
antieke schouwing wordt het vertrekpunt van de christelijke
openbaring.
Het geloof behoedt de rede voor tal van mogelijke dwaalwegen : dit beteekent een aanzienlijke besparing van tijd en
kracht en moeite. Immers, het doel van de rede is niet zoeken
.maar vinden : niet wetenschap maar waarheid. Quantum potes
tantum aude : zoo wenkt het geloof de menschelijke rede op
de baan van het oneindige : <<vooruit ! en in de goede richting !>>
Phantasie en gemoed worden evenmin gekortwiekt door het
bovennatuurlijk geloof : veeleer krijgen zij een paar stevige
vleugelen en veilige ruimte. Als de adelaar, kringend in gouden
lucht, die zijn jongen van het nest lokt voor de hoogste vlucht,
zoo levert het geloof de hoogste motieven en de veiligste
objekten aan de kunst, om de goddelijke waarheid met heel
den :luister van menschelijke schoonheid te tooien. Hoeveel
vaster en voller is b.v. de schoonheid van de Divina Comedia,
bij de nevels en aarzelingen van de Aeneis vergeleken. Tusschen
beide geniale kunstwerken spant de heele afstand van het
rnenschelijk vizioen tot de goddelijke vizie.
Ook op het gebied van de zedelijke kultuur, treedt de christeiijke moraal op als een bevrijding en een bek'roning. Het
personalisme dat onze west•ersche beschaving tegenover de
oostersche despotie kenmerkt, is een vrucht van christelijke
openbaring, die de ziel en het geweten van den mensch, al
was deze ook maar een slaaf, tegenover elke menschelijke
heerschappij vrijwaarde. In dezen zin moet de << vrije gedachte>>
en de vrijheid van geweten > christelijk erfgoed heeten.
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De politiek eindelijk want politiek kan ook kuituur zijn !
werd op haar beurt door den bovennatuurlijken godsdienst bevrijd..
Door het feit dat Christus aan zijn Kerk het religieuze toevertrouwde werd de eigen taak van den staat belicht en verlicht..
In het heidendom werden godsdienst en politiek steeds door
elkaar gehaspeld. De keizer die tevens Suminus Pontifex was
bleeksteeds geneigd het politieke als absoluut en het religieuze
als relatief te beschouwen. Dank zij de ' duidelijke onderscheiding van kerk en staat, van het religieuze en het politieke, van:
het geestelijke en het tijdelijke, kon de staat gaandeweg zich
onbelemmerd op zijn gebied bewegen,. zonder gevaar te loopen
despoot te worden. Het Oosten is daarin niet geslaagd.
Zoo staat het christendom boven de natuur en tegelijk in de
geschiedenis : het is transcendent en immanent aan de kultuur.
Het schept kultuur en wordt niet door kultuur geschapen.
-

PERSOONLIJK CHRISTENDOM

Zooals het christendom in het algemeen stoat boven de
natuur en in de geschiedenis, zoo moet het in elk afzonderlijk
christenleven immanent en transcendent staan. Een christen
is niet in de eerste plaats -iemand die een bepaald credo belijdt,.
tien geboden onderhoudt, zeven sakramenten ontvangt, en
gehoorzaamt aan pans Pius XII. Christen is hij die leeftt in
Christus en in Wien Christus leeft. Christus is Leven, voordat..
Hij Weg en Waarheid is. Hij is Weg en Waarheid, omdat
Hij Leven is. Christendom is revelatie omdat het revolutie is ;
het is de bblije boodschap van een goddelijk gebeuren : van:
God die mensch wordt om menschen te vergoddelijken.
Een boom is geen appelboom omdat hij appelen voortbrengt :
hij brengt appelen voort omdat hij een appelboom is. Zoo gelooft
en handelt een christen volgens de leer en de leiding van
Christus, omdat hij in Christus leeft, en opdat Christus in
hem uitgroeie tot de volwassen gestalte. Uit het christelijk
zijn >> groeit het christelijk « bewustzijn >> en de christelijke
daad.
-Christelijk geloof ligt dus dieper dan menschelijk bewustzijn.
Een pasgedoopt kind van drie dagen, bezit de gave des geloofs,.
is christelijk rijp voor de hemelsche schouwing. Met de jaren,
d.w.z. onder de werking van natuur en genade, zal dit christelijk
geloof normaal uitgroeien tot geloof in Christus : niet enkel

-
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als cerebrale wetenschap, eerder als een bewustworden, als
een wijsheid en een vriendschap. Zoo ongeveer als het kind
met de jaren zijn moeder leert kennen : niet door een onderzoek naar haar burgerlijken stand, maar door het innig
samenleven zelf : aan duizend bewuste of onbewuste of onderbewuste teekenen, die elk afzonderlijk aan nuchtere kritiek
blootstaan, maar die te samen rustig en sereen boven elke
kritiek uitgaan. Het geloof is << une religion du cceur... et le
cceur a des raisons que la raison ignore >>.
Men moet ook willen zien. Het christelijk geloof is en blijf t
formeel een akt van het verstand : maar de wil werkt mee,
zooals in elk geval waar de inwendige evidentie van het voorgestelde objekt het verstand niet dwingt. Zelfs voor de nuchtere
logika is meer vereischt dan enkel maar een nuchter verstand:
karakter, dat de gevaarlijke of onaangename waarheid op den
voorgrond plaatst, en een levensideaal, waardoor het denkend
individu aan zijn subjektiviteit wordt ontrukt, door alle menschelijk streven en inzicht aan een hoogste goed en doel te
onderwerpen. Daarom veronderstelt het christelijk geloof ook
steeds een bovennatuurlijke beweging van den wil en van het
gemoed. De mensch gnat naar de waarheid << met heel zijn
ziel », als naar het goed van den heelen mensch.
Nu geeft God niet aan alle menschen evenveel genade : maar
wel aan alle menschen veel genade. Geen << goede wil >> blijft
van voldoende en overvloedige genade verstoken. Deze fundamenteele goede wil die zelf een vrucht is van Gods voorkomende genade bestaat uit deemoed : uit ootmoed en
grootmoed. Ootmoed erkent zijn radikale hulpbehoevendheid
tegenover het bovennatuurlijke, en zijn alzijdige beperktheid
tegenover het natuurlijke zelf. Grootmoed aanvaardt aktief
deze menschelijke ontoereikendheid en Gods mildheid. Deze
deemoed het toppun t van wens c hell j ke grootheid noemt
het evangelie : geest van kindschap, of geest van armoede.
Tegenover het natuurlijk mysterie van Gods grootheid, en meer
nog tegenover het bovennatuurlijke, voelen de allergrootsten
onder de menschen, en voelen alle christenen, zich als kinderen.
Van den katholieken geleerde of kunstenaar wort niet gevraagd dat hij kinderachtig worde : eerder dat hij elke
kinderachtigheid aflegge. Met ;de hulp van Gods genade, en
door het opvoeren van zijn talent en het harmonisch ontwik-
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kelen van heel zijn persoonlijkheid, moet hij doordringen tot
het besef dat hij tegenover God en het goddelke
ij
inderdaad
een klein kind is. Dit besef bevrijdt hem van elken kinderachtigen waan, van elke illusie omtrent zijn eigen talent, en omtrent
het talent van den mensch in 't algemeen. Koninklijke adelaars
alleen vermogen de hoogste bergen te beschouwen als mio1s
hoopen. Voor een mier wordt elk muurke een chineesche muur.
<< Menschen van goeden wil >> zijn er niet velen, noch onder
de heidenen, noch zelfs onder de christenen. Onder de heidenen
kwamen aieen de grootsten onder de grooten op het gebied
van wetenschap, wijsheid, kunst of zedelijkheid, tot deze
armoede van geest. En dan ervaarden zij nog daarbij dat zij
die vlucht meer dankten -aan den invloed van hun mysterieuzen << daimon >>, dan aan de inspanning van hun eigen energie.
op de hoogste toppen van de menschelijke wijsheid, nemen
Plato's ' inythen >> hun vlucht. En de nuchtere Aristoteles zeif
bekende dat de eenige rnogelijkheid voor den mensch om
volwaardig en bestendig mensch te zijn, hierin bestond:
<< zoovee1 mogelijk goddelijk te leven >>. Al deze grooten hebben
geleden aan inferioriteitskornplexen : hebben het vermoeden
uitgesproken van een historische breuk in de geschiedenis van
het rnenschelijk geslacht.
<< Menschen van goeden wil >> in dezen zin zijn er ook niet
velen onder de christenen, zelfs niet onder priesters en kloosterlingen : al kregen alien de genade van then goeden wil, velen
lieten het goddelijk zaad niet gedijen tot voile vrucht. Gods
heiligen, die genieën van de religieuze kuituur, hebben langs
zeer verschillende wegen en tot op zekere hoogte, deze toppen
benade,rd. Eén enkele heeft, rustig en sereen, op then hoogsten
top geleefd : Jesus Christus, de Godmensch, omdat Hij op
dien top geboren was. In Hem is goede wil uitgebloeid tot
onvoorwaardelijke heidhaftige overgave. In Hem is vereeniging
met God, persoonlijke eenheid. Wat ons geloof ziet in spiegel
en mysterie, aanschouwde Hij in den schoot van God zeif.
Hij was t de > Waarheid, << de >> Zoon.
KERKELTJK GELOOF

Wat Jesus leerde in het Evangelie, wordt ons door Christusin-zijn-Kerk bestendig meegedeeld. Zijn <<voiheith is de Kerk,
en uit die volheid>> ontvangenwij alien. Het christelijk geloof
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is kerkelijk geloof : katholiek geloof, persoonlijk en gemeenschappelijk tevens as een erfschat van de familie. Elken
Zondag in de hoogmis zingen wij ons Credo : met duizenden
tegelijk, maar in den eersten persoon enkelvoud ! Het geloof
van den <<kolenbrander>> die, zonder een woord iatijn te kennen,
gtis eerbiedwaardig, levendig, echt-katho
dit Credo meezin,
liek. De simpele volksvrouw die zegt : ik geloof alles wat mijn
pastoor gielooft, is even wijs als de geniale theoloog, met den
wagenden moed van zijn belijdenis : ik geloof al wat de Kerk
gelooft. Dit is de welberekende en volkomen bewuste overgave
aan het mysterie : dc. sprong in de zekerheid.
Maar dan moet dit goddeiijk en gerneenschappeiijk geloof
ook mensehelijk en persoonlijk blijven. Wie zich onvoorwaardelijk aan de Kerk overgeeft, moet precies weten waarin en
waarom. Elke christen moet in staat zijn om, naar gelang den
graad van zijn ontwikkeling, zijn kerkelijk geloof te verantwoorden tegenoverzijn eigen of vreemde wetensehap of onwetendheid.
Wie van den kolenbrander schoolsehe theologie verwacht, als
verantwoording van zijn geloof, is dwaas en onrechtvaardig.
Eischt men van elken stembereehtigden burger een persoonIijken kijk op de politiek ? Zelfs ontwikkelde christenen
zullen voor vele kwesties aangaande hun geloof wijselijk en
natuurlijk naar beroepsgodgeleerden verwijzen. Dezen zeif zullen vaak specialisten moeten raadplegen : verwijt men den
doorsnee-arts dat hij niet alle specialiteiten beheerscht ? De
grootste specialisten eindelijk zullen dikwerf moeten wijzen
op het <<mysterie>>. Tenslotte zijn daar vele vragen waarop al
de wijzen samen niet vermogen te antwoorden : alle gekke
vragen.
Toch moeten wij constateeren dat bij al te vele intellektueelen
die zich christenen noemen, de godsdienstkennis pijnlijk-ver
beneden het peil van hun kultuur is gebleven. Zij zijn
veel te gerust in hun geloof : deze vaisehe gerustheid baart
vroeg of 1•aat oDrust. In hun huisbibliotheek wordt religieuze
11itteratuur meestal verasschepoesterd. Van de feestelijke reeks
eersterang-werken die in de laatste jaren het 1icht zagen,
kennen velen niet eens den titel. Is diepere kennis van geloof en
kerkgeschiedenis dan het monopolie van den geestelijke ? Mogen
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ontwikkelde leeken klagen dat zij in de Kerk onniondig worden
gehouden ?
Is het dan wonder dat die menschen geen vreugde noch
fierheid beleven aan hun christendom ? Deze onwetendheid en.
nalatigheid is oorzaak van -de passiviteit veler intellektueelen
tegenover zichzelf. Hun geloof bleef teren op hot schamele
voorraadje van hun middelbare school. Hun christendom werd.
het brooze teere vaas je, geheel bestoven, dat men liefst niet
aanroert uit vrees dat het in stukken zou vallen. Onoprechte,
onmanneli jke houding, waaruit fataal twijf el en twijf elzucht.
volgt ! De houding van den erfgenaam die toevallig kostbare
titels van zijn familieschat ontdekt, maar weigert ze te.
onderzoeken omdat ze << misschien valsch zijn >> of erger,.
die titels verscheurt '.
Dira-t.on, vraagt Blondel aan die twijfelzuchtigen,
que c'est etroitesse de ne pas avoir experiments les états les
plus divers ? Qu'on ne peut bien voir sans avoir commence
par fernier les yeux ? Qu'on ne gagne pleinement que ce qu'on
a esti.me perdu ? Qu'il n'y a de sincerite et de liberte qu'ou it y a
risque et doute? et que le philosophe est toujours du cote de.
1'incertitude et de la penombre ? Non ! Pour recevoir toutes
les lecons de 1a ve'rite aimee et possedee sans declin dans la
lumière, il faut ignorer les souffrances et les legions du doute
f oncier ; pour conserver toute la limpidite de 1'esprit it est.
necessaire de demeurer inaccessible a certains orages de 1a
pensee. L'absence de trouble, quand elle s'allie d'ailleurs a la
connaissance des difficultes et a 1'effort intense de la meditation est marque, non de faiblesse mais de force superieure ;
c'est du temps gagne, Vest de l'energie epargnee pour alter
de 1'avant, sans recut ni sterile hesitation. Ecoutez Mr. 011e'
Laprune : pour penser virilement it n'est pas necessaire d'avoir
doute. Quand it s'agit de se rendre compte des choses, le doute
n'y fait rien, dit excellemment Leibnitz. Le doute detruit, dis-sout, ou du moins trouble la chose a voir. Que pour surinonter
le doute on examine, soit ! Mais que pour examiner ii faille
commencer par douter, c'est ce que je nie ! >> (5) .
Hiei mee is de eerste term van ons vraagstuk omschreven.
Christendom is leveed geloof : leven uit het geloof. Rest de
tweede term :
,

(5) M. Blondel. Monsieur 0116 Laprune, p. 46-47.
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TI. WAT IS KULTUUR?
Met het oog op de verhouding van kultuur met godsdienst
kunnen we de kultuur in 't algemeen bepalen als : veredelde,
vergeestelijkte, geordende natuur.
Natuur en kultuur staan polarisch tegenover elkaar. Polen
staan niet tegen elkaar : zij sluiten elkaar niet uit, maar in.
Zij moeten tegenover elkaar staan, one aktief zichzelf to worden. Zij blijven steeds onderscheiden, maar mogen niet gescheiden warden. Contrarie non contradictorie opponuntur. Tegenstelling is nog geen tegenstrijdigheid. Hun normale verhouding
tot elkaar is spanning in evenwicht.
Heel de schepping is vol van dergelijke spanningen. Schepping en Schepper staan tegenover elkaar ais actus purus en
pura potentia. In de schepping zelf staat de mensch polarisch
tegenover de redelooze natuur : erboven, niet erbuiten. Door
het stoffelijke aan zich is de mensch ook een stuk natuur:
door zijn geestelijk vermogen beheerscht hij de natuur, voert
haar op tot kultuur.
LOGOS BIOS (KULTUUR EN NATUUR)

In de hedendaagsche kultuur-philosophie wordt deze verhouding bij voorkeur voorgesteld als de spanning Logos-Bios.
Nuchter vertaald luiden deze twee grieksche woorden : idee
en leven. De moderne wijsbegeerte echter vat die woorden veel
breeder, dieper en rijker, helaas ook minder duidelijk op. Tegenover Logos bepaa'ld, beduidt Bios meer het dynamische, het
spontane, het konkrete, het existentieele, het oer-instinktmatige, het infra- en supra-rationneele ; of liever en juister : het
prae- en metarationneele. Bios is de mysterieuze voedingsbodem waaruit alles, tenslotte ook de Logos, opbloeit : de
wereld van het onderbewuste met zijn duistere mysteries, en
de wereld van het hoogerbewuste met zijn bliksemende mythen.
Door het geheimzinnig vermogen van het <<gevoel>>, worden
deze beide werelden (instinct en intuitie) in levend en vruchtbaar kontakt gebracht. De Logos, als nuchter denkend verstand
opgevat, kan pier niet meer bij, geraakt het spoor bijster. Het
primaat konit toe aan Bios : Wille zur Macht, Elan vital, onweerstaanbare levensdrang en onfeilbare levenslogiek. De we-
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tenschap van de toekonnst, de mythe van de twintig;ste eeuw
is een biologische mystiek, een mystieke biologie.
Het rationalisme van de negentiende eeuw dat enkel Logos
als dorre nuchtere rede aanvaardde, slaat over naar vitalisme.
Deze reaktie was onvermijdelijk, ten deele wenschelijk en zalig,
mits zij nu niet oversla tot een tege"novergestelde dwaling.
Onze thomistische philosophie is ruim en soepel genoeg om
beide extremen tot een hoogere synthese op te voeren. Logos
en Bios sluiten elkaar niet uit, maar roepen en wekken elkaar
als polen in spanning. Logos is niet enkel noch eerst nuchtere
<<gedachte>>, schrale abstraktie, cerebraal concept; maar ord.enende idee. Thomistisch intellektualisme is veel meer dan
ratioiialisme ; niet enkel logiek en statiek, ook intuitie en
dynamiek. Het menschelijk intellekt is niet enkel het vermogen
om, abstrakte concepten in streng-sluitende syllogismen aaneen
te rijgen. Dit abstraheerend en analytisch verrnogen van het
intellekt veronderstelt juist een hooger synthetisch en opbouwend vermogen. Het intellekt is in eerste en hoogste instantie
het vermogen van -de absolute affirmatie. Tusschen de kategoriën-a-priori van het vernuft en de ideee"n van het intellekt
ligt niet de onoverbrugbare kloof, die Kant meende te ontdekken. De ideeen van het intellekt zijn werkzaam in de synthetiseerende funktie van het verstand.
Voor het thomisme is de hoogste vorm van Bios : Logos.
Weten is het hoogste doen. Schouwing is de verhevenste prestatie van het Leven : vereeniging van den mensch met het
Kalonkagathon, het supreme goed van den geest, de ongeschapen
waarheid. De scholastische philosophie heeft wellicht het onderseheid tusschen idee en wil en in dezen zin tusschen
Logos en Bios, soms te ver doorgedreven, zoodat het onder-'
Scheid voor sommigen een scheiding werd. Intellekt en wil
wortelen beide in het dynam;isme van de zielssubstantie. Daar
is wil in het intellekt, en daar is idee in den wil.
Theologie is, op haar transcendente wijze, verlichte biologie.
God immers is Bios en Logos : de leer van het goddelijke is
noodzakelijk een .leer van het Leven, een levensleer. De biologie
wordt pas bekroond en voleindigd in de theologie. De leer van
den mensch vindt haar transcendente voleinding in de leer
van den Godmensch. Het bloed van verlosten is <christeli jk
bloed.
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In deze breedere synthese zal men duidelijker zien hoe
natuur en kultuur elkaar zoeken, als twee polen. Zonder de leidende macht van den geest, zonder de ordenende fimaliteit van
den Logos, verwildert de natuur, wordt Bios tot chaos: het wordt
vrijheid zonder orde, ofwel orde zonder vrijheid : verstarring
tot mekaniek of zielloos instinkt. Anderzijds, wanneer de kultuur niet blijft wortelen in den voedingsbodem der natuur,
dan wordt kultuur tot gekunsteidheid, hyperkultuur, bloedlooze
civilisatie, vorm zonder inhoud, on- en tegennatuur. Pas door
de samen- en wisseiwerking van Logos en Bios ontstaat Kosmos : hoogere kultuur; vrijheid in de orde en orde in de
vrijheid.
Wetenschap is geordende kennis, verlicht verstand. Zonder
hare methode wordt menschelijke kennis tot een wildernis:
een doolhof van mythen, legenden, halve of schijnwaarheden,
bijgeloof enz. waarin het gezond verstand zoek geraakt. Gezond
verstand is onmishaar ; doch alléén niet voldoende : evenals
een stuk vruchtbare grond, dat aan zichzelf wordt overgelaten,
zoowel onkruid als vruchten voortbrengt. Omgekeerd: zonder de
grondlijnen van het gezond verstand en de onmiddellijke evidenties van de zintuigelijke waarnemingen, geraakt de wetenschap verstrikt in 'haar eigen methodes ; wordt zij tot hyperkriticisme, positivisme, scientisme, rationalisme, of hoe men
het noemen wil. Zonder wetten geen orde in de feiten : zonder
feiten hangen de wetten in de lucht.
Kunst k'an bepaald worden : <<l'âme ajoutée a la nature : geest
die idee ontdekt. Natuur is derhalve de bron van elke kunst.
Zonder haar kontakt vervluchtigt alle kunst tot ziellooze vor
melijkheid, tot gekunsteidheid. Maar om die ziel uit de natuur
te verlossen, om den droom uit het marmerbiok te wekken,
is het genie, oog en hart en hand van den kunstenaar onontbeerlijk.
Techniek brengt orde in de wilde natuurkrachten. De stuwdam schijnt te worstelen tegen het oergeweld van den bergstroom, en toch drijft hij hem tot hooger kracht, doelniatiger
prestatie, ordelijker werkzaamheid.
Hygiene is zorg voor de gezondheid : geordende levenskracht, kultuur van de lichamelijke vermogens. De matigheid
die zij oplegt houdt onstuimigen natuurdrang in den band, tot
duurzaam behoud van het geheel.
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Politiek schept orde in het gem,eenschapsleven. De staat

,geeft vor m aan het volksleven, maar moet steeds uit dit yolks.leven blued en kracht putten, om niet tot statolatrie, politicisme, over te slaan.
Zedelijkheid verlicht het menschelijk geweten, ordent ons
denken en doen. Zonder geweten zijn wetten woorden in de
lucht; maar zonder wetten, zonder objektieve normen, kan het
geweten vervalscht en verward worden.
Godsdienst eindelijk, als objektieve organisatie van het reli.gieuze Leven, met zijn leerstukken en zedenwetten, met zijn instellingen en bedienaars, richt en regelt het ingeboren religieus
gevoel van den mensch. Zoo ontstaan hoogere godsdiensten;
wordt kultus de hoogste bekroning van kultuur.
In het licht van al deze beschouwingen kunnen we nu gemakkelijker antwoorden op de vraag of kultuur en godsdienst
elkaar . uitsluiten of steunen.

-

III. KULTUUR ALS << KRISIS >> VAN DEN GODSDIENST.
Zoolang kultuur echt menschelijk, gezond en evenwichtig
blijft, zoolang zij organisch verband houdt met natuur, bevordert zij ook den godsdienst. God schiep den mensch naar zijn
beeld en gelijkenis, en schonk hem de wereld als arbeidsveld.
Hoe meer de mensch mensch is, des te spontaner zal hij religieus zijn. Echte kultuur voert tot God. In God immers zijn
-kultuur en natuur identiek : naar dit bovenmenschelijk evenwicht streeft de menschelijke kultuur.
Godsdienst die niet steunt op kultuur is onevenwichtig en
onbetrouwbaar. Geloof zonder wetenschap ontaardt licht tot
bijgeloof.. Onverlichte ijver wordt fanatisme. Onbeheerscht
religieus gevoel verwordt tot sentimentalisme of mysticisms.
Gemeenschapsgeloof zonder persoonlijke overtuiging slaat over
tot kuddegeest. Kultus zonder kunst voert allicht tot obscurantisme en beeldenstorm. Een ziekelijk lichaam is in den regel
een hindernis voor de vlucht van de ziel. Een georganiseerd
religieus leven dat niet steunen kan op een georganiseerd
politiek en sociaal leven, wordt zelf met desorganisatie bedreigd.
Genade die niet bouwt op natuur zweeft in 't ijle, vervluchtigt
tot supernaturalisme en ketterij.
wanner gezonde kultuur reageert tegen ontaardingen van
-

,

-
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-den godsdienst, omdat die in plaats van bovennatuurlijk, tegen-of onnatuurlijk wil worden, dan bewijst zij den godsdienst een
.aanzienli jken dienst.
Nu vertoont de menschelijke kultuur in haar historischkonkrete ontwikkeling omniskenbaar een tendenz om to ontaarden. Haar verhouding tot de natuur is een slingerend streven naar evenwicht. In zijn ontstaan en in zijnen opgang maakt
nagenoeg elke kultuur een roes door. Jonge wetenschap
is meestal verwaand. Ontwakend nationalisme is dikwijls driest
en overmoedig. Nieuwe kunst is onverdraagzaam en radikaal.
Normaal is dit enkel een soort puberteitskrisis, een Sturm-undDrangperiode waarin de godsdienst wel eens verzwindt.
.Deze roes van een jonge kultuur is in den grond een groeikrisi,s : zij is normaal en niet zoo gevaarlijk. Gisting, geen
verzuring.
Gevaarlijker zijn de diepere ontaardingstendenzen van de
kultuur : hypo- of hyperkultuur. Deze zijn abnormale afwijkingen. Men zou ze rachitisme of seniliteit kunnen noemen.
Gezonde kultuur beweegt zich op den moeilijken middenweg
tusschen hypo- en hyperkultuur. Hypokultuur blijft beneden
het normale peil : zij is barbaarschheid, onwetendheid, ruwheid, Untermenschentum. Hyperkultuur verliest het levenskontakt met de natuur : zij wordt scientisme, technokratie, hyperkritiek, kapitalisme, aestheticisme, statolatrie, lichaamskultus,
of hoe die kultureele ketterijen ook heeten mogen.
Een typische ontaardingsvorm is halfkultuur : hyperkultuur
die eigenlijk hypokultuur is, een karikatuur van kultuur;
zij waant zich boven het peil, en blijft er eigenlijk beneden.
Al deze misvormingen van de kultuur komen vroeg of laat in
strijd met gezonden kultus, leiden tot afval van den godsdienst.
Gezonde kritiek van den godsdienst wordt tot ongezonde godsdienstkrisis. Alle godsdiensten hebben hieraan geleden. Alle
zijn er tenslotte aan bezweken ; het christendom uitgezonderd.
Wanneer in heidensche hyperkultuur, de natuur uiteindelijk
was doodgegaan, dan zijn de natuurlijke godsdiensten mede
bezweken. Het Christendom is niet wezensnoodzakelijk aan
eenige kultuur gebonden. Ook niet aan een christelijke kultuur.
Toen de Romeinsche kultuur ineenzakte, bleef de christelijke
godsdienst overreind ; wat hij van de Grieksch-Romeinsche kuluur had opgenomen, bleef bewaard en werd als het ware gent
,
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op den jongen maar woesten stain van de gerraansche ku1-r
tuur. Uit die vereeniging is langzamerhand Europa gegroeid.
Sedert de vijftiende eeuw maakt onze Europeesche kultuur
andermaal een krisisperiode door. Zij vertoont op cUt oogenblik.
verontrustend veel symptomen van hyperkultuur. Ons ekonoo
misch, sociaal, zedelijk, nationaal en internationaal leven is in
gevaarlijke mate tegen- en onnatuurlijk geworden. Daarom
staat deze tijd ook grootendeels vijandig of onverschillig tegen
overden godsdienst. Daarom ook komt velen de godsdienst voor als vijandig tegenover wat zij kultuur noemen..
Naast het uitgaan van hyperkultuur die zich overleefd heeft,
ontwaren wij tevens jonge opschietende krachten die stormachtig een nieuwen kultuurcyclu:s inluiden. Deze jonge krachten
verkeeren momenteel in storm-en-drang-periode. Daarom, verdringen ze tijdelijk en gedeeltelijk het religieuze. Die jonge
krachten moeten niet gebroken, maar geleid worden. Wat nu
overmoed lijkt, kan wijze moed worden. Weigert de jonge vloed
zich te laten indijken binnen de eeuwige krachten van den.
godsdienst, dan loopt hij gevaar te ontaarden tot een lawine
of tot een pool. Alle dijken hoeven echter geen dammen te zijn..
De kritiek van den godsdienst kan op de kultuur niet anders
dan louterend inwerken. Hoe ? dat willen we tenslotte reader
bes.chouwen.
.

,-
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Godsdienst is inderdaad in zekeren zin ook krisis van de
kultuur. Prikkel en rem tevens, zooals de ziel in het liehaam.
Echte (godsdienst heeft steeds gezonde kultuur bevorderd :
daarvan getuigt de heele geschiedenis. Meermaals zelfs is die
zorg voor de kultuur te ver gegaan, zoodat kultus op- en onderging in kultuur. Ook het Christendom van de Renaissance b.v..
heeft pausen gekend die meer om de kultuur dan om den
godsdienst gaven. Die Renaissance-kultuur is dan ook kortstondig geweest.
. Elke godsdienst, ook de heidensehe, stond kritisch tegenover de aardsche kultuur : preekte onthechting van de wereld,.
vergankelijkheid van het ondermaansche, essentieele relativiteit van al het kultureele tegenover het <unum necessarium>>.
Dit gesehiedde niet uit minachting of verachting van -het tijdeIijke, maar uit eerbied voor het eeuwige, voor het geestelijke
,
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en zedelijke. Dat die onderschikking van al het vergankelijke
af en toe ontaardde tot onderschatting, dat onthechting wel
eens verwerping, en askese tot << Lebensverneinung > werd is
een feit ; dit was onverrnijdelijk en tenslotte niet zoo heel
schadelijk. Wie gestadig met zout moet omgaan loopt gevaar
af en toe een greepje te veel te gebruiken. Zoo vormde de
godsdienst van het absolute het onmisbaar tegengewicht, dat de
kultuur in evenwicht moest houden.
Het christendom heeft meer dan andere godsdiensten dezen
huiver tegenover het louter-natuurlijke gevoeld en betoond. Het
wist wat wij dragen in ons bloed : het kende de geschiedenis
van den val, van erfzonde en begeerlijkheid, then kanker van
elke kultuur. Het wist ook van het demonisehe dat feitelijk
meespeelt in onze werkelijke werkelijkheid. Vooral in roesperioden der kultuur toonde het christendom zich wijselijk
terughoudend. Ten overstaan van overmoed betoonde het
steeds een bedachtzaarn wantrouwen, een zekere achterdocht.
Die houding mag af en toe een of ander, meestal omljp
of onevenwichtig genie in zijn vlucht, hebben gestuit:
zeer velen werden door deze veeleischendheid tot hooger en
veiliger prestaties gedwongen. Hoeveel danken b.v. de moderne
obstetriek en gynekologie aan den onwrikbaren eisch van
eerbied voor elk mensehenleven, ook voor het ongeborene ! De
veroordeeling van Galilei door een Romeinsche kommissie,
werd voor velen een spoorsiag om de nieuwe wetenschappelijke
hypothese van den genialen meester, door breeder en steviger
bewijzen, tot een onbetwistbare thesis uit te bouwen.
Dat deze behoedzaamheid van de Kerk wel eens traagheid
en schuchterheid werd, was te verwachten ; het is ook een feit:
ailes samen niet zoo noodlottig voor de kultuur als de voortvarendheid waartoe zij uiteraard geneigd is. Het is de uitvinding van krachtiger remmen die de hooge sneiheid heeft
mogelijk gemaakt. Sinds lang kende men de kunst om 100 km.
in het uur af te leggen ; maar men had de kunst nog niet ontdekt om bij zuik een vaart binnen de vijftig meter halt te maken.
Dan pas werd die prestatie een <<mie.nschelijke>> kunst.
De godsdienst, en meer speciaal het christendom heeft steeds
belet dat de kultuur zou sterven op haar prooi ; als een arend
die na een 'lang gevecht zich doodwreet aan een kreng. Zij heeft
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de gezonde natuur gevrijwaard tegen de koorts van fanatiek
naturalisme.
Maar K. Barth en zijn school forceeren klaarblijkelijk het
christendom en de kultuur, wanneer zij den bovennatuurlijken
godsdienst voorstellen als <<de radikale kritiek>> van elke kultuur. Alsof christelijk geloof met cede en wetenschap niets
had uit te staan; alsof christelijk leven, persoonlijk en sociaal,
volkomen boven ons aardsch-sociaal, ekonomisch, politiek leven
uitging. Christendom en kultuur zouden niet enkel vreemd,
maar vijandig staar tegenover elkaar ! De kultuur zou evenmin
jets van het christendom te verwachten hebben, als dit van
de kultuur!
Dit overspannen supranaturalisme zelf uitgelokt door
een roes van naturalisme laat den tegenpool los, negeert
de wezenseigen immanentie van den godsdienst en het historisch karakter van het christendom.
De waarheidskern die door deze ketterij wordt blootgelegd
en naar voren gehaald, is deze : gods-dienst is absoluut ; elke
kultuur, ook de christeli jke, is relatief. Wat relatief is, is ondenkbaar en onbestaanbaar zonder het absolute : geen kultuur
is leefbaar zonder godsdienst. Deze daarentegen kan, in princiep, kultuur missen. Feitelijk echter heeft de godsdienst, het
Christendom vooral, kultuur geschapen als voorwaarde voor
zijn normaal gedijen, of als gevolg van zijn bloei. Om eerst
het Rijk Gods te zoeken, is een minimum van aardsche mogelijkheden vereischt. Het overige, d.w.z. kultuurbloei, wordt darn
toegemeten.
De vraag, bij den aanvang gesteld : moeten kultuur en godsdienst elkaar verdringen, kunnen wij thans met een woord
oplossen : kultuur en godsdienst moeten elkaar doordringen.
De bron van elke kultuur ontspringt in de natuur van den
mensch. Godsdienst is de oceaan die deze bronnen voedt, en
haar water aantrekt, opdat het geen poel vorme, maar stroome
en besproeie. Godsdienst is de bron van alle bronnen.
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DE ZIN VAN DEN HUMOR
door A. PONCELET S. J.

Hot is het kostbare voorrecht van den mensch dat onder alle
bestaande wezens hij alleen lachen kan.
Dit voorrecht wordt door hem met onbevangen vrijpostigheid
opgevorderd, zelfs in de somberste omstandighteden. Daar is niet
een ernstig beer, Been enkele deftige dame, die niet zenuwachtig
de scherpgeurende bladen van het versche weekblad omdraait,
om dadelijk van het lachkruid te proeven ; en de jongeren dan?
Een revue, die zonder dit talisman wil verschijnen is op zijn
minst vermetel. Geen bioscoop durft het aan een tragische film
te vertoonen zonder een Mickie Mouse, een Charlie Chaplin, of
een Harold Loyd om te sluiten. Zelfs de feuilletons, al zijn ze
anders nog zoo prikkelend met liefdes- en detectivenromantiek gekruid, moeten of en toe de g; nlegenheid geven om
even fijntjes de lip te verplooien. Dat is zoo menschelijk.
Daar wordt in onze wereld wel veel geweend, nog meer
geklaagd, maar nog veel n eer gelachen. Is het dan misplaatst
ons na de drukte van een vermoeienden idag even rustig te
bezinnen over onzen lach, en, wijl we de blauwe krinkels van
onze oorlogssigaret nadroomen, den dieperen zin te zoeken van
de schoonmenschelijkste verschijning van den lach, den humor ?
Als u meent dat u na dergeli j k onderzoek niet meer gul en
hartelijk zult kunnen lachen, leg dit artikel dan maar gerust
ter zijde ! Maar zijt ge ervan overtuigd dat de bezinning op
onze menschelijke gedragingen, verre van deze alle levenswaarde te ontstelen, en ze tot leege schijngestalten te verdorren, integendeel het op zichzelf domme en brutale leven verrijkt en tot een mooi en zinvol geheel verruimt ; indien dit
gezonde intellectualisme ook het uwe is, steek dan met ons
van wal op zoek naar den zin van den humor.
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Laten wij een klinkende maar toch zeer eenvoudige bepaling
vooropzetten : humor is een soortverschijnsel
behoorend tot de generische groep van den
lach.
De lach, meenen de physiologen, is een eigenaardige
samentrekking van de gelaatsspieren veroorzaakt door bepaalde convulsies van het middelrif. Deze convulsies tredenin
werking door den hypertonus, welke het {organisms likwideeren moet. Vandaar dat overspannen menschen aan plotse,
•onbedaarlijke lachbuien onderhevig zijn, ook schijnbaar zonder de minste aanleiding.
Met dergelijke physiologische beschrijving heeft men evenwel over den lach als levensuiting bij den mensch nog niets
gezegd, evenmin als men den zin der spontane verweerhouding
bij den mensch heeft aangetoond, wanneer precies werd aangegeven, hoe het geluid van het aanschuifelend projectiel
Tangs het oor deze bepaalde afferente zenuwbaan prikkelde,
en hoe deze op haar beurt van uit de hersencentrale een aangepaste zenuwimpuls naar de armspieren inschakelde. Neen,
als ik mjjn hand, beschermend voor het hoofd houd, dan is de
z i n daar van dat ik een zelf standig wezen ben, en als zoodanig de gaaf h eid van mijn wezen bewaren wil ; eerst aan dien
wil ontleent heel dat in mekaar grijpen van zenuwen en spieren
zijn beteekenis.
Reeds heel wat meer zin krijgt de hoogerop beschreven
physiologische onderbouw van den lach, wanneer we met Bergson den loch bepalen als het verstandelijk vatte n
eener tegenstelling.
Iedereen weet welke reactie op straat ontstaat, wanneer daar
toevallig een grijsaard met witten baard en korte broek op
een koersmachine voorbijrijdt. Maar niet iedere tegenstelling
veroorzaakt den lach, noch bij iedereen. Daar zijn objectieve
vereischten : -de tegenstelling moet vrij onschuldig zijn, en mag
geen storende gevoelens oproepen, wat wel het geval zou zijn
indien b. v. onze mean viel en een been brak. Dan slaat
de stemming om.
Daar zijn ook subjectieve elementen, samenhangend met eenieders temperament, leeftijd en opvoeding : zoo zal men sprekenn
van een <<wreede lach>>, een <<schampere lach>>, van een «cynische
lach >;', brave lui zullen klagen over enfants terribles a>, -c spot-
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vogels >>, en < onbezonnen lachbekken >>. Zooals de mensch is,
zoo is ook zijn lach. Dat zijn allemaal schakeeringen, die men
tot in het oneindige kan vermenigvuldigen, maar die ons
door differentieering nader kunnen brengen tot het echt begrip
van den humor.
De humor is een heel bizonder mailer van lachen. Vooreerst
staat hij minder dan de gewone lach met het louter somatische
in betrekking. Men kan m.i. best een sterk gevoel van humor
ondervinden zonder daarom heftige krampen in het middelrif
gewaar te wcrden ; liefst uit hij zich in een fijne, bijna onnaspeurlijke, zwevende glimlach. Daaruit volgt dat de humor reeds
veel minder een <<loutere gedraging>> is, en reeds veel meer een
<<menschelijke daad>>, dat hij uitgesproken geestes- en wilselementen bevat, en zoodoende meer geintegreerd uit den
:'totalen mensch voortspruit.
De humor is veeleer een b l ij v e n d e houding
van den p e r s o o n dan een willekeurig herhaalde prikkelreactie van het psychologisch subject. Hij is
sneer inwendig en meer reflexief dan reflex. Hoe ontstaat nu
deze houding en hoe treedt ze in werking ?
}

-

De mensch, heeft iemand gezegd, is een hybridisch wezen,
d.w.z. dat hij de eigenaardige eigenschap bezit om uit den
eigen geest den vorm te projecteeren waarin hij zijn leven in
de wereld wil verwezenlijkt zien. Vandaar dualiteit tusschen
dezen ideeelen worm en de Wereldkrachten, die voor een goed
deel ook zijn wezen in hun macht hebben.
De moraalphilosofen zeggen dan dat de mmensch een
Ideaal opbouwt, dat hij metterdaad zoekt te bewerkstel-.
ligen. Maar bij deze voortschrijdende verwezenlijking komt
hij in contact met Iets, dat hij de Werkelijkheid noemt,
en dat zich blijkbaar niet slaafs naar zijn eischen en
verlangens plooien laat : aldus ontstaat in hem een spanning Ideaal-Werkelijkheid, een verscheurend tweespalt tussrchen wat hij eenerzijds denkt en nastreeft, en wat anderzijds
in feite is en tot stand komt. Dan blijkt het leven naar
bet woord der dichteres << gespleten >> te zijn, of liever, want
dit beeld is te statisch, dan is het leven een hopelooze vaart
naar een steeds verder wijkende kust.
Aan deze Ideaal-Werkelijkheid-spanning onderhevig, bevindt
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de mensch zich nu herhaaldelijk in een stemming, die wij best
met den <<toestand met sterk uitgesproken insultatief (beleedigend) karakter>> kunnen vergelijken, welke Prof. Buitendijk
ongeveer op de volgende manier in een zijner lezingen kenschetste. In dezen toestand wordt een breuk vastgesteld in de tot nog
toe organisch stroomende eenheid van het levend gebeurenr
zoodat het natuurlijke, primitieve hand in hand gaan van denken
en aanschouwing moet wijken voor een isolatie deter twee
functies. In dergelijke critische oogenblikken werkt het denken
zich gals het ware in reflexief verweer uit de argelooze, natuur-gebondene aanschouwing los, en gaat spontaan streven naar
herstel van het verbroken evenwicht.
In ` den insukatieven toestand die ons bezighoudt, de IdeaalWerkeelijkheid-spanning, drukt een eerste onbekookte poging:
tot herstel zich uit door gebruik van krachtpatsers, van echte
en van bastaardvloeken. Maar deze nog voorcultureele en voor-wetenschappelijke manier op zij gelaten, kan het bedoelde herstel-proces voornamelijk drie richtingen uitgaan : melancholie r
cynisme en humor.
Melancholie krijgen we bij romantisch-aangelegde naturen,.,
die bij een opgeloopen ontgoocheling met tranende oogen iii
den zonsondergang blijven staren, in den nacht dan verder
hun verdriet moeten verdrinken en verfeesten, en wie dan.
helaas bij de bleeke ontnuchtering van den morgen nog de
meest bodemlooze ellende te wachten staat.
Een tweede norm van het herstelproces is het cynisme, wat
en, die liefst op hun kop gaan
we bij Pluizer-naturen aantreffen,
staan om de wereld te bekijken : << want je kunt niet gelooven
hoe je alles dan veel juister en prettiger vindt ! >>, en die met
schaamtelooze brutaliteit steeds al de << werkelijke >> ondergronden van het leven blootleggen.
Tusschen deze gecaricatureerde uitersten in, elk met.
zijn vele, meer reeele bijschakeeringen, tusschen melan
cholie en cynisme, met jets van den ernst van het eerste en
lets van de nuchterheid van het tweede, maar met den diepen
rijkdom van den << gulden middenweg >>, staat het derde soort
herstelproces : de humor.
De humor weet met een luchtig gemoed de steeds bij iederen
stap groeiende tegenstellingen tusschen Ideaal en Werkelijkheid te vergoelijken. Hij is nooit bitter, ook niet wanneer hij in
,
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bepaalde omstandigheden tot galgenhumor wordt, zooals bij
Bien veroordeelde, die van op de noodlottige ladder liet
opmerken dat << hij nu met de koord verloofd was ! Echte
humor veronderstelt een zekere begrijpende warmte in het
hart, en in den geest een zekere kunst om te < philosopheeren >>, in die beteekenis, waarin de menschen iemand een. << philosoof >> noemen : iemand die water in zijn wijn kan doen.
Humor leunt daarom aan bij Bien zin voor maat en verhouding,
voor soberheid en mannelijke terughoudendheid, welke den
Westerschen cultuurmensch van het droomerige en orgiastische
Oosten onderscheidt. Vandaar dat men bij iemand, die al te
opdringerig met zijn gevoelens te koop loopt, een gebrek aan
humor ziet, dat men den zelfmoord van X. om een naieve liefdesgeschiedenis eigenlijk maar een uitzonderlijk geniis aan.
humor vindt, en dat die voortdurende aanstellerij van Y. bewijjst dat hij niet een greintje humor bezit !
De tegenstelling Ideaal-Werkelijkheid wordt door den mensch
op drieerlei plaatsen gevonden : in de natuur, in zijn medemen:sehen, in zichzelf. Dit zijn drie gebieden waar het herstelproces van den humor spelen gaat.
Een mensch met humor zal het nooit kwalijk nemen dat de
toren van Pisa scheef staat, en dat een kalf groeien moot vooraleer het een koe is ; hij wordt niet kwaad omdat een ezel over
een steen kan vallen, en zelf s niet als er ook muilezels gevonden worden die tot tweem-aal toe over denzelfden steen
struikelen ; en per slot van rekening verkiest hij een oud huis
met een strooien dak boven een tinder met een betonnen platform, dat er nog niet staat.
In het sociale leven kern [, de humor stoeien rend de menigte
onzer gebreken : << menschen zijn menschen >>, en wie met hartelijk- leuken kijk de wereld als een grooten, schoonen dierentiuin ziet, weet ook dat de giraf maar amper bezienswaardig
was zonder hoar langen hals, dat de olifant al zijn bijval aan
zijn slurf te danken heeft, dat niemand nog den ooievaar bekijken zou, indien hij niet op een pout stond, en dat het apenkwartier gauw heelemaal verlaten was, indien een aap niet
langer meer aap was ! Op dit sociale gebied krijgen we dan
het nierkwaardig verschijnsel van den collectieven humor;
waarvan we typische uitingen vinden in de welgedane monniksfiguren en de ongure papengesehiedenissen, waarmee de Mid,
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deleeuwsohe geloovige zijn ideaal nopens de priesterlijke volmmaaktheid aan de werkeli j kheid trachtte bij te brengen en a is
het ware te wreken. Iedereen ziet echter hoe deze sociale vorm
van den humor gemakkelijk ofwel tot satire ofwel tot sarcasme
ontaardt, naargelang hij meer naar de melancholie of het
cynisme overhelt.
Hetzelfde gevaar bestaat wanneer onze eigen gebreken en
onvolmaaktheden het moeten ontgelden. Maar ook bier is de
e c h t e humor dat soort zachte, luimige zelfbespotting, waardoor we een hekel hebben aan alle aanstellerij, aan alle autodramatisatie : K och kom, mijn bult is maar een hooge schouder >>, en K hon o sum, et nihil humanism alienum a me reputo !
Zichzelf romanceeren vindt de humor bepaald te grappig, en
hij is niet ingebeeld genoeg orn zichzelf al to zeer << au serieux >>
te nemen.
Hiermede meenen we voldoende den humor ten overstaan
van cynisme en melancholie te hebben geschetst als het psychologisch verweerproces van den mensch, die zich in den
gekenden insultatieven toestand Ideaal-Werkelijkheid bevindt.
Die vergoedingsmogelijkheid dankt de mensch aan zijn wezens
kenmerk van zelfwerkzaamheid, aan zijn potentiaal van spontane teit ; maar hiermee hebben we dan ook den humor enkel
nog maar behandeld als Touter gedraging, als blootnatuurlijk
en spontaan, ik zei bijna biologisch verschijnsel. En zeker, reeds
van dit standpunt uit, zuiver pragrnatisch beschouwd, is hij
wel de beste reactie. Hij bezit het onschatbare voordeel tuschen melancholie en cynisme in, tusschen twee zinlooze uitersten te staan ; hij is bovendien het meest economisch, want hij
alleen houdt den mensch-met-zijn-Ideaal fit voor de daad,
terwij.l melancholie en cynisme hem evenzeer ontzenuwen en
-ontredderen. Humor spreekt van levenswijsheid.
Hier wacht ons een storm van verontwaardiging, vooral vanwege de getrouwen aan de melancholische richting, die den
humor voor lichtzinnigheid, oppervlakkigh-eid, kleinburgerlijkheid en geestelijke euthanasie zullen schelden. Immers een hart
dat voor het leven niet vlucht, moet bloeden, en in dat bloeden
bestaat zijn glorie ! De humor doodt de heldhaftigheid ! En
bovendien, wat doet men b.v. met « levensernst zonder meer . ► ?
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Deze opmerkingen geven ons de welkome gelegenheid tot nog
diepergaande bezinning ; wij moeten inderdaad ons begrip van
humor nog heel wat scherper krijgen. De mensch is ook lets
meer dan een Touter biologisch en psychologisch reageerend
wezen : hij denkt bovendien metaphysisch en handelt moreel.
Vandaar dat wij in zijn herstelproces bij -den hooger beschreven
insultatieven toestand een tweede, meer verheven en meer
refiexief moment zullen moeten ontleden, waarin een hoogere
isolatie van het denken ten opzichte der aanschouwing intreedt,
en waaraan juist de humor als houding zijn diepsten zin moet
ontleenen.
Laten wij tot de spanning Ideaal-Werkelijkheid terugkeeren.
Deze tegenstelling ondervinden wij eigenlijk heel het leven door,
al was het nog maar in den vorm van speldeprikken en
de stervende man die moeizaam erfenisplannen smeedt en hersmeedt, is er het laatste slachtoffer van. Nooit echter is het
insultatief karakter van dien toestand zoo acuut als in de jaren
waarop de z.g. << illusies van de jeugd >> als blaren van de boomen vallen. Die periode plaatst men dan in den tijd, waarop de jongeling tot man wordt, ofschoon het heele leven van
dit standpunt uit steeds in mindere of meerdere mate een
blijvende herfst is. Wat er ook van zij, bij dat eerste heftig
optreden der crisis is de humor niet alleen misplaatst en
zinledig, maar ook heelemaal tegennatuurlijk. Want humor
vergt innerlijke harmonie en onderstelt dus een zeker verstandelijk overwicht over hartstocht en gevoelen, m.a.w. rijpheid en bezonkenheid. De Sturm-und-Drang-periode kent der-

halve aanvankelijk maar een herstelproces : het melancho
lisehe. Dan komt wellicht een sterke verzoeking tot het cynische. Eindelijk na lang schommelen tusschen de twee, kan men
een min of meer stabiel evenwicht bereiken in den humor.

-

Uit deze korte genetische schets blijkt voldoende dat de
humor, ver van den hoogen wekroep van het leven achter
beuzelachtigen schijn to willen versmachten, veeleer eenvoudigweg achterwege blijft wanneer de groote levensproblemen
a hun scherpe pregnante stelling een oplossing eischen. De
humor is geen oplossing, noch mag hij er een zijn, m a a r h ij
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is er een menschelij k componente van. Dat
moeten we nader onderzoeken.
Indien de mensch als wezen totaal of was, geheel in ongestoord zelfbezit geactueerd, dan had humor weinig zin. Maar
dat is zoo niet. Wezenlijk is de miensch een Onvoltooide, een.
worden, een streven ; hij ontwikkelt zich in de nivelleerende
voorwaarden van den ti jd, zoodat zijn sterkste metaphysische
belevingen, zijn meest intense wilsbepalingen a.h.w. in den
greep van de stof over de dagelijksche banaliteit worden uitgerekt. Is eenmaal het inzicht bevochten en de oplossing verworven, hoezeer ook door bezinning de Ideaal-Werkelijkheidspanning tot een rustgevende wereldbeschouwing werd bijgelegd ; dan staat de mensch toch telkens weer voor de concretetijd, die hem a.h.w. voortdurend zijn oplossing ontfutselt, en
steeds nieuwe concrete tegenstellingen op zijn levensweg laat
opduiken. Dan treedt de rol van den humor voor goed naar
voren.
We geven het toe : in het heiligdom der metaphysiek is de
humor maar een vuige indringer, en een onwelvoeglijke nar in
de kathedraal van het hooger wils- en gevoelsleven ; maar hij
is koning op de straat van het leven, in de orde der onmiddellijke concrete belevingen, in de duizendvoudige versnippe-

ring der alledaagsche uitwerking. Hierdoor alleen blijkt reeds.
de moreel-gefundeerde zin van den humor : hij bewaart gelijkelijk den mensch voor den ondergang in de melancholie en
voor het bederf van het cynisme. Ten slotte is humor heldhaftigheid in het banale.
Totnogtoe zagen we dus dat de humor enkel een menschelijke componente is in de oplossing der Ideaal-Werkelijkheidspanning. Hieruit volgt dat hij, one zuiver zinvol to zijn, moet
teruggaan tot een philosophische stellingname, welke deze oplossing bewerkstelligt. Verantwoorde humor moet aanleunen
bij een wereldbeschowwing, die met -de hoofdantinomie IdeaalWerkeli j kheid en met de afgeleide tegenstri j-digheden heeft
afgerekend.
Is de humor óm den humor inderdaad geen pure zelfbedwel-.
ming, en een ' keep smiling » zonder grond niet het teeken van
een onverantwoordelijke lichtzinnigheid tegenover het tragi-
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sche probleem van Aden zin onzer menschelijke existentie ? Wel
kunnen de boeddha's uit het << Land van den Glimlach >> achter
-den wezenloos-mysterieuzen loch van hun mond een zeker
stoicisme verbergen, maar een glirnlach uit stoicisme is nog
Been. humor : hij is te leeg, te harteloos en te valsch.
Echte humor leeft op een evenwichtstoestand, en onderstelt
derhalve een houvast, zonder hetwelk geen evenwicht kan
bewaard worden. Juist omdat onze tijd de rots der << overtuiging >> heeft prijsgegeven voor het drijfzand der « opvatting >>,
is hij meestal niet meer bekwaam om tot den echten humor
te komen. Hij heeft het vereischte houvast niet m^eer. Doodgevreten door de melancholie, vervalt hij dra in het treurig
cynisme en het nog gruwelijker modern sadisme.
Dit houvast zal evenwel ook niet een snort philosophie zijn
die de antinomieen laat bestaan, om ze dan omwille van de
<< ataraxia >> of een kategorischen imperatief met een kunstgreep te overbruggen ; maar een wijsbegeerte, die een harmonisehe verzoening teweegbracht tussehen de paradoxen, welke
het leven ons in zijn tragiek voor de voeten werpt : tusschen
Eenheid en Veelheid, Vrijheid en Dwang, Orde en Avontuur,
Goed en Kwaad, Li j den en Geluk, Ti j d en Eeuwigheid, Leven
en Dood, God en Mensch.
Dergelijke synthese te bewerken vern ocht het Aristotelisch
Thornisnue dank zij zijn Metaphysiek van Aanleg en Act, zijn
uitbouw van stof- en vormleer, zijn inzicht in het dynamisch
wordend ens naar God strevend keen.mnerk van al het g hapene.
Maar daar is meer. Welke philosophie ook zal steeds in
haar oplossing tekort schieten, en veel met een zwijgend
gebaar inoeten aanvullen, al zal dit gebaar haar dan ook
steeds tot nader inzicht brengen. Een wijsbegeerte, die verbonden bblijft met Natuur en Leven, en niet geheel in
ijdele geeste constructies wail vervluehtigen, voert den mensch
tot op den drempel van het Mysterie. Van daaruit moet
de uitnoodiging komen tot de < leap in the dark >>, de
sprong in de diepte met volledige overgave. De hoofdantinonne Ideaal-Werkelijkheid ontspruit ten slotte uit de
allesbeheerschende spanning, die tusschen tie twee polen
van het wereldgebeuren ontstaat : tusschen God en den Mensch.
Deze spanning kan de mensch niet overbruggen; de afstand
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is buiten verhouding. Hem drijft alleen stervensgroot verlangen, in hem streeft maar de drang naar het Oneindige, en leeft
bovendien de nogeiijkheid om op de twee knieën de gave
te ontvangen der goddelijke tegemoetkoming.
Twi:ntig eeuwen terug werd de brug geslagen, in het mysterie
der Menschwording, waar in opperste verzoening de Godheid
mensh werd, in den persoon van den Middelaar. Hij afleen
brengt de definitieve oplossing.
God aileen is, naar het woord van Verschaeve, de menner
onzer tegenstrijdigheden. Het iaatste geheim ervan berast bij
Hem. Onze levensparadoxen zijn kruisen : het bekrompen
streven van eigen geest en hart steeds onverbiddelijk gedwarsd.
door het Andere, teeken van den grooten Andere. De kruisen
blijven kruisen aan onzen gezichtseinder, tot hij, die kruis
was in zijn wezen, de Godheid met de Menschheid gekruist, één
met ons kruis geworden, eraan vastbloedde en onderging;
maar verrijzende hot kruis aller paradoxen in de glorie van.
den Paaschmorgen tot teeken maakte van overwinning.
Ohrisius heeft aan het Christendom de blijvende Paaschvreugde geschonken, en in die Paaschvreugde zal het voortaan,
met alle paradoxen spelen over de wereld, omdat het ze alie
opgelost weet in Hem. Dit is nu de allerdiepste zin van den
humor: hij is christeiijk. Hij is de serene j van
het << Exsultet >> over het dagelijksch leven, het optiiiende nitgaan van de Paaschvreugde over alles wat versieten en banaal
wordt. Op den christeiijken humor mag men de sublieme
woorden toepassen, welke Salomon eertijds in den mond der
Wijsheid iegde : << 1k stond naast den Heer en regelde alies,
spelende voor Zijn iaanschljn gansch den tijd, spelend in het
heelal ,i.
Het leVen wordt een Goddeiijk spel, waarin wij de spelende
Godskinderen zijn, voor wie alles hersteld is, en niets nog
onherstlbaar, voor wie alles ten goede keert in Christo. De
humor wordt het [euke aanvoelen van tegensteilingen, waarvan men weet dat e er
geene meer zijn.

* *

De tegenstellingen blijven eehter - en daarom is de humor
als hersteiproces steeds zinvol - maar de Christen weet
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dat ze er geene meer zijn. Naannate Geloof en Vertrouwen
stijgen, wordt dat weten ook dieper en rustiger, meer allesomvattend, zoodat de genieten van het Geloof, de heiligen,
zelfs in de meest tragische omstandigheden met humor kunnen.
uitpakken, zonder cynic -ch te worden. Men vergelijke b.v. de
macabere sscherts uit het slijk onzer moderne loopgraven
net de laatste mop van den kanseli-er-martela;ar, Thomas
Morus. Reeds lag het hoofd van den heilige op het blok,
Coen hij den beul beleefd verzocht hem den board van under de
kin te will-en halen : << die hoef de tech immers niet afgehakt,
want tegen den koning had die niets nisdaan ! .
Fijnzinnige Christelijlke humor inspireerde vaaak Paul
Claudel o.a. in << Le jour des cadeaux >> uit Corona benignitatis
Anni Dei, pp. 148-150. Spijtig kunnen wij bier het gedicht
niet in zijn geheel aanhalen :
C'est vrai que vos Saints ont tout pris, mais ii me reste runes peches
Quand je serai sur mon lit de mart, Seigneur, fort pauvre et bien mal rase,
Quand je repasserai ma vie et ferai mon examen general,
Je suis riche ! et si le bien est rare, it me reste tout le mal ...............
Voici Dominique ;et Francois, Seigneur, voici St Laurent et Ste Cecile,.
Mais si vous aviez par hasard besoin d'un paresseux et d'un imbecile,

........................... .................... it vous restera toujours moi '.
0

Et puis, ail n'est homcme si vulgaire qui ne vous alt garde quelque chose
[de nouveau
.......... o it a mis tout son coeur et qui ne sert a quoi que cc soit,
Ainsi ma petite file, le jour ide ma fete, qui s'avance aver embarras,
et qui m'offre, le coeur gonfle d'orgueil et de timidite.
Un magnifique petit canard, oeuvre :de ses mains, pour y mettre des
[ e'pingles, en laine rouge et en fil ►dore.

Trouwe gezel op onzen levensweg, on ook nog heelemaal
zinloos in den flood, zal de humor bij het wegseheuren van
den novel plaats maken voor de volwaardige vreugde der
Eeuwigheid. Want in de buitentij delijke Voleinding heeft hij
geen zin meer. Hij was alleen maar een v o l m a a k t h e i d
van den Onvoltooide.
,
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II

DE BEDRIJFSORDENING AIL EUROPEESCH
VERSCHIJNSEL
(Vervolg)
Van meer belang nog dan de organisatie van het bedrijfsleven (1)
is, in de autoritaire landen, de wijze waarop het probleem van het
gezag opgelost is. Wie beslist er in sociale en economische aangelegenheden ? Wie oefent er de wetgevende macht uit, in zoover deze
het 7naatschappelijk en economisch leven der natie aanbelangt ?
her Belden nogmaals eenige algemeen leidende grondbeginselen,
die we steeds in alle autoritaire stelsels terugvinden. Hun toepassing
evenwel is weerom, van land tot land, met dezelfde verschillen
uitgewerkt als de organisatie van het bedrijfsleven zelf.
HET SOCIAAL-ECONOMISCHE GEZAG
IN DE AUTORITAIRE LANDEN

In het voormalig Oostenrijksche systeem, had de corporatie, vooral
op sociaal gebied, een niet te onderschatten macht, wat echter het
meest strenge toezicht van de staatsoverheid ' niet uitsloot. Het
gezag van den Staat was, op de eerste plaats, merkbaar in de
aanstelling der leiders van de corporatie, de voorzitters en de leden
der comite's. Deze werden door de regeering aangeduid.
In zake sociale aangelegenheden, was de corporatie bevoegd om
collectieve arbeidsakkoorden te sluiten r arbeidsconflikten te arbitreeren, de opleiding der werklieden te verzekeren en instellingen van
maatsehappelijk nut te beheeren. De Oostenrijksche grondwet zelf
had deze bevoegdheid bepaald, daar ze de corporatie het recht
toekende op zelfstandige wijze, doch onder toezicht van den Staat,
het beheer in handen te nemen van alle zuiver professioneele aangelegenheden.
(1) Lie de ulteenzetting hiervan in het eerste deel onzer studie, in het
Octobernummer (blz. 43-53) .
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Op economisch gebied, hield de corporatie haar macht van de
maat van gezag die haar was toegekend in de representatieve en
wetgevende lichamen. De representatieve lichamen waren in Oostenrijk geen zuiver corporatieve instellingen. Met de vertegenwoordi.ginng van andere nationale belangen, deelden ze de openbare administratieve vertegenwoordiging en die der wetgevende korpsen, maar
hun invloed was hier nog meer dan in sociale aangelegenheden
getemperd door den invloed der regeering.
In de gemeenteraden en de gewestelijke representatieve lichamen,
hadden de corporaties een vrij sterke vertegenwoordiging ; en wat
de landelijke wetgeving betreft, deze was verdeeld over verschillende
machten : de regeering, den Federalen Raad en vier officieele consultatieve lichamen, met name den Raad van State, den Cultureelen
Raad, den Economischen Raad en den Landraad. De Federale Raad
overigens was slechts een afvaardiging van de vier consultatieve
lichamen.
In dat stel van wetgevende organen, had de corporatie alleen haar
plaats doordat de Economische Raad haar vertegenwoordiging was
en ze aldus ook in den Federalen Raad zitting kon nemen. Het
dient evenwel opgemerkt te worden dat de regeering zelf de eerste
leden van den Economischen Raad had aangesteld.
De invloed van de corporatie op de wetgeving was aldus zeker
niet van overwegend belang. Dit komt nog duidelijker te voorschijn
wanneer men nagaat hoe de grondwet de wederzijdsche rechten
over de drie wetgevende lichamen had verdeeld. Het initiatief behoorde uitsluitend aan de rege.ering toe ; de eindstemming aan den
Federalen Raad, maar steeds na raadpleging van de bevoegde consultatieve lichamen. In economische aangelegenheden was verplichtende raadpleging van den Economischen Raad voorzien, telkens
wanneer .een projekt een uitsluitend of een hoofdzakelijk economisch
belang had ; de raadpleging was facultatief, wanneer het ontwerp
slechts onrechtstreeks op de economie van het land invloed kon
uitoefenen.

Met het voormalige Oostenrijksche regime is 1dat van
Portugal, voor de uiterlijke vormen, het best te vergelijken. Hier
ook, onder toezicht van den Staat, is aan de corporaties, in sociale
en economische aangelegenheden, een maat van invloed toegekend
die ver van onbelangrijk mag worden geacht. Portugal is meer
algemeen corporatief uitgebouwd dan Oostenrijk het was. Op grond
van artikel 18 van de Portugeesche grondwet, zijn alle staatsburgers
organisch in de zoogenaamde economische en zedelijke corporaties
vertegenwoordigd. De economische corporaties, de eenige die ons
aanbelangen, zijn samengesteld uit de federaties en unies der primaire syndikaten. Hun bevoegdheid in sociale aangelegenheden is
in hoofdzaak het sluiten van collectieve arbeidsakkoorden, die bindend zijn voor al de leden van het betrokken beroep. De hoogere
corporatieve instanties en in laatsten aanleg de regeering hebben
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steeds hun goedkeuring aan deze akkoorden te hechten. Aan speciale rechtbanken is de bevoegdheid in zake beroepsconflikten toegekend.
Voor zuiver economische kwesties, is het een kenschetsende eigenaardigheid van het Portugeesch autoritair regime dat de meest ruime

mate van vxijheid aan het privaat initiatief is overgelaten. De zending van den Staat, in tie opvatting van Salazar, gaat niet verder
dan het privaat initiatief << te ordenen, te leiden en aan te moedigen >>.
Tussckienkomst van de overiieid in private ondernemingen is dan
ook in Portugal een uitzondering.
\Vat fleer algemeene en werkelijk nationale economische belangen
betreft, verklaarde Salazar, in zijn bekende rede van 13 Januari 1934,
dat een <<autogedirigeerde>> economie te verkiezen is boven een
economie geleid door den Staat. Daardoor verstaat de Portugeesche
staatsman een economie gedlirigeerd door de eigen corporatieve
instellingen. In feite nochtans blijft de Staat een scherp toezicht
op handel, nijverheid en landbouw behouden.
. Het corporatief stelsel van Portugal staat ook het dichtst bij dat
van Oostenrijk op het gebied van de wetgevende bevoegdheid. Evenals in het voormalige Oostenrijk, heeft de regeering het recht van
initiatief behouden en worden de wetsvoorstellen achtereenvolgens
door twee kamers behandeld : door de corporatieve kamer, ten
raadplegenden titel, en, voor de eindstemming en ook het nagaan
van de toepassing der wetten, door de Nationale Vergadering.
De Nationale Vergadering, die tevens de algeineene grondbeginselen van 's lands begrooting vaststelt, heeft met de corporatieve
inrichting van Portugal niets gemeens. Krachtens dc grondwet,,
worden haar leden door de natie verkozen. Daarentegen is het
consultatief lichaam zuiver corporatief, maar evenzeer de zedelijke
corporaties als de economische corporaties zijn er in vertegenwoor
di d. Zijn 23 secties stemmen ieder overeen met een afzonderlijk
maatschappelljk of economisch belang.
Ten slotte is het nog een vermelding waard dat in Portugal de
corporatieve orde geen invloed heeft op de uitvoerende macht. Het
staatshoofd wordt door dc natie verkozen ; en de eerste minister,.
alleen tegenover het staatshoofd verantwoordelijk, door hem aangesteld. Dc overige leden van de regeering houden hun mandaat
van den eersten minister en zijn tegenover hem en niet tegenover
de Nationale Vergadering verantwoordelijk.
Uit dat alles blijkt dat Portugal de corporatieve en autoritaire
strekkingen der XXe eeuw gematigd heeft weten toe te passen,
zonder aan zekere essentieele grondbeginselen van zijn vroeger parle
mentair regime te verzaken. Onder de totalitaire landen van Europa,
staat het land van Salazar het dichtst bij de staatkundige opvatthigen der XIXe eeuw.
-

Itallë is reeds veel meer autoritair uitgebouwd. Het is, zoowel
op maatschappelijk en economisch als op politiek gebied, corporatief
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geordend, maar is slechts werkeLijk corporatief, wat gezag en macit
van beslissen betreft, in zuiver sociale aangeiegenheden. Voor staatkundige en louter economische kwesties is Italië in feite uitgesproken autoritair.
De syndikale orde - de werkgevers- en de werknemerssyndikaten
- sluit de collectieve arbeidsakkoorden af die, onder toezicht van
een speciale arbeidsmagistratuur, bindend zijn voor de beide partijen
en voor alle leden van het bedrijf. Deze syndikale orde is in Itali,
zooals we reeds zegden, duideiijk te onderscheiden van de corporatieve orde. In de bedrijfsordening komt haar het sociale gebied
toe en aan de corporatieve orde het economische gebied.
Naar een woord dat herinnert aan een uitdrukking van Salazar,
heeft Mussolini de corporatieve orde het werktuig van de autodiscipline >> genoemd.
Dat rnag geen aanleidiiig geven tot een verkeerde opvatting. Het
Italiaanseh econoniisch regime is met het Portugee2che niet gelijk
te schakelen. <<Auto dirigisme >>, zooals Salazar het heeft gezegd, en
<<autodiscipline>> zijn twee verschillende begrippen. Het eerste slaat
evenzeer op het initiatiei ais op tie toepassing der maatregelen ; het
tweede is uitsluitend op de toepassing gericht.
En daar iigt ho•ofdzakelijk het verschii tusschen de Italiaansche
econoinisehe ordening en de Portugeesche. De beslissingen gaan
in Italib van het staatsgezag uit ; hun toepassing is aan de corporaties opgedragen. Het stelsel is dus autoritair-corporatief.
Na een korte proelperiode, heeft de wet van 5 Februari 1935
het aantal der corporaties op 23 vastgesteld. Ze zijn ingedeeld naar
de voorname vertakkingen van de productie. Op initiatief en onder
goedkeuring van dc regeering, regelt de corporatie de economische
activiteit van het bedrijf.
Boven de corporaties is een Hoogere Nationale Raad van de
Corporaties gesteld, die, naast een consultatieve bevoegdheid, recht
van regiementeering heeft in kwesties die de algemeene nationale

productie aanbelangen. Dit recht loopt evenwel niet buiten de richtlijnen van het hooger gezag.
Dc Hoogere Nationale Raad van de Corporaties heeft zij:n diverse
secties en ondersecties belast met het toezicht op de bedrijvigheid
van de verschillende vertakkingen van de nationak economische
bedrijvighei'd ; zijn speciale comimissies houden zich bezig met de
voorstudie van de economische vraagstukken ; zijn algemeene vergadering behandelt de principekwesties ; en ten slotte is zijn centraal
comité een organisme van uitvoering en dagelijksch beheer.
De Hoogere Raad bezit niet het hoogste gezag. Dit berust b
het Ministerie van Corporaties, << het Ministerie van de economische
politiek van het regime >>. In feite leidt dit ministerie de gansche
Italiaansche econoniie en het laatste woord, - onder iinpuls van
den Duce en te verantwoorden tegenover hem, - wordt daar
gesproken.
Op representatief gebied werd, den 28en November 1938, de Kamer
-
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der Bundels en Corporaties opgericht. Ze bestaat uit alle leden van
den Nationalen Raad der Partij, alle leden van den Nationalen Raad
der Corporaties, alle leden van den Grooten Raad. De aangewezen
zending van deze Kamer is de uiteenzettingen over de algemeene
politiek van den Duce goed te keuren.
Het sterkst gecentraliseerd-autoritair regime is dat van het
nationaal-socialistische Duitschland. Voor de vraagstukken, waar
de groote principekwesties mee gemoeid zijn, berust de wetgevende
macht bij den ministerraad; beslissingen van algemeenen aard zijn
aan den Reichswirtschaftsminister voorbehouden ; de industrieele
reglementeering van uitvoering is aan de Reichswirtschaftskammer
toevertrouwd.
Instellingen op het vertikale en het horizontals plan zorgen
voor de toepassing, loch steeds behoort de beslissing en de verantwoordelijkheid alleen aan den leider ; de com.ite's hebben slechts een
consultatieve rol. Zooals we het reeds deden opmerken, heeft de
Reichswirtschaftsminister geen bevoegdheid in zake landbouw, voedingsnijverheid en vervoerindustrie. Deze kwesties zijn aan andere
departementen opgedragen. De sociale aangelegenheden hooren tot
den Raad van Arbeid en Economie.
Een meer konkreet beeld van. het Duitsche sociaal-economische
regime zal men bekomen door de studie van de wetgeving waarop,
in haar praktische verwezenlijkingen, de Duitsche ordening berust.
Voor 1933 hadden vooral twee wetten, die van 21 :Mart 1919 en die
van 2 November 1923, de politiek van de overheid tegenover de
private nijverheidsondernenlingen bepaald. Bij de eerste wet, waren
maatregelen voorzien om gebeurlijk de industrie tot kartelliseeren
te verplichten ; de tweede wet gaf de mogelijkheid om misbruiken
van de kartels, buiten staatsinmenging opgericht, tegen te gaan.
Op zich zelf zijn deze beide wetten onderling niet tegenstrijdig.
Industrieele trusteering kan in bepaalde gevallen een noodzakelijkheld zijn, in andere gevallen mag ze aanleiding geven tot misbruiken.
Het belang der gemeenschap is hier de geldende norm.
V®or de oprichting van het nationaal-socialistisch regime was
aldus ongetwijfeld in Duitschland reeds een mogelijkheid van overheidstusschenkomst in de private ondernemingen door de wetgeving
voorzien.
De economische inrichting door het nieuwe bewind ingevoerd steunt
op de wet van 15 Juli 1933. Deze wet bepaalt dat de Minister van
Nationale Economie private ondernemingen kan samenvoegen, de
activiteit van verschillende instellingen mag ordenen, nijverheidsinrichtingen afschaffen of hun een bepaalde werkzaamheid opdragen.
De overheid had hiermede een wapen opgenomen, krachtig genoeg
om gansch het Duitsche bedrijf sleven naar de noodwendigheden van
de gemeenschap om te vormen. Er ligt een groote afstand tusschen
de beschikkingen van de wetten van 1919 en 1923 en die van het
nieuwe regime.
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In feite heeft de bevoegde minister krachtdadig in het Duitsche
bedrijfsleven ingegrepen en grondige hervormingen aan het industrieele apparaat van zijn land aangebracht. Meestal kon hij het
voorgestelde doel bereiken door onderhandelingen met de belanghebbenden. Gezagsdaden werden echter gesteld iedere maal het
noodig bleek.
Duitschiand heeft aldus, in minder dan tien jaar, zijn bedrijfsleven
hervormd tot een economie die nog alleen in functie staat van de
algemeene belangen der Duitsche gemeenschap en de hoogere oogmerken van het regime.
DE ONTWIRRELING IN DE OVERIGE LANDEN VAN EUROPA

De meeste landen van Europa hebben op het gebied van het
bedrijfsleven geen << omwenteling >> gekend. Een omwenteling op dat
gebied gaat gewoonllijk gepaard met een revolutie in de staatsinstellingen en, zooals geweten, is deze, gedurende de periode
tusschen de twee oorlogen, alleen voorgekomen in de Staten die
zich naar totalitaire en autoritaire beginselen hebben ingericht.
Het ware nochtans een verkeerde meening te denken dat ook in
de landen, die bij hun XIXe eeuwsche parlementaire instellingen
zijn gebleven, de gedachten der bedrijfsordening niet zijn doorgedrongen en dat ook daar op geen merkbare realisaties te wijzen is.
De bedrijfsordening, zooals we het reeds lieten opmerken, is een
algemeen verschijnsel van onzen tijd.
Als een eerste stap naar de bedrijfsordening mab men het
oprichten der werkliedensyndikaten in 'de latere XIXe eeuw beschouwen. Haast gelijktijdig werden deze grevoigd door de organisaties
van patroons, van landbouwers en ambachtslieden. Het artisanaat
overigens had nooit zijn bedrijfsinrichting uit vroegere eeuwen
heelemaal verloren. In de XIXe eeuw moest het alleen opnieuw
naar voren komen en zich aan de tijdsomstandigheden aanpassen.

De syndikale beweging der werklieden. meer dan die van de
andere standee, had in de meeste landen van Europa gemis aan
eenheid. Ideologische en staatkundige opvattingen dreven de werknemers naar verschillende beroepsvereenigingen. Alleen in Engeland
en in Scandinavia bleef meer eenvormigheid in de beweging behouden,
hoewel in Zweden b.v., naast de organisaties van socialistisehe
werklieden., ook minoritaire groepeeringen tot stand kwamen op
een radikaal-socialistischen grondslag.
De vakbeweging, die in de XIXe eeuw uitsluitend op privaat
initiatief steunde, had in den beginne een gelsoleerd lokaal karakter.
Haar centralisatie is eerst later ontstaan. Ze was, door de oprichting
van centralen en hun vereeniging in machtige confede. aties, een
voltrokken feit nog v ®or den aanvang der XXe eeuw. Gelijktijdig
hadden ook de vereenigingen van patroons, landbouwers en ambachtslieden hun beroepsorganisatie op het nationaal plan samengebracht.
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Naast de vakbeweging ontwikkelde zich terzelfdertijd, vooral in
de werkliedenmiddens en nog het meest in het Noorden van Europa
- aldaar evenwel vooral onder de landbouwers - de cooperatieve
beweging. Scan.dinavië en meer speciaal Denemarken kan hier als
voorbeeld gelden. Men mag op minstens 25 p.c. van de bevolking
van Zweden schatten, het aantal lieden, vooral onder de minder
gegoede standen, die langs het cooperatiewezen om in de behoeften
van hun gewoon levensonderhoud voorzien.
Het meest opvaflend feit in de Scandinaafsche cooperatiebeweging
is het aandeel dat ze heeft genomen in de bedrijfsordening van den
landhouwersstand. En hier is de Deensche realisatie de belangrijkste.
De eerste melkerijco•operatief werd in Denemarken in 1882 gesticht.
Deze stichting was het begin van een beweging die zich tot gansch
het landbouwbedrijf heeft uitgestrekt en als een van de merkwaar
digste voorbeelden van bedrijfsordening, gesteund op privaat initiatief,
xnag doorgaan.
Dc Deensche Iandbouwcooperatieven staan vrij open voor al de
leden van het bedrjf. Hun grondsiag is volksch. Alle • yennooten, weike ook hun financieele beteekenis zij, genieten gelijke
beheerrechten, terwiji alleen de winsten van de onderneming evenredig
onder de leden worden verdeeld.
. Van staatsinmenging zijn de Deensche cooperatieven vrij gebleven.
Voor hun cooperatieve activiteit worden ze door den Staat niet
gesubsidleerd. Ze strekken zich uit over het gansche landbouwbedrijf.
Het rnelkerijwezen, de slachterij, de boter-, eier- en vee-export, de
aankoop van kolen, van voeder, meststoffen en zaden, de voortbrengst
van cement, d e verzekering, het bankwezen aan het landbouwbedrijf
aangepast, het huishoudebjk verbruik, zelfs de geneeskundige behandeling in sanatoria, nagenoeg alles dus wat voor het beroep en
zelfs het gewone dagelijksche leven van eenig belang is, is in de
Deensche landbouwmiddens op cooperatieven grondsiag ingericht.
De voornaaniste cooperatieven, zooals b.v. die van het melkerijbedrijf, zijn provinciaal en verder landelijk gefedereerd. Reeds jaren
voor den oorlog, was de organisatie volledig uitgebouwd en was het
gansehe systeem samengeordend in de Nationale Confederatie van
Cooperatieve Maatschappijen.
Waar de cooperatieve formule minder aangewezen bleek, had,
steeds op grondsiag van het privaat initiatief, het Deensche landbouwbeclrijf ook de formule van de gewone beroepsvereeniging weten
te benuttigen om hier ook door de samenwerking andere bedrijfsmodiijkheden op te lossen. Vereenigingen van veeteelt, veredeling
en toezicht hadden hun vertakkingen in al de landelijke gemeenten
van het Koninkrijk.
Op algemeen beroepsgebied zijn, naast de Koninklijke Maatschappij
voor den Landbouw, gesticht in 1769, de meer actueele landbouwmaatschappijen voor grootbedrijf en de m•aatschappijen van kleine
-
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iandbouwers opgericht. Deze hebben zich in één Nationale Confederatie vereenigd. Als toporganisatie, eveneens van privaat initiatief,
rnaar door den Staat geldelijk oridersteund, heeft de Landbouwraad
voor taab: het bedrijf, in algerneenen zin, te ordenen.
Terwiji aldus in de tweede heift van de XIXe eeuw en gedurende
de eerste jaren der XXe eeuw, buiten de staatsinmeriging, de
gedachten van samenwerking in nagenoeg alle landen van Europa
den grondsiag aanbrachten van de latere bedrijfsordening, was de
overheid op den duur wel verplicht de afzijdigheid af te leggen die
de vroeg-XIXe eeuwsche opvatting had aangeprezen. Dc eerste
voorteekenen van een niuwe politick vond men, zooals reeds gezegd,
in de wettelijke beschikkingen die het de broepsvereenigingen
mogelijk maakten de rechtspersoonlijkheid aan te nemen. Een tweede
stap werd haast onmiddellijk hierna gezet. De overheid richtte
verzoeuingsraden op om de conflikten, die &is gevoig van het
versterken van het vereenigingswezen talrijker en gevaarlijker werden, op te lossen.
Veel doortastend werk was nochtans op dat gebied vôór den
wereidooriog van 1914-1)18 niet gepresteerd. Dc Fransehe wet van
21 Maart 1884, die men overigens, na den wereldoorlog, door de wet
van 12 Maart 1920 grondig moest herzien en waarbij de syndikale
organisaties een wetteiijk statuut werd aangeoden ; de oprichting,
in Nederland, van arbeidskamers (ministerie van Houten, 1897) en
van arbeidsraden (Ministerie Heemskerk, 1910) -- zijn enkele
voorbeelden van die eerste, weinig talrijke en nog bescheiden overheidsbemoeiingen. Haar invloed is gering geweest. Praktisch heeft,
vóór den wereldoorlog, alleen Engeland werkelijk jets meer dienstbaars aangebracht en wel op het gebied van het arbitreeren der
arbeidseonflikten. Overigens zijn de paritaire commissies een formule
die op het vasteland vanuit Engeland is overgekomen.
De ordening met overheidsinmenging, we herhalen het, is een
versc;hijnsel van << tussehen ide twee oorlogen >>. Cedurende de eerste
jaren na den wapenstilstand was ze in de parlementaire landen
meer op het sociale aspect van de bedrijfskwestie gericht ; slechts
korte jaren vóór den huidigen oorlog, groeide ze ook tot het econo
mische beroepsieven uit.
Wie aandachtig wil nagaan hoe de nieuwe strekking na den wereldoorlog ontstond, zal opmerken dat ook ditrnaal de meer uitgesproken
staatsinrnenging niet is voorgekomen, aivorens het privaat initiatief
andermaal, en nog krachtiger, aan de evolutie naar meer bedrijfsordening zijn duw had gegeven. Op twee meer doortastende initiatieven kunnen we hierwijzen : die van den Zwitserschen priester
Savoy en die van de Roomsch-Katholieken in Nederland.
Priester Savoy was reeds met zijn initiaf begonnen, juist vóór
75o. gcaamde Romaan
den werekloorlog, in 1913. Toen had hij
2'.' !"'L
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sche Unie gesticht, die evenwel slechts veel later de overheid tot
daden kon bewegen. De Freiburgsche wet die een gevoig is van
de actie van Savoy werd eerst den 3en Mei 1934 door den Raad
van State van Freiburg aanvaard.
In zijn Romaansche Unie ordende priester Savoy al de beroepsbelangen van de Zwitsers van het Romaansche gedeelte van het
land. De hoogere leiding was waargenonien door een corporatieve
beroepsraad, sarnengesteld uit afgevaardigden van de werkliedensyndikaten en van de patronale vereenigingen. Het doel van de Unie was
de oprichting te bevorderen en het beheer te verzekeren van instel
lingen voor maatschappelijk nut : ziekenkassen, werkloozenkassen,
organismen van verzekeringen tegen den ouderdom, spaarkassen
en kassen voor familievergoedingen.
De beweging door de Romaansche Unie aan gang gezet bleef
niet bij het Romaansche gedeelte van het land; ze sloeg over naar
de overige gewesten van de Republiek en vond haar volle uitbreiding
in ide stichting van de Zwitsersche Corporatieve Unie. Zooals men
het kan opmerken, had de, organisatie van Savoy geen eigenlijk
econom.ische doelstellingen. Ze bleef bij het zuiver sociale aspect
van de bedrijfsordening, maar mag, op dat gebied, doorgaan ala
een belangwekkende proefnenuing van een op privaat initiatief gesteunde bedrijfsordening.
In Nederland is het naoorlogsche Roomsch-Katholieke initiatief
uitgegaan van het bekende Paaschmanifest van 1919. Breeder opgevat
dan de Zwitsersche beweging, onidat in Nederland alle beroepsbelangen waren bedoeld - meer speciaal nochtans de sociale dan
de economische - kan het Nederlandsche initiatief evenwel op geen
praktische en blijvende realisatie bogen. Het was alleen een aanwijzing
voor de toekomst.
Het Nederlandsche Paaschmanifest van 1919 is een plechtige ver
klaring van de leiders van de Roomsch-Katholieke werkgevers-,
werknemers-, landbouwers- en middenstandsvereenigingen, waarbij
de stelselmatige oprichting van paritaire raden wordt aangekondigd
met het doel den socialen vrede te herstellen.
In de werkelijkheid is het begrip << den socialen vrede te herstellen >
breeder op te vatten dan de wil om arbeidsconflikten te vermijden
en instellingen van sociaal nut op te richten. In het manifest was
hiermede een algemeen bevredigende sociaal-economisehe ordening
bedoeld, die ook haar terugslag vond op het zuiver eeonomische
uitzicht van de productie en de verdeeling. De realis.atie die spoedig
volgde laat het duidelijk merken.
Ingevolge het Paaschmanifest, werd in ieder industrie, landbouw
of handelsbedrijf een paritaire bedrijfsraad opgericht. De raden
werden samen geordend in een Centralen Bedrijfsraad met een
uitvoerend bureau. Naast dezen Centralen Raad stond een Raad
van Verbriiikers, die ongunstige reacties van te ver gedreven sociale
hervormingen alsook prijzenaanpassingen ten laste van de consumenten door zijn tusschenkomst moest verhinderen.
-

-
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Het doel van den Centralen Bedrijfsraad was, meer bepaald,
collectieve arbeidsakkoorden af te sluiten, een voor de leden van
het bedrijf en de gemeenschap evenwichtige prijzenpolitiek in te
voeren en alle gesehillen in de bedrijven scheidsrechterlijk bij te
leggen. Den Centralen Bedrijfsraad was daarbij een taak van
propaganda opgedragen : in eigen land, biJ de niet katholieke
bedrijfsleden, en in den vreemde, om belangsteiling te wekken voor
gelijkloopende betrachtingen.
Een lang bestaan heeft de Nederlandsche Centrale Bedrijfsraad
niet gekend. Dc afzijdigheid van de niet Katholieken, de economische
moeilijkheden na 1921 en de afvalligheid van de bedrijfsleiders der
groot-industrie in 1922, zijn eenige der vele oorzaken van zijn
spoedige verdwijning. Niettemin heeft deze kortstondige proef de
latere hervormingen voorbereid. Opvallend is o.rn. dat al dadelijk,
tijdens de grondwetsherziening van 1922, het ministerie Ruys de
Beerenbrouck een nieuw artikel 194 liet aanvaarden, hetwelk voorzag
dat de wetgevende macht aan andere organen dan degene die bij
de vroegere grondwet bepaald waren, mocht worden opgedragen.
Duidelijk is hiermede het ordeningsrecht van de bedrijfsorganisaties
bedoeld. Dc hervorming Ruys zou in latere jaren, onder het ministerie
Collin, haar veld van toepassing krijgen.
In vele landen van Europa zal nu spoedig ook de wetgeving
tusschenkomen om de staatsinstellingen aan de nieuwe strooming
aan te passen. In dit verband zijn o.m., buiten de reeds opgegeven
Freiburgsche wet, te vermelden : de Zweedsche wet van 1928, de
Deensche wet van 1929, de Nederlandsche wet van 1933, de Fransehe
hervormingen van 1919 en van 1936 en het Luxernburgsehe decreet
van 1936.
In al deze beschikkingen voelt men aan, hoe zeer de regeeringen
het noodzakelijk achtten de uitingen van het privaat initiatief te
ordenen en soms ook in te dammen. Eenerzilds geraakte men bezorgd
om een ongunstigen terugslag op de gemeens&ap van te zeifzuchtige
ordeningspogingen ; anderzijds moest men het gemis aan evenwicht
vermijden dat achterblijvende sectoren van het beroepsieven onvermijdelijk deden ontstaan.
De Fransche wet van 25 Maart 1919 en de Deensche wet van
20 Maart 1929 staan in het teeken van de cerste bezorgdheid. Ze

voorzien maatregelen om mogelijke misbruiken te heteugelen. In
Frankrijk 1aat men alleen toe collectieve arbeidskrachten te bekrachtigen, wanneer deze door wettelijk erkende vereenigingen zijn
algesloten. In Deneinarken krijgen de rechtbanken de macht om,
als onwettig en zonder waarde, alle beschikkingen der collectieve
arbeidsakkoorden vervallen te verkiaren, wanneer ze de vrijheid
beperken om een bepaald beroep uit te oefenen of arbeid te aanvaarden en te weigeren.
Talrijker zijn echter de heschikkingen die, in de richting van het
privaat initiatief meegaande, de beroepsordening in positieven An
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ophouwen. De meeste wetten die we hebben vermeld voorzien het
oprichten van arbitreerende of beslissende rechterlijke organismen
voor de arbeidsconflikten en bepalen dc voorwaarden van wettelijkheid van de collectieve arbeidsovereenkomsten.
Het paritaire karakter van de arbeidsreehtbanken wordt nagenoeg

van meet af in alle landen aanvaard, soms, zooals in Zweden, getemperd door de bijvoeging van juristen. Hier is do benoeming der
arbeidsrechters louter een staatszaak ; elders, zooals in Nederland,
wordt ze aan de beroepsvereenigingen opgedragen; of nog, zooals
in Luxemburg, benoemt de Staat op voorstel van de belanghebbende
private organisaties.
Belangrijk voor ccii verdere evolutie lijkt het ons, dat in enkele
landen, haast zonder overgang, zoowel voor het bijieggen van
arbeidsgeschillen als in zake de collectieve arbeidsovereenkomsten,
het principe der verplichting reeds duideiijk naar voren komt.
De LuxembLlrgsche wet van 23 Januari 1936 voorziet strafmaatregelen voor het stilleggen van den arbeid zonder voorafgaandelijke
verzoeningsproceduur. De Fransehe wet van 24 Juni 1936 en de
Nederlandsehe wet van 7 April 1933 geven, mits bepaalde voor
waarderi, aan dc arbeidsovereenkomsten een bindende verplichting
voor gansch het bedrijf - in de Nederlandsche wetgeving namelijk,
indien de overeenkornst door den bevoegden minister wordt goedge
keurd en ze afgesloten is met de meerderheid van de twee derden
zoowel van de werkgevers- als van de werkneniersvertegenwoor
diging.
Ten siotte komt in de Nederlandsche wet van 1933 een hervorming
voor die aansluit bij do grondwetsherziening van Ruys de Beerenbrouck en de deur open stelt voor een nieuw reeht met bedrijfsordenden grondsiag. De bevoegdheid oin, in sociale aangelegenheden,
sehikkingen te treffen, voorheen uitsluitend aan de wetgeving en
het regeeringsgezag voorhehouden, wordt aan de beroepsraden
toegekend. In de voorbereidende werken van deze grondwetsherziefling is bepaald dat voortaan de sociale wetten aan deze opdracht
hun bepalingen zullen aanpassen.
-

-

Met dit alles heeft do wetgeving tot nog toe alleen het zuiver
sociale terrein aangeraakt. Tot werkelijke bedrijfsordening op het
eigeniijk economiische gebied zal zij eerst overgaan, aithans in de
landen met parlementair regime, wanneer een meer gespannen
toestand, uit de economisehe crisis van 1930-1935 geboren, haar
hiertoe haazt zal dwingen.
Andermaal is het privaat initiatief do regeeringen en de wetgeving
vóór geweest en werd de weg aangewezen door de bed rijfsmiddens
zeif. Ben voornaam aandeel echter, in dit voorbereidend werk, komt
ook toe ann de universitaire kringen en in het bijzonder aan het
professorenkorps der hoogere instituten voor economie en sociologie.
Talrtjke congressen, na 1930, stellen het vraagstuk der bedrijfs
ordeiiig, met zijn tweevoudig maatsehappelijk en economisch
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uitzicht, aan hun dagorde en staan de geleide of de georganiseerde
economie voor als de eenige nog mogelijke uitkomst. Speciaal zijn
hier de Fransche katholieke sociale congressen te vermelden en
inzonderheid de Sociale Week van Angers van 1935.
De gedachten van Angers blijven in de lijn die de katholieke
sociologen van Frankrijk, vele jaren vroeger, onder de leiding van
de La Tour du Pin, hadden bepaald. Toen bleken hun opvattingen
niet rijp voor verwezenlijking. Hernomen na de crisis van 1930 en
door de pauselijke encyclieken aan de moderne toesta.nden aangepast,
kwamen ze, in 1935, op een beter gepast oogenblik.
Samengevat, heeft het congres van Angers een uitgesproken
sociaal-economisch corporatisme voorgehouden, dat wars stond van
zuiver politieke s.trekkingen : << Dc corporatie is niet de Staat; de
Staat niet de corporatie >>.
Deze stelling werd verduidelijkt in dc lezing van Jacques Valdour
<< Het politieke corporatisme is een vervorming van het wezenlijke
corporatisme. Dc corporatie is een economisch en sociaal maar
geen politiek orgaan. Zea is aangewezen orn, bij den Staat, de belangen
van het bedrijf voor te staan en niet om deel uit te n1aken van den
Staat, in een beroepsparlement, en souvereine rnacht waar te nemen >>.
Op de noodzakelijkheid om duideiijk de iijn te trekken tusschen
de bedrijfsbelangen en de staatkundige aangelegenheden, drukte
met evenveel aandrang Marcel Prélot : < Alies wat het beroep
aanbeiangt behoort tot het corporatief gezag, met then verstande
dat de Staat, om wjlle van het algemeen belang, op de corporatie
toezicht behoudil. Daarenlegen alics wat het openbaar leven betreft
is van de bevoegdheid der politieke organen, mits deze het geautoriseerd en rechtmatig uitgebracht advies der corporatie in acht
:nemen .
Dc concrete uitweridng van deze grondbe gins elen komt zeer gevat
voor in de les van Brèthe de la Gressaye, Ieeraar te Toulouse. In
sociale en economische aangeiegenheden heeft de corporatie recht
van reglementeering ; in arbeidsconflikten, scheidsrechterlijke macht;
bij het toepassen van sancties, disciplinair gezag. Verder neemt ze
hat administratief heheer waar van de diensten van sociale verzeke
ring, - als de vakopleiding en de plaatsing der werknemers, en van de inrichtingen voor economische dokumentatie.
In het delikate vraagstuk van de medezeggensehap van de werknamers in aangeiegenheden van specifiek economisch belang, heeft
de Sociale Week van Angers eer het standpunt van de uitsluiting
der werklieden aangenomen. Aithans voorziet het versiag van Duthoit,
in de corporaties, vier voorname afdeelingen : de economische sectie
alleen aan werkgevers voorbehouden : de sociale sectie paritair onder
werkgevers en werknemers verdeeld ; de financieele sectie met
patroons en technici ; de technische sectie, met ingenieurs, technici
en een vertegenwoordiging van patroons en werklieden.
IDe uitsluiting van de werknemers in economische aangeiegenheden
is evenwel geen stelling die het Fransche patronnat eenparig
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aanvaardt. in menige middens, ook onder degenen die bij de gedachten
van Angers aanleunen, wordt de deelneming van de werklieden•
aan de regeling van de economische belangen van het bedrijf verdedigd met argumenten die uitgaan van het belang van het patronaat
zeif. Zoo Paul Chanson, voorzitter van de federatie van werkgevers
van de haven van Calais; waar hij, na een uiteenzetting over deze
zijde van het vraagstuk, besluit : << De werknemers moeten met de
economische problemen vertrouwd zijn. Daardoor zullen ze beter
inzien hoe ingewikkeld het sociale vraagstuk voorkomt .
De stellingen van Angers werden, zoo systematisch als ze op het
congres werden voorgedragen, in geen enkel land van Europa met
parlementair regime gerealiseerd. Fragmentaire toepassingen, die van,
een zelide richting uitgaan ; vond men echter, voor den huidigen
oorlog, in menig land. Het ware evenwel natuurlijk verkeerd de
hervormingen dezer laatste jaren ais een rechtstreeksch gevolg van
de beslissingen van Angers te beschouwen. Het congres van Angers
heeft voor oils alleen belang, omdat het de meest preciese uitdrukking
is geweest van de gedachtenstroomingen der katholieke sociale
middens. Deze hebben ongetwijfeld hun deel genomen aan de regee-.
ringsrealisaties.
Nog voor den zomer van 1935, was reeds de Freiburgsche wet
aanvaard, waarvan we hooger gewaagden, en was Nederland klaar
met zijn wet van 24 Mel 1935 op de Beroepsakkoorden.
De Freiburgsche wet is een der eerste proefnemingen, in Europa,
van een vrije bedrijfsordening die verder reikt dan het zuiver,
sociale vraagstuk. Deze wet geeft aan de corporatieve organisaties
een wettelijk statuut. Door corporaties zijn hier bedoeld de vrije
instellingen van werkgevers en werknemers van een zelfde bedriji.
De Staat voorziet geen initiatief om corporaties in het leven te
roepen. Dit wordt aan het beroep zeif overgelaten ; doch geen
bedrijfsinstelling wordt wettig erkend, voor de Staatsraad haar
statuten heeft goedgekeurd. De corporaties zijn gemachtigd om
vereenigingen van sociale voorzorg op te richten en te beheeren.
Ze krijgen overigens de administratie van al de belangen van het
bedrijf, zelfs in zake nijverheidspolitie. Ze bekomen recht van reglementeering, bindend voor gansch het bedrijf, op voorwaarde dat de
beschikkingen door de meerderheid der werkgevers en werknemers
worden aanvaard en ze door den Raad van State worden bekrachtigcL
Een hooger toezieht, om het algemeen belang te beveiligen, wordt
aan een bij de wet gestichten Corporatieven Raad toevertrouwd.
Nederland, na zijn wet van 1933 op de Bedrijfsraden, moest ook
op het economische terrein een bedrijfsstatuut uitvaardigen Dat
was het doel van de wet van 24 Mei 1935 op de Beroepsakkoorden.
Alleen de handel en de nijverheid vallen onder toepassing van
deze wet; het landbouwbedrijf werd door speciale crisiswetten
gereglementeerd.
Het doe van de Nederlandsche wet van 1935 is dubbel : eenerzijds
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beroepsakkoorden, die strijdig zijn met het algemeen belang, te
ontbinden; anderzijds aan de voor het algemeen belang voordeelige
akkoorden een -algemeen bindende kracht voor het bedrijf to geven.
Het initiatief van een beroepsakkoord moet steeds uitgaan van
private ondernemingen of vrije groepeeringen van ondernemingen.
Deze stellen ook de beschikkingen van het akkoord vast. Ze moeten
in het beroep een zekere numerieke macht vertegenwoordigen, waarvan het belang door den bevoegden minister wordt bepaald. Het
beroepsakkoord is slechts bindend na de goedkeuring van den
-minister, die de belangen van handel en nijverheid in zijn bevoegdheid
heeft. Doch voorafgaandelijk moet deze het advies hooren van
een sceheidsrechterlijke commissie, samengesteld uit leden van den
Nationalen Eeonomischen Raad, den Hoogeren Raad van Arbeid,
den Hoogeren Raad van Middenstand en de Ar'beiderscentralen. Het
akkoord mag alleen gaan om zuiver economische belangen van het
betrokken bedrijf. Het heeft steeds een tijdelijk karakter en kan
door het bevoegde departementshoofd vervallen worden verklaard,
indien het belang der gemeenschap dit vergt. Alle noodige soepelheid
in de toepassing is mogelijk, daar de minister van economische
zaken evenzeer het akkoord bindend mag verkiaren voor gansch het
bedrijf als hij, in speciale gevallen, sommige bedrijfsinrichtingen van
de toepassing der reglementeering kan vrijstellen.
Mits een zelfde proceduur voor de scheidsrechterlijke commissie,
kan ook het hoofd van het departement van economische zaken
beroepsakkoorden, zelfs door gansch een bedrijf aangegaan, ongedaan
verklaren. De voor de gemeenschap nadeelige trusts en kartels zijn
hiermede in de eerste plants bedoeld. Met strafmaatregelen worden
de overtredingen en inzonderheid de economisehe dwangmnaatregelen
beteugeld.
De Nederlandsche wet, wellicht de meest systematische die voor
den oorlog door een parlementair land is aanvaard, staat niet alleen.
Behalve de Belgische maatregelen, die we verder onderzoeken, is
o.m. te wijzen op de wetgeving van het voormalige Tsjecho-Slowakije
en op het Fransche wetsvoorstel van minister Flandin. Doch hier
waren de hervormingen minder doortastend.
In Tsjecho-Slowakije was het door de regeering bindend maken
en dan nog slechts als tijdelijke crisisvan de bedrijfsakkoorden
alleen mogelijk voor de twee voornamere exportmaatregel
nijverheden van het land : de textielindustrie en de glasnijverheid.
Het voorstel van Flandin eveneens was alleen als een tijdelijke
crisismaatregel bedoeld. Voor het overige vertoont het veel gelijkenis
net de Belgische en Nederlandsche wetgeving. Het is breeder opgevat
dan de Nederlandsche wet, daar het ook het landbouwbedrijf betreft
en evenzeer in sociale als in economische aangelegenheden de
mogelijkheid van reglementeering voorziet. De scheidsrechterlijke
proceduur, vo ®r de bekrachtiging van den bevoegden minister, is
opgedragen aan een raad van beroepslieden. Maar het voorstel
Flandin is strakker : het initiatief der proceduur hoort alleen aan
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de meerderheid van de bedrijfsleden - de drie vierden in zakeiicjjfer
en de twee derden in aantal - die, naar een opvatting die ook in
onze Belgische wetgeving voorkomt, op voorhand in een vereeniging
met rechtspersoonlijkheid dient samengebracht te zijn.
Naast het voorstel Flandin is in Frankrijk de hervorming Sarraut
te vermelden : de oprichting namelijk, den 19en Maart 1936, van
den Nationajen Economischen Raad. Deze Raad, samengesteld uit
twintig afdeelingen, ieder voor speciale bdrijfsbe1angen, blijft bij
een louter consultatieve bevoegdheid zonder reglementeeringsrecht.
De voorstudie en het opstellen van sociale en economische voorontwerpen is hem opgedragen. De secties zijn alien paritair, met evenveel
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.
De economische crisis der jaren 1930-1935 heeft op verre na niet
alie pariementaire landen genoopt tot wetgevende hervormingen met
een zelide systematische strekking ais de Nederlandsehe wet op
de beroepsakkoorden. Maar alle regeeringen voelden de noodzakeijkheid aan, om met een regelende hand in het bedrijfsleven door te
dringen. Waar de vrije organisaties krachtig genoeg waxen oni
zonder cen stelselmatig overheidsingrijpen, doch volgens richtlijnen
van de overheid, het productieapparaat aan de nooclen van den tijd
aan te passen, of waar een sterker gevestigde traditie van econoiniseh
liberalisme zich tegen een nicer doorgedreven ordening verzette, hield
de overheid zich bij gelegenheidsmaatregelen, die een wezenlijke
hervorming van de staatsinstellingen hielpen vermijden. De meest
kensehetsende voorbeelden van deze methode treffen we aan in
Denemarken en in Engeland.
Denemarken had, zooals we het reeds zagen, de best uitgebouwde
Iandbouworganis.atie van Europa op vrjen voet aangelegd. Dc
economische crisis had bijzonder haar terugsiag op het Iandbouw
bedrijf, dat in hoofdzaak op uitvoer aangewezen is. Reeds korten
tijd na het ontstaan van de economische inzinking, dreigde de
spanning over te slaan tot sociale troebelen, die de Deensche regeering
niet onyerschillig konden laten.
Op de binnenlanclsche markt rezen problemen van ordening op
met betrekking tot de kwaliteit en tot dc kwantiteit van de productie.
Hier voistond veelal dc eigen discipline van het sterk georganiseerde
bedrijf. Dc wetgever heeft alleen een kwaliteitscontrole ingericht
voor de landbouwvoortbrengselen, die tot den uitvoer bestemd zijn.
Op het gebied van buitenlandsche handeispolitiek, was den Staat
natuurlijk een voornamer rol weggelegd. Een officieele inliohtingsdlienst voor buitenlandsche afnemers werd opgericht, en den len Februari 1932 kreeg Denemarken van zijn regeering een stel van
restrictiemaatregelen op den import, die naderhand door dc wetgeving
werden bekrachtigd. Door een ver gedreven systeem van invoereontingenten en vergunningen werd do buitenlandsche handel
onderworpen aan een compensatiestelsel dat sHeen nog aankoopen
in het buitenland toeliet voor een zelfde bedrag als dat der verkoopen.
-
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Aldus sehonk men aan den landbouw het maximum van de iitvoermoge1ijkheden die nog overbieven. Met een vrij beperkte mate van
staatsingrijpen in de bedrijven zeif, mocht Denemarken zijn traditie
van vrije ordening door ide beroepen zeif getrouw blijven.
Anders nog is het in Engeland verloopen. Dit land, zooals bekend,
is het traditioneele land van het economische liberalisme. De nood
van den tijd drong echter daar ook beginselen van dirigisme aan
de economic op. De Staat stelde op voorhand de algemeene richtltjnen
vast. Om deze dan door het bedrijfsleven te doen aannemen zonder
rnerkhaar aan de staatsinstellingen te raken werden er zcrn'veei
moge1ijk geen rechtstreeksche wetgevende niaatregelen getmffen,
maar werd er een syseern ingevoerd van voorwaardelijken staats
steun aan de bedrijven die in nood waren - en dat waren ze haast
alle - en die bereid waren zich naar de richtlijnen van de
regeering te schikken.
Vooral in haar douanepolitiek gaf de regeering aan de nijvei±eid
slechts conditioneel haar steun, en wel op voorwaarde dat, naar haar
directieven, de industrie haar uitrusting rationaliseerde, haar finan
cieele structuur gezond maakte, •de kwaliteit van haar productie
herzag en de prijzenpolitiek der regeering volgde. Vooral de nijver heden, zooals de textielindustrie, de steenkoolnijverheid en de
zwaarnijverheid, die de basis zijn van het Engelsche productiewezen,
ondergingen den invloed van deze onrechtstreeksche naaar zeer
uitgesproken drukking. Wetgevende naaatregeien bleven een uitzondering en werden daarbij zelden getroffen zonder voorafgaandelijke
afspraak met het bedrijf. Het zal niet betwist worcien dat door
deze methode Engeland, vóór den oorlog, zijn industrieele imichting
grondig kon hervormen.
A.

Dit overzicht mag tot het besluit leiden dat, heel ons vasteand
door, het vraagstuk van de bedrijfsordening voor alle regeeringen
was gesteld. Met de opvattingen van de Fransche omwenteling had
Europa gebroken. Het economische en sociale liberalisme, waarvan
men de gebreken kent, maar waarvan men ook de voordeelen,
althans in de speciale omstandigheden der XIXe eeuw, niet rnag
ondersehatten, had uitgeleefd. Niet alleen vraagstukken van =atschappelijken aard, zooals het tot vóór den wereldoorlog het geval
was, deden do behoefte aan bedrijfsordening gevoelen, maar ook
louter economische noodwendigheden.
Onze tijd is aangewezen op een ordening die het maatschappe!keconomische probleem in zijn geheel omvat. De methoden men
verschillen ; het doel blijft steeds hetzelfde.
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STIJN STREUVELS EN ZIJN STIJL
door E. JANSSEN S. J.

Den 3n October laatstleden werd Stijn Streuvels zeventig jaar oud;
onopgemerkt ging die verjaardag geenszins voorbij. De leden van de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Letterkunde vierden plechtig
hun confrater die niet verscheen ; bijna alle dagbladen en letterkundige of cultureele tijdschriften huldigden den jubilaris. Herhaalde
een van de vele hulde-teksten de gewone voorstelling van voor 1914:
na Conscience, Gezelle en Rodenbach was Streuvels de groote kop,
die uitstak boven Vlaanderen ? Wij weten het niet ; doch het meeste
van wat we lazen, kon er bij aansluiten.
Te veel en te weinig -eeren wij onzen grooten prozaschrijver. Met
een overvloed van lofwoorden in den superlatief maken we ons van
hem of ; hem lezen doen we daarom nog niet. Hij teert op zijn verleden, en laat dat verleden nog zoo groot zijn : de moderne mensch
kijkt naar elders. In onzen tijd is Streuvels een hoog-gewaardeerd
weinig-bekende geworden, en iemand zei me eens, bij wijze van
verontschuldiging : Streuvels schrijft anders dan wij het thans gewoon zijn... Wij eeren, wij kennen hem te weinig!
Laat deze studie ons aandeel zijn in de huildiging van den zeventigjarige : meer tijd en inspanning vergt ze toch dan een weidsche en
wage tekst. Als een critiek moge ze wel voorkomen : zoo vestigen
we veiliger, hopen we, een waren en verdienden roem. Een studie
beproeven we van uit een b'ijzonder standpunt : Stijn Streuvels en
zijn Stijl.
De kunstenaar en zijn stijl : een leven lang zoeken die twee soms
elkander. her vindt iemand, vanaf het eerste oogenblik, den passenden stijlvorm ; hij leeft er dan in, om het zoo uit te drukken, als
in het vaderhuis. Een ander blijft een dolende : nimmer zingt hij
het lied van bereiken en rust. Van waar dat verschil ? Voor een
deel van de periode en omgeving, stijlvol of stijlloos ; voor een deel
van den eigen 'handel en wandel, mild of egocentrisch, onbesuisd
of bezonnen, jachtig of kalm. Want aan zedelijke factoren, buiten
elke aesthetica om, dankt de kunstenaar dikwijls de zuiverste schoon.heid.
De kunstenaar en zijn stijl : het lijkt wel een aesthetische beschouwing; eigenlijk postuleert ze de bijzondere roeping der kunst
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en tast naar de menschelijkheid (het <<humanisme>> zoo men wil)
van den kunstenaar. Ze postuleert dat het kunstwerk op het leven
der gemeenschap ten goede natuurlijk zou inwerken ; ze tast
naar de bereidwilligheid van zijn schepper. Ze onderstelt de dienstbaarheid van de kunst en zoekt naar het zelfvergeten bij den artist.
Geheel buiten de aesthetica zou men ze rangschikken, bepaalde ze
niet vooreerst de plaats van de aesthetica zelf. Ze is supra-aesthetiseh ; maar dan ook de kiem van alle aesthetica.
In een eerste deel gaan we op die algemeene gedachten wat nader
in ; in een tweede onderzoeken we stylistisch enkele werken van
Streuvels. Op zijn geheel oeuvre moeten we ons baseeren ; nadruk
leggen we op wat in de onlangs verschenen dundruk-uitgave werd
ondergebracht (1) . Het zijn de grootere werken en kortere novellen

Minnehandel, Langs de wegen, Het leven en de flood in de ast, De
vlaschaard, Prutske, Kinderzielt je, Kerstwake (2) .
I
Inhoud en vorm zijn een >> : vanaf de Tachtigers schermen alle
literaire critici met dit aphorisme. Verstaan ze het altijd juist ? Het
beteekent niet dat de inhoud zich bij den vorm volmaakt client aan
to passen (een aanpassing wordt nooit een eenheid !) ; het beteekent
dat de vorm de zich mededeelende inhoud is, dat de inhoud zich in
den vorm adaequaat mededeelt. De vorm voltooit den inhoud ; de
inhoud bepaalt zich in den vorm. Het kunstwerk is zijn voltooide
en zoo terecht komende inhoud ; het is z'ijn vorm : een reveleerende
gestalte.
Hoe komt het tot stand ? Eerst vindt de kunstenaar de binnenste
kern er van. Als bij verrassing gaat hem, uit veel ervaringen, waarnemingen, bedenkingen, verlangens, een alles verklarend licht op;
in een hoogere, een transformeerende eenheid ziet hij een eindelooze
reeks van verschijnseelen en overtuigingen versmelten : gelukkig en
bezield vangt hij zijn arbeid aan. Met een volkomen zelfvergeten
werkt hij zijn vondst uit ; een bijna angstvallige trouw en een niets
ontziende offergeest leggen ze vast. Het zoo ontstane kunstwerk is
een met zorg gekweekte, nu geheel ontloken bloem. Zonder den
iiauwgezetten tuinier was ze nooit zoo heerlijk geworden; toch heeft
deze ze geenszins gemaakt... Hoe komt een kunstwerk tot stand ?
Uit den grond der levenservaring schiet het op ; maar een onvermoeibare beveiliging en zorg moeten zijn tengerheid langiomgeven.
Inhoud en vorm zijn een >> ; aequivalent mag men van een kunst(1) Stijn STREUVE,LS, Werken (twee deelen). — Zonnewende, Kortrijk, s. a.,
735 en 757 blz., Fr. 125.
(2) Bij deze keuze kan men b. V. betreuren dat Het kerstekind weggelaten
werd ; ze geeft echter, .gelijk ze is, werkelijk voldoening. — Ziehier de chronologische orde van de werken, naar den datum van hun verschijnen in boek-

vorm : Langs de wegen (1902), Minnehandel (1904), Kinderzieltje (in Dorpsgehei'inen I, 1904), De vlaschaard (1907), Prutske (1922), Het leven en de flood
in den ast (in Werkmenschen, 1926), Kerstwake (1928).
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werk zeggen : inspiratie en stijl zijn een. De still is de geheel bevredigende uitkomst, de b1ijvende gedaante van de steeds wellendee
inspiratie. Hij is de innerlijke geleding van het product, het organisms_
waardoor het in de sfeer der schoonheid ademt en leeft. Niet in de
geringe bijzonderheden zoeke men hem vooreerst, niet in de vak-.
kundige vaardigheid van den kunstenaar; hij is bovenal het eene
voorkomen en inwerken van de artistieke creatie, haar samenhouden.
en overbrengen van een veelvuldig levensmateriaal in een andere,
een zonniger wereld.
Met dit grondbeginsel voor oogen, geven we gemakkelijk antwoord.
op de vraag : wat is de stijl voor den kunstenaar ? Hij is zijn levensbeeld; meer bepaald : hij is zijn diepste geweten, tegelijk zijn hoogste
bereiken.
Uit het onderbewustzijn duiken bij hem de inzichten op : de brandende kernen, in den diamant der kunstwerken te vangen. Het allerintiemste raken. ze in hem. Hij beheerscht ze niet, hij kiest ze nocli
roept ze op ; maar zijn geheimste leven heeft ze gevoed, zijn innigste
wezen geeft zich daarin bloot. Hij maait wat hij gezaaid heeft,
onkruid of goede vruchten. De thema's van de kunstwerken openbaren dus het geweten van wie ze schiep, en Mauriac had wel
gelijk, toen hij, enkele jaren geleden, voor de Katholiek als eenigee
voorwaarde stelde om katholieke romans te schrijven : < purifier
Ia source >>. Zij openbaren ook zijn bezit : verrukkelijke vondsten in
het levensmysterie, een habitueele omgang met 'helden, een mystiek
inzicht in Gods paradoxale Voorzienigheid, een grondig peilen van
menschelij%ke zielen en bestemmingen, een schouwen in eeuwige
waarden.
De habitueele keuze van de onderwerpen, met hun bijzonderen.
smaak en symboliek : dat is wel, van iemands stijl, het eerste bestanddeel. Van verscheidene auteurs lezen we dat ze altijd over
zichzelf sc'hrijven ; alien schrijven uit zichzelf, en wie hun praestaties te beschouwen weet, ziet ze altijd diep geworteld in hun onvervreemdbare ersoonlijkheid, die zelf gevormd is door de totaliteit van
hunwezen......
Maar een gevonden inzicht dient nog uitgewerkt; ook deze trage en
bewuste vormgeving legt het geweten en het bereiken van den
kunstenaar bloot. In trouw en dienstbaarheid moet ze geschieden;
niets is zoo hinderlijk als slordigheid of pose.
Men noemt -den artist schepper van zijn kunstwerk ; in werkelijkheid
haalt hij het, van hemzelf geheel bevrijd, op uit het graf waarin hij
verzonk. Het leeft in zoover hij er voor stierf ; onvoorwaardelij k
heeft hjj zijn krachten ten dienste gesteld van het inwendig vizioen..
In zijn arbeid is hij verdwenen ; of hij zou hem ontsieren.
Hij heeft hem ook gegund aan zijn evenmensch. Een kunstwerk,.
door een persoon nochtans gecreeerd en voltooid, wordt, door zijn
stijl, algemeen menschelijk. Voor alien bereikbaar en alien toesprekend, brengt het een openbaring, open en mild. In de mate
,
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waarin de kunstenaar het als gesloten houdt, onbegrijpelijk en bevreemdend, onvatbaar en onvruchtbaar; in de mate waarin hij er
een mode-artikel van maakt, met een voorbijgaand succes : in zoover
schendt hij zijn innigsten drang en zijn hoogste vermogen. Van
ruimte en eeuwigheid berooft h'ij zijn productie, van voedsel zijn
medemenschen, van een opstaan in de onvergankelijkheid zichzelf;
hij bezwaart zijn geweten en mist zijn doel.
Anderzijds, wie met getrouwe liefde en kalm gedul-d zijn taak
waarneemt : hoe honderdvoudig beloont hem, uur na uur, de eeuwigsdhoone flikkering van elk detail ! Hoe groeit hij verwonderd op in
een groeiende pracht '. Hoe gelukkig slijpt hij, op het geluk van zijn
evenmensch bedacht, zijn kostbaren schat ! Hoe ontkomt hij, gestadig meer, aan veel beperking en vervlieten : van een bestendige
aanwezigheid staat ook het kleinste nu geteekend
Wat is de stijl voor den kunstenaar ? De spiegel van zijn wezen;
de bevestiging en de veralgemeening vain z'ijn meest persoonlijk, zijn
meest intieme pogen.
Bij hun debuut vinden sommige kunstenaars hun stijl. Ze kunnen
er in verstarren : hun productie verruimt en verdiept zich niet meer;
zij herhalen zich. Geleildelijk of met schokken kunnen zij er in vorderen : hun oeuvre ontwikkelt zich dan als de breed uitgroeiende
boom, zwaar van vruchten.
Er zijn kunstenaars, die hun stijl nooit vinden. Zij beproeven en
tasten. Van veel talent en temperament kan hun werk getuigen;
meer begaafd soms dan de eersten, brengen ze geen gave kunststukken voort, schoon in hun evenwicht.
Niet de veilig geor•ienteerde schrijvers zijn daarom dus de meest
verdienstelijke ; om een betrekkelijke schamelheid zelfs kan hun
richting zoo rustig zijn, en de menschelijke waarde van hun arbeid
staat -dan ver beneden de artistieke. Dit blijft : wie 2ijn stijl gevonden beef t, is diep bevredigd ; wie hem missen moet, mist het
laatste houvast. Daarom komt een stijl-onderzoek in het leven terecht,
en evenals er dolende menschen naast good gehuisveste bestaan beiden eerlijk en oprecht : evenzoo treffen we stijlloos- naast stijlvol schrijvende auteurs aan, bij wie telkens als laatste norm gelden
zal : oprechte offervaardigheid.
Maar het wordt tijd dat we, hoe fragmentarisch ook, Streuvels
stylistiseh benaderen. Ons eerste en be'langrijkste onderzoek geldt
de drie grootere werken van vodr 1910 : Langs de wegen, Minnehandel, De vlaschaard ; een tweede, kort en aanvullend alleen, beweegt zich hoofdzakelijk omheen Kinderzieltje, Prutske, Het levees en

de flood in den ast, Kerstwake.
II
1°) Lungs de wegen, in 1902 verschenen, is het eerste groot opgezette werk van den schrijver. De bundels Lenteleven, Zor# land,
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Zonnetij, Doodendans waren voorafgegaan; het fresco De oogst (3)
vormde bijna een boek op zichzelf, en de eerste drie opstellen van
Zomerland had de auteur reeds constructief willen verbinden. Hij
was er niet in geslaagd; Langs de wogen is het eerste werk van
proportie (4) .
Sedert zeven jaar of meer schreef Streuvels ; sedert zes jaar ging
hij met de Van-Nu-en-Straksers om (5) . Een oerkracht leek in hem
losgekomen ; bij een onverzaadelijken leeshonger had zich een onuitputtelijke aandrift tot schrijven gevoegd. Een nogal wilde, nogal onverzettelijk-eigenzinnige oerkracht, weerbarstig tegenover schoolsche
voorstellingen en voorschriften, met als steun- en uitgangspunt het
individualistisch impressionisme van tijd- en geslachtsgenooten
Zoo had Streuvels vooreerst schetsen voortgebracht : • schetsen die
iij van de werkelijkhei-d afkeek en met zijn romantische ver'beelding
tot de drakerige toe stoffeerde. Literatuur noemde men toen den
terugkeer tot de alledaagsche werkelijkheid, tot de werkelijkheid-omzic'hzelf ; de oude idealiseerende romantiek, tenger en tranerig,
,

verviel voor een macabere somberheid met brutale bravade ; men

zocht naar de zware atmosfeer van drukkende dingen. Bij zulken
tijdgeest debuteerde Streuvels ; zijn leven door blijft hij er mee geteekend : de tegenstelling bijvoorbeeld tusschen <<vertellen>> en «literair
schrijven» geeft hij nooit op (6) .
Het impressionistisch naturalisme is betrekkelijk stijlloos. Toen
Streuvels debuteerde, wierp men dus den ouden stijl overboord en
voelde men de behoefde niet om er een nieuwen to scheppen. Het
was de tijd van de losse beschrijving, niet van het gecomponeerde
verhaal ; van het mooie fragment, niet van het zelfstandige boek.
Het leven-aan-de-oppervlakte beschouwde men als het ware ; voor
het diepere bestaan en 1de eeuwige belangen had men den eerbied
verleerd... Men kan zich de vraag stellen of onze schrijver, op een
ander moment gekomen, niet geheel anders zou zijn uitgegroeid.
Maar hij begon nu eenmaal in de stijiloosheid : alles diende gevonden.
Wie het schoone en karakteristieke van den jongen Streuvels wil
kennen, leze het teere Lente (uit Lenteleven) , (het geweldige De oogst,
het frissche Een speeldag (uit Doodendans) : als duizelend gaat hun
schepper, later zelden nog zoo spontaan, in het leven daar op. En
de sombere romantiek blijf t hier bijna geheel weg : al komt de dood
(3) Uit Zonnetij (1900) . Verscheen +ook afzonderlijk.
(4) In Hoe men schrijver wordt (tweede druk, samen. met Mijn rijwiel, blz.
167-169) legt Streuvels zelf nadruk op het koesteren en bewerken van Langs
de wegen : < een werk waar ik het meest van houd >>. Zie F. De Pillectjn, Stijn
Streuvels en zijn werk (Lannoo, Tielt, s. a.) , blz. 59-62. Zie ook de heel suggestieve
uitlating van Str. in : Andres De Ridder, Onze schrijvers I (Baarn, 1909), blz. 49.
(5) De bekende brief van Van de Woestijne aan Streuvels (zie De Pillecijn,
o. e., 'blz, 28-29) dateert van 24 Mel 1896. Zie daarover, naast Hoe men schrijver
wordt, Na vijf en twintig jaar ( Herinneringen uit het verleden, Amsterdam,
•.a., Nz. 273-280) .
(6) Lang weidt hij er over uit in Volkslectuur ( Herinneringen uit het veraeden, blz. 97-132) . Zie vooral blz. 125-127. We konden ook verwijzen naar zijn
voordracoht in 1937, bij zijn plechtige aanstelling tot Doctor he. van de Leuvensche Universiteit. -- Hedendaagsche romanciers, een Walschap vooral,
zouden de zaken precies omkeeren.
,

,
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nog spoken, de meest bekoorlijke sfeer staat er buiten. In zijn beste
momenten maakt de nog aarzelende auteur zich van den romantischen prikkeling reeds los.
In Langs de wegen geschiedt het veel beslister. Naar eigen getuigenis wilde Streuvels << een kerel verbeelden met heel zijn omgeving en de lucht die erover hangt >>. En hij vatte zijn verhaal zoo
samen : << Dat leven wilde ik verhalen van den vent die niets ontmoet
tenzij gewone dingen, waarrond niets gebeurt ; die door het toeval
van een brief zijn standplaats verlaat waar hij gerust leefde en
wrocht en er nu op uit gaat, waar het toeval hem roept, te wankelen
begint -omdat hij zich onvast voelt en zonder steun of hulp, missend
de omgeving die hem tot nu toe had rechtgehouden. Die voortsukkelt
terwijl hij voor de wereld is en blijft : de gewone man in zijn gewone
omgeving... tot hij afgebeuld, en tenden geleefd, er eindelijk aan
denkt, blindelings de oude standplaats weer op te zoeken, die hij
nooit had mogen verlaten >> (7) .
her blijven we even stil.
Zulk verloop overtuigt ons niet >>, zouden we graag opmerken.
Waarom kan Jan Vindeveughel met Vina Vandewiele niet gelukkig
z jn ? Waarom moet alles hun verkeerd loopen ? Ook al begint
iemand alts paardenknecht, vindt hij daarom, zelfs in zijn eigen
oogen, nooit iets beters ?
Ik zie het zoo >>, zou Streuvels antwoorden. Maar het complex
van zijn visie moeten we dan -ontwarren. Hij ziet vooreerst hoe het
leven de levens beheerscht en meesleurt ; de groote, de universeele
kringloop ontreddert de menschen (8) . Bij boerenknechten en arbeiders blijft hij dan ook stil : bij dompelaars, evennnin tegen het ongeluk
bestand als tegen de hebzucht van rijke hoeren. Deze moet hij
overigens wel trots en schraperig teekenen : hoe hielden ze anders,
op een onbedreigd erf en bezit, het hoofd recht ? De mannen bij
Streuvels, nogal onbezorgd, onvast en onwetend, vergeten de narigheid in een herberg ; de vrouwen, van den nakenden ondergang veel
meer bewust, vermo en hem niet te weren ; de kinderen, talrijk en
wild, kennen geen waar gezinsleven, en, worden ze ouder, zooveel
vrijer mishandelen ze hun sukkelenden vader... << Ik zie het zoo... >>.
In verscheidene andere werken van Streuvels komt de wereld zoo
voor : een meedo-ogenlooze onverbiddelijke gang ; een onweerstaanbaar
geweld, zonder hoogen hemel noch veiligen toevlucht ; een vreugdeloos en in zijn dofheid bijna pijnloos bestaan ; gelaten menschen, die,
soms brassend, meestal zwijgend en automatisch, voortschrijden naar
hun ondergang.
De wereld, zooals Streuvels ze ziet, is die van een kosmisch
fatalisme ; alle karakters en beslissingen worden er door beheerscht.
Geen God licht er doorheen ; in zijn diepste ziel vindt niemand zichzelf:
als rampzalige slaven komen en gaan de menschen. Tegelijk machtig
(7) Hoe men schrijver wordt, blz. 167-169. Aangehaald volgens De Pillecijn,
o. c., blz. 59-60.
(8) Verwey bepaakle zulk inzien : << ,het gevoel van de overmacht die het
leven heeft over de levenden > (aangehaald uit De Pillecijn, biz. 159).
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en primair komt zulke visie ons voor, tegelijk ruim en beperkt
machtig omdat ze alles beheerscht, doch primair omdat ze alleen
het uitzicht waarneemt der dingen ; _ ruim omdat ze de stoffelijke
wereld omvat, doch beperkt omdat ze de diepten ignoreert van God
en ziel.
Hoe kwam Streuvels tot zulk inzicht ? Door de economische - en
maatschappelijke toestanden in Vlaanderen stellig (9) ; stellig ook
door het absolute en geweldige karakter van zijn streekgenooten,
dat zoo geheel zijn eigen karakter is (10) ! Andere •oorzaken zal men
hier wellicht bijvoegen ; is de voornaamste het impressionistisch
naturalisme van zijn aanvang niet en de daarmee verbonden ' invloeden ?... Maar voor het eerst heeft de vorderende auteur een wereldvisie opgebouwd : niet geheel totaliseerend nog en definitief, evenmin geheel vergankelijk. Al is deze verworvenheid geen rustpunt;
daaraan ontkomt hij niet meer.
Het geheele werk bestaat uit een doorloopenden tekst, zonder
hoofdstukken of eenige andere verdeeling. Het gaat zonder rust noeh
duur : vanaf het ontwalken van den jongen knecht in den paardenstal,
tot aan het onderbrengen in de schuur van den ouden landlooper.
Als uit een stuk gebeeldhouwd staat daar het monument. Geeft de
massale vaart van dat machtige proza het onafwendbare noodlot niet
weer, en loopt zijn breede vloed niet onstelpbaar door, zoolang de
fe:itelijke kringloop niet is voltrokken ? Met zulke en andere redenen
kan men den vorm wel rechtvaardigen. Imponeerend in alle geval,
duidt 'hij toch een wars-zijn aan van elke schoolsche indeeling, tegelijk
een onhandig missen van critisch zelfbezit.
Het werk is nog vormloos ; het ontbeert muzikaliteit, relief en
structuur. Nergens luistert het oor naar nieuwe, naar aanzwellende,
of afnemende tonen ; liederen en bewegingen ruischen tegen elkander
niet op. Nergens vindt het oog een rustpunt : de gedeelten beantwoorden niet aan elkander. Het belangrijke staat ook niet nabij, het
minder belangrijke verder weg : alles verschijnt ons op een vlak.
Kijken we nauwer toe : we vinden ook geen proportie. Nogal traag
schiet het verhaal aan gang ; bijna halverwege in het boek zijn Jan
en Vina eindelijk getrouwd; ineens draaft de verteller dan door,
en we struikelen over de jaren. Streuvels mist nog den selectieven
blik, het verdeelende en ordenende inzicht, de muzikale structuur, de
architectonische vaardigheid. Hij is en blijft de benijdenswaardiggeInspireerde, die, machtig en onvermoeibaar, met een gebaar den
kringloop voltooit van een menschenleven.
We kunnen besluiten. Met Langs de wegen vond Streuvels het

c

(9) Te veel legt De Pi,llecijn den nadruk op het proletarisehe motief bij
Streuvels :i. Veel van zijn werk kan proletarisch genoemd worden, in zoover
het -dompelaars teekent in tijden van pauperisme en maatschappelijk onrecht.
Maar proietarische oppsta•digheid is er niet aanwezig, en meewarigheid met
het lot der armen is veel grooter in het werk b. v. van Edw. Vermeulen, of In
Donderkoppen van F. Van Haverbeke.
K Hoe zwaar hebben die sombere jaren van Avelgem op Streuvels' eerste
(10)
werk gewogen » (De Pillecijn, blz. 41).
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compositaire procede, dat paste bij zijn aanleg en ontwikkeling : een
breeden kringloop. Dien van een jaar, Bien van een menschenleven,
then van een groote kentering : telkens geplaatst in een alles omvattende visie van wereld en menschen ! Met vaste hand hanteerde
hij nu het proza : zwierig en breed, altijd vol en zelden overladen,
nooit stuntelig of gebrekkig bij de veelvuldig geobserveerde waarheid. Maar hij was nog niet de bedreven rhythmeerder met beweging
en tegenbeweging; de vaardige architect met vlakken en lijnen, vaart
en rust. Langs de wegen is een eerste groot bereiken, een nieuw
uitgangspunt.
2°) Twee jaar later, in 1904, verscheen Minnehandel; maar wat
was er intusschen gebeurd ? Welk wezen, wandelend door het veld,
had Streuvels van geluk gesproken ? Nog liggen de meeste schetsen
van Dagen (1903) (11) weggedoken in somberbeid ; doch yele van
Dorpsgeheimen (1904) glanzen van licht. Evenzoo de meeste van
Openlucht (1905) , en Stille avonden (1906) <<is een boek van gelub
(12) . Werkte een blijde verwachting hier door ? De jonge schrijver,
net den vijfjaarlijkschen prijs voor letterkunde bekroond, had zijn
weg nu gevonden ! De grond to Ingooigem was ook reeds gekocht;
weldra zou hij in het nieuwgebouwde «Lijsternest>> een jonge vrouw
binnenleiden. Zijn beslbten tijd voelde hij voorbij. Een zonnige toekomst ging open ; haar teer-wekkende straling koestert de bijna dartele tafereelen uit Minnehandel (13) .

Minnehandel had eerst als neventitel : <<het abele verloop der vrije
jongenschap met al de landelijke leute van 't lustige jonge Leven» ;
later formuleerde Streuvels zelf den inhoud van zijn boek : « Het
leven der dorpsjeugd met al de kronkelpaden der wederzijdsche
genegenheden en 't zotte spel der lief de, die op 't einde door de
Souders tot een stand in 't werkelijk leven wordt omgezet >> (14) .
Niet een, maar tientallen van paren staan hier in het licht. Beter
tientallen van jongens en tientallen van meisjes; wier bijzondere
voorkeur en genegenheid, met de samenkomsten in Winter en Zomer,
wisselt of blijft. Liefde is een spel; haar jonge leute hoort bij het
volksfeest ; zoodra de eerste zware toon doorklinkt, nemen de ouders
de leiding over. Een <<zaak>> wordt het dan ; een handel, waarbij de
sninne als asschepoester mag treuren ; een sjacheren, waarbij de
trots aan de eerlijkheid een duwtje geeft, aan de voorzichtigheid zelfs
en het voorbereiden van een ernstige toekomst.
(11) Verscheidene van de jaar na jaar gebundelde schetsen waren reeds,
jaren voor het boek, in tijdschriften verschenen.
(12) De Pillecijn, blz. 81.
(13) In Een lustige begraving (Stille avonden) vertelt Str. hoe het observeeren van twee jonge menschen hem tot een nieuw boek bracht. Werd het
boek Minnehandel P Andres De Ridder meent van ja (Stijn Streuvels, Antwerpen, 1907, blz. 45) ; maar Streuvels' tekst is niet klaar, en wanneer werd hIj
geschreven ?
(14) Hoe inen schrijver wordt, blz. 170. Zie ook A. De Ridder, Onze schrijvers
I, blz. 47-48.
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Minnehandel is een boek met breede bewegingen, luchtig en,.
jeugdig. De meisjes zijn geen Horienekes meer, nog geen trouwlustige
deernen evenwel, en het schuchter-innige Anneke Demeyere, en het.
schalksche Elsje Pauwels, brengen in de harmonie frissche tonen van.
kinderlijke onbevangenheid. Nergens is Minnehandel zwoel, nergens
tragi'sch : ieder jongere kan in het onvermijdelijke berusten. Minnehandel zou arkadisch zijn, spookte het oude noodlot niet meer ! Maar
de sympathieks'te onder de jongens, Max Vanneste, moet trouwen
met een andere , dan zijn beminde ; zijn toekomst staat als een bijna
hopeloos zwoegen voorspeld. Minnehandel brengt ons lichtende tafereelen op donkeren achtergrond, zonnestralen door wolkenspleten.
De nog jonge Streuvels, op minnehandel zelf belust, vond de dartelheid wel, de algeheele opstanding nog niet uit de zwarte gedachten..
,

Minnehandel is gecomponeerd. Het bestaat uit zes hoofdstukken,.
van 35 tot 65 bladzijden elk; deze vatten het gebeuren in het
kader van een Winterfeest, een Zomerfeest, een bruiloft : het.
beweegt zich in den jaarkring. En dank zj de breed uitgewerkte
tafereelen, wordt het geheele verhaal een grootsche symphonie : van.
hoofdstuk tot hoofdstuk klinkt de melodie anders op; telkens draagt
ons de onweersttaanbare deining -der akkoorden.
Minnehandel staat halverwege tusschen Langs de wegen en De
vlaschaard het doet echter meer dan het eene voortzetten en het
andere voorbereiden. De cycli'sche compositie van Langs de wegen
vinden we er in weer : volmaakter, daar de jaarkring . handig is
aangewend, en de groote fresco's tegenover elkander staan geplaatst. De menschen zijn ons diehterbij gekomen : boeren en
boerengezinnen nu, voor wie het leven zonniger is en de beweging
vrijer; eenigermate gaan ze reeds hun eigen gang. De volksgebruiken
en liederen,, vroeger eenvoudig decoratief, beinvloeden de compositie
zelf. Tegenover Langs cle wegen gezien, vertoont dit werk ordening,
lucht en licht, blijdschap en vrijheid; de auteur, milder en mededeelzamer, beweegt zich te midden van zijn gestalten.
Reeds is het naotief van De vlaschaard aanwezig : een boerenzoon,
die den veil van zijn wader niet gedwee involgt. Alaar naast de
sobere eenheid en strenge structuur van De Vlaschaard komt
.Minnehandel verscheildener voor, en vallen zijn tafereelen nog uiteen.
Vooral : het bereikt den dieperen mensch nog niet. Het spel van
de liefde is wel een inkerving in het oude fatalisme ; het ware bewastzijn van vrijheid, van zonde en tragiek, is nog niet geboren.
;

3°) Alles was gereed voor De vlaschaard, het hooge bereiken.
Het leven zelf ; want Streuvels had een huis en een vrouw. De
vlaschaard, in 1907 te verschijnen, zou de eerste lijster zijn, die,
geheel daar gekweekt en gro ot gebracht, uit het gelukkige nest zou
vliegen. De kunstenaar ; want de cyclische compositie was gevonden,,
en de symphonische verdeeling daarin ! In Het uitzicht der Bingen
(1906) bracht hij ooverigens drie meesterlijk afgewerkte tafereelen
,
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samen : drie detailstudien en een drievoudige aanloop bij het groote
werk dat groeide (15) . De schrijver was gereed : de breede beweging van zijn dynamisc'h proza kon hij even ver laten reiken als zijn
ruim,ste conceptie. Ook de mensch : in boeren en boerenzonen
stelde hij nu belang, bezitters van den grond Bien zij bewerken,
levenslustig, fier en nogal zelf standig... ; in een wereld, waar men
zich onverbiddelijk maakte om het onverbiddelijke noodlot te vergeten.
Alles was gereed : Streuvels schreef zijn meesterwerk.
;Men kan Minnehandel een voorbereiding op De vlaschaard noemen ;
niaar in Minnehandel (we schreven het reeds) ontkiemt een grooter
verscheidenheid. Daarbij is zijn verdeeling nog onvast, en vooral
er gebeurt niets. Het zwakkere punt bij Streuvels : iets doer gebeuren ! van de schets een vertelling maken ! Vroeger greep de romanticus naar het ongeluk, naar den dood vooral ; nu doet hij het weer.
Ziehier dan het groote verschil tusschen Minnehandel en De
vlaschaard : in De vlaschaard gebeurt iets, een doodsiag.
Niet nicer op de oude wijze : ongemotiveerd, en in een wags van
pessimisme ! Nu hoort hij, een vrije daad nochtans, bij den gang van
zaken. I-let conflict tusschen Vermeulen en zijn noon moest uitbreken,
en toc"h is de oude boer de schuidige. Nu blijft de dood niet weer
zonder gevolgen : hij breng u den gr 00ten omt ekeer teeweeg; gelijk
de seizoenen elkander opvolgen boven het vlasveld, zo© moeten de
geslachten plaats maken voor elkander. De groote vondst in De
vlaschaard is het beslissend inwerken van het sch idbewustzijn : nu
bereikt Streuvels de werkeli jke tragiek ; nu teekent hij menschen.
Is het fatalisme geheel overwonnen ? Was het oude motto van een
der eerste sche tsen hier herhaald, zou de toepassing dan vrij zijn
van elke overdrijving : << 11 y a des malheurs qui arriv ent dd'un pas
Si lent et ni sur, qu'ils paraissent faire partie de la vie journaliere '>
(16) ? Zijn zoowel Vermeulen als Louis, Barbele als Schellebelle,
niet vooreerst ide n'ieegesleurde slachtoffers van den alles ontredderenden gang, in te geringe mate nog zelfbewust en vrij ?
Herhaaldeiijk schreef men (en hier ligt wel het antwoord) : in
De vlaschaard is de hoofdper son de akker. Van hem zijn de gestalten gelijk de tafereelen afhankeli jk ; aan het geheele werk verleent hij
de zoo natuurlijke, de zoo complete, de zoo sobere eenheid. Flij is
de groote aanwezige, dien men met eerbied noemt en behandelt;
die zijn liturgie meebrengt van zaaien, wieden en slijten (bijna de
verdeeling van het 'bock !) ; die zelfs den doodslag laat begrijpen, en
Vermeulen is eerder een dwalende dan een schuldige. Deze aanwezi` heid omgeeft den geheelen inzet, het proza van elke bladzijde
,

(15) «'t Uitzicht der dingen vorm , de de inzet, de verkenning, de proeve, de
platte-grond, waar een jaar later, De vlaschaard zou in groeien en gestalte
krij.gen >> (Hoe men schrijver wordt, blz. 176) . In de tweede schets Veeprijskamp
treden de boeren van De vlaschaard reeds op.
(16) Het motto van Een ongeluk, uit Lenteleven. Een ongeluk was het eerste
-stuk, dat Str. schreef voor Van Na en Straks. Het is wel teekenend dat hij,
met zulk een somber tafereel, in de bende trod -der vooruitstrevende jonge
literatoren.
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bijna, met een plechtigheid en een wijding, bijna nergens zoo te vinden.
En toch... het is maar een vlasveld. Toch komt Streuvels' kunst,
hoe rnachtig hier ook, nog niet hooger dan : de boer en zijn
grond (17) . Hij overwint het naturalisme, zonder . het geheel te
ontstijgen. Hij bedwingt de ruime natuur en ontwringt haar iets van
heur geweldige symboliek; toch blijft hij gevangen in haar greep.
De ' vlaschaard beeldt het meest grootsche moment nit van den
reuzenstrijd : Streuvels overwint het realistisch geziene leven, zonder
zich er van te ontmaken. Ook als overwinnaar blijft hij tot het
'gevecht verplicht.
,

Vatten we de resultaten samnen van ons eerste onderzoek.
Het is een grootsche opgang geweest : van voor 1895 tot 1907;
van leeslustige Bakker te Avelgem tot grondbezitter en schrijver te
Ingoolgem ; van menschenschuwe tot menschenminaar ; van de impressionistisch-naturalistische schets tot den zwierig gecomponeerden,
breed en zeker zich bewegenden Vlaschaard; van het daglooner-milieu
tot de hoeven der boeren; van het vreugelooze fatallisme tot het
verwonderd mijmerenover geluk; van de natuur tot den mensch,
van haar beschrijving tot haar symboliek.
Deze ongeevenaarde verovering is het resultaat van een tweevoudige beweging : van een aandachtig waargenomen werkelijkheid en
een getrouw plastisch styleeren ; daarnaast van een methodische versobering. In het teeken der versobering staan vooral Langs de wegen
(tegenover de oudere schetsen) en De vlaschaard (tegenover Minnehandel) ; in het teeken der natuur-getrouwe uitbeelding staat eenvoudig alles.
Na De vlaschaard viel de opgang stil. Het volgende groote werk,
toen reeds opgevat, werd een f alen ; andere plannen kwamen niet
tot rijpheid of weken in een verre toekomust terug (18) . Toch was
het onovertrefbare hoogtepunt nog niet bereikt ; toch zag Streuvels,
op het Lijsternest, nog eerder de wijde ruirnte dan hij diepte vond
in ziehzelf (19) . Waarom bewandelde hij niet, met vasten tred,, de
onvergelijkelijke hoogvlakte, die hij leek te hebben gevonden ? In een
'tweede onderzoek willen we die vraag even belichten.
III
Dit tweede onderzoek, naar zijn wezen het belangrijkste, maken
we heel kort : uitgebreid zou het een boek vergen. In hoever heeft
de persoonlijke stijl, door jaren inspanning verworven, Streuvels
(17) Zelfs A. Vermeylen wees op het beperkte van Streuvels' kunst in De

vlaschaard (Van Gezelle tot heden, Amsterdam, 1938, blz. 109-110) . Op blz. 110111 teekent hij Streuvels' opgang, vanaf de eerste novellen en doorheen de
eerste groote werken ; ongeveer gelijk wij hem hier voorstellen.
(18) In 1906-1908 dacht Streuvels aan Dorpsdoening, De stille vallei, De
teleurgang van den waterhoek, Thijl Uylenspiegel (zie A. De Ridder, Stijn
.Streuvels, blz. 9 ; Onze schrijvers I, blz. 50) . Dorpsdoening werd later Dorps.lucht (1914-1915) ; De teleurgang... verscheen in 1927. En De stifle vallei ? En

Uylenspzegel ?
(19) Cfr. Hoe men schrijver wordt, (blz. 183-185.
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tenslotte bevredigd ? Anders gezegd : in hoever paste deze atijl bij
zijn diepste wezen ?
De werkelijkheid zelf stelt deze vraag. Want na De vlaschaard
valt Streuvels' werk tot een bijna onthutsende verscheidenheid uiteen.
Hoe ver Loch liggen van elkander : Dorpslucht, Prutske, Werkmen-

schen, Het kerstekind, Genoveva van Brabant, De teleurgang van
den waterhoek, Alma, Levensbloesem, Sagen uit het hooge Noorden...!
De oude thema's en milieu's vinden we weer; nieuwe daartusschen
ze vereenigen zich niet tot een harmonischen opgang. Van een
ongebroken werkkracht en een ongeschonden artistiek kunnen getuigt
elke arbeid; neemt men ze samen : men vermoedde bijna een ontreddering.
De oorlog van 1914-1918 heeft daar schuld aan, zal men zeggen (20). Hij vernietigde het geslacht, dat onmiddellijk op dat van
Streuvels voigde ; dat van Streuvels scheidde hij af van de naoorlogsche jongeren. Die kloof werd nooit gedempt. Te midden van hun
yolk stonden die ouderen-van-dagen als hoog gewaardeerde onbekenden : mooie monumenten ; ze hooren bij het stadsbeeld, men vernoemt
ze zonder ze op te merken. Wederkeerig voelde de kunstenaar
zich niet meer gedragen door de begrijpende volksgunst : het werkte
diep door (21) .
Een andere beschouwing past hierbij : die van het vorderende
leven. Bij ieder kunstenaar is het jeugdwerk van den lateren
arbeid scherp onderscheiden. Nu was Streuvels, toen De vlaschaard
verscheen, wel zes en dertig jaar oud; -die schepping bekroonde
ec'hter de nu pas slinkende stuwing van zijn overkrachtigge jeugd,
en noznaal stond de thans geheel volgroeide voor een geheel
nieuwe taak.
Een andere bedenking nog : is het onderlinge verschil tusschen
Streuvels' latere werken wel zoo groot ? Heeft hij wel ooit antlers
geschreven dan hij het eens leerde ? Ook al vertelde hij later sprookjes : den lichten sprookjestoon vatte hij zelden. Het flitsende en
grillige, de sprongen in de ruimte stonden hem niet ; aan waarneming
en plastiek gewoon, bewoog hij zich loom : een zwevende vogel, traag
roeiend door de lucht. En de wonderbare vertelsels die hij uit te
vinden zocht : zelden brachten ze ons in een andere wereld over,
want deze wereld hield hem gevangen. Hij leerde vertellen ; het
beschrijven leerde hij nooit af... Wat daarnaast de compositie betreft
geen an-der procede paste hij ooit toe dan den kringloop : een
grootsche beweging namelijk of een grootsch geheel ; een totaal
menschenleven of een veelomvattend gebeuren, een machtiger wending dan het dagelijksche kleine wrienmelen. Zoowel De teleurgang
van den waterhoek als Alma en Levensbloesem (22) zijn zoo opgevat;
(20) Zle daarover : De Pillecijn, blz. 112-125. Zie ook het korte voorbericht bij
Genoveva van Brabant.
(21) Iets soortgelijks noteerden we bij Verschaeve (<< Jezus >> van Verschaeve,
,treven VIII, blz. 20) .
(22) Men kon een parallel trekken tusschen Langs de wegen en Levensbloesem. Gelijk Jan Vindeveughel eens naar zijn eerste milieu terugkeerde,
goo ook Lieveke Glabeke.
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Prutske zelfs : nn be!kijke slechts vluchtig de titels der hoofdstukken (23) ... Anders dan hij aan zijn stiel gewoon werd, beoefende
Streuvels hem nooit !
Het voorwerp van ons tweede onderzoek is dus wel delikaat.
Streuvels heeft zich een eigen still verworven en beoefende nooit
een anderen : akkoord ! Maar als iemand een universitaire vorming
doorgemaakt heeft en zich gevestigd : die scholing en verworvenheid
legt hij wel nooit meer af,, al is zijn levensstaat bij het meest eigene
van zijn persoon daarom niet aangepast. Niet de vorming openbaart
den mensch, tenzij toevallig en gedeeltelijk ; alleen de algeheele levenservaring. En wie het algeheele oeuvre van Streuvels overschouwt
hem rijst wel de vraag.
Een drievoudiige studie, dunkt ons, bracht ons den echten, den.
geheelen Streuvels veel meer nabij : Streuvels en de do.od; Streuvels
en het kind. ; Streuvels en Kerstmis. Over elk van deze onderwerpen
ware een verhandeling to schrijven ; convergeerend zouden de drie
ons den romanticus leeren zien. Naar zijn innigste wezen is Streuvels
romantisch : hij hunkert naar een andere, een verder liggende werkelijkheid dan de zinnelijk-waarneeynbare, die hem, ook als kunstenaar,
bijna pijnlijk gevangen houdt.
1'°) Door den DOOD wordt deze man als gebiologeerd. Hoeveel
van zijn verhalen en schetsen eindigen op een sterven, en vormt
de onontkoombare dood, de dood als een dief in den nacht, de kern.
misschien van al het sombere en f atalistische ? Het Horatiaansche
<<omnes e edem cogimur» paste wel als leuze : na een troosteloos
bestaan gaan veel menschen ongetroost den dood in, tenzij de dood
op Kerstnacht zou aankloppen..., maar daarover aanstonds.
Voor den beschrijvenden impressionist bleef de dood de geheimzinnige sfinks,t wiens raadsel hem verschrikte en toch aantrok.
Zoozeer verschrikte het hem dat hij, in De vlaschaard, den dood
niet vender treden liet dan op den drempel van Vermeulen's hoeve
(24) . Toch krijgt het geheimzinnige daar zijn beteekenis ; voor het
eerst keert het daar de gemoederen... Voor het laatst komt, in Het
leven en de dood in den ast, de heksensabbat vrij. Als een fantastische verschrikking laat de auteur -den dood over slapende menschen
daar los : een doodsreutel in den ast, waar drie zwoegers even willen
rusten, doet bij alien de grauwe vogels opvlerken van hun eigen
donker leven, en vooraan staat de verklaring van alles : << Ego
autem sum vermis et non homo : opprobrium hominum, et ab jectio
plebis >> (Ps. XKI, 7) . Voor het laatst... ; want Kerstwake, precies
hetzelfde motief, stelt den dood als de verrassende bevrijding voor
van twee oude 7nenschen, die, op Kerstnacht„ hun kinderen verwach,

(23) Streuvels' laatste werk De maanden (Zonnewende, Kortrijk, s.a., 197 +blz.,
Fr. 32) teekent een kringloop-zonder-meer. Zooveel waarnemimg en menschenkennis heeft zich, keer op keer, in dat jaarlijksche verloop sam.engepakt, dat
we in dit eenvoudig werk het resul taat zien van een leven.sgroei. Hoe
leeren we er den ouder wordenden Str. ook kennen : zijn bewonderen en
nzisprijzen, ztjn mildheid en scherts, zijn begrijpen en weigerig staan '.
(24) Zie daarover Heriizneringenn uit het verleden, biz. 113.
,
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ten en dieven moeten ontvangen. In de eeuwigheid worden ze nu
geboren (25).
2 ) Niets lijkt Streuvels, zijn leven door, zoo gelukkig te hebben
gemaakt als het KIND. De nieest bevallige van zijn oude schetsen Lente, 's Zondags, Een speeldag stellen kinderen voor, en tien j'aar
na Lente kan de schrijver met moeite slechts afscheid nemen van
zijn Horieneke (26). Horieneke en de bengels van Een speeldag : ook
zij ondergaan den meedoogenloozen dwang naar beneden of de
akelige idreilging van het ongeluk ; toch kennen zij, in hun kind-zijn,
een kort ge1ut, en dat kort geluk vult Streuvels' gemoed. Kinderen,
zoolang ze niets anders zijn, kennen geen fatalisme ; ze leven
in een andere, een gelukkiger wereld, - en naargelang Streuvels
zich, met de jaren, meer naar de biijdschap toekeert, schenkt zijn
verbeelding aan meer kinderen het leven, die hij dan volgt in hun
stoeiende uitbundigheid.
Hoe sprekend komt ons Kinderzieltje dan voor ! Het verhaalt van
Alientje, een natuurlijk kind, dat vóór de jaren van een brutalen
ithsdadiger haar waren toestand vernemen moet. Doch haar kinderiijk gemoed, even ontredderd, is niet ontwapend : van de moeder die
haar aannam maakt ze, door haar hulpbehoevendheid zeif, een moeder
die haar beinint. Haar kinderzieltje heeft zichzelf gered ; jaren mag
ze nog onbezorgd zijn... Alientje's heimwee naar moederliefde : hoe
valt het samen met Streuvels' heimwee naar kindergeluk
Dank zij het jarenlange opgaan in de kinderwereld (27), vermocht
de auteur, kort na den wereldoorlog, het allerzonnigste van zijn
boeken te schrijven : zijn Prutske. Meer dan één vader, bij ons,
bserveerende en beschreef zijn kind; noch Claes noch Coolen slaagden
gelijk Streuvels, die, in de wereld van Prutske, de lang vermoede
wereld van zijn geluk nu inleven mocht. Als vanzelf vloeide het
boek uit zijn pen, zou men meenen ; volkomen spontaan openbaart
het kind er zichzelf. Niet vooreerst de kinderpsychologie, veeleer de
ontvankelijkheid voor den kinderl'ijken hemel, maakt het allerheerIijkst. Een kind en een engel, een kind en het Kerstekind : bij den
kinderlijk gebleven kunstenaar staan ze zoo ver van elkander niet.
3°) In de wereld van het kind leidt het KERSTFEEST vooral de
groote menschen binnen. Streuvels' bundel Werkmenschen, met De
werkman vooraan en achteraan Het leven en de dood in den ast,
zou allerzwaarst misschien doorwegen ; stond, in het midden, Kerstmis
in niemandsiand niet. Verheist, een afgebeulde werkman gelijk veel
andere, hoort, op Kerstnacht in de kerk, een kinderstem die een
kerstlied zingi; : het brengt hem in verrukking. Zoo verrast en
verrukt het Kerstfeest alle menschen, de dompelaars het meest. Hier
glanst de eeuwige zaligheid door, - en nu begrijpen we hoe de
weedom van leven en sterven, in het gemoed van den kunstenaar,
0

(25) Naar den offerdood van Alma moeten we nog verwijzen. Heel het leven
van deze begenadigde voltoolt zich in dat sterven.
(26) Zie Horieneke (StUle avonclen).
(27) We verwijzen ook naar Het glorier&ke licht ; vooral naar Morgenstond
(een morgen in de kinderkamer).
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op Kerstnacht alleen kon overwonnen worden, bij een Kerstwake (28)...
Kerstmis is de oopen deur, waarlangs het licht van Streuvels' geloof
zijn kunst en levensinzicht overspoelt. Verder en verder is, in de
laatste jaren, de deur opengegaan, de lichtkring uitgedijgd. Niettegenstaande dood en noodlot, is 'het leven, voor wie Kerstmis vieren.
kan, vol van hoop en verblijden, en als een werk den geheelen
Streuvels symboliseeren kon : misschien wezen we dan Het kerste-kind aan. Daar geschiedt het wonder, Streuvels' innigste droom.
Vat' staan we ver van het oude naturalisme, van het drukkende
noodlot, van de halve overwinning zelfs in De vlaschaard De echte
Streuvels zoekt de ruimte niet vooreerst af; hij peilt de afgronden.
van rampen en dood, lde hemelen van onschuld en herleven.
Niet heelemaal heeft hij zijn stijl gevonden. Niet preciess grijpt
zijn styleeren op zijn aanvoelen in : daarom, komt hij sours als een
zoekende voor; daaroan hapert ide mnagistrale vaart van zijn koninklijk.
proza in onzekere vluchten... Hoe kwam hij niet verder ? De essentieele beperking van het impressionistisch naturalisme werkte, hoe
overwonnen ook, toch Ana; to nioeilijk roeide hij het a-religieuze, het
a-moreele en individualistische uit van zijn eerste optreden. Te
moeilijk ook bereikte zijn kunst, na den oorlog vooral, haar noodzakelijke estemming... Misschien heeft hij daar zelf schuld aan, in zoover
hij, nogal eenzaat en weerbarstifg, zijn eigen wegen ging; stellig wij
ook, die hem eerder van ver bewonderden dan van dichtbij inleefden
tot een resoneerenden klankbodem maakten we ons niet van zijn
ver dragende stem... Hier breken we onze beschouwingen af; doch.
een volledige en methodische studie over Stijn Streuvels en zvn stfjl
zou nog veel openbaren.
!

(28) Men leze den heerlijken bundel van Streuvels' Kerstvertellingen (Wiek.
lop, I3rugge, 1939, 149 blz.) . Hij bevat, naast Kerstmis in niemandstand en.
Kerstwake, de verhalen Grootmoederken '(uit Openlucht), Kerstve telsel em
Drie koningen van de kust (beide eerst afzondderlijk verschenen) .
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Godsdienst, Moraal
F.DE RAEDEMAEKER S. J., Apologetiek van de katholieke Kerk.

Leerboeken der dogmatica en der apologetica. Negentiende traktaat. -

Standaard Boekhandel, Antwerpen, XII

+ 352

blz, Fr. 35.

De katholieke Kerk, in haar historische verschijning, zoowel als in haar
innerlijke wezen mag zich de laatste jaren in een opmerkelijke belangstelling
verheugen, Men verwondert er zich dan ook zelf over, als men bij de lezing
van dit werk tot het besluit komt dat het in onze Nederlandsche godsdiensttge
literatuur een leemte aanvult. WeI bezitten we in vertaling uitstekend uitheemsch werk ; weI kunnen we, voor de dogmatische aspectcn van de leer
over de Kerk, op de verhandelingenbcgen van AI. Janssens, E. P. Maea en Kan.
Philips; en zelfs op apologetisch terrein hebben we enkele bruikbare handboeken. Een oorspronkelijke Nederlandsche apologetiek echter, niet als schoolboek bedoeld, maar geschreven voor den ontwikkelden leek, en tevens wetenschappelijk zoo verantwoord dat ze kon opgenomen worden in de reeks ( Leerboeken der dogrnatica en apologetica », dat is een nieuwe rijkdom in onze godsdienstige literaire productieen een verheugende aanwinst. We begrijpen dan
ook de vreugde, waarmee P. AI. .Janssens dit werk - het laatste, aarnen met
zijn werk over het geloof, dat voor zijn dood in de door hem gestichte reeks
verscheen - inleidde en het een vruchtbare reis wenschte naarden geest E:D
het hart van het den ken de Vla.anderen.
In de opzet van zijn werk heeft de schrijver zich streng gehouden aan wat
hij terecht het traditioneele schema del" apologetica noemt, sooals het door
het Vaticaansche concilie werd voorgesteld. Zijn werk vervalt dan ook in twee
groote deelen : in het eerste wordt bewezen dat Christus een kerk gesticht
heeft ; in het tweede wordt aan de hand van een summiere kerkgeschiedenis
aangetoond hoe de kerk die wij nu kennen, door alle eeuwen heen, trouw
gebleven is aan den oorspronkelijken VIiI van haar Stichter. (blz. If)).
Zeer geluklcig wordt de vraag naar de stichting der Kerk in ee n reeks coneentrische stellingen onderverdeeId, waarbij het probleem steeds nauwkeuriger
afgebakend en van meer nabij belicht wordt. Zoo wordt ons achtereenvolgens
bewezen dat Ohristus een blijvende godsdienstige gemeenschap heart willen
sttchten als een zich tbare verschijning; dat hij in deze gemeenschap een
hlerarchlsche ordening heeft voorzien; dat h e t aldus gewilde gezag van
monarchischen aard was, en dat het toevertrouwd werd aan Pe tr us om ov e rgedragen te worden op zijn opvoIgers. Dit geeft den schrtjver ge legenheid om.
afzonderlijk de voornaamste systemen van a.ridersdenkenden te weerleggen,
alnaar ze tegen een of ander van deze beweringen gekant staan, Het brengt
helderheid in de uiteenzetting, en, ondanks scherpe afbakening en schematische overzfchtelijkheld, die de studie van bet detail bevorderen, W'ordt toch
nergens contact verloren met het geheel. Want, zooals hij er de nadruk op
legt, krijgt elk del' afzonderlijke bewijzen slechts zijn volle waarde in de
context van het geheel. Zooals ook de schriftuurteksten, die als bewijs aangehaald worden - en hierop oak legt S. nadruk als op een grondprincipe van zijn
exegese - slechts in hun oorapronkelijke, volleclige beteekenis kunnen gevat
worden als men ze niet uit hun verband rukt am hun gewelddadlg een of andere
beteekenis op te dringen, maar ze begrijpt in h et geheel van evangelle of brieven, en ze van daar uit interpreteert. Het betoog blijft steeds rustig, het is
duidelijk, op den man af, zonder omwegen of aarzeling, en door die beheerschte
soberheid werkt het sterk overtuigend. WeI kanmen hier en daar eea detail
aantreffen, waar niet iedereen het onmiddellijk mee eens zal zijn : zoo ,b.v.
vinden wij de verklaring del" eschatologische rede weinig bevredigend,en lijkt
ons de vage uitdrukking van Irenaeus : « propter potentiorem prlnctpalitatem »
in de vertaling geforceerd (blz 94). Maar in zijn geheel hebben we hier een
veiltge gids voor onze in tellectueelen, om in den wirwar van ilystemen en
haastige affirmaties den veiligen weg van de waarheid en de ge~().de teltstv,erklaring te blijven volgen.
iBleef dit eerste deel beperkt tot een oo1'spronkelijke ver\verkingY'3.ll traditioneele gegevens, het tweede openbaart sterkel" een per.soonlijkevisie op
de taak der apologetica, en is ongetwijfeld het merkwaardigste doot 'nul dit
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boek. De geschiedenis der werk wordt hier niet herleid tot de enkele episode
die rechtstreeks voor de apologetics van belang zijn, omdat ze nu eenmaal en.
onveranderlijk het doelwit zijn van den vijandelijken aanval ; maar positief
wordt
de d verheffende, veredelende invloed van de Kerk gedee opvoedene,
monstreerd, door de kerkgeschiedenis duidelijk -af te teekenen op den achtergrond van -de cultureele, sociale en kortweg menschelijke geschiedenis van
West-Europa. Daarbij krijgt ook de uitgebreide informatie 'en ruime belezenheid van den schrijver overvloedig gelegenheid zich te laten gelden. Naast
de korte en toch zoo genuanceerde beoordeelingen van traditioneele vragen
als de inkwisitie en de krui,stochten, lijken ons vooral de onbevangen bladzijden
over de renaissance en de mooie synthese over kerk en cultuur in de M. E.
merkwaardig geslaagd. Men zou kunnen verwachten dat dit samenvatten van
heeele perioden en ingewikkelde vraagstukken op de ruimte van enkele blad-.
zijden tot overhaaste conclusies en onrechtvaardige schematisatie moet leiden.
Slechts hoogst zelden geven deze bladzijden ons eenigszins dien indruk ; missch:ien kan een tabel als die van blz. 247-248 ons minder bekoren, en zal een
of under de uiteenzetting van het modernisme lets te weinig genuanceerd vinden. Dat S. er echter in geslaagd is ons bijna voortdurend in zijn samenvattingen iets van het zinderende levee te bewaren dat deze tijden moet doorstroomd hebben, en daardoor ook iets te laten aanvoelen van de breedmenschelijke bekommernissen !der Kerk, moet dit werk wel als zij:n hoogste
verdienste aangerekend worden.
Een meer uitgebreid overzicht wordt tenslotte gewijd -aan de hedendaagsche
Kerk in haar uiterlijke verschijning en haar verhouding tot dingen en menschen van dezen tijd. Vanzelfsprekend valt hier de nadruk op de paradoxale
geestelijke opbloei der Kerk in dezen tijd van universeel verval -en op de
on.wrikbare zekerheid waarmede zij de waarheid handhaaft en verdedigt te
midden van de stuurloo&heid en de algemeene verwarring in gedachten en
levenshouding. Wat niet uitsluit dat de Kerk het meest volledige en liefdevoile begrip toont voor de nooden en de behoeften van de moderne ziel. Wellicht kon men wenschen dat dit laatste punt, kort aangeduid in de conclusie
van dit derde deel, bij een gebeurlijke heruitgave jets meer benadrukt werd,
om de thans steeds weerkeerende beschuldigingen van starheid, onbegrip en
seniel conservatisme met een meer uitgebreide bewijsvoering te beantwoorden.
Bij deze heruitgave zouden dan ook de enkele sporen van te groote haast bij
de vormgeving, de slordigheden in bibliographi.sche aanduidingen (wij kregen
den indruk dat schrijver hierbij to veel op zijn geheugen afging, waardoor in
titels en data vrij veel onnauwkeurigheden inslopen) en de al te vele zetfouten
kunnen verbeterd worden. Ware het ook niet wenschelijk dat de thans algemeen, gebruikte en zoo goed als officieel geworden Canisius-uitgave zou aangewend worden voor de citaten uit het N. T. ?
Dit zijn echter slechts kleine vlekken op een zeer verdienstelijk werk dat
op een oogenblik verschijnt, waarop wij :er juist zulk een dringende behoefte
aan hebben, en dat we •daarom in handen wenschen van al onze gestudeerden, katholieken zoowel als andersdenkenden. <c Niet-katholieken, zooals Al.
Janssens het in zijn inleiding zegt, zullen. de Kerk leeren zien zo-oal.s zij was
en is, en de kinderkamervertellingen over het « Papi.sme > vergeten. En de
katholieken zullen haar inniger aanhangen, dieeper beseffen dat zij ten alien
ti jde geweest is en nog is : het scheepje dat ons veilig draagt, de schaapstal
die ons beschutting geeft; de zuil, waar we vast .tegen aanleunen, van de
waarheid D.
L. Monden

Otto KUSS, Was ist C istentunz ? -- Friedrich Pustet, Regensburg,
1939, 90 biz., gekart. RM. 1,70, geb. RM. 2,50.
In korte trekken geeft Schr., bekend om zijn «'Theologie van het Nieuw
Testament », een beeld van het christendom, zooals het uit de Evangelien
en de geschriften der Apostelen te voorschijn komt. Zou het christendom,
zegt hij, werkelijk dat zijn wat zijn bestrb-ders ervan maken, dan moest ieder
rechtgeaard mennsch ervoor walgen ; maar omgekeerd ook : konden alle menschen het Christendom zien, zooals heft zich voor het geloof voordoet, dan
moesten alien zich gewonnen geven. Van een boek, met die overtuiging geschreven, kan niet ' anders dan een weldoende bekoring uitgaan.
E. D.

Hermann SAUER, Amt der Christenheit heute -- L. Ungelenk, Dresden, 1940, 194 blz., RM. 4.20.
Het werk dat de heer Sauer publiceert in het << Homiletisch-kathechetisches
Archiv van Erich Stange, zou men een protestantsche c verkondigingstheologte i, kunnen noemen. Zijn ondertitel luidt : << Thesen zur Neubegrundung der
-christlichen Glauben:slehre >>. Het is bedoeld als poging om de theologie bij de
behoeften der hedendaagsche zielzorg aan te passen. Een heel persoonlijke
denkwijze en eon vurige overtuiging kenmerken het boek.
Ed. Dhanis
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L. VAN DE WALLE, Wie is Jesus-Christus ? -- K. Beyaert, Brugge,
1939, 238 blz., Fr. 17.
De studenten onzer hoogere klassen moeten de figuur van Jesus-Ghris^tus
bestudeeren ; maar hoe ? Op deze lastige vraag geeft schrijver, godsdienst1 eeraar aan het Brugsche Atheneum, een antwoord, wat ik zou noemen een
<< stenographische opname >> van zijn cursus : dit boekje is niet geschreven —
vandaar het zorgelooze van den vorm — het is << gesproken >> ; gemoedelijk,
springlevend, volkomen pretentieloos. Het is gegroeid uit jarenlange studie,
gebed en praktijk. Het beste en het mooiste wat in vele geleerde of vrome
Christus-boeken verspreid lag wordt hier, voor den eersten keer in dezen vorm,
voor onze rijpere schooljeugd, en voor vele anderen, verwerkt.
L. Arts

.Dr. Phil. WEINDEL, Das Verhaltnis von Glauben and Wissen in der
Theologie Franz Anton Staudennlaiers (Abhandlungen aus Ethik and
Moral. Bd. 14) . -- Mosella-Verlag, Diisseldorf, 1940, 187 biz.
Dit boek is een dissertatie die aangeboden werd aan de katholieke Faculteit
van de Universiteit te Munchen. Zij heeft als onderwerp de betrekkingen tusschen geloof en wetenschap in de theologie van Staudenmaier. Deze was met
Mohler, Drey en Kuhn, een van de voornaamste meesters der katholieke school
van Tubingen in de eerste helft van de XIXde eeuw. Tussehen de rationalistische en traditionalistische stroomingen van zijn tijd, heeft Staudenmaier ztjn
weg gezocht. Zijn leer werd soms gekendschetst als t theologische fideisme * ;
eenerzods neemt hij een deel over van de traditionalistische thesen van Bonald,
anderzijds heeft hij het begrip van bovennatuurlijke geopenbaarde geheimnissen,
althans in het begin, niet duidelijk kunnen maken. Meer dan de voornoemde
theologen van Tubingen heeft hij de philosophie van Hegel bestudeerd, die hij
tnterpreteerde in den zin van de linkervleugel der Hegelianen. Hij ontleende
&an Hegel de dialektische methode ; maar hij spandb al zijn krachten in
om het christelijke theisme over het Hegelsche pantheisme te doen zegevieren.
Hierin b:-,..:tn-ale 'hij nieuwe weren, even kwam, zooals Dr. Weindel het aantoont,
tot resultaten, die nu nog actueel blijven.
Ed. Dhanis

Dr. B. STEINER, Die Biologie der Gegenwart and der Schbpferglaube. -Ve" n -r i\ l satia, Kolmar, 1938, 89 blz., RM. 2.
Een gebundelde eerie populaire voordrachten over de huidibe stand van de
Biology, . ei1over het godsdienstige Geloof in een Schepper, Schrijver is wel
seer goed op de hoogte van de moderne Biologie, maar trekt m.i. op een niet
altijd zeer aangename toon te velde tegen de axiomen van het aftandsche
, monisme en materialisme zooals dat twintig, dertig jaar geleden in het strijdperk trad achter het schild der evolutionistische Biologie. Echte Wetenschap
die aan het bestaan van een schepping gelooft, en schijnwetenschap die deze
in -den naam van de wetenschap verwerpt, worden wel wat al te simplistisch en
t^.iet altijd juist tegenover elkander geplaatst ; ook worden metaphysische
begrippen zonder voldoende onderscheid met wetenschappelijke voorstellingen
vermengd.
Prof. Dr. A. Raignier

1'. Dr. M. HALLFELL, Miss. Afr., Wende zu Christus. II. Band. In der
Gotteskindschaft. — Paulinus-Druckerei, Trier, 288 blz., geb. RM. 2,70.
Men zou dit boek als een uitgewerkt commentaar kunnen beschouwen van
het woord van Paulus << Alles vereenigen in Christus >, in Christus, die voorbeeldoorzaak der schepping uit den schoot van den Vader is, en finaaloorzaak
van haren terugkeer naar den Vader. Zooals de Vader bij het scheppen geen
andere wet kan hebben, dan zijn werk <<Christusvormig>> te denken, zoo kregen de menschen als levensopdracht zichzelf en de heele schepping meer en
meer gelijkvormig te maken met Christus, in wien alles een is. Zoo heeft
Schr. ruimschoots zijn doel bereikt : een wereldbeschouwing te geven, doordrongen van Christi-geest. Misschien wordt hier en daar de uitstorting van
die breede inspiratie door het zeer gedetailleerde plan gehinderd. In het
eerste deel vooral wordt door een te diepe studie van de genadeleer en van
sommige wjsgeerige thomistische begrippen de aandacht van het geheel
afgeleid; zoodat dit werk slechts voor gevorm-de lezers geschikt is; te meer
omdat de zuiver scholastische taal en het uitsluitend aanhalen van Thomas
de lezing vrij zwaar maken. Maar als stof voor degelijke predicatie, en wel
heel speciaal voor onzen tijd, zal het uitstekende diensten bewijzen. Overi.gens de vijf schema's voor preeken, waarop het boek sluit, vatten het geheele
werk uit dat standpunt samen.
A. Taymans
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Rornano GUARDINI, Jesus-Christus. Zweiter Tell : Das tJhristusbild tier,
Johanneischen Schriften. - Werkbund Verlag, Wllrzburg, 1940,,,
97b1z.
Al wie het Evangelie van Johannes en de Apocalype wil leeren kennen, zai
1it schitterende en cliepe essay van Guardini niet voorbij gaan.
In een eerste hoofdstuk hebben wij eene reconstructie van Johannes' persoonlijkheid die effenaf verrassend is ; daarna wordt het geestelijk tijdsgewricht uitgebeeld waarin Johannes schreef, met een suminairen en toh
diepen uitbouw van het Gnosticisme. Dan eerst, door het prisma van den geest.
van Johannes en van zijn tijd, treedt Jesus' persoonlijkheid in het licht, eers.t
in het :Evangeli•e en de Brieven, daarna in de Apocalypse, en vooral Jesus' persoonlijkheid als eeuwige figuur, namelijk Jesus als Waarheid, Licht en Leven,
zijn verbondenheid met den Vader en den H. Geest, zijn verlossende daad
zijn concrete menschelijke verschijning gaat ietwat zoek onder den overvloed.
van philosophische en theologische beschouwingen. Mag de reconstructie ook
al eens gewaagd lijken - weinige gegevens blijven zoo algemeen dat men
meerdere mogelijkheden kan opbouwen - toch is zij altijd verantwoord en
klaar gelntegreerd in het totaalbeeld. Ook staat zijn uitleg van Johannes' wereldbeschouwing misschien teveel in het licht van de Grieksche philosophie en,
te weiriig in de geestelijke traditie van het Oude Testament, by. waar hij,
handelt over Jesus als de Waarheid, schijnt hij de diepgaande << Untersuchungen zum Johannes-Evangelium >> van R. Bultam over << emed , waarheid, voorbijgegaan te zijn.
Toch zijn deze schaduwpunten slechts minieme zonnevlekken ; want het
boek werkt verlichtend en levenwekkend ale een zon.
L Vandekerckbove

J. GRIMAL, Voor Jezus' beeld en gelljkenis. 2 dIn. - Goede Pers, Aver
bode, 1940, 360 en 396 blz., Fr. 45.
Het was een uitstekende daad het meclitatieboek van den Maristenpater
Grimal : Avec Jesus, formant en nous son pretre in het Nederlandsch over
te brengen. Maar wie is de vertaler? Hij haalt eer van zijn werk.
De Eerw. Schrijver, langen tijd gelast met de geestelijke vorming zijner
confraters in hun voorbereiding tot het priesterschap, had vooral voor hen
geschrerven. Daarna werden zijn overwegiagen zoo gewijzigd, dat ne best
dienen kunnen voor andere kloosterlingen, voor seminaristen en nelfs voor
gevormde priesters. Dezen zullen er groot voordeel in vinden, de hcerlijkheden
van hun priesterschap in dit bock opnieuw te bernediteeren. Opmerkenswaardig
zijn de meditaties over de onderscheidene Wijdingen, op het einide van het
Tweede Boekdeel.
Hebben wij hier mu het ideale Meditatieboek voor aspiranten tot het
Priesterschap, met reden door zoo veel Bestuurders der Seniinariën verlangd?
We durven niet ja zeggen, omdat die oefeningen al gaan ze over het heele
leven van Christus, beschouwd van het standpunt van zijn Priesterschap en
van de vorming der clerici tot echt priesterlijke deugden, toch niet versehekien
genoeg zijn, en te weinig aangepast aan het feesteigen en heelemaal niet
aan het Proprium Sanctoruin van het liturgisch jaar. De uitbreiding is ook.
te lang, zoodat men goed zou doen in de dagelijksche overveging telken
maar één punt te nemen. Anders wordt de << meditatie >> slechts een bemedk
teerde lectuur. Op zich zelf zijn echter die beschouwingen voortreffelijk,
gegrond op schriftuur en dogma, soms wat diepzinnig en ingewikkeld, in
den geest van de Berulle en Olier, zoodat verstand, wil en hart elk hun
deel krijgen. Hier en daar stooten wij op iets. . . verwonderlijks, by. dat de
priester bij de consecratie zou moeten zeggen : Hoc facite in meam conunemorationem (blz. 118) , en (blz. 123) dat de voetwassohing volgde op de instelling
der heilige Eucharistie
<< Averbode >> heeft voor keurigen en correcten druk, dun papier en handig
formaat gezorgd.
J. Saismans
-

Dr. Georg FEUERER, Begnadetes Leben. - Pustet, Regensburg, s.a.,.
298 blz.
N1et beter dan met een korte samenvatting kunnen we de constructieve
kracht, den veelvuldigen rijkdom, de bijzondere beteekenis van onderhavig
boek laten aanvoelen.
Concentrisch opgevat, bestaat het uit drie deelen, die, van uit een verschillend standpunt, hetzelfde thema behandelen. Het eerste << Vom Christsein
(blz. 9-80) ontwikkelt het grondbeginsel : dat de diepere zin van het leven
en de oplossing van zijn tegenstellingen in Christus ligt en in de genade. Allen
worden we toch in de bovennatuurlijke bestemming geplaatst ; daaruit volgt
dat de natuur slechts in het kader van de bovennatuur kan gezien wbrden,
terwiji de bovennatuur zich ook in de natuur kenbaar maakt. Christen-zijn, in
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do volkomen beteekenis van dat woord, beteekent dan : door de genade persoonlijk naar de eeuwige zaligheid staan gericht ; met -den dood zal eens de
voltooiing aanvan , gen in de glorie.
Den paraenetisch gedeelte volgt op deze meer theoretische beschouwing;
Vom Christwerden >> (biz. 81-216) schetst de gestalte en de levenshouding van
den christenmensch. Zijn voorkomen vooreerst : rustig en evenwichtig, wijs en
zeker, volgzaam en bereid ; den deemoed daarna, waarmede hii aan de sacramenten het leven put, — en -daartegenover het heerlijk verdiepte leven der
zinnen, waarmede C;hristus aanhoudend gevoncten wo dc en gediend.
Als onuitputtelijk werkt de auteur de velerhande toepassingen uit van zijn
voorstelling ; vorm na vorm, legt het derde deel << Vom Tun and Lassen des
Christen s (biz. 29-25) de synthese vast to schen den al; eheelen afstand van
zichzelf en de algeheele werkzaamheid, die beide den christenmensch dienen.
te kenmerken. Deze is hierl?ened.en een oelgrirm. ; zijn onrle.rworperi activiteit
doet hem worden in God. Weldoen, bidden, offeren, hooren bij zijn l.evensgang ; nederig en berouwvol treedt hij Cilristus na in het licht, doorheen een
wereld die, in noodlot en zonden, toch altijd boven zich uitwijst, naar Hem.
Zoo stelt dit boek ons het diepe wezen voor, het onvergeteiijk voorkomen, den
wonderbaren weg van den christenmensch die leeft in de l enade. Het vergt
een zekere theologische bedrevenheid ; doch wie het rus tig inleven nail voelt
zich onschatbaar verrijkt, op bepaalde punter_ werkeiijl; verrLie uwd. Want zulk
theologisch schouwen gait naar de myctieke conteinplatie toe, en de oorspronkelijkheid er van wordt door niemand minder i? :>> Dr '°.". Laros klachtig
beklemtoond : << Feuerer ist trotz Guardini and Adam der on inellste Denker
der gegenwartigen Theologengeneration and seine theologische Bedeutung wird
erst in einer spateren Zeit au gels en ;> .
Em. Ja.ri.ssen

PETER LIPPERT, Aufstiege zurn E ige . — Herder, ' e! . rg, i. Br.,
940, '259 biz.
Dit bock bevat een reeks deg° vroeger in de a S tim.mlen der Zeit vereohenen
artikels. Op anderhalf jaar tijd bel`eft bet twee uitgaven.
Lippert is een diep religieuze p`r2loon1 jkheid. Hij beschouwt mensehen en
taken uit een hem cigen standpunt : « Wat denk , t God van al ons doen en
laten? >> Kommervol en soms ook peen en weer tobbend zoekt jn geest naar
het rechte antwoord. Onder zijne goede oogen vol eeuwigheidsberusting en
waarheid ontplooien zich ziele- en maatschappelijke problemen. Daar Lippert
een kunstenaarstemperament vereenigt met een diep psychologiech aanvoelen,
krijgen alle beschouwingen over onze problemen en instellingen (Religieuze
kunst — Dogma en leven — De tragielk der ,heiligen, — Helden der liefde -Naoorlogsche Ellende — e. a.) een dubbcie waarde. Ze doen one immer weldadig aan en stemmen ons tot ernstig nadenken, uit: indelijk ook tot optimisme.
Van Lippert's schriften gaat telkens een heelende i taliteit uit, die opwieken
doet naar het eeuwige. Daarom heeft men zijne boek altijd graag bij de hand.
W. Talloen

Wijsbegeerte
Josef SANT LER S. J., Der Platonismus in der Erkenntnislehre des
Heiligen Thomas von Aquin. — Felizian Rauch, Innsbruck-Leipzig,
1939, 272 blz., RM. 12.
Het woord Platonisme heeft een opwekkenden kiank. Men denkt daarbij aan
den eros-bewogen geest die, zich bevrijdend doorheen den troebelen schijn
van het concrete, doordringt tot in de onbewogen sfeer van de ideeen. Meestal
toch is men slechts ingesteld op de ziel, het pathos van Platoons philosophie,
niet op den organischen uitbouw van het systeem, de physische constitutie
van het lichaam waarin deze begeesterende ziel gevangen is.
Hiervoor interesseert zich S. en wel bijzonder van uit het standpunt der
kennistheorie. Zijn preciese bedoeling is na te gaan of Thomas het ultrarealisme
van Platoon en ook van Aristoteles al dan niet overwonnen heeft (blz. 207)..
Het eerste deel van zijn boek is gewijd aan Thomas' leer van den intellectus
agens. Hij komt tot het besluit dat deze verstandsfunctie naast den
intellectus possibilis is opgesteld one aan de leer van de op zichzelf bestaande
ideeen te ontkomen, zoo nochtans dat daarbij wor•dt vastgehouden aan
twee fundamenteele thesen van het Platonisme : de onkenbaarheid van
de materie en de participatieleer. Beide leerstukken nu, die de christelijke
wijsgeer al kwalijk wist overeen te brengen met de scheppingsleer, bemoeiljjken ten zeerste den logischen uitbouw van zijn kennistheorie. Principieel
echter kon hij ze niet opgeven : ze waren de steunpunten waarop zijn
nieuwe intellectsstructuur opgetrokken was. Het tweede deel onderzoekt de
kennis en Naar -object. Hier blijkt dat Thomas, omwille van zijn gebonden
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en beheerscht zijn door Patoons noesis-leer, geen bevredigende oplossing
yond noch kon vinden voor het probleem der universalia.
Alles samen is de philosophie van Thomas een ingewikkelde bouw op een
daarvoor niet volledig berekenden grondslag, den grondslag namelijk door
Platoon gelegd onder het werk van Aristoteles. Met onverbiddelijke logica
mtelt S. Thomas voor zijn eigen logische consequenties en dringt hem aldus
van zelf terug In de armen van Platoon.
E. Vandenbussche

Dr. B. MEIJER 0. Carm., De eerste levensvraag in bet intelectualisme
van St Thomas van Aquino en het integraal-realisme van Maurice
Blondel. - J. J. Romen & Zonen, Roermond-Maaseik, 1940, 342 biz.,
gen. Fr. 75, geb.. Fr. 90.
De eerste levensvraag >> is een belangrijk en geslaagd werk, waarin de
auteur ' de leer van den H. Thomas met die van Maurice Blondel vergelijkt,
over het wijsgeerig probleem van ons einddoel. Hij behandelt meer bepaald
eenerzijds de oplossing van den H. Thomas, anderzijds die van M. Blondel,
bij het vraagstuk van het opperste streven van de menschelijke natuur :
gaat het a desiderium , naturale tot God -op, als tot een object dat men
onmiddellijk kennen, d.w.z. dat men aanschouwen kan ? De vraag is belangrijk, want God als object van aanschouwing is precies God, zooals het
christendom Hem voorstelt aan onze hoop ; zij is 1delicaat, want het aanschouwen van God is •een gave die buiten de grenzen en eischen ligt van
onze natuurlijke doelmatigheid.
De teksten daaro•er van den H. Thomas brengen den lezer nogaI in
verlegenheid. Gedeeltelijk ontkennen, gedeeltelijk bevestigen zij het verlangen
God te zien ; en nergens wordt de distinctie uitdrukkel jk aangewezen, waardoor men alles cohaerent zou samenbrengen. Zoowel oude als moderne
soholastieken stelden dan ook uiteenloopende verklaringen voor. Bij de
hedendaagsche theologen is de vraag, sedert 1924, weer ineens actueel
geworden ; sedert het verschijnen namelijk, in de Recherches de science
religieuse, der ophefmakende studie van P. Guy de Broglie S.J. : 4 De la
place du surnaturel 1dans la philosophie de saint Thomas >. Van dan of
volgen de nieuwe artikelen en pogingen tot verklaring onafgebroken elkander
op. De poging van Dr. Meijer is bijzonder waardevol : vooreerst omdat hij,
sneer dan men het totnogtoe gedaan had, rekening houdt met de evolutie
in de gedachte van den H. Thomas ; ten tweede omdat hij deze bijzondere
vraag terugplaatst in de algemeene kaders van de thomistische psychologie
en metaphysika. Ziehier nu zijn uitkomst : -op het plan der wilsakten bestaat
per geen natuurlijk verlangen om God te zien ; op het plan echter van de
blijvende geestelijke finaliteit, onder stroom en bezieling van de wisel ende
wilsakten, is men naar dat zien gericht. Doze righting echter is uit haar
zelf noch een werkdadige, noch een vorderende, zoodat het goddelijk aanschouwen van aanschijn tot aanschijn louter genade blijft. Is deze verklaring
de goede ? De redenen waarop ze steunt zijn o.i. wel ernstig, maar niet
dwingend.
Op den eindterm van het menschelijke verlangen heeft M. Blondel bij
voorkeur zijn wijsgeerig denken gericht. Geen wonder dat zijn navorsching,
een halfeeuw lang d orgevoerd, zijn gedachte geleidelijk heeft verdiept, verscherpt en nader bepaald. Terwijl hij, in het begin, bij sommige theologen
meer dan achterdocht opwekte, heeft hij nu, na veel verklaringen, het al te
taaie wantrouwen geweerd. Dr. Meijer heeft zich als taak gesteld de
geleiderjke vorderingen van de Blondeliaansche gedachte -op te sporen; hem
lijkt echter ontgaan te zijn dat M. Blondel voor de thesen van De Brogue
heeft geaarzeld : hoe hij ze namelijk eerst overdreven vond om ze daarna te
aanvaarden. Sporen daarvan had hij kunnen vinden in uittreksels van brieven,
door M. P. Archambault opgenomen in zijn uiteenzetting van de a philosophic
de faction >>.
Zonder weliswaar de Blondeliaansche wij.sbegeerte in haar geheel uiteen
.te zetten, geeft Dr. Meijer ons nochtans het belangrijkste werk dat aan den
wijsgeer van Aix gewijd werd, sinds het versc.hijnen van diens groote trilogie :
r La pensee >> ; << L'action >> (nieuwe uitgave) ; << L'Etre et les titres s. Wij
vinden hier terug die gave van aandachtige penetratie, Welke schrijver zoo
gelukkig had toegepast bij de interpretatie van den H. Thomas. Oprecht
wordt het blijvend verschil erkend tusschen het thomistisch intellectualisme
en het Blondeliaansche << integraal-realisme >>. Toch oordeelt Dr. Meijer dat,
betreffende het verlangen om God te zien, de gedachte van M. Blondel,
zooals ze bepaald en verbeterd werd, die van den -c Doctor communis >> heel
nabij is gekomen.
Ed. Dhanf s
,

,
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Letterkunde
Anton VAN DUINKERKEN, Legende van den tijd. — Brand, Hilversum,
1941, 223 b1z.
Historische bezinning is een kenmerk geworden van onzen tijd. Tesamen
met de evolutionistische idee, die het laatste steeds als 'het volmaaktste ziet.,
heeft ze er toe meegewerkt de waardeering der levensversehijnselen to
relativeeren. Men zoekt de waarden niet meer in zichzelf, maar in de
wisselende vormen die ze aannemen in verhouding met verleden en toekomst.
Omdat dit maar bijkomstig is, gnat men zich richten op die bijkomstige
vorm, die in de toekomst zal overheersohen. Dat is modern zijn. De wijsbegeerte van den lãatsten tijd houdt zich veel bezig met dit probleem,
en waar een bevredigende oplossing gevonden werd, was deze toch nog
niet in staat actief in te grijpen in deze algemeene mentaliteit.
We verwachten dat van Duinkerken's werk dit wel kan doen. Het al,gemeen
probleem vat hij niet direct aan, maar geeft een toepassing van diep
doordachte oplossing op de groote levensgebieden : natuurlijkheid, gezin,
opvoeding, intellectualiteit, waarheid. Het lijkt alles wat disparaat, maar
de eenheid, gegeven in de uitwerking van de legende van den monnik
van Heisterbach, dringt door op al de behandelde terreinen.
Niet in het rneeebben met alle stroomingen van den tijd wordt het
geluk gevonden, maar in de concentratie op eigen wezen, in de beperktheid van intens luisteren, handelen, denken en leven. Daar vindt men het
blijvende en durende wat in de verloopende tijdslagen onstandvasti.g en
chaotisch is. Het tijdsverloop is hierarchisch en de oppervlakkigste lagen
bewegen 'het snelst. Wat in zich het minst beweegt, waarborgt het meest
het menschelijk geluk. Geen toevallige aspecten, of ze uit een verleden
of uit den naasten tij-d zijn, kunnen een veilig zelfbezit en zelfrealisatie
veroorzaken, maar slechts dat wat er aan ten grond slag ligt. In knappe
vergelijkingen en met verrassende reflecties doorboort van Duinkerken den
schijn der meest in het oog loopende lagen en komt dan tot het ware
wezen van het absolute, dat voor de meesten verborgen blijkt. Het ise
een diepgaande diagnose, niet zoo tintelend geschreven als Chesterton h-et
zou gedaan hebben, maar met dezelfde praeoccupatie. Minder pakkend ook
dan zijn eigen voorgaande werken, maar diepgaander. Het is een kostbaar
oorspronkelijk werk, dat ons de huidige cultuur beter doet verstaan en
vooral beter leert gebruiken.
Dr. P. Ellerbeck
,

Pieter VAN DER MEER DE WALCHEREN, Men' then en God. - Het
Spectrum, Utrecht, 1940, 346 blz.
In de grond wordt elk leven een strijd om God. Zoo heeft dan ook
elkeen in den Jakobskamp der groote bekeerlingen dit speciale genoegen : zich
zelf weer te vinden ; hoe hij zelf is geweest en ook nog worden moet. Hieraan
dankte 4 Mijn Dagboek >> van P. v. d. M., met zijn stork lyrisohe bewogen!heid
en oprechtheid, het Europeesche succes dat het to beurt viol.
Wat evenwel niet zoo licht wordt verteld, is het verhaal na de bekeering.
Rustiger immers werd de polsslag in het groeiend bezit van de Waarheid,
rustiger en dieper tevens bij het gro-ote .geheim tusschen de ziel on haar God.
Dit leven in God, minder romantisch gespannen, al stelt het zich immer
strij.dvaardig op tegen wat petieterig en kleinzielig is, heeft v. d. M. one toch
wenschen to verhalen in < Menschen en God >>, waarvan nog pas het eerste
deel verscheen. En wij danken hem voor die << proof op de som >.
In een meer onpersoonlijk gehouden to-on vertelt hij hoe het familiebootje
der van der Moor's, in den ,hachelijken storm van den wereldoorlog, later in
het keerend getij der naoorlogsche jaren tot en met '21, varend nu op een
good compas, recht door zee gaat, vast, en steeds, in blijde a-Is in smartvolle
uren, het Magnificat in top. Niets heeft de genade gekrenkt noch gebroken;
niets die ihartstochtelijke liefde voor het leven, volgens G. Knuvelder de
grond van v. d. M.'s psyche ; niets zijn afkeer van den a bourgeois e ; niets
zijn liefde voor Holland, de muziek en de letteren (zie b.v. bl. 214). Dit alles
werd niet alleen gezuiverd, maar, bij het dagelijksch verkeer met de eeuwige
jeugd en schoonheid van God, verhevigd en verdiept.
Buiten dit centrale punt, zal het boek ook boeien, omdat veel gebeurtenissen
en bekende persoonlijkheden der laatste jaren uit Holland, Vlaanderen en
Frankrijk ons nu worden voorgesteld in het getemperd, gemoedelijk gehouden
licht van cen blij on hoogstaand chri'stelijk leven. Vooral de Jongeren uit
Holland zien wij opkomen ; we zien hun enthoesiaste schermutselingen tegen
do gedegen K degelijkheid >> der gevierde grootmeesters in de krnst.
Ten s-Ibtte blijven wij, Vlamingen, den schrijver van •harte dankbaar, am
zijn warm begrijpen en hoog waardeeren van ens wezen, wars van de bemoe-
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deremde en doctorale meewarigheid, waarop Noord-Nederlanders hun minderjarige broers zoo graag onthalen.
P. Fransen

C. VERSCHAEVE, Goethe en Shakespeare. --- Zeemeeuw, Brugge, 1941,
55 blz., Fr. 12,50.
C. VERSCHAEVE, Reichtum and Weltort der VZamischen Kunst. —
Zeemeeuw, Brugge, 1941, 30 blz., Fr. 15.
C. VERSCHAEVE, Rodenbach's droom. — Zeemeeuw, Brugge, 1941,
30 blz., Fr. 8.
Bij -het lezen van deze opstellen en voordrachten, verbaast ons een s te meer
Verschaeve's veelzijdige belezenheid; maar met schroom en •ontszag zien we
naar dat zware hoofd op, zoo vol van voedende droomen en vizioenen. De
oude thema's van den ziener herkennen we wel (alleen de drie groote kunstgolven en hun kenmerken, in II, komen ons nieuw voor) ; telkens echter
beseffen we hoe weinig ze ons eigen zijn .geworden, hoeveel intiemer ze ons
mmoeten doordringen.
I bevat vooraan (blz. 7-21) een opstel van 1932 : De idee van Goethe's Faust.
De mensch is t een nets, -dat door a wat anders >> alles moet worden v (blz. 18) :
deze hoofdgedachte werkt Goethe uit in .Chet menschelijkste menschheidsgedicht > (b]z. 21), specifiek Duitsch tegelijk om de •dynamische muzikaliteit
van zijn taal, om den verglijdenden groei van zijn visies. -- Daarna hooren
we, in een voordracht van 1939, Shakespeare's eigen tragedie voorgesteld
(biz. 23-48) : onder te gaan namelijk in de levensdrama's en bestemmingen,
zoo onuitputtelijk veelvulldig en ver.sch-eiden door hem uitgedacht, zoo intens
telkens ingeleefd. — De daarbijgevoegde noot Vondel en Shakespeare (blz.
49-51) herhaalt, licht gewij,zigd, wat Verschaeve reeds in 1913 schreef, toen hij
Vondel's drama tegenover het drama over 't algemeen » stelde (Jong Dietschland, Kerstdag 1913, b1z. 69-126; opgenomen in Verzameld werk IV, b1z. 297-362).
I1 bevat een voordracht, gehouden bij de opening van de < Vlamische Kunst
der Gegenwart >>, op 17 Mei 1941, te Berlijn ; spreker wijst op de plaats van
de Vlaamsche kunst in de wereldkunst, daarna op haar rijkdom. Drie kunstgolven ziet hij zich hooger dan de andere verheffen : de Indische met den
toover van haar veelheid ; de Grieksche met de harmonische verwezenlijking
van haar stoutsten droom ; de Noordsche met haar stormend opstreven naar
de voiheid des levens. Heeft nu de Duitsche muziek de laatste tot haar hoogtepunt opgevoerd ; evenzoo deed het, in Vlaanderen en in Holland, de schilderkunst, -- en Van Eyck en Van der Goes, Brueghel, Rembrandt en Rubens
illustreeren, ieder voor zich, Naar onafzienbaren rijkdom... Zooveel peiling,
eruditie en systematiseering vinden we, in een zoo geheel levende voordracht,
zelden bijeen. Zooveel hijzondere theorieen en aspecten dienden, in een
grondige bespreking, hierbij betrokken ; doch, ook al zou men bepaalde zienswijzen niet deelen : niet zonder bewondering en voordeel neemt men kennis,
hetzij van den Duitschen, hetzij van den Nederlandschen tekst. En hoeft op
de artistieke uitgave, de heerlijke illus-tratie wel gewezen ?
III. Deze rede, lop 2 April 1941 te Gent uitgesproken, teekent een verrukkelijk
en verheffend beeld van den droom die stuwt tot de daad ; doch altijd goat
hij daarboven uit, onbereikbaar als de liefde. En. Roden'bach was, dichtend
en strijdend, zulke droomer tot in den dood, de schoonste liefdedaad.
Em. Janssen,

Bert RANKE, Rederijkers in de branding. De Seizoenen, Nr 4. --- De
Nederlandsche Boe handei, Antwerpen, 1941, 58 blz., 11 platen.
Stellig behandelt dit bbekje een interessant (we schreven haast : een actue-el)
onderwerp ; maar de auteur heeft zich onvoldoende met de materie vertrouwd
gemaakt. Noch de herhaaldelijk aanvechtbare inleiding over de Rederijkers
ea hun tooneel (b1z. 5-12) kan ons voldoen ; noch de twee al te eimplistisch
opgevatte hoofdstukken : << de reactie der XVIe eeuw >> (blz. 13-37) ; c de weerslag in het sociale en politieke Leven >> (blz. 38-56). Overzichtelijk wordt de
verhandeling nergens.
Van de geschiedenis der Nederlandsche beroerten lijkt Ranke alleen de
populaire protestantsch-Hollandsche versie to kennen ; de Contrareformatie
in Zuid-Nederland verliest bij hem alle cultureele beteekenis (cfr. den n langen
doodenslaap m op blz. 16) . De politieke en de religieuze belangen vereeni,gt
hij bij de ontevredenen veel te nauw, en beide veel te nauw met het Calvinisme,
dat toch slechts in 1618 de leiding in handen nam (cfr. blz. 17-18). Gemeenplaats, en gedeeltelijk onwaar, zijn voorstellingen als a de vloedgolf van cue
Renaissance (blz. 8), << het Noorden biedt (aan de uitwijkelingen van het
Zuiden) de lang omvochten vrijheid >> (blz. 56) .
Faalt dus de historische achtergrond ; evenzeer faalt de ibijzondere stude
op het werk der Rederijkers. Bijna al 'het hier voorgelegde vindt men reeds
— en precies zoo ' — in de groote protestantsche literatuurgeschiedeniseen ; we
,
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vragen ons of in hoever de auteur de teksten persoonlijk heeft gelezen. Te
meer daar hij in de bibliographie geen enkele uitgave vermeldt; evenmin als
hij den nogal recenten arbeid van Dambre of van Van Dis laat vermoeden.
Wij kunnen het boekje dus niet aanprijzen. Eerder beschouwen wij het,
vanwege den schrijver der Proefvluchten en van De Pillec4jn, als een daad
van jeugdige vermetetheid.
Em. Janssen

Felix HEIJDENDAL, Het Jeven van Hendrik Conscience aan de jeugd
verteld. — Davidsfonds, Leuven, 1941, 125 blz., Fr. 12.
Na GezelIe, Verriest en Rodenbach, komt, bij Felix Heijdenbal, Conscience
aan de beurt. Ook , zijn leven wordt aan de jeugd verteld ; beter : anekdoten
uit zijn leven, onderling nauwelijks verbonden. Al waardeeren we dezen arbeid,
toch bereikt hij de volmaaktheid van het genre nog niet ; want noch in de
ziel van zijn held, noch in die van de jeugd, dringt de auteur met een volkomen
zelfvergeten geheel door, en zoo blijft +zijn werk, naar inhoud en vorm,
eenigszins onbeslist en tweeslachtig.
Em. Janssen

K. GOOSSENS, Het verzonnen geluk. — De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 246 blz.
Arbeidend aan een roman, neemt een; kunstenaar zielsverwantschap waar
tusschen hemzelf en een jonge vrouw ; zijn roman ontstaat doordat 'hij voor
haar een geluk verzint. Zelf gehuwd en vader van twee kinderen, vindt hij,
in de voltooiing zelf van zijn werk, bevrijding uit den dwang der verbeelding
en een vernieuwd huiselijk geluk. Zij echter, inmiddels op haar beurt getrouwd,
vermag het niet het nu verschenen boek voor haar echtgenoot te rechtvaardigen
en ziet haar huwelijksvrede verstoord. Want het verzonnen geluk was een
dwaling : van een werkelijk geluk uitgegaan, keerde -de kunstenaar er tenslotte
toe weer ; de vrouw van haar kant, die het werkelijke nooit had gekend,
slaagde er niet in, den avontuurlijken droom ten dienste te stellen van de
werkelijkheid.
Deze roman heeft veel qualiteiten ; hij is vooral verzorgd en doordacht.
Verzorgd in zijn taal vooreerst, die, heel zelden slordig (K...vrouw en kinderen,
waarvan... >, blz. 11 — << de onbeperkende natuur >>, biz. 91 — i Ik herlas
Lea fragmenten uit rmijn boek voor >>, blz. 218) en met enkele eigenaardigheden
(iemand met t gij >> aanspreken heet tutoyeeren, blz. 138) , toch een uitstekenden indruk maakt. Verzorgd in zijn stijl ook, waarvan de sobere plasticiteit
suggestief lnwerkt. Het verhaal is daarbij doordacht. Gestalten, verwikkelingen, constructie komen ons geheel gerechtvaardigd voor ; met, als voornaamste kenmerk weer, de sobere zekerheid waarmede, dank zij een nooit
aflatende inspanning en toewijding, herhaaldelijk het eenige, het onvervangbare werd bereikt.
Het book heeft 66n groot gebrek : het is, naar inhoud. en vorm, opgeschroefd;
de auteur springt verder dan zijn stok lang is. Trots zooveel bedachtzame
inspanning, blijft het gevalletje beperkt, klein, oppervlakkig; in ruimte of
diepth resoneert het niet ; het betoovert, bekoort noch verlicht. Met gewichtig
te doen, houdt men het hoog; maar dan wordt de anders zoo eenvoud.igvoorname stijl geaffecteerd en hoogdravend en de voorgestelde gedachten
komen als een poespas te voorschijn van onbegrepen (lijkt het ons) moderne
zegs- en denkwijzen. Wie voorbeelden verlangt, verwijzen we o.m. naar
blz. 19 (( In bovennatuurlijke vereeniging hadden we samen de hoogste
zielsverrukking bereikt >>), 26, 57-59, 71, 202, 206, 221 (a Bloemen zijn momentopnamen van de zon, daarom verwelken zij in onze handen die slechts naar
de duisternisaen van -den voortduur grijpen ,>). Daar stappen we nog over
been; doch ziehier (en de gedachte komt herhaaldelijk voor) wat er niet meer
door kan : K Niemand heeft een persoonlijk geweten, zooals niemand eigenlijk
een persoonlijke ziel heeft >> (blz. 210) .
K. Goossens verzinkt in de eigen eruditie en vernuftige sentimentaliteit.
Flitsen van waarheid doorglimmen dat psendo-mysticisme ; doch het geheel
wordt geen gloed. Een -zooveel beter lot verdiende zulk een roman, had zijn
schrijver maar kunnen << boire dans son verre >> ?
Em. Janssen.

Rogier VAN AERDE, KaIn. — Urbi et Orbi, Utrecht, 285 bi.
Een prachtig boek van geheel eigen genre, dat vanaf het allereerste begin
den lezer opneemt in de zeer bijzondere sfeer, die de schrijver weet te
scheppen rond dat geweldig gebeuren : de zondeval van het eerste menschenpaar en zijn onmiddellijke gevolgen in hun nakomelingen. In een krachtige,
medesleepende en zeer expressieve stijl, -die in zijn kortheid, herhalingen,
verklarende en suggereerende volgzinn.en het rhythme van den Bijbel op
onnavolgbare wijze voortzet en ontwikkelt, toont ons de schrijver hoe de
straf voor de zonde zich reeds aanstonds openbaart in Adam's eerstgeborene,
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Kain, vrucht van Bien eersten, verschrikkelijken nacht, buiten het Paradijs,
toen Adam en Eva, geknakt en gebroken -door schuldbesef en wanhoop,
ten slotte elkaar vonden en in de door God gewilde liefde van man en.
vrouw de kracht putten om samen hun onmetelijk leed te dragen. Bij hen
wroeging, berouw, onderwerping wegens hun schuldbewustzijn; bij Kain
reeds vanaf zijn eerste jeugd opstandigheid wegens die vermeende onrechtvaardigheid van Jahve, die het Paradijs . sloot ook voor degenen, die niet
persoonlijk zondigden. Dat is de diepe oorzaak van alle onheil, dat over
Kain komt : van zijn weerbarstigheid, spoedig zijn haat voor Jahve, van
het niet aanvaarden -door - Jahve van zijn offer; van zijn broederm,00rd;
wegtrekken, meedoogenloos zwoegen op zijn akkers; van de stichting van
zijn stad Henokiah, waar Jahve buiten moet blijven, geweerd door het
teeken van Abbadon den duivel ; van zijn optrekken samen met Lamech.
en diens leger ter herovering van het Paradijs ; kortom van de geweldige
hoogmoed — slechts lafgewisseld door kortstondige oogenblikken van angst
en vertwijfeling —, die den krachtmensch Kain zijn heele leven beheerscht.
Dat alles wordt ons beschreven op aangrijpende wijze ; de met enkele woorden in de H. Schrift ges•hetste geschiedenis van Adam en zijn eerste nageslacht worden ons begrijpelijk gemaakt en de schrijver weet die oer-historie
in ztjn ver►beelding zoo te .ontwikkelen, dat men vanzelf zegt : zoo moet
het ongeveer •gegaan zijn. Duistere punten, als : waarom Kain's offer aan
Jahve niet welgevallig was, worden ons aanvaardbaar gemaakt uit al hetgeen voorafging; en de karakters zijn geteekend met een vaste iijn en met.
een kracht van woorden, die ons het drama Kain diep doen medeleven.
Wij staan dan ook in bewondering voor den schrijver, die dit onderwerp
heeft aangedurfd en het op een dergelijke wijze heeft gerealiseerd. Jammer
is — hetgeen ik ook in een andere kritiek vond aangeteekend -- dat Kain
teveel wordt gemaakt tot ,het slachtoffer van den straffenden Jahve : Kain
schijnt a.h.w. ,gepraedetermineerd tot opstandigheid, hoogmoed en afvaI.
God's liefderijke genade, die zeker ook Kain moet hebben getrokken, vinden
we alleen terug in de door Kain gevoelde eisch van Jahve, den Gewelde-naar, tot onderwerping •aan een orde van straf, die Kain onredelijk moet
vinden ; omdat noch Adam, nodh Abel, noch een der anderen hem een.
bevredigende oplossing voorstellen. Kain, met zijn krachtig, maar hoogmoedig
karakter moot a.h.w. ten gronde gaan ; want hij krijgt geen kans om zich
op redelijke wij,ze te onderwerpen. Adam, schuldbewust, geeft slechts de
reden van zijn eigen istraf ; en Abel schijnt alles te aanvaarden wegens zijn.
natuurlijke goedheid en zachtheid ; maar dat geeft noch aan Kain, noch
aan ons voldoening. Daardoor krijgt het boek iets fatalistisch en onbevredigends. Een Katholiek zal dat weten aan te vullen door zijn opvatting
van de erfzonde (verlies van het bovennatuurlijke leven der genade, zuivere
gift van. God) en vooral door zijn geloof aan den beloofden Verlosser -het trof mij, dat daarover met egen woord werd gerept —; maar andersdenkenden staan bier voor het verschrikkelijke felt der erfzonde in al zijn
naaktheid.
Moge deze kritiek den schrijver niet te hard voorkomen. Met onze I atholieke opvatting als ondergrond, kan dit boek ons slechts helpen om peter
te begrijpen wat Adam voor ons deed verloren gaan, hoe zwaar de erfzonde op ons drukt en wat zonder God's Huip en Christus' Verlossing van
ons zou zijn geworden. Moge zijn boek, dat ons op zoo wonderschoone
en ontroerende wijze Kain's' drama voor oogen toovert en ons onszelf leert
kennen in Kain, velen helpen om nader tot God te komen in het besef van
eigen -onmacht en ellende en in overgroote dankbaarheid voor Hem, Die,.
wat menschen deden verloren gaan, Zelf zoo overvloedig heeft weten te
herstellen.
B. van Ogtrop
,

Huib AERTS, Heimwee. Roman van een heraanpassing. — StandaardBoekhandel, 299 bi., Fr. 28.
Gm gezondheidsredenen moet Hugo Franssen, na vijf jaar religieus leven,.
het klooster verlaten. Zijn eerste heraanpassing bij het gewone bestaan
geschiedt in << het stadje aan de rivier >> (blz. 5-141) ; « worstelend door de
branding >> daarna te Brussel, vindt de jonge man eindelijk een vrouw en
het geluk (blz. 143-299) .
Met goede bedoelingen geschreven, bekoort deze roman ons slechts matig..
Vooreerst is hij als volgepropt met altijd nieuwe belevingen : telkens moet
de auteur de personages loslaten die tot een belangrijke rol leken bestemd
telkens moet hij tot toevallige ontmoetingen zijn toevlucht ook nemen. Het
geheele verhaal doet daarbij romantisch en: dweperig aan : na heel wat
avonturen van Hugo betwijfelt men nog of hij zich zou hebben aangepast.
De betrekkelijk zuivere, weinig poeti,sche teal tenslotte, hoe vaardig ook.
gehanteerd, vermag de doorleefde detail-werkelijkheid niet om te scheppen
tot een verdroomd gebeuren.

BOEKBESPREKING 169
Met heel veel waarnemlng en ondervinding gestoffeerd, raakt de roman
nergens een levenskern. Den laatsten zin halen we aan : bet vage en
plechtige romantisme er van illustreert meteen onze critiek : c Laat ons
>> aan de genadebron van het leven de zilveren vreugde putten en wj sullen
>> in eeuwigheid geen dorst hebben >> (blz. 299).
Em. Janssep

H. C. ANDERSEN, Sprookjes, verteffingen on reisverhalen. Verzameld
en ingeleid door Antoon Coolen. Verlucht met houtgraivures van
Thys Mauve. - De Onsterfelljken, deel III, Amsterdam, Van Ditmar's
boekeninport, Antwerpen, 1941, XXX-333 blz., Fr. 85 (per deel bij
inteekening : Fr. 75).
Emily BRONTE, De woeste hoogte. Vertaald en ingeleid door Elisabeth
de Roos. Verlucht met houtgravures van Nico Bulder. - De Onster
felijken, deel IV. Contact, Amsterdam, Van Ditmar's boekenimport,
Antwerpen, 1941, XII-364 blz., Fr. 85 (per dcci b inteekening
Fr. 75).
Edgar ALLAN POE, Fantastische vertellingen. Vertaaid en ingeleid door
S. Vestdijk. Verlucht met houtgravures van eJanne Bieruma Ooting.
- De Onsterfelijken, deel V. Contact, Amsterdam, Van Ditmar'
boekenimport, Antwerpen, 1941, XIX-367 biz., Fr. 85 (per deel bij
inteekening : Fr. 75).
-

Drie boeken uit de reeks Dc Onsterfelijken liggen voor one. Men wli < een
aerie meesterwerken uitgeven << uit de wereldliteratuur , telkene vertaald
en ingeleid door Nederlandsehe auteurs met naam, smaakvol voorgesteld en
kunstvol gelliustreerd. Naar deze drie specimens te oordeelen, komt geen
enkele van de vele reeksen, die thans in telgië en in Holland verschijnen,
het peil van deze uitgave nabij. Minder bestemd voor het gewone publiek,
richt zij zich tot de vakkundigen en de gespecialiseerde liethebbers in de
literatuur ; alleen de literaire en traditioneel-representatieve waarde der wer
ken lijkt haar keuze te bepalen. Zoo vormt zij weldra, in den waren ztn van
het woord, een keur-btbliotheek uit de wereidletterkude.
n
Voor ons liggen drie boeken van auteurs uit de eerste heift, of bijna toch,
der negentiende eeuw. Poe en Brontë waren precies tijdgenooten ; Andersen,
de oudste van de drie, leefde ook het langst. Haast al het hier voorgestelde
is dus zoo goed als een eeuw oud, en het treft ons hoe de roman, evenals de
vertelling, er niet altijd op vooruit is gegaan. Auteurs van for.maat vindt
men thans natuurlijk ook ; maar de geheele verhalende literatuur ltjkt meer
naar de oppervlakte gestegen. De verzongde stileering van Poe en Brontë,
het meedoogenlooze psychologische peilen van de laatste en de nooit falende
realiteithzin van den eerste (ook bij de meest buitensporige fantasie), de
rustige goedmoedige toenadering van den verteller Andersen : het zijn hoedanigheden van een stilleren tijd, in deze jachtige jaren wel wat teloorgegaan.
De verhalende litêratuur was toen rustiger ; dubbel genieten we van de
kaime bezinning, die het kunstwerk als zoodanig zoozeer heeft bevorderd.
I. De inleiding op Andersen, van de hand van Antoon Coolen, verscheen bijna
geheel in Streven (VIII (April 1941) , 219-243) ; zij hepaalt de verdere keuze
uit Andersen's werken. Op de sprookjes valt natuurlijk de nadruk ; maar
noch de romans Dc Improvisator en Het was maar een speciman werden
voorbijgezien, noch de reisboeken en -het andere proza. En vooral wilde de
verzamelaar het veelzijdig menschelijke, het grootsche en diepe naast het
boeiende, recht laten wedervaren. - Van Andersen verscheen, in den laatsten
tijd, vrij veel in het Nederlandsch : de volledige uitgave van Sprookjes en
vertellingen 1b.v., door Dr. W. van Eeden (Dc Haan, Utrecht) ; de Uren met
Andersen van ma Boudier-Bakker (Hollandia drukkerij, Baarn). Het werk
van Coolen, het fraaiste van de drie, biedt on: ook de beste kennismaking
met den grooten Deen, de beste inleiding tot diens gezamenlijke gesehriften.
II. De roman De woeste hoogte (Wuthering Heights) leboeft wel geen
speciale voorstelling; evenmin hoeven we over het probleem van zijn ontstaan
uit te weiden : hoe namelijk een onervaren meisje, geen dertig jaar oud,
tot zulk peilen in staat was van het geheimste leven ? Do woeste hoogte
is een van de meest bekiemmende en overweldigende verhalen die men
lezen kan, tegelijk een van de meest nawerkende. Gestalten, ontwikkeling,
stiji : met ultzondering van een paar romantische scenes, hoe degelijk
en doorproefd 'komt alles voor, en hoe stijgt de romantiek %elf., dank zij
een zelfzekere inttie,
ui
boven naar tijdelijke vergankelijkheid uit tot tijdlooze verworvenheid ! Charlotte Brontd schreef van haar zuster (en haar
karakteristlek past precies op den roman) : ' In Emily's natuur schenen
de uitersten van kracht en eenvoud elkaar te ontmoeten 2. (biz. V).
III. Niemand kon, gelijk de belezen Vestdijk, ons den ArnerIkaanschen
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auteur Poe voorstellen, zijn veelvuldigen en steeds doorloopenden lnvloed
op de meeste Europeesche literaturen. Na een korte schets van Poe's leven
en van zijn Inwerken op Duitsche, Fransehe en Engeleche auteurB, typeert
liij meesterlijk diens productie vorn inhoud en geest De keuze dez
verhalen Is er op berekend, schrijft htj dan, thet. beste en het boeiencite
onder de aandacht van den lezer te brengen ; tegelljk werd gestreetd naaz
eon representatieve bloemlezing, een bloemlezing, die zoo goed rnogeltjk aan
Poe's veelzijdigheid recht liet wedervaren (blz XV) Bijna alle genres ztjn
dan ook vertegenwoordigd het detective verhaal de wetenschappe1jke fan
tasie, de landschapsfantasie, het zeeverhaal, het spookverhaal, het gruwelijke
verhaal hoe dan ook, - en wij weten dat Poe, in elk genre nagevolgd, in
geen enkel werd overtroffen. Zoo kennen we meteen do historlsch4lteraii'e
en de zulver literaire beteekenis van wat ons bier wordt aangeboden.
Onder degenen die de letterkunde grondig willen betudeeren, verdlent de
reeke Dc Oneterfelvken een ruime verspreldintg.
Em. Janesen
I

Geschiedenis
F. STEINBACH-F. PETRI, Zur Grundlegung der europäiseken Einheit
durch die Franken. - S. Hirzel, Leipzig, 1939, 64 blz., RM. 3.
Na den ondergang van het Westromeinsçhe rijk in de 5' eeuw, Is er
stilaan een nieuwe kultüur in West-Europa opgebloeid, dank ztJ de barmonisehe
verbinding van den katholieken godsdienst, de Romeinsche etaatskunde en
do antieke beschaving met de gezonde oerkracht van de lnwijkende Germanen. De vraag echter waarom thet centrum van de kultuur veriegd werd
van de Middellan•dsche Zee naar West-Europa, en meer bepaal4elijk naar de
streek tuschen den Rijn en de Loire, werd tot nog toe niet bevredlgend
beantwoord. F. Lot noemde dit felt een t miracle hietorique ! In de
laatste jaren komt men meer en meer tot de overtulging dat mist In dee
streek een evenwiehtige samens.melting van de drie oude kultuurfactoren
met den nieuwen - het Germanendom - tot stand kon komen, doordat
de Franken zoo talrijk In deze streek inweken en er zoo lang hun eigen
taal en geaardheid bewaarden.
Het boek dat wij hier bespreken bestaat ult twee studies, die in 1938
als artikels versehenen, de eerste van F. Steinbach In de Rheinleche Vierteljahrsblätter, de tweede van F. Petri in Deutsdhes Archly für Landes- und
Volksforschung. Dr. Steinbach toont aan in een overzichtelijke en gemakkelijk te volgen
uiteenzetting Gemeinsane Wesenszüge der deutsehen mid der franrzösisçhen
Volksgeschichte (blz. 1-16) , hoe In den kern van Europa, de streek 'nl.
tusschen den Rijn en de Loire, van de Vroege Mlddeieeuwen tot rond het
midden der 130 eeuw, Germaansche en Romaansche invloeden voortdurend
bevruehtend op elkaar inwerkten en één kultuur shiepen. Zoowel de literatuur- en taal- als de kunst- en rechtsgeschledenls bewiJzen ten overvloede
dat or diepgaande Germaansche invloeden aan hët werk moeten geweest
zijfl. Alleen door een sterke Franklsche kolonisatle In de Vroege Mlddeleeuwen,
wordt dit kultuurphenomeen bevredigend verklaard.
De studie van Dr. Petri, << Urn die Voiksgrundlagen des Frankenreidhes>>
(blz. 17-64), vereischt een degelijke kennis van de vakliteratuur om naar
haar voile waarde te kunnen beoordeeld worden In 1937 verscheen Petri's
ztandaardwerk : Germanisches Voikserbe in Wailonien und Nordfrankreich>>
(cfr omze bondige samenvatting in het Octobernuinmer van c Streven >' 1940).
In het algemeene koor van instemming van de recensenten, was ser een
schrille dissonante. Dr. E. Gamillcheg maakte eon heftige kritiek van
Dr. Petri's synthese in << Germanische Siedlung hi Belgien und Nordfrankreich >> (Berlijn, 1938, 208 blz.). De Berlljnsche romanist gaf een ph1lologiche
ontleding van de zg. Germaansche plaatsnamen en kwam er aldus toe niet
aiieen enkele afzoncleriijke steilingen van Petri aan te vaiLen, maar zelfs
diens gansche synthese voor foutief te verkiaren. Het artikel van Dr. Petri
is een antw000rd op dit heftig geschreven bock. De Keuienscfhe historicuig
onderzoekt en weeriegt de voornaamste argumenten van G., en constateert
daarenboven dat, indien de criteria van G. toegepast worden op de Vlaamsche
piaatsnamen, er van de heim-namen bijv. nauwelijks 5 % tot den tIjd
van de landverhuizingen zouden opkimmen ! HtJ besluit dan ook terecht
dat wel een of ander detailpunt moet herzien worden, niaar dat zjjn
synthese, die steunt op gegevens ontieend aan de meest verseheidene kultuurdomeinen, niet in het minst aan soliedheid heeft ingeboet. Btj bet bestudeereii
van Gamillscheg's uitvoerig werk was bet oils reeds . opgevalien 'hoe zijn
besluiten In tegenspraak zijn met vaststaande conclusles van somrnie huipwetensehappen van de gesohiedenis. .
I
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Voor den leek die zich aan dit actueele probleern, de kolonisatie der
Franken In Wallonië en Noord-Frankrijk, interesseert, geeft dit boek samen
met Van Bileve1d's << Nederland in Frankrijk >>, een tamelijk volledig, afseboon
summier overzicht.
M. Dierickx

VAN BYLEVELD H., Nederland in Frankrijk, De Zuidergrens der Neder
landen. - De Sikkel, Antwerpen, 1941, 166 :blz., 3 kaarten, Fr. 20.
-

In deze objectieve en gedegen studie, waarvan ook een Fran.sche vert1ing
verscheen (Jusqu'oü s'étendent en France les Pays-Bas?), verwerpt de auteur
eerst de stelling dat de grens van een yolk bepaald wordt door de taal, en
tracht te bewijzen dat de afstamming, de stam, het bloed over de nationaliteit
beslissen. Dc Dietschers van Frans ch-Vlaanderen, die sinds enkele generaties
geromaniseerd werden, zijn evenmin Franechen als de Franschsprekende
Gentenaars.
De streek benoorden een lijn Montreuil-Rijsel-Doornik (en niet benoorden
Boonen-St.-Ornaars, zooals G. Kurth verkeerdeiijk meende) is ultsluitend
Nederlanclsch, naar uit tal van raskenmerken, volksche gebruiken, kultuuruitingen, toponyrnie en bodemvondsten blijkt. Bezuiden deze lUn tot aan de
Othie, viak benoorden de Somme, strekt zich het <:Grensland der Nederlanden>>
jilt; d.w.z. een gebied waar de bevolkiag niet meer uitsluitend, maar toch
grootendeels van Dietsehe afkomst is. De eigen aard van de in het Fransch
geschreven letterkunde van deze gewesten, de uitingen van volksdevotie, de
aanleg der hoeven, het stads- en landschapsbeeld, de folklore, bepaalde nijverheden, de echilders dezer streek, de vroegere historische verbondenheid met de
Nederlanden, de plaatsnarnenkunde, de archaeologische vondsten, enz. , enz.,
tot zelfs de sympathie van vele der menschen veer Vlaanderen, dat alles
wijst op een Dietsch grenslancT. Van het Walenland rekent de auteur, om
goede redenen, het deel van Henegouwen bewesten de lijn 's-GravenbrakelBinche-Chimay tot het Dietsche grensland. Oostwaarst ligt het ecate Walenland. Zijn oorpronkelijke bevolking, van Mongoolsche, Laplandsche, Llgurische
afkornst, werd rond 550 vOOr Chr. door de Kelten in de woeste Ardennen
gedreven. Maar do Kelten moesten o -o hun beurt wijken voor de Germanen,
die reeds vOOr Caesars komst, rnaar vooral ten tijde van de volksverhuizingen
het vruchtbare Haspengouw en de keteldalen van Maas en Samber besetten.
De honderdduizenden later ingeweken Vlarningen hebben den Gerrnaanschen
factor voortdurend versterkt. Uit dit. ailes blilkt dat de Walen ?een Franschen
zijn, maar dat zlj van nature noordelijk gericht staan.
Vele wetenechapsmenschen zullen welIicht bet!euren dat op het eincle van
dit degelijke en suggestieve bock een politieke aspiratie om den hock komt
gluren: Van den Dollard tot cJe Sonin>e nic>ge deze wetenechappelijke werkelijkheid spoedig op de kaart van Europa gete>kend worden> (hi. 15). Do
interessante Brorivermelding en de bijna 200 verwijzingen (bi. 117-160) bergen
een schat van ailerlei gegevens nopens dit actiiele probleem, en geven ook
een zicht op den degelljhen oncTe':bo:w van de>e gansehe etu>Ue. Aan de vele
intellectueelen, die een persoonlijken kijk willen krijgen op den Dietschen
inslag in de Fransche departementen benorden de Somme en in Walenland,
kunnen wij cut bock niet gerioeg aanbevelen.
IL Dierickx

J. VAN HOECK S. J., Schets van dc Gesehiedenis der Jezuleten in
Nederland. -- Dekker & Van de Vegt, Nijn iegen, 424 blz., FL 490.
-

Het vierde Eeuwfeest van de officieele bevestiging van Ignatius' Orde door
Pans Paulus III (27 Sept. 1540-1940) was eon passende gelegenheld van dank
aan den Heer der Heeren, wiens wapensehild en naam de Compagnie rnocht
dragen, en van ernstig en piëteitvol zelfonderzoek, over heden cii verleden.
De omstandigheden beletten dat een triomf zou doorkllnken; des te blijer
stemt ons ieder geluid dat tot ons doordrin g t. Pater Van Hoeck, reeds gunstig
bekend door zijn studies over Orde-aangelegenheden, was de man die door
zijn ambt van Archivaris der Nederlandsche Provincie aangewezen scheen,
om ons met alle gewenschte vaardigheid een << Schets van de Geschiedenis
der Jezueten in Nederland >> te geven. Dc titel laat nauwel!jks vermoeden
den ri:Jkdom, de heerlijke vruchten van rnoeizamen documenten- en archiefarbeid, the hier na jarenlange opzoekingen werden opgestapeld. Ongelooflijk
,root is het materiaal dat hier verzameld en verwerkt werd. Zelfs de
<< Literatuurverwijzing > ZOU O fl dwaalspoor brengen, zoo men niet de
overstelpende massa voetnoten, bijiagen en registers doorkeek.
Dit herdenkingsboek is dan ook heelemaal geen << gelegenheidsliteratuur >>.
Sterk versehilt deze schets van de << Afbeeldinghe van d'Eerste Eeuwe der
Sociëteyt Jesu a (Antwerpen 1640). De jubelende toon, aangeheven door de
17e eeuwsche bewonderaars, die hun innige en dankbare piëteit voor de
Orde in humantische en contrareformatorische gees'tdrift nitsongen, is
getemperd door wetenschappelijke nauwgezetheid en nuchtere zakelijkheid.
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Zeker bracht ook de a Distanz >> een veilige sereenheid, zooals de voelbare
stemverheffing in het laatste hoofdstuk over de << Herleefde Societeit wel
aanduidt. Ongaarne toch missen wij den vlotten verhaaltrant, die het werk
van Pater L. de Jonge : De Orde der Jezuleten (Wassenaar 1928), zoo
interessant maakte.
In de zeer knap-gehouden omlijsting van de gebeurtenissen der Orde of
der Belgische Provincie in 't algemeen, geeft de schets eigenlijk voor de
periode -van ± 1580 tot 1850 de Geschiedenis van de a Hollandsche Missie >>,.
die afhankelijk was van de << duyts-Nederlandtsche >> Provincie. Ondanks de
ongunstige omstandigheden (Calvinisten, verhouding met Apostolische Vicarissen, Jansenisten, enz.) was de werkzaamheid en apostolaatsgeest der Paters,
zoo vruchtbaar dat de Missie gold als << Flos provinciae nostrae FlandroBellgicae, imo tantum non altera, si labores sp.ectes et fructum amimarum >>.
Wijl het onbegonnen werk zou zijn den overrijken inhoud van deze onmisbare
materiaal-bron te ontleden, sluiten wij met onze hoop uit te drukken dat de
schrijver, aangemoedigd door het succes van dit werk, zijn arbeid zal voortzetten om alie door hem zelf het best aangevoelde leemten in onze kennis der
geschiedenis aan te vullen.

Wetenschappen
Dr. SCHULT'E, Erfelijkheid en Eugenetiek. He deel : Erfelijkheid bj den
mensch en toepassing der erfelijkheidsleer. -- De Ewen F. Bohn,
Haarlem, 1939.
Het is onmogelijk heel dat lijvig, zeer degelijk boek in een korte ruimte
grondig te bespreken. Het heele tweede boekdeel is, zoowel wat de band als
wat inhoud en voorstelling betreft, eerder zwaar. Zoo veel wordt behandeld,
besproken of aangehaald -- met kennis van zaken ten andere —, zooveel technische termen, waarvan de beteekenis nog niet vastligt, worden gebruikt,
dat het een werkelijk groote inspanning vraagt om het boek grondig en met
vrucht heelemaal door te maken.
Wat de gang van het book betreft, die is klaar en zakelijk.
Na de lichamelijke erfelijkheid 'bij den mensch te hebben ybesproken en
het vraagstuk der overerving van psychische kenmerken te hebben toegelicht,
wordt, op basis van de voorafgaande gegevens, het rassenvraagstuk, zooals
wij het kennen, onderzoeht. De korte historische schets dic voorafgaat zal
de meesten bevallen, evenals de behandeling zelf, die bijzonder tot voorzichtigheid aanzet. Misschien hadden we op dit gebied toch nog meer ruimheid van geest en een minder toegeven aan vooroordeelen mogen wenschen.
— Verder worden dan nog, in het eerste deel van de tweede band, enkele
methodes van erfelijkheid hesproken ; en alas slot wordt, aan de hand van
feitenmateriaal, het vooroordeel der erfelijke misdadigheid weerlegd en verworpen.
BUzonder het tweede deel van de tweede band zal bij minder geschoolde
lezers, - die tegelijk belang stellen in eugenetische vraagstukken, interesse
wekken.
Na een uiteenzetting van de resultaten -- die eerder nog gering zijn —
van de toepassing der erfelijkheidswetten in planten- en dierenrijk, wordt het
onderzoek daarvan voor den mensch ingezet met een geschiedenis der
eugenetica. Verder bespreekt hij o. m. het geneeskundig onderzoek in verband met het huwelijk, dat hij ook tot na het huwelijk wil uitgebreid zien
en -dat hij, wegens de elders ondervonden bezwaren, niet van staatswege wil
zien opleggen. Afzondering van minderwaardigen, hoewel in speciale gevallen
gelukkig beproefd, wil hij, eveneens -om ernstige redenen, weren.
Huwelijksverfbod, abortus provocatus en sterilisatie, vraagstukken die wij.
zoo aktueel weten, worden in de laatste hoofdstukken waardig, wetenschappelijk, en =— wat wij het meest moeten toejuichen — tegelijkertijd van katholiek
standpunt uit, besproken en overwogen.
Alsslot wordt onze taak op het gebied der positieve eugenetica aange geven,
met de aanwijzing dat men bij den mensch, gezien de wis,selwerking van
lichaam en ziel, eveneens met godsdienstige invloeden rekening moet houden.
Zoodat we dit tweede boekdeel aan goed onderlegde lezers warm mogen
aanbevelen.
A. Boone

Dr. J. H. POST, De Wieg der Mensheid. -- A. J. G. Strengholtt, Amsaterdam; Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 319 biz., Afb. 164 en
XXV.
Wie zakelJk en objectief op de :hoogte wil komen van de iuidige stand
van de mensc•elijke afstamming kan ik geen geschikter book eaanbevelen
dan dit van. Dr. Post. Weliswaar worden we nog niet tot bij de- wteg van
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de menschheid zelf gebracht, noch weten we waar deze stond, -- zoover is
do wetenschap nog niet —, maar geleidelijk aan omlijnen zich de trekken
van wie er eenmaal inlagen, scherper en scherper. De wetenschap omtrent
de afstamming van -den mensch is in de laatste tien
vi ftien jaar met
reuzensohreden vooruitgegaan. En evolutionistisch gesproken kan men met
Weinert gerust zeggen dat er weinig of geen diersoort bestaat waarvan
we de stamboom zoo goed kunnen samenstellen als die van den mensch.
En de tijd van de zoo hartstochtelijk omstreden « rriissinglink 3., de tijd
waarin men beefde en sidderde, schold en smaadde om de inschakeling van
de Pithecanthropus erectus is voorbij. Maar ook de al te dogmatische
begrippen omtrent de menschwording hebben zich grondig gewijzigd. Wie
nu nog spreekt of •schrijft over dit probleem op grond van een documentatie
van tien jaar terug, is minstens twintig jaar ten achter. De juiste stand
van het vraagstuk wordt hier met een voorbeeldige kalmte besproken, en
het is een niet geringe verdienste van Dr. Post dat hij het probleem zoo
zuiver heeft weten te houden, hetgeen zelfs bij de grootmeesters van de
wetenschap als Weinert niet steeds het geval is. In tegenstelling met oudere
opvattingen die den mensch lichamelijk als het toppunt beschouwden in
de ontwikkelingsgang van zijn organen en zintuigen, is Dr. Post, die daarin
de school van Klaatsch vol,.gt, de meening toegedaan dat i in den mensch
niet alleen vele primitieve toestanden en eigenschappen bewaard zijn gebleven, mar dat andere eigenschappen en vormen of een teruggang te zien
hebben gegeven of nog geenszins tot hun volledige ontwikkeling gekomen
zijn » (pag. 49). Men leze in dit verband het artikel van Streven Mel 1941,
« De Wording van den mensch >>, pag. 319-333.
Prof. Dr. A. Raignier

a

-

Dr. Fried-rich REINOHL, Abstammungslehre. — H ohenlohe'sche Buchhandilung, Ohringen, 176 blz., 190 Afb., RM. 4,50.
Dit boek is een parellel met Plate's Abstammungslehre (1925) en Hesse's
Abstammungslehre and Darwinismus (1936) , en bevat evenals zijn voorgangers de klassieke bewijzen ten voordeele van de Evolutieleer uit de Paleontologie, de vergelijkende Embryologie en Ontleedkunde, de dier- en plantenGeographie, de Systematiek enz., met daarnaast een kritisch overzicht van
cue versohillende theorien die ter verklaring van die feiten zijn voorgesteld
en die alle rond drie hoofdgroepen kunnen gerangschikt worden : het
Lamarckisme, het Darwinisme, het Mutationisme. Geen van alle voldoet,
alle hebben zij wellicht een waarheidselement. Overzichtelijker en eenvoudiger
dan Plate, vollediger dan Hesse, beter en degelijker geillustreerd dan beide
is het boek van Reinohl o.i., niettegenstaan-de het weinig bfeede en diepe
van zijn standpunt, toch nog het beste van de -drie. Hij is hevig tegen het
Damarckisme gekeerd, en aanvaardt als eenige verklaringsfactor voor de
evolutie : de Mutatie, de Selectie en de Isolatie. Hetgeen zonder eenig
diepgaande beschouwing noch bewijs wordt beweerd alsof er sinds tien jaar
valets over , het raadselachtige van dat alles was verschenen. Overigens een
uitstekend en bijzonder aangenaam overzicht van de klassieke gegevens.
Prof. Dr. A. Raignier

Prof. Dr. Hans WEINERT, Der Geistige Aufstieg der Menschheit, vom
Ursprung bis zur Gegenwart. — Ferdinand Enke, Stuttgart, 1940,
300 blz., 155 afb., RM. 19.
Prof. Weinert is een der meest vooraanstaan-de Duitsche Anthropologen die
naast zijn vele publicaties, door zijn radiologische onderzoekingen omtrent
de Pithecanthropus erectus beroemd geworden is. Hij kon daardoor n.l. aantoonen dat deze niet tot de Gibbons maar wel tot de Summoprimaten
gerekend moest worden, en dus ingeschakeld in de rij van de menschelijke
voorvormen. De twee reeds vroeger verschenen werken Ursprung der Menschheit (1932) en Entstehung der Menschenrassen (1938) worden door Der
Geistige Aufstieg tot een volledige trilogie aangevuld. In het eerste werden
vooral de gegevens die de menschheid met het dierenrijk lichamelijk verbinden
critisch besproken, in het tweede de rassenverspreiding en -vorming ondercocht, en nu wordt ook de opgang van den menschelijken geest onderzocht
vanaf de menschapen langs de traditioneele ontwikkelingsfazen : Anthropusstadium, Homo-Stadium met zijn onderdeelen tot aan de huidige kultuurverschijnselen. Dit is m.l. het minst wetenschappelijke van de werken van
Weinert, het meest speculatieve en het minst verantwoorde.
Het is vanzelfsprekend dat met het uiterst weinige materiaal waarover
we beschikken in zake de geestelijke ontwikkelingsgang van de menschheld, niet alles met even onomstootbare zekerheid vaststaat, en we zijn
het volkomen met Prof. Weinert eens wanneer hij zegt dat bij zoo 'n arbeid
phantasie onontbeerlijk is << ein Phantasieloser Forscher konnte nur messen
u s zahlen, and mit Mass and Zahl ist auf deco Gebiet der geistigen
,
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Entwicklung nicht auszukommen . Maar die phantasie moet zoo dim mogelijk
de feiten volgen en niet zonder teugel aan het werk gaan. En naar onze
meenig is het te betreuren dat Prof. Weinert zijn vakterrein wel wat te
zeer heeft verlaten in dit boek om naar een te royaal gebruik van zijn
phantasie over te gaan. De exegetische wetenschap zal wel erg verwonderd.
staan in de inleiding de tekst van de H. Johannes « In den beginne was
het Woord vertaald te zien -door : c Im Anfang war die logische Folgerung -- die Kausalitat >>. Dierpsychologen zullen wel.licht niet zoo gaarne
instemmen met de al te verregaande toekenning van logisch denkvermogen.
aan •de apen, enz. We betreuren nog veel meer dat hij met betrekking tot
hetgene hij zegt over het christendom en het katholicisme zich blijkbaar.
geen !moeite heeft gegeven om te weten 'hoe het inderdaad is, maar dat
alles van een irrealistisch onwaar standpunt uit bespreekt en veroordeelt.
Prof. Dr. A. Raignier

Martin GUNPERT, Baanbrekers der Wetenschap, Vertaling van Bas VAN
DEILEN. — De Nederlandsehe Uitgeverij, ]3aarn, S. a., 269 blz..
Een boek vol met korte levensbeschrijvingen kan wel waarde hecbben als.
naaslawerk, als leesboek zal het allicht minder aantrekkelijk zijn. Maar
dat is niet het geval met het wondermooie boek van Gunpert. Wie ook maas
een vonk j,e belangstelling heeft voor natuurwetenschappe.lijk werken en zwoegen,
zal -ongetwijfeld vuur vatten bij het lezen van dit werk. Weinige romans
las ik met zooveel spanning, en de adem stokt wel eens bij het tragisiche
meeleven met het getob tegen het weerbarstige noodlot van menig baanbreker die we nu eeren. Het is als een moderne film waar meer gesuggereerd
wordt dan beschreven. Maar men leeft een oogenblik buiten onze jachtende
tijd, men verlaat willens nillens zijn studeervertrek en in den geest ondergaat men een brok leven uit den tijd van den besproken held. Biologen
vooral zullen dit boek versl:inden, en gaarne hier en daar (bi. Servet en
Galillei b.v.) een ouderwetsch onbegrip vergeven inzake kerkelijke moeilijkheden. Er worden voor onzen geest opgeroepen : Girolamo Cardona, Andreas.
Vesalius, Michel Servet, Galillei, Swammerdam, Kasper Friedrich Wolff,.
Lamarck, Robert Mayer, Jackson en Morton, de uitvinder der aethernarcose,.
Pettenkofer en HarveyCushing de hersenchirurg.
Prof. Dr. A. Raignier
,

Politiek, Economic
L. J. M. VAN DEN BERK, Het land van SaJazar. --- Het Spectrum,
Utrecht, 182 b1z., Fl. 3,50.
Schrijver is vol bewondering voor het werk van. Salazar die van het
vroeger Portugal met endemische revolutie en bestendige achterlijkheid eta
ellende voor de massa een land gemaakt heeft waar orde en tuoht heerscht,
niet tot verdrukking maar tot stoffelijke en geestelijke
•
heropbeuring van
de bevolking, << een land met een gefundeerde geestelijke en materieele toekomst . Hij deelt ons die bewondering mee. Het heil kwam er bij middel
van en hervorming op corporatieven grondslag ; een hervorming die door
het voorbeeld van Italic mogelijk gemaakt werd en die Brazilie navolgde.
Daarom schetst hij ons ook de corporatieve inrichting dier twee landen.
Hij is opwekkend en overtuigend ; hij had kunnen nauwkeuriger zijn : het
is moeilijk uit de lezing van zijn werk zich een scherp beeld te vormen
van het beschrevene.
Wie enkel de hoofdzaak wil kennen grijpe dus naar dit werk; wie verder
het onderwerp wil indiepen leze daarna ook het meesterwerk van Mr. Dr.
E. BRONGERSMA, De opbouw van een corporatieven staat. Het nieuwe
Portugal (bij dezelfden uitgever, fl. 8.90).
Dr. K. du Bois

Dr. Louis E. DAVIN, L'autofinancement de l'economie allemande. Janie,
1933--Aout 1939. --- 1940, 400 bz., Fr. 80.
Pierre GO S SERIE S, La reglementation des allocations familiales pour

salaries en Belgique. — 1941, 157 blz., Fr. 40.
Alfred DE BECKER, La protection du titre et de Ia profession d'arcl tecte. Etude: critique et documentaire de la loi du 20 fdvrier 1939.
2e uitg., 1941, 163 b1z., Fr. 40.
XV Codes : BUse as jour au ter avril 1941. - 1941, Fr. 50. - Uitgalven
van F. Larcier, Brussel.
De heer Davin heeft het aangedurfd een bijzonder moeilijk onderzoek tot.
onderwerp van zijn doktorale thesis ult to kiezen en, zooals zijn professor,
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Mr. P. Harsin, het in zijn inleidend voorwoord opmerkt, is hij in die zware
onderneming volledig geslaagd. Daartoe moest hij een antwoord geven op de
vragen : < qui a droit aux benefices et dans quelle mesure ? 1'Etat ou
1'industrie privee pour former des reserves ou realiser de nouveaux investissements ? D'autre part, comment 1'Etat s'est-il procure tows les moyens
necessaires pour financer ses entreprises ? Ou le IIIe Reich a-t- 41 trouve
1'argent ? Comment a-t-il fait ? >> (blz. 34) .
Eerst krijgen wij een kort overzicht van het financieel beleid van 1919
tot 1933. liierop volgen de grondboginselen van het Nationaal Socialisme
op politiek-economisch gebied en zijne werking : de inzet er van in 1933 en
1934; het financeeren der herbewapening van 1935 tot 1938; het a essai de
normalisation des marches et du systeme de credit >> in 1938 en 1939, en het
nieuw financieel plan (Mei-November 1939).
Deze beschrijving der geweldige krachtinspanning die Duitschland zich
getroostte en der gevolgen er van voor het Duitsche yolk zal ongetwijfeld
velen interesseeren ; ze is grondig, methodisch, zeer duidelijk ook voor wie geen
specialist is op financieel gebied.
Den heer Gosseries mogen wij een specialist op het gebied der kindertoeslagen noemen — hij schreef reeds meerdere werken er over, o. m. << Les
allocations familiales aux non salaries en Belgique >> (1939, met een bijvoegsel in
1941, bij denzelfden uitgever, 45 en 30 fr.) . Hier geeft hij ons een volledig
overzicht van de wettelijke bepalingen nopens de kindertoeslagen ten gunste
van de loontrekkers.
De grondige studie van den heer A. De Becker wordt ons in deze tweede
uitgave grondig om- en bijgewerkt aangeboden. Vooral het vraagstuk der
toelating om te bouwen — die in beginsel de verplichting meebrengt zich
tot een bouwkundige te Nvenden — weed ditmaal breedvoeriger behandeld.
Wie de r. XV Codes ge.bruikt zal ten zeerste geriefd zijn door de laatste
Mise a jour > die ons aangeboden wordt, te meer omdat de omstandigheden
twee jaar belet hadden de << Codes y op die wij.ze bij te houden.
Dr. X. du Bois

Dr. Josef KOLELE, Grundzuge der nenen Deutschen 'irtscl tsordnung
(Reeks c Neuegestaltung von Recht and Wirtschaft 3,) . - --- W. Kohlhammer, .ob i ei ning Schaeffer, 2e uitg ., 1941, 141 blz., R.M. 3,25.
Om u een joist en volledig beeid te even van de huidiZ;e . 3nomische
structuur in Duitschland is dit het geschik'Le boek. Vroeger had de
Staat reeds diep in het econoi- iscli le v n Ingegrepen; m de is .tste, jaren
hebben het tweede Vier jareriplan en than,, de ooriv snoodw encii^: ; yled^ri ordening en reglementeeririg nog verder ont -ow kkeid. Do iaa1^=, e --:x ordeningen.
zijn hier nog weergegeven samer ver -er t en pracLisen georcaend met de
^s Van ne i .idi:
s: de pri ivorige ; aldus vinden v^ ij in ern beekde ei een cchi:
ciepen n-iet hun toepassing in d e opgericha,e organisr^ien en de ;; nonlen_
maatregelen. Er wordt tc;1`tderns ook herinnerd can en er;.;eleizen :,,_t de

vroeger be Aaande toestanden der N rife economic. Met een wood, eesi uitstekende analyse van bet huidig Duitsch ecoiomiseh kader.
L. Baudez

Jahrbnth hr den l uhrko le b : t - . — Gliickkauf, Essen, 1940, 566 blz.
Een lijv ig Jaarboek, ccn grids d < ens ieidt door do Nederr ijn- o3tfa a1 sche
nujnind -astrie en de onder rerniingen en organisaties die er -mrmee in ver hand
staan; vooral een financleele gids die one over het bezit, de tinancieele
lta sten en baton der vennootschappen inlicht. Over hetgeen de nieuwe ordening der nijverheid in het Reich voor dit zoo belangrijk mijnenr0r }11ex meebracht, vernemen wij zeer weinig. Wij missen ook een algen_een overzicht
van de productie van dit nnijnbekken; van zijne beteekenis veer het nijvere
Duitschland. Maar voor de on.dernerners, de leiders en de aandeeihuuders
bevat dit Jaarboek ongetwij eld hetgeen ze er vooral in zullen zoeken.
Dr. K. du Bois

Friedrich BURGDORFER, Krieg und. Bevolkerungsentwicklung. -- J. F.
Lehmarrn, Mtinchen, 1940, 68 blz., R.M. 3.
Welke is de terugslag van oorlog op de ontwikkeling der be vv oilking; welke
was de terugslag van den oorlog van 1914-18; welke zal de terugslag zijn
van den tegenwoordigen ooriog ? Op deze vragen antzvoordt de schrijver
eerst, om daarna de ontwikkeling der bevoiking na te `nian zooals ze zich
in de laatste decennia voorgedaan heeft in Duitschland, : ngeland en Frankrijk. Een leerrijk werk dat ens Fen overvloedige documentatie aan de hand doet..
K. B.
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Dr. 111
01 MANN, Was jeder Kinderreiche wissen muss. --- W. Kohlhammer, Stuttgart, 1940, 92 blz., R.M. 1.
In onze kroniek < Bevolkings.politiek >> (Streven, October 1940) vermeldden
in het kort enkele maatregelen in Duitschland getroffen ten gunste van
de gezinnen. Meer hieroratrent treft men in deze brochure aan. De lezing
ervan laat duidelijk uitkomen dat de Duitsche gezinspolitiek uitgesproken
een groote-gezinspolitiek is : de << eenmaal uitgekeerde bijstand >> wordt toegekend enkel aan gezinnen met vier of meer kinderen ; de << laufenden Kinderbeihilfen ' enkel aan gezinnen met vijf of meer kinderen (in bepaalde
•omstandigheden vanaf het derde kind) .
Het stelsel der kindertoeslagen bij het loon gevoegd wordt toegepast In de
openbare diensten en wel met aanzienlijk hooger toeslagen voor de kroostrijke gezinnen; de meeste private ondernemingen bleven integendeel hier
,jammerlijk in gebreke.
Dr. K. du Bois
Wij

L. DIEL, Die Kolonien warten. — Paul List Verlag, Leipzig, 1939, 350 blz.,
RM. 6,80.
Een reisverhaal, waarin de auteur — een Duitsche dame — haar indrukken
en bevindingen bundelt, die ze juist vbor den oorlog, gedurende een kruistocht
door de vroegere Duitsche kolonies in Afrika, opdeed. Met vaste hand worden
land en yolk uitgeteekend en de verschillende economische, cultureele of
politieke problemen op het getouw geplaatst. Blij to moede en fier, brengt zij
een eeresaluut aan het leven en streven, het doorzicht en de iever, het noeste
werken en het taaie volharden der Duitsche kolonisten aldaar, < die sick aller
Schwierigkeiten zun Trotz zu behaupten and durchzusetzen verstanden haben >>.
Verwijzend naar Balfour's getuigenis : << Wenn Deutschland die Kolonien
wiederbekommt, dan wird die Welt staunen, was Adolf Hitler daraus macht v,
concludeert zij : c Und diesen Beweis werden wir erbringen — die Kolonien
warten darauf ! ,
L. G. P.

,

,

Das schweizerische Bankwesen im dahre 1939. — Orell Fuss-li Verlag,
Zurich, 1940, 133 blz., Zw. Fr. 3.
In deze jaarlijksche publicatie, bezorgd door het Statistisch Bureau van de
Zwitsersche Nationale Bank, vinden wij de meest gedetailleerde inlichtingen
omtrent de ontwikkeling -der Zwitsersche banken in het jaar 1939. De methode
van voorstelling is •dezelfde gebleven als de vorige jaren. De eerste 40 bladzijden geven ons in doorloopenden tekst een volledig overzicht van al wat
er met de banken in het besproken jaar gebeurd is. Vooral worden or de
verschillende elem-enten van de jaarbalansen nauwkeurig ulteengezzet en
:ontleed. De rest van het book bevat een zeer rijke cijfermateriaal, niet
alleen van het jaar 1939, maar ook, ter vergelijking, van de twee voorgaande
jaren. De gevolgen van den oorlog in September uitgebroken zijn duidelijk
merkbaar ' doch niet zoo gevoelig als men had kunnen verwachten. — Het
Is onmogelijk een degelijke studie van het Zwitsersche bankwezen to maken
ponder deze bron to raadplegen.
R. Van Ooteghem

Hermann LUFFT, Die Wirtschaft Hollands and Belgiens. -- Junker and
Dtinnhaupt, Berlijn, 1941, 171 blz., RM. 4,20.
In rift werk treffen wij een zakelijk en interessant overzicht aan van ons
economisch leven en van dat onzer Noorderburen. Ook sociale verhoudingen
worden aangeraakt, en wel eens op rake wijze. De beschouwingen er over
ten beste gegeven zullen met belangstelling worden gelezen; wij betwijfelen
bet echter of ze aller instemming zullen meedragen.
K. B.

Uitgever: (Streven) F. De Raedemaeker, Prinsstraat, 13, Antwerpen.
Verantw. hoofdredacteur : F. De Raedemaeker, Prinsstraat, 13, Antwerpen.
Drukker : t De Vlijt v, Nationalestraat, 46, Antwerpen.
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MODERNS PROBLEMEN DER
GELOOFSOPVOEDING BIJ
ONZE ONTWIKKELDEN
door H. WALGRAVE O.P.

Uit de sociographische sta tistieken en uit het getuigenis
van vele opvoedkundigen en religieuse denkers van onzen tijd,
blijkt dat ontkerstening en atheisme in de protestantsche landen vooral onder de intellectueelen hoogtij vieren. Zoo getuigen
onder sneer J. Liener voor Duitschland, J. P. Kruijt voor
Nederland, W. E. Orchard voor Engeland en J. H. Leuba voor
de Vereenigde Staten (1) . In Vlaanderen echter is de toestand
niet zoo : << De intellectueelen in Vlaanderen zijn over 't algemeen diepgeloovig > schreef Prof. Dr. A. Dondeyne nog onlangs
in dit tijdschrift (2) en volgens Pater L. J. Callewaert (3)
zou er geen bizondere specifiek-intellectueele geloofskrisis in
Vlaanderen merkbaar zijn. De uitwendige onkerkelijkheid is
bij onze katholiek opgevoede intellectueelen inderdaad nog
taxmelijk gering. Maar dat geeft natuurlijk slechts een uitwendigen kijk op de zaak. De werkelijke toestand van het geloofsleven kan daaraan niet gemeten worden. Onder uitwendige
kerkelijkheid kan van alles verborgen liggen, ook geheim ongeloof, ook onbewust ongeloof, ook dit zielloos geloof dat louter
materieel is en een virtueel ongeloof zou kunnen genoemd
worden. Met dit artikel willen wij dan jets bijdragen tot het
peilen van den waren geloofstoestand onder onze intellec(1) J. Diener, Die Zukunft der Religion, I. Die Psycholog^e des TJnglaubes
(Innsbruck, 1935) — lees vooral de inlelding. J. P. Kruijt, De Onkerkel jkheid in
Nederland (Groningen -Batavia), blz. 253-59. W. E. Orchard, The Present Crisis
in Religion (Londen, 1929) blz. 24. J. H. Leuba, The Belief in God and
Immortality (geciteerd bij Kruijt, blz. 258).
(2) Dr. A. Dondeyne, Katholieke Problemen van dezen Tijd, in Streven VIII,
blz. 99.

(3) P. L. Callewaert O. P., De Geloofsafval in Vlaanderen (Antwerpen, 1933),
biz. 43.
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tueeleri, welke de oorzaken daarvan zijn en wat er voor kan.
gedaan worden.
Wij moeten beginners met een vlugge verkenning op het.
gebied van de algemeene geloofspsychologie. Hiermee bedoelen.
wij nu niet op de eerste plaats heel die voorbereiding die leidt
naar het geloof en die den onderbouw blijft uitmaken van het
redelijk geloof ; maar wij bedoelen de psychologie van de ge-Ioofsdaad zelf, niet zoozeer naar haar formeelen karat : de
overgave aan het gezag van God, maar als levende instemmingsdaad van den geest, ingeschakeld in het geheel van het
geestelijk en zedelijk leven van den mensch.
Het geloof is een habitueel aannemen van de geloofswaarheid. Dit << habitueel aannemen >> kan echter een dubbele psychologische structuur vertoonen. Het kan
zijn dat wij het
onder de algemeene categorie van het vooroordeel kunnen
rangschikken ; maar het kan ook een levende, persoonlijke
overtuiging zijn van den geest. De eerste vorm van habitueele
aanname rust op traditie; de tweede ontspringt aan persoonlijke geloofservaring. De geloofsvastheid van den bekeerling
rust op dergelijke ervaring. De geloofsvastheid van wie als
katholiek geboren is en een katholieke opvoeding kreeg, rust
op normale wijze op traditie en persoonlijke geloofservaring.
Waar echter die persoonlijke ervaring in gebreke blijft kan
nog een habitueele aanname van de geloofswaarheden bestaan
op grond van loutere traditie. Laten wij die laatste instemmingswijze materieel geloof noemen en den term formeel geloof
voorbehouden voor deze. instemming (4) die gedragen wordt
door persoonlijke geloofservaring. Na -die eerste aflijning van
het onderscheid kunnen wij nu wat dieper de psychologische
structuur en het zedelijke ethos van beide geesteshoudingen
ontleden.

zoo

Het is een algemeene psychologische wet dat beweringen,
indien zij dikwijls herhaald en als vanzelfsprekend beleden
worden in het midden waarin wij leven, op een zeer bizondere
wijze onzen geest aangrijpen en er zich in vasthechten, vooral
4) Wig zeggen ook we! eens : levend en dood geloof, niet in den technischtheologischen zin van die terminologie, maar van uit een algemeen psychologisch
standpunt : het al of niet vruchtbaar worden in de ganschheid van den persoon.
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indien zj van af de eerste jeugd op ons inwerken. Deze inwer
kingswijze noemen wij hier traditie. Aldus verworven meemingen, ook al kunnen wij ze niet verantwoorden, ook al verkrijgen zij voor ons geen practisehe levenswaarde en overschrijden
ze in ons bewustzijn bijna nooit den rand van dit halve duister
dat het voile licht van onze aandacht omgeeft, behouden tech
een groote rnacht over on.zen geest : de macht der gewoonte.
Wij weten allernaal hoe taai de vooroordeelen kunnen zijn die
in sommige families, standen of streken heersehen. Wat op
een rationeele weerlegging lijkt laat ze vrijwel nog ongeschokt.
AUeen de langzame tegenwerking van tegenovergestelde ideeën
of beweringen, gesteund door opene of geheime wilsmotieven
kan ze uit den geest verdrijven. Ook de geloofsvastheid van
den geboren katholiek hangt psychologisch mede af van dergelijke traditie. Daar is niet aan te ontkomen en het is dan
ook normaal. Het is echter volstrekt niet norrnaal dat de
habitueeie instemming met de geloofswaarheid alleen op traditie blijve rusten. De geloofswaarheid spreekt immers van
werkelijkheden die uiteraard ons persoonlijk leven aanspreken.
Opdat het geloof echt zou zijn moet onder die min of meer
passieve opname der traditie een persoonlijke actieve ervaring
ontluiken die den nensch in voeling brengt met werkelijkheden die beslissend zijn voor zijn leven ; werkelijkheden die
hij met heel z13**n ziel vast **pt en waarrnede een omgang tot
stand komt in een sfeer van persoonlijke, actief-beleefde zekerheid ; werkelijkheden tenslotte, die desnoods een volledige omwenteling van de Ievensbeschouwing en van hot zedeiijk waardesysteem kunnen teweegbrengen.
In feite echter kunnen vele oorzaken then normalen uitgroei
der overgeleverde instemming tot formeel geloof verhinderen
of bemoeilijken. Laten wij enkele van die oorzaken nagaan.
De meest verspreide zal wel liggen in het ontbreken van then
levenden invloed van andere geloovige perzoonlijkheden, waardoor op normale wijze de geloofservaring ontkiemt in het hart
van het kind. Levend geloof ontsteekt levend geloof. In een
katholiek midden waar het geloof reeds zeer vermaterialiseerd
is zal dus de geloofservaring of realiseering van het geloof
veei moeilijker tot stand komen.
Het kan ook zijn dat zedelijke ontrouw in de rijpingsjaren
de eerste onvaste visie van het geloof verduistert. Zaligzi,j
-
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die zuiver van hart zijn want zij zullen God zien. Er zijn menschen die te madden een zekere geloof sonmacht zooiets als een
melancholie van het geloof bezitten. Zij treuren als het ware
onder de vage herinnering van een verloren paradijs. Zij hebben
als kinderen het morgenrood van het geloof in hun ziel gedragen, maar de wereld en het vleesch hebben het verduisterd.
Een heimweevolle drang trekt hen naar hun jeugdjaren terug.
Zij weten niet dat het God, dat het Christus is Bien zij eens
vluchtig maar werkelijk hebben aangevoeld in substantieel
en van zijn gronden onbewust geluk en naar Wien de leege
diepten van hun ziel nu treuren,.
In sommige middens, in de grootstad bijvoorbeeld, kunnen
zenuwachtige levenshaast en oppervlakkige sensatie de ziel
berooven van de gelegenheid en zelfs van de bekwaamheid om
die inkeer en inwendige stilte te verwezenlijken, die zoo noodzakeli jk zijn opdat innerlijk-diepe ervaringen zouden kunnen
gedijen.
Tenslotte willen wij hier ook die oorzaak bijvoegen die wij
verder zullen onderzoeken en die het eigenlijke onderwerp
uitmaakt van deze studie : bij sommigen groeit het geloof niet
uit tot zonnig en betrouwend leven in de onzichtbare wereld
omdat de geest onder positieve, belemmerende en verlamanende
invloeden staat : ervaringen, ideeen en eischen die als eerste
beginselen werken en die ons, onbewust misschien, van uit den
tijdgeest besmetten en ons beinvloeden in een richting die tegen
het geloof indruischt. Deze kanker van het geloof belet niet
alleen den blijden opgang in de geloofswerkelijkheden maar
zijn wezenstendenz drijft naar een volledig geloofsverlies, met
of zonder uiterlijken afval.
wij kunnen het materieel geloof misschien wel een cas
Rmite noemen, jets wat zelden zuiver voorkomt. Onder den
invloed der genade zal in de meeste gevallen wel een heimelijk
begin, een vellelteit van echt geloof aanwezig zijn die nu en
dan een beetje opflakkert en weer verduistert, maar die toch
een zaligmaking der ziel in extremis mogelijk maakt. Dit
brengt echter geen wezenlijke verandering in de psychologische zijde van het probleem.
Na deze eerste beschrijving dringt zich nu de vraag op naar
bet zedelijk ethos van beide instemmingen. Immers alle instem-
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wing is op min of meer levende, d.i. dynamische wijze ge ntegreerd in de totaliteit van den, geest. Het atomisme lijkt wel
voor goad overwonnen te zijn in de psychologie. De geest is
een levend individueel geheel, op een doel gericht en volgens
dit doel is, tenminste in het algemeen, heel het bewuste en
onbewuste zielsleven gestructureerd. Dit geheel kunnen wij
technisch als p e r s o o n aanduiden. De groote lijn van den persoon is dus ethisch en zijn structuur is op de eerste plaats een
waardesysteem. De vraag die wij te stellen hebben luidt dus als
volgt : Welke rol spelen in het persoonlijk waardesysteem het
materieele en het formeele geloof ? Welk is hun zedelijk ethos?
Het materieel geloof teekent zich in niets of tegenover die
vale oppervlakkige opinies en vooroordeelen die wij uit ons
levensmidden meekrijgen, maar die de centrale architectonische gerichtheid van de ziel niet inspireeren en daarom bijna
nooit om zichzelf met oppersten ernst door den geest aangevat
worden. Zij blijven dus buiten het persoonlijke centrum van
de feitelijke levensbelangstelling met zijn ambities en zijn driften, zijn hopen en vreezen. Zulke meeningen voeren dan ook een
tamelijk eenvormig bestaan. Zij bli jven z /v aar hanger aan den
uitkant van den persoon zooals de modeler aan den zijkant onzer
rivieren terwijl het water in het midden snel doorstroomt. Zulke
meeningen zijn conservatief. Zij ontsteken geen bezielende
nieuwsgierigheid, geen drang naar volheid in den geest. Zij ontsteken geen lust om de overige elementen van den geest van uit
hun standpunt te verwerken, om te vormen en te richten. Er it
dus geen aandrift in tot bewegen en greeien. Zij staan daar als
de meubelen in het vaderhuis. Ze hebben daar altijd gestaan. De
vraag komt niet op ze te verzetten.
De geest streeft echter naar synthese en eenheid. Vat niet
omvormt zal omvormd worden. Daarom vertoont dit matereel
geloof de neiging om zich in een ondergeschikte rol aan to passen aan de feitelijk centrale bekommernis van den persoon. Aldus wordt het bij de massa tot wat men een c o m m e r c i e e 1
geloof noemt, d.i. iets wat dient om zich zichtbare weldaden
voor het alledaagsche leven to verzekeren. Bij hooger beschaafden uit zich deze neiging, onder meer, in een eenzijdige beklemtoiling van de zedelijke waarde van den Godsdienst en van. zijn
nut. voor de opvoeding.
Tenslotte heeft het materieel geloof geen sociale uitstraling

182

GELOOFSOPVOEDING

rondom zich, geen levenwekkenden invloed. Het neigt praktisch
naar << geloof is privaatzaak >>, daar het zich psychologisch niet
onderscheidt van zoovele andere weinig doordachte en persoonlijk onverantwoorde opinies.
Daar tegenover wil het echte, formeele geloof de centrale
bekoni ernis worden van den persoon. Het leeft, het groeit, het
verwerkt en geeft vorm, het bestuurt en leidt den persoon. Het
is dus geen stukje dat uit den geest kan weggenomen worden.
In zijn voile, waarachtige ontplooiing kan het niets anders zijn
dan de sluitsteen, het alles beheerschende, architectonische element van de geestelijke synthese.
De daad waarin het godsdienstig waarde-oordeel definitief
voltrokken en bevestigd wordt, wordt sours in de moderne godsdienstpsychologie (deze richting die van K. Girgensohn uitgaat)'
de Aneignungsakt genoemd. In deze daad wordt de geheele
persoon door de godsdienstige waarheid aangegrepen en eigent
Naar zich toe. In deze passief-actieve akt werkt het « ik » in zijn
geheel mode : met zijn verstand, zijn wil en zijn gemoed. Het is
een overgave en een ontdekking. Het bewerkt ais het ware een
biologischen ommekeer. De godsdienstige waarheid wordt de
fo rma van het waardesysteem. Ze gaat alles doordringen en
beheerschen.
Deze Aneignung is uiteraard duurzaam. Zij is de grondslag van de echte geloofstrouw. Het geloof uit den godsdi.enstigen persoon wegnemen ware hem niet alleen een pijnlijke wonde toebrengen maar hem vernietigen. Zooals Neevman ergens
zegt : God uit mijn geest wegnemen ware mijn geest aan stukken
slain.
Dit echte geloof, daar het aan heel het levee gestalte geeft en
kracht, straalt en werkt ook vanzelf naar buiten en bezit een
groote overredingskracht.
Tusschen het louter materieele en het vol uitgegrocide formeele geloof ligt een rijke toonladder van ggemengde mogeli jkheden.. Daar nu zouden wij ons probleem willen situeeren. Vele
oorzaken kunnen er toe bijdragen dat het geloof zijn centrale
functie in den persoon verliest of niet bereikt. In het waardesysteem kan een min of meer latente tweespalt heerschen en
het kan zijn dat die tweespalt door het bewustzijn niet in haar
war. en aard en in haar oorzaken begrepen wordt, doch alleen
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gesigia1eerd wordt door dit diepe levensgevoel dat de harmonie
of disharmonie van ons psychisch leven uitdrukt. Dit brengt
ons tot het vitaal ongemak, die malaise, die door vele hedendaagsche ontwikkelden zoo sterk gevoeld wordt tegenover
het geloof. Zij gevoelen zich niet heelemaal thuis en veiig in
het geloof en in de kerk. Van welke crisis is dit het symptoon?
En welke is de voile beteekenis van deze crisis ? Ziedaar onze
vraag!
Wij zijn er niet blind voor dat dit vitaal ongemak nit meer
dan een oorzaak zou kunnen voortspruiten. Het zou alleen op
een praktisch conflict kunnen wijzen : omdat b.v. de godsdienstige gezagdragers zich verzetten tegen lets wat men meent een
rechtinatige eisch te zijn op een gebied dat buiten de onniiddeliijke sfeer van het geloof ligt. Wij denken echter dat dit verschijnsel meestal op een diepere kloof wijst - op een heimelijke
onzekerheid die op een meer of minder bewuste botsing rust
'van beginselen. Newman heeft met zijn gewone onmeedoogende fijnheid dc dialektiek van een dergelijken twijfel geteekend.
Aihoewel hij het geloof niet doodt, toch doodt hij stilaan de de
votie, en godsdienst zonder devotie is niets minder dan een
last en wordt weldra louter superstitie (5) . Geheime, haifbewuste twijfel verlamt inderdaad den directen en blijden opgang
van den geest in de bovennatuurlijke werkelijkheid ; hij trekt
hem naar omlaag, naar onverschilligheid, en is aldus reeds een
flinken stap op weg naar het ongeloof.
Deze heimelijke twijfel, hebben wij gezegd, berust op een meer
of minder onbewuste botsing van beginselen. Wij geven aan dit
woord de beteekenis van Newman's first principles, die geheinie moeders die ons geestesleven voeden, de laatste en diepste grondsiagen van onze wereldbeschouwing : geesteshoudingen, overtuigingen en eischen die onze bewuste reacties beheerschen en die sterker en tyraniseher regeeren naarmatezij zeif
in de schaduw verdoken zitten ; in de diepe, niet reflexief-be..
wuste, maar vitale sfeer van onze ziel (6) . Newman onderscheidt
drie soorten van eerste beginselen : algemeen menschelijke,
louter individueele en degene die eigen zijn aan een bepaalde
- (5) J. H. Newman, An Internal Argument for Christianity, in Dsowsions and
Arguments, blz. 365.
(6) De leer der first pr4ncipie8 wordt btjna in elk werk van Newman aangeraakt. Het aspect dat wlj hier voorleggen wordt wellicht het klaarst ulteengezet In : Present Position of Catholics in England, Lecture VII; Assumed
Principles the Intellectual Ground of the Protestant View.
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plaats en tijd. De laatste soort alleen willen wij hier op het
oog houden. Zij stelt ons voor het subtiele probleem van den
tijdgeest. Dille bewuste leven baadt in een aan tijdd en plaats
verbonden atmospheer die ons veel dieper doordrenkt dan wij
denken. Tot zelfs onze wijze van de wereld buiten ons te ervaren wordt er mede door gevormd. Deze invloed is zoo diep dat
son mige Duitsehe psychologen, vooral vitalisten, de hypothese
voorstellen van een aan de individueele personen bovengeordende psyche. Wat er ook van zij, die sociale geestesatmospheer
distilleert ongemerkt in ons denken sommige beginselen, standpunten en zienswijzen, die weer zooveel te dwingender inwerken
naar gelang zij op onkritische wijze als vanzelfsprekend worden
aangenomen, vooral indien zij in den tijdgeest zelf slechts leven als diepe aspiratie's naar wier uitdrukking en uitbouw in
de gemeenschap nog gezocht wordt.
Daarmee ligt de weg open voor ons onderzoek. Wij gain uit
van een zeker vitaal ongemak dat vele ontwikkelden gevoelen
tegenover het geloof en dat ons het symptoom lijkt te zijn van
een geheimen twijfel die hun geloofsleven verlaint, ve aaterialiseert en die logisch leidt naar het ongeloof, daar de diepste
aandrift van den geest op eenheid en harimonie gericht is. Wij
willen hier de uitingen van dit verschijnsel onderzoeken, trachten de geheime beginselen bloot te leggen die in dit denken aan
den geest van onzen tijd ontspringen en die, daar hun- iogische
uitkomst in strijd is met het geloof, natuurlijkerwijs een onwaarde-beleving van dit geloof moeten verwekken.
Wij moeten dus eerst de uitingen nagaan waarin het vitae ongemak van zoovele ontwikkelden zich uitspreekt. Wtj zullen
die uitingen rangschikken in een drietal reeksen. De eerste
reeks heeft vooral betrekking op de geloofsgronden en de waarheid van het geloof. Bij vele intellectueelen vinden wij een overdreven pessimisme over de verhoudingen tusschen geloof en
wetenschap : niet alleen zou de redelijkheid van het geloof niet
op wetenschappelijke wijze kunnen bewezen worden, maar zelfs
zou er een zekere strijdigheid bestaan tusschen geloof en wetenschap. Dit vooroordeel, dat theoretisch eigenlijk reeds overwonnen is, leeft praktisch nog in vele geesten : meest als eery. algemeene indruk en niet als een diep, concreet besehouwde moeilijkheid. In het gesprek over geloof of geloofsgronden, wordt
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ons wel eens, soms min of meer schertsend, zoo iets gezegd &:
Ja, als dat maar allemaal waar is ! of ook wordt het gesrek
afgebroken met een bescheiden lachje en de bemerking :. e
leeken verstaan daar al niet veel van! Wij hebben ons eige: week
en wij laten die zaken aan U, paters en pastoors, over * en
wij gevoelen dan we! in hun toon dat ze er precies geen onbeperkt betrouwen in stellen. Het diepste wat wij echter bij velen
gevoelen is een zekere terughoudendheid en angst otu dieper
op het vraagstuk der geloofsgronden in to gaan also:' dit iets
was waarbij a priori een fatale of loop voor het geloof mocht
verwacht worden. Bij velen tenslotte vinden wij een zekere stemming van ondergang wat het geloof betreft : zij vermoeden
dat het geloof aihier, tenminste tijdelijk, grootendeels za verdwijnen.
Dit zijn enkele voorbeelden van reactie die schijnen to wijzen
op ee(i geheimen twijfel (dien zij zich wellicht niet iUen willen bekennen) omtrent de objectieve verantwoordbaarheid van
het geloof. Laten wij hier terloops opnlerken dat dit apes in
zich reeds zeer abnorznaal is. Immers, laat het waar zijn dat
bij de eenvoudige onontwikkelde menschen een ref1eeve redelijke verantwoording van het geloof niet noodig is en dat bij
dezen het geloof sterker staat naarmate het meer ge o id is
in wit en daad en minder uitgerafeid door de cede, voor - een modern cultuurmensch gaat dit nochtans niet op. Bij hei is het
normaal dat hij weet waarom hij gelooft, dat hij een voldoende
redelijke verantwoording weet te geven van zijn geloof. Dit is de
normale eisch van zijn typische gees .esst xuctuur. Dat hij dit
feitelijk niet bezit en er niet naar zoekt is dus wel een bedenkelijk feit.
:

Een tweede reeks uitingen zouden wij willen verbinden Met
den inhoud en het levee van het geloof. Het eerste wat bier opvalt is een soms verbazende onwetendheid en Ldaarbij ee, gemis aan nood om zich dieper in te lichten omtrent den inhdud
van het geloof. Onze inteellectueelen geven dikwijls den indruk
geen groote levenswaarde te ontvangen of te verwachtén van
het geloof. Hierbij kunnen wij ook heel die reeks kla atei en
kritieken voegen die wij zoo dikwijls te hooren kri gee de
kerkelijke eerediensten zeggen hun zoo weinig : zij staan daar
van ver te kijken naar iets wat zij niet begrijpen en niet '-

186

GELOOFSOPVOEDING

ven. De preeken zijn zoo vervelend en levensvreemd! Wat al
belachelijke nonsens random bedevaartplaatsen en relieken ! Wat
een formalisme in de groote sacramenteele en andere wijdingsakten van het levee : doopsel, huwelijk, begrafenis enz.
Dit alles wijst weer op een zeer abnormaal felt : het geloof
is bij vele intellectueelen onuitgegroeid gebleven. Hun geheele
voorstellingswereld is aan de kinderkamer ontgroeid, maar hun
godsdienstige voorstellingswereld is niet merle uitgegroeid en
hun godsdienstig leven heeft in de kerk geen aangepaste, manneli jke vormen gevonden. Bij velen rijst clan ook de vraag op:
wat hebben wj, menschen uit de XXe eeuw, nog aan het katholicisme ? Dit leidt ons naar enkele appreciaties die wij als een
derde reeks uitingen zouden willen beschouwen.
Er wordt gevoeld en gezegd : Het katholicisme kan niet mee
in de jeugdige stroomingen die een nieuwe toekomst schijnen in
te luiden. Wij voelen ons in een diep overgangstijdperk. Iets
nieuws breekt uit over het aanschijn der wereld. De wereld
schijnt zich te zullen vernieuwen zonder en buiten en tegen
het christendom. Immers het christendom staat vijandig tegenover natuur en kultuur. In de nieuwe bewegingen echter schi jnen de natuurlijke krachten van den mensch op weg to zi jri om
voile echoonmenscheli jkheid te verwezenlijken zonder geloof
en genade. De mensch kan zich ongebreideld uitleven in schoonheid en offervaardigheid, in volksverbondenheid en heldhaftige
dienende wilskracht. De toekomst schijnt dus te staan in het
teeken van een ideaal waar tegenover de christelijke traditie
geen bteekenis meer heeft.

Int en wij ons nu aandachtig willen bezinnen op deze feiten
zullen wij misschien aan den grond er van enkele fundamenteele
geesteshoudingen en vormen kunnen ontdekken, wa.araan de
nodearne mensch op meer of minder bewuste wijze zijn geloof
toot , enkele first principles die zijn waardesysteem aan
den tijdgeest ontleent en in wier licht het katholiek geloof in
een ongtimsti.ge positie verschijnt.
1) Onze eerste reeks verschijnselen schijnt te wiijzen op een
geheim onwaarde-oordeel over het geloof op grond van de norm
der waarbeid. Deze norm wordt echter door den modernen
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mensch aangelegd in een rationaiistischen geest. Wij bevinden
ons in een overgangstijdperk. De diepste streving van het hedendaagsche geestesleven is anti-rationalistisch en zelfs op het
irrationeele gericht. Nochtans blijft de modern mensch erfgenaam van een stuk rationalistisch verleden en zijn spontane
houding tegenover de waarheid is nog zeer diep met rationalisme
besmet. Onder rationalisme nu versta ik het volgende : het
geestesleven wordt opgevat als scherp gesplitst in twee afdeel.ingen of verdiepingen : deze van de rede en deze van het affect
en de praktijk. De eerste moet volstrekt onafhankelijk zijn van
de tweede. De tweede berust op de eerste en kan eerst aanvangen waar de eerste eindigt. Het waarheidsoordeel over de fundamenteele vraagstukken van het leven moet dus eerst in de
bovenkamer van het voraussetzungslose verstand beslist
worden en dit met een onaanvechtbare zekerheid opdat
het echte Leven zou kunnen beginnen. Wij geven hier natuurlijk
aan dit rationalisme een extreme uitdrukking. Ook beweren
wij niet dat onze katholieke ontwikkelden principieele en consekwente rationalisten zijn. Wij vinden alleen dat zij het vraagstuk der geloofsgronden met dit onwerkelijke schema beschouwen en beoordeelen iets waarin zij helaas gesteund worden
door de gewone apologetische opvoeding zooals die praktisch in
vela katholieke opleidingsmiddens wordt gegeven. Zij beschouwen de redelijke geloofsovertuiging als een zaak van louter verstandelijke studie, als de uitwerking van een wetenschappelijk
dwingend bewijs en niet, zooals Newman heel zijn leven betoogde, als de langzame verovering, to midden van veel duisternis,
van een zedelijk georienteerden, oprechten, getrouwen en in zijn
totaliteit functionneerenden persoon. Geen wonder dan dat, met
zulk een geesteshouding, zelfs een vage aanraking met de vele
moeilijkheden die tegen het geloof kunnen gemaakt worden
reeds volstaat om in hen Bien geheimen geloofstwijfel en die
ongemakkelijkheid te verwekken en te onderhouden.
2) onze tweede reeks verschijnselen wijst op een geheim onwaarde-oordeel op grond van de norm of eisch der belevingswaarde. Deze norm wordt echter aangelegd in den geest van het
pragmatisme dat de waarde van alles wil meten naar de onmiddelli jke beleving. Alhoewel rationalisme en pragmatisme
als wtjsgeerige systemen elkaar eenigzins uitsluiten het tweede is i1W!W5 een radicale reactie tegen het eerste toch hebben
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zij praktisch een ' zekere grondhouding gemeen : zij verhefen
beide een menschelijke functie tot opperste waardenorzn. Om het
fijner uit te drukken : beide plaatsen zich tegenover de diepten der werkelijkheid niet in die houding van nederigheid, eerbied en afwachting die toch vereischt wordt tegenover iets dat
in de oorspronkelijke ervaring op onmiskenbare wijze wordt
aangevoeld als een groot mysterie, ver uitstijgend boven.
OILS en van nature uit slechts door een kleine opening stralend
in onzen geest ; jets waarvan een verdere ontsluiting en diepere beleving moeten veroverd worden, of beter nog, ais een gena de zullen geschonken worden indien wij eerlijk en devoot
zoeken en getrouw blijven aan het eerste kleine lichtje. De moderne rationalist en pragmatist echter stellen zich zelf in de
wereld als middenpunt en norm. Zij verhouden zich niet dynamisch maar statisch tegenover de hoogere werkelijkheid. Hun
geest blijft werkelijk thuis zitten met zijn aanleg en vermogens. Niet 'hij moot uitgaan en zoeken naar het andere, doch
het andere moot zich komen voegen en schikken in zijn aanleg.
Gebeurt dit niet, dan gevoelt hij zich in zijn recht et te kiagen en te verwerpen.
3) 0n2;e derde groep feiten is eenigszins verwant aan de vorige. Deze feiten verraden een geheime onwaarde-beleving van
het katholicisme op grond van een norm van het goede en het
schoone, die hier in een geest van naturalisme wordt aaangetuurvolmaking
d.i. uitleving
en ontplooiing van de n
legd.
Vernatuur (de natnur in die volheid die wij ervaren) wordt ge ischt
en als waardenorm opgesteld. Het onwaarde-oordeel dat van op
dit standpunt gevormd wordt kunnen wij aldus ontW ikkelen
Wat is het goede en het schoone anders dan de harp onieuze
verwezenlijking van den natuuraanleg ? Is dit niet de notie van
Aristoteles en Thomas? Wat is kultutur anders dan de opgang
van het menschdom naar die verwezenli jking ? Welnu het katholicisme werkt natuur- en kultuurvi jandig . Door de erfzonde
werpt het een discrediet op geheel de natuur. Het stelt daarbij
de machtigste levenskrachten van den mensch onder de verdenking van zonde. Het steipt aldus de kultuurbronnen en het
breekt ook den kultuurdrang door de waarde van het ieven in
het hierna maals te verleggen. Het houdt den mensch in een
zedelijke minderwaardigheid. De deugden immers waarop het
nadruk legt zijn alleen goed voor minderwaardige persone:n. Het.
-
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katholicisme is this niet alleen niet zoodzakelijk maar schade1i'k voor de voile ontplooiing der schoonmenschelijkheid.
wij zeggen natuurlijk niet dat onze katholieke intellectueelen
aidus oordeelen over het katholicisme ; maar dat hun waardesysteenz in het geheim bewerkt wordt door een wellicht onbewuste grondhouding van naturalisme die leeft in onzen tijdgeest en waarvan het boven geschetste proces van het geloof
het konsekwente ethos zou vormen.
wij kunnen besluiten dat rationalisme, pragmatisme en naturalie drie eerste beginselen zijn die de spontane reacties
van den modernen geest door zijn verbondenheid met den ti jdgeest beInvloeden, en die leiden tot meer of minder onbewuste
onwaarde-oordeelen over het katholicisme. In een geloovigen
geest heeft die invloed een ontbinding van het waarde systeem
tot gevolg, welke ontbinding een vitaal ongemak veroorzaakt,
den opgang in de geestelijke werkelijkheden verlamt en aldus
den weg baant naar onverschilligheid en geloofsafval. Dit stela
natuurlijk den katholieken opvoeder voor zware problemen. Hoe
kan die invloed geneutraliseerd en tegengewerkt worden?
(wordt voortgezet)

STIJL EN TRADITIE
door E. VAN DER DONCK pr.

I. OUD EN NIEUW

1. Elke nieuwe generatie wil nieuwe banen op.
En toch, of zij er van bewust is of niet, neemt z ale reisgoed mee heel het geestelijk bezit, dat ze van huis uit gekregen
heeft.
Zoo gaat het in de families, zoo gaat het in de geschiedenis
van een yolk, van gans-ch een beschaafde wereld. Steeds
wordt als erfgoed doorgegeven aan den jongeren tijd, wat de
vroegere verworven heeft. Trans-dare : de etymologie van het
woord tradere is overduidelijk.
be ouderdom heeft er behoefte aan, lets na te later, zich.
zelf voort te zetten in den opvolger, liefst zoo ongesehonden
mogelijk. En pijnlijk is het telkens weer, wanneer de heengaande ziet, dat de nieuwe het op zijn manier doet, anders dan
hij. En toch is dat ook noodzakelijk : nieuw bloed moet
steeds bijkomnen, anders verstart en verschrompelt het oude.
Maar omgekeerd bouwt de opvolger, al ziet hij dat niet altijd
zelf in, voort op den grondslag van zijn voorgangers.
Van persoon tot persoon, dat is traditie in 't klein. Van
Been geslacht, van een tij dperk naar het andere, dat is traditie
in 't groot.
Traditie is een wet van de natuur zelf. Elke tijd wordt
geboren uit een anderen, en draagt in zich de kenmerken van
vroeger geslachten.
In de Kerk is traditie daarenboven gewild. Meer dan andere
kultuurwaarden moet de godsdienst, zijn leer en zijn liturgie
onvervalscht overgemaakt worden -aan volgende generaties.
De traditie is een onschatbare weldaad. Dank aan hoar
kan de kultuur vooruitgaan. Wetensehap, kunst, wat zouden
ij zijn zonder traditie ? Als elk denker, elk uitvinder, elk
,
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genie steeds moest beginnen ab ovo ? -- De kuituu r kan niet
eens lbesta2,n zonder de traditie, die ieder denker . f kun tenaar alts een passief bezit overerft.
2. --- Maar aan den anderen kant zal geen kultuur ontstaan.
of zich ontwikkelen, zonder dat elke nieuwe generatie acheppend, vernieuwend is opgetreden, haar deel heeft bijgevoegd
bij het reeds bestaande. En daarom is het goed en noodzakelijk, dat de jeugd steeds nieuwe banen zoekt. De nude
verworvenheden overboord werpen kan zij toch niet : ze zijn
met haar vergroeid. Dat zij naar nieuwe streeft, kan heusch
Been kwaad. Integendeel is dat een teeken, dat de kultuur
wel degelijk leeft. En dat dit levensproces normaal verloopt.
Immers, eerst wanner een generatie tot geestelijke onvruchtbaarheid, tot stagnatie vervalt, moet men zich ongerust maker.
Want dan zal achteraf de natuur haar schade inhalen, een
nieuwe sc'heppende golf zal opstijgen, en met des te meer
geweld, naarmate zij larger onderdrukt werd. En revolutionnair
zal de nieuwe tij d heeten, omdat hij de verbondenhei d mist
met wat voorafging. Een tusschenzchakel ontbreekt immers,
en dat is het actief, vernieuwende element, dat in de vorige
generatie, niet aanwezig was.
De Renaissance was een geweldige kunstrevoilutie, die
brutaa;l brak met de Middeleeuwen. Waar lag de oorzaak ?
De late Gothiek teerde te lang en te lui op de verworvenheden
van de 12e en 13e eeuw. Smeedt een geleidelijke evolutie
niet telkens nieuwe schakels aan de ketting van het verleden,
dan konit er een revolut, die alle traditie overboord werpt.
ale traditie overboord ? Schijnbaar tenminste. Want .traditie
is jets taais. Het zit een beschaafd yolk zoo in het blood,
dat het pas sterft met de beschaving zelf. Daarom zoeht de
Renaissance toch nog een aanknoopingspunt, zij greep terug
naar de Antieken, en sloot dus ten slotte aan bij een oudere
traditie. En daarom greep de Romantiek terug naar de Middeleeuwen, als om weer aan te knoopen daar, waar de Renaissance
de continuiteit verbroken had.
Dat is niet alleen waar voor kunst en wetenschap. De
geschiedenis wijst periodisch op politieke revoluties, die telkens
een verbreken van de ketting der traditie zijn. Verstard
absolutisme leidde in Franrijk tot de vreeselijke gebeurte`
-
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nissen van. 1789, in Rusland tot de bolchevistische revolutie
van 1917. In de politiek komt dat echter dramatischer
tot thting, onxdat het daar gaat niet alleen om ideeen teals
in de wetenschap of de kunst, maar om menschenlevens. En
des te brutaler zal een revolutie te werk gaan, naarmate
de vertarde voorafgaande periode alle evolutiekrachten heeft
onderdrukt.
De gezaghebbers kunnen wel de scheppende krachten van
een yolk leiden, den vernieuwingsdrang kanaliseeren. Maar die
.owing tegenhouden beteekent vroeg of last een springen
van atile dam .en en dijken d.i. revolutie. Want het kultuurleven gelijkt op een stroom, die voortdurend in beweging is
en een uitweg moot vinden.
Zoo zie ik het probleem, den eeuwig herhaalden strijd
tusssc'hen jong en oud, verleden en heden. Een antithesis
is het niet, al heeft het er den schijn van. Het woord traditie
br+ecgt de oplossing, a-s men het wel begrijpt. De vernieuwing
bouwt op verworven waarden. Kultuurleven kan geen van
deze twee elementen missen.
-

Deze lange, en missc^hien wel wat dorre beschouwing moet
ons leeren met begrijpenden blik te staan tegenover het steeds
herhaalde konflikt tussehen oud en nieuw, zoowel in de geschiedente van ons yolk, ais in ons persoonlijk leven.
Jongeren, die vooruit wilien, kijken wel Bens minachtend
neer op wat vroeger gebeurde, veroordeelen en verwerpen
klakkeloos al wat vorige generaties hebben opgebouwd. Zij
moeten de waarde van de traditie leeren beseffen.
Ouderen, die zelf reeds wat tot stand brachten, staan
wantrouwig tegenover het nieuwe, dat hen zoo brutaal voorbijjaagt. Zij moeten niet steeds remmend of of keurend werken.
Meedoen, hun eigen opvattingen herzien, zich aanpassen, zal
de geleidelijke evolutie ten goede komen, en hunzelf de oogen
openen voor veel goede kanten in dat nieuwe, dat de jongeren
zoo geestdriftig maakt.
3. Een voorbeeld.
Niets geeft zulk een sprekende illustratie bij wat ik hierboven schreef as de gesehiedenis van de bouwkunst, en
wel bepaaldelijk van de kerkelijke bouwkunst. We hebben
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immers kerken uit alle tijden nog voor onze oogen staan.
Aanschouwelijk kunnen wij in al die verschillende kerkgebou
rken vaststellen, hoe iedere bouwtrant een
wen ult aHe tijdpe
meuwe streving beteekent en tegelijk sehatplichtig is tegenover een anderen ; hoe dus het spel van nieuw en oud telkens
gehoorzaamt aan de wet der traditie.
a) De Romeinsche basiliek was een arc,hiteeturale vondst.
Wantzij schiep een sacrale ruimte, een grooten rechthoek
met een apsis, zooals die tot dan toe ongekend was. Toch
vond de basiliek gedee1teijk haar grondplan in het patriciershuis van dien tijd. Dus traditie.
b) In de Noordelijke streken gaf dat grondpian in de vroege
M. E. opzijn beurt weer aanlekling tot de Romaansche kerk.
A}leen werd de apsis uitgerekt tot een prieterkoor, en het
voorhof verkleind en opgenomen in het gebouw. Dat de constructie zwaarder, massiever werd, hield verband met het
klimaat en de onveiligeid van het ruwe Noorden. Maar een
nicuw element kwam bij : in plaath van de vroegere platte
zoldering, bracht men een steenen geweif aan, eerst het eenvoudige tongeweif, later het kruisgewelf. Dus ook weer: iets
nieuws bij het oude.
c) Dat was een technische vooruitgang van belang. Fransche
bouwmeesters dreven die gewelventechniek konsekwent door,
totdatztj bij den spitsboog belandden. Daardoor steunde het
heele gebouw voortaan op een geraamte van ribben en pijiers
De Gothiek was geboren. Hoog en luchtig rezen flu de kathedralen op. Met de nieuwe teel1niek ging een vernieuwing van
den geest gepaard. Was het Rornaansche kerkgebouw met
zijn horizontaje iijn ernstig en mannelijk, de kristen van de
weelderige 12e en 13e eeuwen, de kristen der opkomende gemeenten en der kruistochten vond nu zijn lust in de hoogopetrevene, Mare ruimten. Maar cok 'het grondpian
veranderde. Dank** de nieuwe mogelijkheden van overspaimende bouwgewelven en mode onder den invloed van den
tijdgeest, het individualisme, ontstond stiiaan het ingewikkelde
grondpian met vijf beuken en transept, wand&gangen rondom
het koor en zijkapeIlen. De eenheid van ruimte, die in de
basiliek zoo streng gerespecteerd was, is gebroken.
d) Totdat na de Hervorming n onder invloed van het
Hum3flisrne de menscheiijke geest naar lets nienws vroeg,
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en radikaal teruggreep naar de idealen der oudiieid. De Gs
verbondenheid der vroege M.E. was verwaterd tot een pronkzuehtig individualisme. Dan maar openIijk de nieuwe vag
gezwiaid : Renaissance. Herleving van het antieke ideaai:
menschelijke kracht en natuurlijk evenwicht. Een anthmpo-•
centrisehe levensbeschouwing moest dan ook maar een stiji
hebben, die haar paste. Dien vond zij bij de ouden. Dus knoopte
zij daar aan met haar bouwkunst. Een oude traditie heropnemen was dat. Ja, maar in werkelijkheid kon de 17e-eeuwer
zich niet vrijmaken van zijn omniddellijke omgeving, en zoo
ontstond in onze streken een compromis tusschen de pocinpeuze
late Gothiek en de strenge, stoere Renaissance: een uleuwe
stiji, de Barok. Het sobere grondplan nam hij over van de
uden en bracht ons zoodoende de één
e, gave ruirnte terug;o
van den anderen kant kwam warm gevoel en Ievensvreugde
van den katholieken mensch dat kerkgebouw weer opsmukken,
zoodat het met zijn praai en pracht een verheerlijking wordt
van de godsdienstige idee, en wonderwel paste bij de yolksdevotie van die dagen : H. Sacramentsvereering, processies.
Zoo beschouwd is de Barok ten slotte nog een aansluiting'
bij de late Middelecuwen.
Uit dit overzktht moge blijken, hoe door talle tijdperken en
kunststroomingen heen de traditie haar rol vervult : oud &iv
nieuw te verbinden. Door heel de kultuurgesehiedeis loopt
een draad, die ailes aaneenhoudt : de traditie.
U. WAT WIL ONZE TIM ? TERUG NAAR DE BRONNEN!

Zooas het in een familie gebeurt, dat na verschillende tusschengeneraties plotseling weer een karaktertrek van een verren
voorvader opduikt, zoo kan een bepaalde kultuurperiode bewust
of onbewust teruggrijpen naar een ver verleden. Niet om het
s1aafs na te volgen, maar em zich de princiepen daarvan weer
eigen te maken, en ze toe te passen met haar eigert uieuwe
middeilen in haar eigen milieu.
Zoo heeft het Hurnanisme en ide Renaissance gedaan met
de Antieken, zoo deed de Romantiek met de M.E. - Zoo
shijnt de moderne tijd terug te willen naar de priiuitieven,
naar het wordingstijdperk van onze besehaving, om daar de
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naakte princiepen terug te vinden, die ontstaan gegeven èbben
aan de gecomipliceerde kultuur van onze dagen.
wij, kristenen, kijken aLzoo met veriangen en bewondering
naar den eersten bloei der kristen gemeensehap, en, wat bepaaldelijk den eeredienst betreft, naar de vier eerste ceuwen,
toen onze huidige liturgie, geboren in de eatacomben en de
patriciershuizen, in vrijheid uitgroeide en opbloeide in de
Rmeinsche basiiek.
Van die periode houden we, van haar willen wij leeren. De
latère groei der liturgie is immers zoo dikwijls beinvioed
geworden hetzij door reacties tegen ketterijen en miebruiken,
hetzij door geJeidelijke alwijkingen in de praktijk, hetzj door
valsehen smaak of tijdgeest, dat we uit haar tegenwoordige
vorrnen soms niet meer wijs worden, en terug moeten naar die
primitieve tijden, om weer te onderkennen, wat echt is en
essentieel, wat bijkomstig en zelfs minderwaardig. Dat op te
zoeken, is de taak der geleerden ; daarop practisch verder te
bouwen is die der liturgen zeif, dus van de priesters in het algemeen samen met het yolk, onder de leiding van de overheid.
Dat noeinen wij met reeht en reclen : de oude traditie weer
opnemen. De lange vervalperiode sedert de late M.E.heeft
ertoe geleid, dat deze hernieuwing zoo radikaai is, zoo ver
teruggrijpt. De Renaissance met haar heidensch, anthropocentrisch karakter kon de liturgie in haar diepst.e wezen niet
begrijpen. De Romantiek deed missehien het eerste heimwee
opkomen naar vroegere schoonheid, naar het rsterie; rnaar
de definitieve, de niethodisehe vernicuwing, dc liturgische
beweging, zooals wij ze noemen, begint pas met de 20e eeuw.
Een liturgische Renaissance ! << erug naar de bronnen . zoo
luidde het langs alle kanten. Dat was het wachtwoord, dat
velen geestdriitig aan het werk zett., ma.ar dat ook he-t wezen
van deze herleving klaar uitdrukt.
Bijna gelijktijdig hebben dc versehillende kunsten eon soortgelijke herleving zion opkomen.
De schilderkunst gaf den toon aan op het laatst der 1e eeuw.
Van de natuuraanbidding, door de Renaissance ingeleid, had
zij opeens meer dan genoeg. Do kunstenaar voelde zich aangetrokken tot het diepere wezen der dingen. Niet meer : Hoe
ziet het eruit ? >> interesseerde hem, rnaar wel : << Wat is dat
eigeniijk ? Wat moot ik daarover mededeelen aan den toe-
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sehouwer ? >> - In de nihilistische of infantiele verwoording,
diewij hebben beleefd : Dadaisme, Futurisme, Kubisme, enz.
en eindelijk in het expressionisme streeft de artist ernaar,
zich vrij te maken van tie oppervlakte, van den sehijn, van het
uiteriijke. Voor een kunst, die uiteraard op uiterlijken vorm
en kleur is aangewezen, leek dat wel een zelfmoord. Th.ns,
na cenige bezinning en bezinking, schijnt de schilderkunst
op het standpunt te staan van een sterke versobering der
lijnen en een naar voren brengen van het primaire in elk ding.
Dc beeldhouw'kunst volgde in dezelfde richting.
Het duidelijkst echter treedt de nieuwe geest naar voren in
de bouwkunst. Vanwege haar practisehe bestemrning, (een
gthouw moet eerst en vooral dienen ! ) en mede vanwege het
moderne materiaal, dat haar ten dienste stond, voelde de bouwkulLst zich gernakkelijker vrij tegenover alle traditie. Zoo kwam
het, dat zij aanvankelijk haar ideaal meende gevonden te hebben in een van alien stiji bevrijde << nuchtere zakelijkheid >>. Doch uit zulke koude berekening iton wel een doehmatig bouwwerk, nmar nog geen kunstwerk geboren worden. Voor een
kerk by., waar het geestelijk element, de symboliek zoo een
groot belang heeft, kon die nuchtere zakelijkheid zeker niet
volstaan.
Duz ging men weer aanleunen bij de traditie. Maar waar
aangeknoopt?
Bij de Barak met haar overladenheid en pronkzucht ? Alvast
niet. De Gothiek had in onze 'kultuur verreweg de dliepste
sporen gelaten, te meer daar oaze streken nog vol zitten van
de heerlijkste gebouvren uit then tijd. Wel had het Romansch
met zijn stoeren mannelijken ernst en zijn geheimzinnig donker
ook zijn bekoring, maar daartegenover stond weer de technische
voirnaaktheid van den spitsbogenstijl, die beter oveienkwam
met de moderne architeetonische ontwikkeling. Maar vooral:
1e spitsboog had 'flu eenm'aa'l het hart van de massa veroverd.
Zoo kwam het, dat de moderne bouwmeester het herworven
princiep van so'bere doelmatigheid en oprechtheid ging uitwerken met iijnen en vormen, die, deels bewust, deels onbewust,
uit vroegere stijien overgenomen waren.
'07n maar 'bij ons voorbeeld : het kerkgebouw, te blijven.
Hier wordt het een spitsbogenkerk, doch zonder kolommen,
met breede overspanning. - Ginds voelt een arthitekt zich
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meer aangetrokken tot de klare ruime halle van de enaissance, maar ontdaan van alle versiersels en liefst met een
platte bedekking. Zelfs vindt men den rotonde-vorm met kocpeldak terug, -die herinnert -aan den Byzantijnschen stiji. Terwijl
menige moderne kerk, vooral in Duitschland, het grondplan
der Basiliek terughaalt, doch ook weer met eenige wijzigin.gen,
door materiaal en behoefte bepaald.
Zoo uit zich dan toch nog traditie in de moderne kerk.
Maar menigvuldig zijn de invloeden, die onze tijd ondergaat.
Wij ondergaan ze alle tegelijk. Is het dan te verwonderen, dat
de zoogenaamde moderne stij=1 Been welbep,aald eenvormig uitzicht heeft ? Wellicht brengt de tijd dat vanzelf.
Een ding vindt men echter steeds tern ; : doelmati ,heid. in
de constructie, soberheid in de versiering, oprechtheid in de
gansche verschijning. En dat is het, wat cenn eigenaardig cachet
geeft aan de bouwkunst van onzen tijd ; dat is het, wat u doet
uitroepen van zoohaast ge de oogen opsl,aat : << Eon modern
gebouw ! >> De klare constructieve lijn heeft u dadelijk te pakken. Missehien is alles wel een beetje stiff, wat na akt; maar
het geheel werkt rustig en ernstig, zooals alles wat opreoht is.
Is de moderne stij reeds geboren ?
Ik denk, dat hij in wording is. Lets bestaat er zeker reeds.
Volgroeid is het echter nog niet.
La at den tijd zijn gang maar gaan. Wat erin zit, komt eruit;
en niets anders.
,

III. HOE WORDT EEN STIJL GEBROKEN ?

Iedere tijd heeft zijn geest, zijn levenshouding.
Waaruit die levenshouding bestaat ? Ach ja, wie zal het
allemaal opnoemen ! Materieele omstandigheden van techniek, rijkdom, bedrijvigheid. Geestelijke hoedanigheden : vrijheid, wetenschappelijke ontwikkeling, sociale betrachtingen,
artistieke opvoeding, religieus inzicht, moreele behoeften ; en
wat weet ik al meer. Al die elementen te zamen bepalen bj
een gemeenschap een manier van denken, van voelen, van
handelen, die zich uit in omgangsvormen, gebruiken, kunst,
litteratuur, enz. met een welbepaalden stempel. Dat beet men
stijl. Levensstijl geeft vanzelf aanleiding tot kunststijl.
Ook bij den enkeling kan men spreken van levensstijl, d.i.
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een bestendige manier van gaan, van handelen, van sprees., enz.
Stijl veronderstelt evenwicht.
Wat een yolk of een enkeling als erfgoed van zijn voorvaderen reeds bezit, en dat, wat het voor de toekomst nastreeft,
dus : traditie en ideaal, dat moet in zijn ziel tot evenwioht
gekornen zijn, daarover moet dat yolk of die man het met zichzelf eens geworden zijn. Dan krijgt zijn leven stijl, en dan
sehept dat yolk, die kunstenaar zijn eigen stiji.
Traditie en ideaal, dat is oud en nieuw, verleden en wordende
toekomst. Het eerste blijft steeds basis, moedergrond waarop
het tweede groeit. Elke stiji groeit dus uit de traditie maar
draagt - daarbij het merkteeken van het nieuwe ideaal, van zijn
eigen streven.
Ja ik zou zeggen : Pas w anneer dat streven zich met de

traditie heeft verzoend, zijn plaats heeftt gekregen in het heele
kom pleks van in toed en, en dus zel f traditie aan 't worden is,
ontstaat de nieuwe stiji.
Daanuit kunnen we zeer belangrijke gevolgtrekkingen maken.
1. Zander traditie gee. n stiji. Dat is gewoon een tegenspraak
in zichzelf, daar de stiji in de traditie wortelt.
'del draagt de nieuwe still den naam van het vooruitstrevend
element, van het nieuwe ideaal. Een kind krijgt immers ook
een voornaam, een eigen-naam, die wijst op zijn nieuwe persoonlijkheid. Toch zit de traditie van geslachten den jongen in
het bloed. Juist zoo zit in elken nieuwen stiji een ondergrond
van oudere kulltuurwaarden.
Hoe onzinnig zou het dus zijn vanwege een modern kunstenaar te schelden op al wat voorbij is, en overmoedig te roepen :
<< .Ale traditie overboord ! >>
2. — Maar omgekeerd zou het minstens even dom zijn, aan
een verouderde traditie vast te houden, terwijl een nieuwe geest
den tijd bezielt. Zich tot den ouden stiji bekennen, terwijl men
inwendig van een nieuwe levensbeschouwing doordrongen is,
is een leugen, die ten slotte niemand volhoudt. Waar een tijdgeest verandert, moet een nieuwe stiji geboren worden.
Natuurli jk valt de overgang voor velen hard. Gewoonte,
gemakzucht, geestelijke luiheid, ouderdom spreken hier een
woordje mree. Doch ook het vertrouwd zijn met den ouden stiji,
een jarenlange bewondering, hebben bij ons een band gelegd,
die niet graag lost. Maar juist die lief de, die vertrouwdheid
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zijn weer eleinenten, die bij de geboorte van -den nieuwen stijl

hun invloed zullen uitoefenen, hun gewicht in de schaal leggen,
hey revolutionnaire karakter zullen temperen. Ook die remmende invloeden behooren bij dat kompleks < traditie v, waarover we hierboven schreven.
,3. -- Dat dit groeien, dit geboren worden moeizaam van
de bhand gaat, loopt in het oog.
Jarenlang, tientallen van jaren duurt de dracht. Als in
barensnood zoo zien we -het kultuurleven overhoop gegooid.
Nieuwe gedachten zijn aan 't werken. Bewegingen zien we
opkomen, heftig te keer gaan; conservatieve krachten sluiten
angstig aaneen en verketteren. De gemeenschap wordt uit
elkander gerukt, verscheurd in v ®or en tegen. En des te langer
en moeizamer is de strijd, naarmate de vernieuwing doortastender en grondiger is. Een nieuwe stijl wordt in smarten
gebaard.
is echter eenmaal zijn verborgen groei voltooid, dan houdt
hem niemand of niets meer tegen. Hij komt. Hij is er. Hij
bestaat voor aller oogen. En iedereen moet het erkennen als
een feit. En er zich bij neerleggen, of erom juichen.
0 zeker, zijn groei is niet voltooid. Hij is nog << leelijk >>,
de jonge stijl, zooals een kleine boreling leelijk zijn kan. Maar
geen nood, dat komt wel. Schoon wordt hij vanzelf, als hij
wat ouder wordt. Zijn volmaaktheid bereikt een Stijl pas na
enkele generaties.
4. Ik denk, dat wij op onze dagen zoo'n geboorte meemaken. Sinds het einde der vorige eeuw hebben we bewegingen
zien opkomen, op- en neergaande stuiptrekkingen, door onze
kultuurvorschers als zooveel << -ismen >> gediagnosticeerd. Is
alle's nu voorbij en hebben we den nieuwen stiji vast ? We
Weten het helaas niet. Ons nageslacht zal dat op afstand beter
kunnen beoordeelen.
De algemeenheid van het fenomeen << zakelijkheid >> in zoowat alle kunsten, en de algemeene aanvaarding daarvan door
de gemeenschap (een kleine fractie intellectueelen niet te na
gesproken) , zijn voor mij een teeken, dat de geboorte voorbij
is, dat de nieuwe stijl bestaat. Onvolgroeid en met al de hebbelijkheden van pas geboren wicht, och ja. Maar toch bestaat.
Men (d.i. de massa der ontwikkelden) leest graag een boek
in z.g. direkten stiji zonder << literatuur >> of lange beschrij-
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vingen. Men ziet graag een schilderij met krachtige stere.
trekkers, die het essentieele sterk doen uitkomen, zonder veel
bijkomstigheden. Men voelt zich behaaglijk in een huffs, in een
kerk, waar niets te veel staat en alles doelmatig is ingeritht.
Men houdt van dat alles en men noemt het : modern. Dat
woord zegt alles. Ofschoon er nauwelijks een beteekenis in .zit.
Doah wat is een naam ? Lang niet altijd geeft hij het wezen,
of den eigenaard van een stijl weer. Wat beteekent Romaansch ?
Eenvoudig een oorsprong uit de Zuidersche landen. Gothiek
is niets minder of meer dan een spotnaam, Bien de kunstenaars
uit het Zuiden gaven aan den nieuwen spitsbogenstijl in Frankrijk en Duitschiand. Renaissance beteekent herleving, maar
specifieert ook niets méer.
Dus zou het voor den nieuwen tijd een dwaasheid zijn, zieh
of te vragen : << Hoe gaan we 't kind nu heeten ? >> De naam
zal wel vanzelf komen.
Als wij een doopnaam mochten geven, dan zouden we wellicht
kiezen : zakeli jkhei,dsstijl, of essentialisme, of primitivisme,
of nog : sociale stijl, gemeenschapsstijl. Maar dat is alleraaal
veel te mooi en te beredeneerd. Een spotwoord of een toeva1ige
goedklinkende zet heeft veel
kans. -- Of blijft het , woord:
<c modern >> de definitieve naam ?
Heft is overigens te vroeg om aan een naam te denken. Een
stijl wordt pas gedoopt, wanneer hij volwassen is.

meor

IV. LEVENSSTIJL EN KRISTENDOM

Wij zeiden : Pas wanneer het nieuwe streven reeds zed
traditie aan 't worden is, ontstaat stijl.
1. -- Dat gaat op niet alleen voor een gansche gemeensehap,
maar ook voor den enkeling. En niet slechts in de kunst, maar
ook in andere kultuuruitingen.
Er bestaat immers een aparte, maar steeds volgehouden
hooding in het denken, in het spreken, in de kleedij, evengoed
als in het schiilderen, het schrijven, enz. Zoo heeft bv. Timmermans zijn persoonlijken stijl, Dirk Baksteen den zijnen, enz.
blijven met zichzelf, het volhouden van typische
Het
eigenschappen heet hier stijl. - Een bestendigheid dus, een
evenwicht in de manier van handelen. De ondergrond van over geerf de hoedanigheden, die zulk een persoon wellioht met tien-
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tallen, honderdtalien anderen gemeen heeft, verrijkte zich met.
jets nieuws : een strikt persoonlijken trek. Die twee elementen,
nieuw en oud, ideaal en traditie zijn versmolten in een persoon,
zij zijn een tweede natuur geworden. Bewust of onbewust heeft
de kumstenaar (of eenvoudig de menzch) jarenlang gestreden,
om zich dat nieuwe, dat ideaal eigen te maken. Nu heeft hij
het in zich opgenomen : hij schrijft, hij spreekt, hij werkt
voortaan op zjn manier, zonder er flog moeite voor te doeii.
Hij let er zelfs niet moor op, het gaat vanzeif. Hj heeft zich een
stjl eigen gemaakt.
2. - Datzelfde proces kunnen wij ons ook indenken b een
groep. Een bepaald milieu : een school, een vereeniging, een
streek kan dezelfde invloeden ondergaan, door eenzelfde ideaal
aangetrokken worden.
In then zin is de katholieke Kerk met haar ecuwenoude
traditie, met haar ingrijpende Ievensbeschouwing, bij uitstek
eon kultureel milieu. Tegenover de rest van de mensohheid,
heeft zich de kristen gemeensehap een aparte, bestendige
levenshouding eigen gemaakt. Een klaar omlijnde leer, ceri
onveranderlijke zedenwet en een eeredienst met uitgesproken
karakter geven aan die millioenen leden van alle tijden en uit
allerlei volkeren eenzelfde morel uitzicht, slaan er eon stetmpel
op. De katholiek heeft zijn eigen levenestiji.
Waarin die nu bestaat ? Als wij ons niet vergissen, is één.
van zjjn kenmerken, missehien de meest in 't oog loopende,
de zoo vaak geroemde < Roomsche blijheid , een soort optiini&tische 1evensvisie, die in de diaspora wel heel gemakkelijk
te constateeren valt. In tegenstelling met het strenge, koudé
Calvinisme of Lutheranisme. Een zekere speelsehheid, een
kinderiijke geest zijn wel andere uitzichten van denzelfden
karaktertrek : << spiritum adoptionis, in quo clamamus Abbtt,
Pater. >>
3. - In de groote kerkgemeenschap zal die kristelijke levensstiji natuurlijk nog zijn specialisaties hebben. En in de ruimte
en in den tijd.
Kiest ge een praehtexemplaar uit die gemeensehap, een hei
lige, dan zal die enkeling niet alleen een volwaardige drager
van kristelijken stiji wezen, maar op zijn beurt jets persoonlijks
daaraan toevoegen, Franciscus zijn liefde voor de armoede,
Benedictus zijn zin voor harmonie, Thomas van Aquino n
z00
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doitaar de waarheid, Ignatius van Loyolazijn behoefte am
tucbt
En & onderscheiden kloosterorden, diezij stichten of bein
vioéden1 zulien met denzelfden geest doordrenktzijn. In die
nicer ' beperkte beteekenis heeft iedere orde, iedere congregatie haar eigen ievensstijL
Eveiizoo zal een bepaalde periode uit de Kerkgeschiedenis
een of ander aspekt van then kristelijken tijd meer op den voorgrond stel1en In de eerste eeuw by. bewonderen we den familiegeest, de machtsontplooiing van de Kerk.
Het gebeurt ook, dat één tijdperk veel sterker dan het andere
den waren kristelijken geest bezit dan het andere. Ern
4S Ofl downs in de Kerk. Hetzelfde geloof zal flu eeris dieper
doordringen dan straks, dee1fde zedenwet trouwer onderhouden
worden, dezelfde eeredienst beter begrepen en meegevierd door
het heele yolk. Verval en bloei van den katholieken 1evensstijE
wi1en elkaar af in de geschied.enis.
4* - Wanneer we ons flu afvragen : << Wat is dan eigenlijk
het geestelijk aspekt van onzen tijd ? Heeft het Kristendom
van vandaag een eigen karakter, een bijzonderen levensstijl ? >>,
d2fl kunnen we zonder aarzelen antwoorden : < Een nieuwe
kristelijke levensstij1 is in wording. >>
.Aflerlei teekenen wijzen daarop. In het geloofsleven, in de
möraal, in de godsvrucht, overal constateeren we een nieuwen
_t, een herleving. En wel in tweevoudige richting, zooals
we trouwens aantoonden op andere kultuurgebieden : versobeng of verdieping, en daarnevens gemeenschapszin.
. a) - Terug naar de grondgedaehte, naar het essentieele
in den godsdienst, terug naar het Evangelie, naar e oude
Vaders, terug naar de bronnen der liturgie, dat zijn al'Iemaal
ietizén en slagwoorden, die in de lucht hangen. De theologie
gaat nieuwe banen op, tast naar de kern van de geloofsleer,
dm die weervrij te maken van schoolsche overwoekeringen.
Doatische tractaten, ja gansche summa's in de vo'lkstaai
(zie maar de K.K. serie) verschijnen en hebben aftrek. Jaarprogramma's van K.A. afdeelingen bestudeeren kardinale punten als het Misoffer, de familie, de parochie. Dc predicatie
vërtrekt van een heel anderen gezichtahoek dan vroeger, knoopt
5211 bj de nooden en de verzuchtingen van onzen tjjd, en werpt
halsover kop in onderwerpen zooals het Mystiek Lichaam,
.

I

-

STIJL EN TRADITIE 203

het Thiwelijk, de Kerk, onderwerpen, die* Rig jaar geleden
nog zoo-goed-als taboc waren voor den predikant. Nooit werden
meer boeken verkocht voor geestelijke lezing als tharis. Maar
nooit ook versehenen zulke flinke werken, zulke opheIinakende
boeken. Fiedler, Karl Adam, Schulte, Laros, Lippert, e.a. ziju
namei die elken katholiek-met-een-jong-hart uiterst synipathiek
al is het dan ook ietwat revolutionnair in de ooren klinken.
Godzdienstwetenschap van alien aard beleeft omvangrijke uitgaven : lexicons, dictionnaires, studiemateriaal, dat op zijn
beurt weer nieuwe horizontert opent voor de zielzorg en de
pratische liturgie.
b) - Alles is echter afgestemd op het practische doel. Do
gemeeñschap, het yolk, daar ligt het zwaartepunt van de moderne activiteit, ook in de Kerk. - Het idee zeif van Kerk,
van Parochie kreeg eon heel nieuwen kiank, is weer vol betee
keiii, roept ons een aaneengesloten organisme, een levende
genaeerischap voor den geest. De H. Mis is een offer van de
gemeensthap. Kristus is niet meer alleen het minnelijk Hart,
.maar oize Heer en ens Hoofd. En de liturgie heeft one geleerd
weer op te kijken naar God, als den Vader van het rnensehelijk
geslaeht. Terwijl wij onder Gods lieve heiligen Maria sterk
naar voren laten treden, en niet zoozeer als << eerbiedwaardige
Maagd >> dan wel als Moed.er van God en van ons kristen yolk.
Zoo komt in het geloofsleven, in de moraal, in den publieken
eeredienst een nieuwe geest te voorschijn, een nieuwe vorm
van den kristelijken levensstijl, in volmaakten eenklank met
het streven van heel de moderne kultuur naar versobering en
gemeenchapszin.
I

BESCHOUWINGEN OVER DE
HUIDIGE KULTUURWENDE
door M. DIE,RICKX S.J.

De huidige Westeuropeesche mensch is zwaar ziek, en een nanwkeurig onderzoek toont aan dat de levensorganen zelf geraakt zon.
Prof. Dr. Huizinga heeft in zijn werk << In de Schaduwen van Morgen *, peen onverbiddelijke diagnose gemaakt van de voornaamste
ziekteverschijnselen van den West-Europeeeer, en, met een tikje
overdreven pessimisme, heeft hij de toekomstmogelijkheden van den
patient uiterst donker afgeschilderd.
WJj zijn echter van meening dat het niet volstaat een patient aan
een gewetensvol onderzoek te onderwerpen en alle ziektesymptomen
aauwkeurig te noteeren, men moet ook de antecedenten van den
zieke nagaaan, en zelfs den gezondheidstoestand van ouders en voorouders opsporen. Alleen een historisch perspectief geeft de ju
verhouding aan de kultuurkrisis die wij doormaken, alleen een:
geschiedkundig peilen naar de echte gronden van de decadentie van
onze beschaving, kan een juisten dieptekijk geven in de zieke ziel
van der' hedendaagschen West-Europeeer. Wilhelm Dilthey, de on-

overtroffen uitbouwer van het systeem der geesteswetenschappen,
sehr,eef,. met een vleugje overdrijving : « Der Mensch erkennt such
nur yin der Geschichte, nie durch Introspektion > (1) .
I. HET HERFSTTIJ DER RENAISSANCE

De Middeleeuwen hadden een harmonische synthese beproefd en
ook grootendeels bewerkt van de twee kultuurfactoren, die nog steeds
den grondslag van onze beschaving vormen : de katholieke gods.
dienst en de Helleensche wetenschap. Godsdienst zonder wetenschap
schept de stagnante, steriele kulturen van het Verre 'Oosten en
Byzantium, wetenschap zonder godsdienst leidt tot de materialistlsche beschaving van onzen tijd. De harmonische versmelting echter
van de twee werd alleen in het Middeleeuwsch Europa bewerkt en
heeft aan deze kultuur dan ook haar waarde en haar succes
geschonken.
De Middeleeuwen kenden een organiach samenwerken van Kerk
(1) Geeammelte Schriften. VII Band. 1927. bl. 279.
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en Staat, met de primauteit voor het geestelijke : wij hoeven slechts
aan de machtige beweging der kruistochten te denken. In die beøcha
ving was het individu noodzakelijk ingeltjfd in, en min of meer
ondergeschikt aan de gemeenschap. Zoo had de gilde over de gildebroeders en hun werk een streng toezicht, en de gemeentekiok mocht
de poorters dag en nacht oproepen voor het hell der gemeente. Dc
Middeleeuwsche menseh voelde zich een schakel tussehen voor- en
iiages)aeht : de privileges, door de voorvaderen bevochten, wilden
zij onverminkt aan hun nakomelingen overleveren, aan bjna alle
kathedralen en groote kerken werd generaties lang gebouwd.
Zoo rust de Middeleeuwer voor ons op als een persoonlijkheid
die in en door de gemeenschapzn volle ontplooiing zoekt en daarenboven zjjn gansche leven afstemt op het bovennatuurlijke, het
eeuwige (2).
In het Quattrocento dringt in het woelige Ita1iA onweerstaanbaar
een nienwe kultuur naar omhoog. Terwiji over het herfsttij der
Middeleeuwen een matte glans ligt, en de Laat-Middeleeuwer ons
moe en uitgeleefd aankijkt, stuwt de Renaissance met jeugdigen
overmoed vooruit en verovert stilaan het gansche Western
Wij, nienschen van de gelatenheid, van het zich-schikken-in-hetonvermtjdelijke, van het moeizaam samenbrengen van kostbare
restjes uit een giorievollen tijd, wij, zonen van het oude Europa, wij
kunnen ons zoo moeiljjk indenken in een tijd, die met een totale
geestdrift en ccii volledige overgave zich overleverde aan den roes
van een rijzende grootsche kultuur.
Ben nieuw levensideaal, gesproten uit de Italiaansche volkskrachten
en bevrucht door elementen der antieke beschaving, bloeide op aan
de hoven der Italiaansche potentaten. In dat land van weelde, met
zijn sterken schoonheidsdrang en zjn opbruisend vrijheiclsstreven,
waar de durver met geen zedeleer rekening hield bij het nastreven
vanzijn doe, ontstonden geweldige persoonlijkheden, Uebermenschen,
die in de virth het hoogste dachten te bereiken. Gewapend met het
kompas, trok de Europeeër op ontdekkingstocht en ontrukte aan den
wijden horizont van den oceaan zijn pakkende mysteries. Nieuwe
zeeën werden bevaren, gansche neuwe werelden ontdekt, totdat in
1522 de omvaart om den wereldbol de kroon op het werk zette. Een
onweerstaanbaar enthousiasrne greep den Renaissancemensch aan,
flu hij op eigen krachten en met elgen vernuft de wereld had vero
verd. Dank zij de uitvinding van de boekdrukkunst werden de pas
ontdekte schatten van de oudh.eici wereidkundig gemaakt. Terwljl
men vroeger weken en maanden besteedde aan het copieeren en
verluchten van een bock, dat dam ook een luxeartikel was, kwamen
flu de gedrukte boeken, en meteen de lokkende wetensehap, in het
bereik van iedereen. De natuurwetenschappen namen een geweldige
vlucht. Toen men ten slotte de planeten zell als het ware had
(2) In bet Julinummer 1941 van Streven gaven wij een meer uitgewerkte

van tie kultuur der Middeleeuwen.
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bemeesterd en definitief met de geocentrische methode had, . afgere

kend, toen leek de rede voor goed als koningin te tronen.
Niet alleen het individu ging alduszijn eigen weg, maar de vo1
keren stichtten de nationale staten en weerden voor goed aRe inmeng ng van een zg. hoogere macht.
i
Dc Hervorming, die men de Renaissance van de meer gocisdienstig
gerichte Noorderlingen zou kunnen noemen, rukte de Germaansche
wereld los van de oude moederkerk, en stelde als hoofdprineipe het
vrije onderzoek, het betrouwen op eigen kracht.
De Renaissance loste aldus de synthese van de Middeleeuwsche
kultuur op; de menseli keert zich af van het hiernamaals, verwerpt
het gezagsprincipe en ontdoet zich van de genieensehapsbanden.
De centrale idee van de Renaissance, die zich vier eeuwen lang zal
kunnen uitwerken tot haar volledige versplintering, zou men zoo
kunnen weergeven : de mensch, de persoonlijkheid is de laatste norm,
de vrijheid het opperste ideaai, de levensbeaming het hoogste streven
Het uitsluitend beklemtonen van de waarde van de persoonitjkheid.
zou pas na eeuwen leiden tot zjjn uiteindelijke gevolgen, zelfgenoegzaamheid en laicisme. De Renaissance-mensch, die nog gedragen werd
door de Middeleeuwsche traditie, kón niet voorzien dat, overeenkomstig de grondprincipes van zijn kultuur, de menseh zich zou losrukken
van God, van de gemeenschap en den bodem, van voor- en nageslacht. Latenwtj deze aspecten wat nader onder het voetlicht
brengen..
Wij zegden reeds dat de Hervorming nagenoeg de gansthe Germaansehe wereld afscheurde van de Roomsch Katholieke Kerk. Dank
zij vooral het Concilie van Trente, de pas gestiehte Jezuietenorde en
het daadkraehtig ingrijpen van Karel V, kon het tij van vervreemding van de Kerk definitief gekeerd worden. Het vrije onderzoek,
dat in de rationalistisehe en de transcendentale theologie ade-,
quate uitdrukking vond, zou echter zijn verwoestend werk voortzetten. In de 18 eeuw ging het geloof aan den Godmensch Christus
teloor en in de 19 eeuw werd ten slotte de idee van een persoon
lijken God afgewezen. Het proces eindigde bij de goddeloosheid van
onze hedendaagsche wereld. Reeds rond 1600 waren sommige vooruitstrevende denkers beginnen te bouwen aan een natuurlijken godsdienst, die in den positivistisehen godsdienst van Aug. Comte met
zijn aangepastezi cuitus,ziju volledige verwezenlijking zou vinden.
Dc moraal, die hecht gegrondvest stond op de goddelijke openbaring,
werd op haar beurt autonoom verklaard ; de natuurlijke zedenleer,
die telkens weer anders uitgewerkt werd, zou in de 19 en de 20
eeuw in breeden kring opgeld maken.
Terwiji aldus in het Noorden de Hervorming en de annexe stroomingen stilaan maar zeker de godsbehoefte nit de harten wegplukten,
heeft in hot Zuiden de Renaissance, ofsehoon langs andere wegen,
denzelfden uitsiag bereikt. Dc bekende Engelsche kultuurhiistoricus
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Chr. Dawson schreef : 4z The Renaissance culture of Southern .urope,
however, resembled that of the Protestant Reformation in one
respect. It also represents a secularization of life >> (3).
De Renaissance, die in de Kerk en aan het pauselijk HceL sooveel.
sympathie vond, en de Hervorming, die het aanvankelijk goo goed
meende met de godsdienstige hernieuwing, hebben, krachtena hun
grondbeginselen zeif, geleid tot een secularisatie van de Weteuropeesche kultuur. Wat nooit of nergens, zelfs niet in de Grieksche
of Romeinsche heidensche wereld, kon ingang vinden, ee a-gods
dienstige Weltanschauung, dat heeft de Renaissance in het christelijke Europa kunnen tot stand brengen (4) . Wij kunnen werkelijk
niet betreuren dat deze kultuurperiode op het punt staat fgbten
te worden.
De Renaissance-menseh rukte zich ook los van ziju medemenehen
en zijn omgeving. Het principe van de mensehelijke vrijheid is een
splijtzwam geweest, die de Westeuropeesche kultuur heeft doen
barsten en versplinteren.
De viag van de totale menschelijke vrijheid werd met mzeglijke
geestdrift door de Renaissance ontplooid en door de Fransche revo
lutionnairen Europa rond gedragen. De 19 %eeuw zou den triornf
beleven van de overdadige vrijheid, die door het liberal'is:,ne werd
aanbeden. Devrijhandel heeft zijn hoogste zegepralen geboekt in de
19e eeuw, de industrie, waar vraag en aanhod ook den prijs van de
menschelijke arbeidskrachten regelde, leidde tot de ergerNjkste excessen ; de vrijheid van drukpers sLede de baan open voor een progressief ondermijnen van het zedelijkheidsgevoei en het staatbeste1,
en leidde tot een Nag uitbuiten van de mensehelijke passies; de
vrijheid van godsdienst en nog meer het principe < godsdienst is
privaatzaak ontzegde ann den waxen godsdienst zijn rechtrnatige
aanspraken en verdreef de religie nit het gemeenscho skvri ; de
va-ijheid van vereenigirig bezorgde een wett:'iijken stea aaa subversieve groepeeringen ; de vrijheid van vestiging ontvoikte meer en
meer de landelijke gewesten, voerde de urbanisatie op en ondergraafde daardoor de grondsiagen van onze gansche kultuur de vrije
liefde ten slotte gal man en vrouw de volicilge vrijheid terug oodre
ze van elkaar verzadid waren, en rraakte aldus alle cht gezins4-

(3) Progre83 and Religion, 1938 7e Uitg. bL 190-191.

(4) In ztjn 8uggestieve studie Naturaiistche of Mystiek (Leuven, 192)) iehrijft
E. H. Stubbe terecht, al nuanceert hij to weinig : iWe beschouwen de
Middeleeuwen over bun geheel genomen als een typisch religleuzen tijd,
- de periode van de Renaissance, te oordeelen naar den aard van het
then gehuldigd levensideaal, als een typisch naturalistisehen (b! 6).
Ook Anton Van Duinkerken stelt scherp tegenover elkaar den essentleel
christeliJken Middeleeuwer en den Renaissancemensch, wiens godsdienstzln
hij aldus kenschetst : q Het geloof Is niet een element, rnaar eon hoedanighe4d. Men leeft niet in het geloof, men leeft met het geloof, terwiji
eon ander zonder bet geloof leeft. Het groote kenmerk dezer eeuwen is
de verscheuring van de christenheld. Niet meer In Christui Eun de
menscben elkanders broeders, maar in de wetenschap, in de kunat, in de
klasse, In bet ras, In de kameraadschap, in den staat, in do part in het
kerkgenootschap >> (V&rscheisrde Ckriste,ih.e4l, Bus8um, 1937, hfr M.
,
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leven onmogelijk. Wij ontkennen niet dat <<de>> vrijheid het hoogste
goed van den mensch is, en evenniin dat vele zg. <<vrijhede heel
wat goeds bevatten, maar doorgedreven tot hun laatste consequenties, zooalswij dit op onze dagen onder onze oogen zien, ontbinden
die vrijheden alle ware kultuur.
De persoonlijke waarde van den mensch kwam tot haar recht in
de republieken, waar een elite de leiding narn; de koningen echter
die in den Modernen Tijd nog absolutisch waren, zijn flu alien ofwel
door een constitutie van het werkeljjk bestuur uitgesloten, ofwel
eenvoudig afgedankt. Was het eerst ' een kerngroep die de leiding
van den staat in handen nam, in de 19 eeuw kwarn de burgerij
aan het bewind, en met het begin der 20 eeuw is het volop de
democratie. Het algemeen stemrecht geeft aan een ongeletterden
sufferd evenveel macht als aan een sterke persoonlijkheid. Dat deze
evolutie moest bekroond worden door demagogie en ten slotte anarchie, kon van te voren voorspeld worden .Men kon voortaan aan het
bestuur van een staat komen ow-dateenige duizenden massamenschen, door demagogisehe middelen opgezweept, dit wilden ; men
koa zi"in land door een slecht beheer naar den afgrond leiden, en
dan straffeloos, niet zonder stoffelijk voordeel, en het hoofd rechtop,
zich nit het politieke leven terugtrekken. .
Het negeeren van het organische in den mensch heeft na vele
tussehenstadia geleid tot de atomisatie van de gemeensehap. In de
Middeleeuwen beheerschte de geleding het gansche familiale, burgerlijke en kerkelijke leven, terwjl de Renaissance met stuggen ijver
heeft gewerkt om de standenverschillen en zelfs het onderscheid
tussehen tie seksen weg te ruimen. Zoo bracht ons de 19 eeuw
de irruptie van den massamensch, den hordemensch. In een diepgaande kuitnurstudie ontleedde de Spaansche denker Ortega y Gasset den hordemensch ; het is < de mensch in zooverre hij zich niet
van anderen onderscheidt en slechts een exemplaar van de soort
vormt ,, (5), de mensch, die zich behaaglijk voelt in het bewustzijn
niet van de anderen te verschillen, die zichzelf geen eischen stelt
en al wat anderen ten koste van groote moeite bewerkten, als vanzelisprekend aanvaardt, de mensch die zich aan geen besehaving
int.ereseert, maar zich toch meester geniaakt heeft van de leiding
van de maatschappij. De 20? eeuw beleeft de nivellatie op alle killtuurgebied, de triomf van den kuddemensch, van het ziellooze grauw.
1

Ms de Renaissance-mensch zoo zjn eigen peraoon op het voorplan
sehoo, was het wel niet te verwachten, dat hij zich bizonder zou
bekommeren om de vroegere of latere geslachten. Met de Middeleeuwen wilde hij een radikale breuk, en over de Middeleeuwen heen
teruggrijpen naar de fascineerende, heidensehe Oudheid. De nakomeMngen interesseerden hem evenmin. Wat dit afbreken met de
traditie aan kwaad gesticht heeft, bet het Romantisme plots ver (5) q}!tad der Hordei, 1933, blz. 4.
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moeden in het begin der 19 eeuw; maar het essentieel Germaansche
romantisme was slechts een intermezzo in de Renaissance-kultuur,
die voortijide naar haar dramatisch einde.
Het egoisme van den modernen mensch wil Been kinderen meer;
hij Wendt zich of van het met ondergang bedreigde vaderland. Het
geboortecijfer van nagenoeg gansch West-Europa geeft een bedroevenden kijk op de laatste gevolgen van het Renaissancistisch individualisme.
Slechts enkele componenten van de kultuur hebben wij even
beschouwd, de geschiedenis van de plastieke kunsten, de letterkunde, de muziek, enz. zou tot nagenoeg dezelf de conclusies leiden
maar waar men den blik ook wende, overal heeft het anthropocentrisme van de Renaissance de essentieele waarden van de kultuur
genegeerd. Aan het einde van Bien vier, vijf eeuwen langen weg, die
zoo hoopvol inzette, zijn wij, tot ons spijt en onze ergernis, ten slotte
uitgekomen in een straatje zonder eind.
Het statige kultuurschip, dat vol overmoed het ruime sop had
gekozen, is op een zandbank vastgeloopen. Laat een orkaan opsteken
en het wordt opengereten en stukgeslagen. Het tragisch einde van de
Titanic, dat meesterwerk van het menschelijke genie, heeft ook een
symbolische beteekenis.

H. BEGIN VAN EEN NIEUWE KULTUURPBRIODE ?
Doorgaans ontwikkelt een kultuur zich eenigszins onafhankelijk
van de oorlogen. De Middeleeuwen zijn stilaan in de Renaissance
overgegaan zonder dat bepaalde oorlogen daar grooten invloed op
uitoefenden. De Fransche revolutie heeft het absolutistisch regime
een definitieven knak gegeven en de vrijheidsideeen sterk verbreid,

maar toch was het meer een afrekenen met een uitgeleefd systeem,
en een doen zegevieren van idee en die sinds lang in breeden kring
verspreid waren. De wereldoorlog 1914-1918 is nog van veel minder
beteekenis geweest voor de kultuurontwikkeling. De huidige wereldoorlog echter is niet, zooals de vorige wereldoorlog, eerst en vooral
een strijd om economische voordeelen of om expansie, maar wel om
een gansche Weltanschauung. Aangezien wij nu juist aan het einde
van een kultuurphase gekomen zijn, wat niet het geval was met de
Fransche revolutie, meenen wij dat de of loop van den oorlog een
beslissenden invloed zal uitoefenen op de Westeuropeesche kultuur.
Het is werkelijk al te naief om te gelooven dat, zoodra er weer
vrede zal zijn, de zaken weer op hun normaal beloop zullen komen,
alsof er niets gebeurd ware. Het gaat om het lot van Europa en
om de Westeurooeesche kultuur. Anderzijds zal deze oorlog in dit
werelddeel met zijn eeuwenlange tradities, niet zoo 'n totalen ommekeer kunnen teweegbrengen dat opeens met alle vroegere kultuurstroomingen radikaal wordt afgebroken.
,
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De toekomst van de Westeuropeesche beschaving is in dikken.
mist gehuld. En toch wilden wij graag de nevelen die het uitzicht
beletten uiteendrijven, en, al ware 't maar tusschen twee mistflarden.
heen, eventjes een blik in de komende tijden werpen.
In 1917 verscheen het ophefmakende boek van Oswald Spengler,
Der Untergang des Abendlandes. Al is de geweldige belangstelling
die het werk aanvankelijk maakte, in de voorspoedige naoorlogsche
jaren, nogal vlug verzwonden, toch blijkt het achteraf dat de auteur
dieper de nooden van onze kultuur heeft aangevoeld dan velen.
meenden.
Volgens Oswald Spengler zijn er in de geschiedenis der menschheid verscheidene kultuurkringen waar te nemen, elk met eigen.
kenmerken ; aldus bijv. tie Babylonisch-Assyrische, de Egyptisehe, de
Grieksch-Romeinsche, de Arabische, de avondlandsche. Elke kultuur
kent een opkomen, een groei, een bloei en een verval, of, zooals hij
met een gewo-on beeld zegt : << Jede Kultur hat ihre Kindheit, ihre
Jugend, ihre Maznlichkeit and ihr Oreisentum >' (6) . Het opvallende nu is dat aan een periode in een kultuurkring een periode
in een anderen kultuurkring met bijna mathematische juistheid.
beantwoordt.
O. Spengler onderzoekt dus de hedendaagsche kultuurverschijnselen, vergelijkt ze met die van andere kulturen, vooral van de
Grieksch-Romeinsche kultuur, en komt tot het besluit dat de Westeuropeesche beschaving haar eindphase bereikt heeft ; dit eindstadiuni
noemt hij Zivilisation. Het platteland wordt verlaten, de boerenstand
misprezen en de xnenschenmassa's gaan samenhokken in de grootsteden, « Auf Syrakus, Athen, Alexandria folgt Rom. Auf Madrid,
Paris, London folgt Berlin >> (7) . Het cosmopolitisme komt in de
plaats van de heimat, net als ten tijde van het Romeinsche keizerrijk.
Het geld wordt de alles beheersehende factor, zooals het eens was.
in Rome, niet in Athene. De moderne loonstrijd en de sportplaats
beantwoorden aan het Romeinsche << panem et circenses >>. De Romeinen hebben den slavenhandel reusachtige afmetingen doen aannemen,
nu heeft de groot-industrie de arbeiders practisch tot mechanismen
verlaagd. Tot een kultuur behoort het turnen, tot een Zivilisation,
de sport. In een kultuur scheppen de kunstenaars de groote meesterwerken spontaan, als het ware uit hun overvollen levensrijkdom, in
een Zivilisation tracht men kunst te maken volgens regels en normen.
In een kultuur strijden de volkeren voor een idee, in een Zivilisation
voor de economie. Metaphysische philosophie is een kenmerk van
kultuur, Zivilisation worstelt met de skepsis. Imperialisme is een
Zivilisationskenmerk van het zuiverste water.
Destijds is op deze thesis heel wat kritiek gemaakt, en werkelijk
is zij op meer dan een punt aanvechtbaar. Toch beklemt ons onwillekeurig zijn zoo sterk gemotiveerd besluit : Onze beschaving loopt
(6) Untergang des Abendlandes, I, 1929, blz. 154.
(7) o.c., I. b1z. 46.
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ten einde ; alle pogingen om een jonge nieuwe kultuur te doen
verrijzen zijn van te voren veroordeeld ; ons rest enkel de taak onze
oude beschaving een waardig einde te bezorgen.
Terwijl J. Huizinga en 0. Spengler, elk op zijn nanier,terst
pessimistisch zijn, zien andere kultuurhistorici de toekomst met vertrouwen en optimisme aan. N. Berdjaje'w schreef in 1923 : << I1 nous est
donne de vivre historiquement, dans un temps de transition... Et
voici que prend naissance un monde nouveau, un monde inconnu (8) .
En Chr. Dawson in 1929 : << in every department of life we are witnessing fundamental changes wich seem to portend... the dawn of a
new age p (9). Zouden deze Russische denker, cli.en men wel eens een
profeet heeft genoemd, en de scherpziende Engelsche geschiedkundige
zich totaal vergissen ?
Met de zware reflectoren van het kultureel verleden gericht in
den donkeren nacht van de komende tijden, willen wij trachten enkele
kenmerken van de rijzende kultuur te onderscheiden.
Het eigen kenmerk van den Westeuropeeschen kultuurkring bestaat
niet in de niet-Euklidiaansche meetkunde, zooals Spengler voortdurend betoogt, maar in een harm,onische synthese van godsdienst en
wetenschap, van religieuze idealen met een wereldtoegewend streven.
Het wil ons voorkomen dat, nu de laicistische Renaissance voor good
voorbij is, een godsdienstig revival een eenige kans krijgt. De strijd
zal immers niet meer zoozeer loopen tusschen religie en athefisme,
maar veeleer tusschen den echten godsdienst en de surrogaat-religies.
De tijd schijnt definitief voorbij te zijn dat in West-Europa gansche
volkeren in al hun leden eenzelfden godsdienst met hart en ziel
beleefden; de Katholieke Kerk wordt en is reeds op vele plaatsen
feitelijk een diaspora-Kerk. De vraag is echter of die Kerk, uitge-

zuiverd en gelouterd, in staat zal zijn om in West-Europa zegevierend
het hoofd te bieden aan andere gods-dienstige stroomingen. Het
bestaan der Kerk tot het einde der tijden is zeer zeker gewaarborgd,
maar, indien de bloeiende Kerken van Noord-Afrika en Klein-Azie
bijna totaal werden vernield, dan is dit evengoed in West-Europa
mogelijk. Dat het pier binnen kort zoo zal toegaan is vooralsnog niet
zeer waarschijnlijk. Het is een opvallend verschijnsel dat de Kerk de
laatste decennien op de oprecht godzoekende zielen, zoowel afgescheurde christenen als niet-gedoopten, een sterke aantrekkingskracht
uitoefent; anderzijds heeft de Kerk in meer bedreigde gewesten zich
op de hoogte van haar taak getoond. Dit is zeker een hoopvolle
factor voor de toekomst.
Is de tijd gekomen voor de Vereenigde Staten van Europa ? Men
stelt het wel eens zoo voor : De Middeleeuwen zagen den bloei van
(8) Un nouveau Moyen Age, 1930, bl. 89. Wij citeeren de Fransahe uitgave
omdat de Nederlandsche vertaling van Die Poorte.& den tekst heeft
ingekort.
(9) o. c., b1z. 4.
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de gemeenten ; in den Modernen Tijd omvatte de staat een gansch
yolk-; flu is Europa rijp om een grooten staat te vormen. Dat de

rnoderne toestanden steeds meer aansturen op een samensmelting
of misschien beter samenkoppeling van staten, is wel iedereen
duideljjk. Maar aangezien alle Europeesche volkeren, door eeuwenlange ontwikkeling, een zoo scherp àfgeteekend type, met eigen taal
en kultuur, eigen aard en verleden, vormen, en ook wegens de
primauteit van de kultuur op de politick, Iijkt het ons onmogeijk
een staatkundige eenheid in Europa te bewerken zonder sterk
federatieven inslag.
Hoe kunnen die Vereenigde Staten van Europa tot stand komen?
Van een c Volkenbond >>, zooals hij voor den oorlog fungeerde, is voorloopig wel geen spraak meer. Dc statenbond van Zwitserland en de
U.S.A.zijn historisch gegroeid, ten koste trouwens van verscheidene
burgeroorlogen in Zwitserland, en van den barbaarschen Secessie
oorlog (1861-1865) in de U.S.A., zoodatwij niet goed. inzien hoe de
zoo versehiliende volkeren van Europa door gemeenschappelijk overleg tot een dergelijken statenbond zouden komen. Dc kultureel
minderwaardige Macecloniërs hebben, onder leiding van Alexander,
gansch het onmetelijke Voor-Azië, oud kultuurgebied, veroverd ; Rome,
met zijn sterke legers en strakke organisatie, veroverde alle Middel
landsehe Zeelanden, waaronder het kultureel veel hoogerstaande
Griekenland. Zal ook Europa tot eenheid komen door verovering?
Men spreekt ook wel eens van het gele gevaar. Dc woeste
Aziatische steppenruiters zijn herhaalde malen tot diep in Europa
doorgedrongen. Aan Attila met zijn barbaarsche Hunnen, werd pas
op de Catalaunische Velden, in het hart van Frankrijk, in 451, halt

geboden. Rond 900 is er een nieuwe Mongoolsche invasie, ditmaal
van de Hongaren of Magyaren, en het duurde tot in 955 eer zij
op het Lechfeld, bij Augsburg, door Otto I de Groote definitief
werden versiagen. Dc Seidjoeken veroverden in de lie eeuw bijna
gansch Voor-Azië, en Djengis Khan voerde in de beginnende 13e eeuw,
zijn Tataren tot in Polen en Midden-Europa. Een laatste maal werd
de Europeesche wereld opgeschrikt toen Timoer Lenk in de tweede
heift der 14e eeuw Perzië overwon, Bagdad verwoestte, Rusland
onderwierp, Damascus bezette, en toen optrok tegen de Chineezen!
Rusland zou tot in de 16e eeuw zuchten onder de Mongoolsàhe
heerschappij van de Gouden Horde. Al staat flu wel geen inval van
de Mongolen voor de deur, het kan zijn nut hebben er even aan te
herinneren dat Europa ten slotte maar een schiereiland van Azië is,
en reeds herhaalde malen door Aziatische horden werd overspoeld.
Op economisch en sociaal gebied ontwikkelt zich een intens streven
naar geleding, naar corporatisme ; dit wordt door velen als een
verheugend verschijnsel aangezien en is het ook werkelijk. Het ware
echter verkeerd te meenen dat men de organische gilden en hansen
van de Middeleeuwen, zoo maar van buitenaf kan copieeren. Toen
beantwoordde cUt << corporatisme >> aan een innerlijke behoefte en
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was spontaan uit de nijverheids- en handelsnooden ontstaan. Nu
echter kiest ben tusschen verscheidene mogelijke oplossingen het
corporatief stelsel als het beste, men organiseert het, dringt het
desnoods met geweld op en verwacht er gouden bergen van.
Lets dergelijks constateeren wij met de Middeleeuwsche Gothiek en
de moderne bouwkunst. Toen zongen de Gothische kerken het intens
beleefde geloof en het heimwee naar den hemel van de Middeleeuwsche
menschen ; zij waren als een belichaming in vleesch en bloed van den
hartstochtelijken diep-godsdienstigen mensch. In de moderne bouwwerken ziet men er zoo gemakkelijk de structuur, het proceede dwars
door; de Eifeltoren te Parijs is in dit opzicht typisch. De nieuwe
kerken geven zoo zelden den indruk van warm Leven, van een
vertrouwde religieuze atmosfeer. Het ware interessant om na te gaan
of men in de literatuur en de muziek een dergelijk phenomeen waarneemt.
Indien wij voor vele problemen nog op gissingen zijn aangewezen,
voor het staatsbestel lijkt de toekomst duidelijker. Waarscbijnlijk
heeft de constitutioneele monarchie haar dieptepunt bereikt en voorbijgestreefd. Nadat vele koningen waren vervallen verklaard en de
andere van het bestuur waren uitgesloten door de democratie, rijst
de vraag of, nu het tij van democratic en demagogie aan het keeren
is, de vorsten niet weer de macht zullen in handen nemen. De nood
aan een sterk bestuur in onze troebele tijden zal zeker niet overal
een leider of eersten minister alle macht in handen spelen ; de behoefte
aan een vaste traditie en aan een blijvende belichaming van de
nationale idee door alle wisselingen heen, geeft aan een koningshuis
een sterke voorkeur. Het parallel met Rome, waar op de eerste
koningen een republiek volgde, tot machtige keizers alle maclit aan
zich trokken, stemt tot nadenken.
Meermalen kwam spontaan de gedachte bij ons op of niet aan de
Nederlanden een groote rol zal worden toegewezen in den opbouw
van de rijzende kultuur. Het is voldoende bekend dat de streek
tusschen den Rijn en de Loire, van de Vroege Middeleeuwen tot in
het midden der 13e eeuw, de leiding had van de opbloeiende Westeuropeesche beschaving, en dat Vlaanderen in de Late Middeleeuwen
une terre commune a toutes les nations > was, zooals H. Pirenne
het zoo juist zegt. Zouden de Nederlanden in dezen tijd niet geroepen
zijn om die traditie weer op te nemen ? Het gaat hier niet eerst en
vooral om de centrale stelling die wij tusschen Duitschland, Engeland
en Frankrijk geographisch innemen, en de bemiddelingsrol die wij
van nature te vervullen hebben, jets wat wij pas de laatste jaren
weer ontdekten maar om de re'eele kultuurwaarden die de Nederlanders in den ondergang van de Renaissance hebben kunnen redden.
De Zuid-Nederlanders waren tot voor tamelijk korten tijd diepgeloovig en nu nog zijn schatten van godsdienstige beleving bed
gebleven, terwijl de afvalligen of de lakse katholieken, onbewust nog
een greet deel van het katholiek patrimonium bezitten. De Noord-
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Nederlanders zijn grootendeels overtuigd katholiek of geloovend
Calvinist. Zoo krijgen wij den indruk dat de laicistisehe golfslag, die
in andere landen Una alles meesleurde, zonder ons veel te schaden
over ens is heengeslagen. Daarenboven schijnen bepaalde prestaties
op kultureel gebied, zooals in de muziek, de architectuur, de schilderkunst, zeus in de speculatieve wetenschappen, erop tewijzen dat
de Nederlanders voor groote toekornstmogelijkheden staan. De
demografie in Noord-Nederland ten slotte, en het felt dat de
Viamingen zich nog als een jong yolk voordoen, wettigen hoopvolle
vooruitzichten. De met reuzenschreden vorderende toenadering
tusschen Noord en Zuid, die sinds eeuwen van elkaar vervreemd
waren, zal die opborrelende krachten den meest vruc'htbaren voedingsbodem schenken.
Over de twee pijiers van Europa's kultuur : godsdienst en wetenschap, schreef Chr. Dawson : << It is only trough the cooperation of
both these forces that Europe can realize its latent potentialities
and enter on a new phase of civilisation > (10). Wij, Nederlanders,
die de, synthese van deze twee hoofdcomponenten van de echte
Westeuropeesche kultuur misschien het gaafst hebben aanvaard,
hebben dan ook een taak, een roeping, ten opzichte van het oude
Europa. Dat is wellicht het grootste lichtpunt dat ens uit de
duistere toekomst toewenkt.

(10) o. c. b)z. 260.

SCHWERMUT EN
WERELDBESCHOUWING IN HET
DICHTWERK VAN PROSPER VAN
LANGENDONCK(l)
door Albert WESTERLINOK

Ult het korte overzicht van Van Langendonek's leven en werk,
dat** ter inleiding gaven, is reeds duidelijk gebleken dat onrust
zijn leven beheerscht : hij is een rnensch van verlangen. Dit verlangen
mag wel als een grondbegrip in zijn werk worden beschouwd. In het
eerste . gedicht van den bundel noeint hij het reeds <<grenzeloos>>.
Het voedt zich aan een aanvankelijk en onvervulbaar tekort. Daarom
is het oneindig. Later zullenwij het tekort als grond van het verlangen omstandig kunnen besehrijven, maar wie het eerste gedicht
onder oogen neemt bevroedt reeds dat elke grens een tekort beteekent
voor den mensch, die over alle grenzen heen in het Oneindige
uitstrooirien wil
0 zalig hij, wien hooger drift het hart doorgloeit
en hem den fieren bilk ten hemel steeds geheven,
tot grootscher uitkomst noopt dan 't zingenot van 't leven,
.V'nens geest, met aad1anrswiek, door 't eindelooze roelt (2)
(Waarlv. en Id,eaaZ, I, 23).

Ock bet lielde-tekort voedt het verlangen
Onleschbaar brandt weer de oude liefdedorst;
verlangen woelt onstuimig door mijn borst (Beatr. V, 66).
0 voorwerp van mijn zwoegen en mijn srnaehten,
waar is rnjjn stap met rustiloos rondgeschreden?
Hoe meer ik zoek, hoe dieper ik verlangde (Beatr. V, 66).

Het verlangen is steeds op reis. Het <hijgt wild>> naar God (blz. 77),
het streeft qnaar 't wonderland der P&ëzie>> (blz. 42), het stij'gt
angs noolt betreden paden naar <<den gloed 'der goddelijke Zon>
(blz. 91). Steeds staat het op uitkijk naar de verte
mijn wenschen, moe van mogelijke dingen,
omzwieren viug, in wilde vreugdkringen,
de gouden vloot, die zeilt naar 't onbekende (De Gouden Mot, 58).

Maar niet enkel het Absolute is zijn doeiwit, hij keert zich ook
naar de aarde:
Ret beeft en sehokt en brokkelt waar ik terd
in rood verlangen langs mijn zwenkende aarde (Hoogmoed, IV 74).

Cl) Fagment van een verhandeling, waarmede de auteur in Oktober ji. te
Leuven promoveerde tot licenciaat in de Wijsb. en Letteren (Germ. Philologie).
(2) Het getal achter de teksten van V. L. die wij citeeren, verwijst naar de
pagineering in de uitgaven van de << Bibliotheeic der Nederlandsche Letteren >>,
bezorgd door M. Gilliams.

—
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Verlangen heeft zijn jeugd doorgloeid <<in onvoldane drift, vanzelf
gedragen door de aarde... >> (Op de Hoogte, 104). Verlangen van het
bloed en van den geest willen zich beide aan het droombeeld der
vrouw verzadigen. Waar ligt het gebied, dat dit grenzeloos verlangen.
niet 'heeft doorkruist ? Met Heine zingt de dichter een a lied, uitzinnig van verlangen >> (Die Lotusblume, 130) , waarin zijn ziel a al deonvoldaanheid van haar lief de giet >> (ibid.) . Hij draagt in zieh een_
oneindige leegte, die zelfvervulling zoekt, maar :
vervulde wenschen baren
steeds neuwen wensch, en It kan niet stifle staan,
xnijn harte ..... (En verre Tochten, 70).
.

In deze rustelooze verlangensbeweging is Van Langendonck's
leven verloopen. « Geen einde blonk voor It uitgeputte streven >>
(Seatr. IV, 65) , tot ;hij als de << Zwerver >> (blz. 159) in de duisternis
verdween. Hij kon het verlangen aan geen wezen uitputten. De klacht
van Van Langendonck, zegt A. van Duinkerken,, is < de droefheid
van het onvoldane verlangen, dat aan elk object ontgoocheld worth >>
(3) . Zoolang het verlangen in hem leeft is zijn reinste vreugde
gemengd met een gevoel van ongenoegzaamheid. Elk verlangen in
den rnensch neigt er toe zich te bevredigen, di. zich te vernietigen.
Het leven zou eenvoudig ophouden, zoo de neiging, die wegsterft,
niet toeliet aan de tegengesteide tot leven te koinen. Assimilatie en
desassimilatie, onophoudelijk oscilleeren tussehen verscheidene waarden, dat is het levensrhythxne van V. L.
Verlangen zoekt verzadiging. Die verzadiging zoekt de dichter ook.
in den droom. De droom is een uitstijgen naar wezensvemmilIing.
Daar trilt een zang en tilt mijn harte mee
naar It land der droomen, boven smart en flood (Beatr. V, 66) .

flit land is her het paradijs der Beatrice, waar de dichter, los
van alle beperk' g het absolute schoone omprangen zal. Zijn drooni
stijgt uit K heel ver van d'aarde >> en verzucht : '< ginds mijn droom
voortdroom en tot dat einde. >> (Beatr. Ill, 64) . Droom beteekent hem
levensmogelijkheid. In Bien zin staat hij rechtstreeks in verband met
het verlossingsstreven uit zijn existentieele ellende en melt bet
vrijmaken van de kunstscheppende kracht :
En boordevol is It herte en niets en kan het boeien,
geen levensdroom, waarin 'k een wensch weerspiegeld ie.

(Regenluc , 133).
Geen droombeeld kon, met al zijn tooverkleuren,
de moegedroomde geesten op meer beuren (Ult. Dona, 27) .

Het droomloos bestaan is bij V. L. het bewustzijn van p'nlijke
existentieele beperking :
geen droom meer, die me stijgend langs de helling
in rusteloozen gang naar hooger tilde (Wrangheid) .

De droom is hem de hoogste werkelijkheid. I j wijst inners, zooals
het verlangen, den weg naar de zelfverwezenlijking. I-let inleven van
(3) Prosper Van Langendonck, in Dietsche Warande en Betfort j. 1
blz. 482.

(29),
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den droom is het inleven van eigen, grootere levensniogeltjkhe&d. Hij
bevrijdt hem van het opgelegde juk der pijnlijke werkeiijkheid en
maakt hem levensherschepper, vrij en grenzeloos. Vandaar dat de
dichtersdroom (vgl. Naar It Wonderland, blz. 42 e.a.) bij V. L. ver
lossende zending krijgt. In droom stijgt de dichter uit in het Oneindige, maar beleeft hij ook herii ineringen uit de aardsche, concreetindividueele sfeer. Hij kan zich en de Beatrice en den t zotmernacht>>
in de ruimte tegenwoordig stellen. Zoo is het droomverlangen er
voortdurend op gericht den droom in zijn leven en zijn leven in den
droom orn te zetten. Beide, droom en verlangen,wijzen bij V. L. op
de onrustige beweging van den mensch, die naar vervoliediging van
zijn wezen haakt.
Het is een opvallend feitje hoe vaak bij Van de Woestne de
<< droom ,, het rijniwoord << loom >> oproept, terwijl van Langendonck
het bij voorkeur koppelt aan doom >>
-

Kom ! laat het waas der stille droomen
zachtlokkend on i uw teerheid doomen (Schepping, 61
-

rust, 0 sUite, blauwige avonddoom,
doorzichtlg ligt ge op verre velden neer,
zoo schouwt mijn geest de beelden van weleer
door 't wazig scheemren van een weeken droom (Zornervx, 61).
0

Nu alles vaag vergaat in halven droom
en lange schaüwen langs de velden gleden,
komt, in den traag opwaasmenden avonddooni
do zoete Jesus door het land getreden (Jesus in Brabcnu 121).

De droomen worden door den dichter ingeleefd als ceo wazige
schemiering. De woorden : wazig-wasenien-rnistig--nevel-week, enz.
ligigen hem voortdurend in den mond. De mist van zijne droomen >>
('s Morgens, 47) wordt daarbij voortdurend opgelost in beweging:
Wanneer de sluimrende avond daait,
vZot ginds mijn geest in neevlig droomen (Naar 't Wo>derkd 42).
)

,

t Moibed omzweven onvatbare droomen (Bj cle Stortbeke. :128).

en waar den gansohen nacht nog liefgetal,
om elke sponde zoete droomen zweven (Jesus in Brabant, 121).
In het e wazig inijmieren >> ('s Morgens, 47) van den droom ver

-

waoht iUj de doorbraak van het glorieuze Iieht, want in iiit openbaart zich de Oneindigheid, het Absolute:
ik kwam door nacht en storm getogE>
mjn borst is zwaar, mijn voet is 1on;
inaar slechts een hcopstraal in uw oogen
en 't al hergloort : een lentedroom (0 Laat

me, 116).

Dc tocht naar de bevrijding is een gang nit de duisternis, door
den schemer, naar het licht. Wanneer bet nevelwaas der droomen
opklaart zal de dichter bet ideaal aansehouwen en inleven
Fins gaat de tintelende strale komen,
die 'a neveLs ziele zal in droppelen vangen:
doet ooit de zon, in parelende zangen,
mjn wazig mtjmren vonkelen en stroomen ('s Morgena, 474,

SCHWERIMUT EN WERELDBESCHOUWING IN HET

218

}Bj rept de zaalge schimxnen toe : << Gij moogt rnijn droom in
vollen glans aanschouwen >> (De Gouden Vloot, 58).
In verlangen en droom wil Van Langendonck doorbreken naar
het hcht, dat voor hem verlossing uit de exiztentieele ellende
beteekent:
nin geest omhuilt u met stralenkrans
door kunstenaars slechts heilgen tobedacht.
Uw zacht glorte gltjdt om mij en windt
nrn lu in heur helder licht en lange nacht verzwindt (Beatr. 129).

Zoo kunnen dan droom en verlangen bij V. L. ingeschakeld worden
in den voortdurenden beweqinqsdranq. Deze dynamische onrust keert
zich niet enkel naar het ideaal der toekomst, ook het vergane leven
kllnkt oneindig in den di&iter na. De herinnering wordt zelf een
ver1an en wordt opnieuw in droom beleefd, waardoor de grondtoon
van deze pozie elegisch wordt. Dc droorn-p?ychologie, die het verleden a1dus beleeft, is noodzakelijk een Iced. Voorbeelden hiervan vindt
men in De Lethe (blz. 95) en in Het Woud (blz. 138).
toch kwarn in 't diepste diep soms van mijn wezen,
hatf onhewust, in wrangen wanhoopsdrang,
iets als een schuwe erinring opgerezen,
die 't harte omwrong, vertrekkend oog en wang,

Evenmin als het verlangen tevrediging vindt, komt de droom ooit
definitief en blijvend tot << klaarte >> m.a.w. tot bezit
Ach ! een droom die op kan kiaren
en is geen droom, vervulde wensohen baren

steeds nieuwen wensch ...... ; (En verre tochten, 70).
Het scherpe conflict van droom en werkelijkheid greep Van
Langendonek in de prifle jeugd reeds aan. Op de tegenstelling
Waarheid en Ideaal is het eerste gediecht van den bundel gebouwd.
Drooin is de << hoogere drift >>, de << verbeeldingszon >, die het Ideaal
beleeft, naar in de tittere werkelijkheid inoet ontwaken. Hij ziet
den lach der onttoovering reeds op <<'s knaapjes lippen >> (Metemps'ychose, 29). Het regelmatige rhvthme van droom en ontgooeheling
loopt doorheen ganseh zijn werk. Na den Beatrice-droom, na de
Hoogmoed-beleving, na den scheppingsdroorn, telkens moet hj ontwaken met het wrange gevoel van leegheid:
.....

droom van hooge schoothe'd, die mijn schreden
verllchtte, tot uw puursten glans gerezen
vervilet ge allengsEn 't jammerlijk verleden,
aagt stormend door de diepten van mijn wezen (1k voe, 79).

0

De bewegingsdrang openbaart zich bij V. L. niet enkel in den
droom en het verlangen, àlles wat zich in rust aan hem aanbiedt

'wordt in beweging omgezet. Er is geen beweging, die hen niet
rneetrekt. Het visioen der Beatrice wordt opgelost in beweging:
1IDi3d om mijn wezen, wentlend uit then dood
de ftjne teerheid van uw vrouwiijk medelij.

nrw zachte glorie gljdt om mij en windt
:r in heur helder llcht, en lange naeht verzwindt (Beatr., 129).
,
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1k dichter heeft een voorliefde voor motorische beelden als de
golvende zee, het wiegende koren, den vogel. Wentelen, deinen,
golven, viotten, drijven, zwellen, trillen, enz. zijn bewegingswoorden,
die V. L. voortdurend gebruikL. De zee, die << wentelt om zichzelf>>
(biz. 98) is het geliefkooscle symbool der ziel. De natuur, het leven,
de ttjd, de 'ziel < wentelen > :
aat de eeuwen iinmer wentlen, gaan en keeren (Zie, eeuwig... , 98).

n 't scheen me of ailes wentelde en bewoog
n eene heerltjkheid 't heelal omtoog (J3eatr. V, 69).
geen enkle boezemtrilling, die
geen wentling mijner ziele, die
weer1uidde in uw torenklank (Stjgend langsheen..., 94).
(nin ziel) vindt geen vaste baan
:Ln 't jj.lend ornmegaan,
1 wentelt buiten 't spoor.... (De Organist VI, 152).

Het leven is wentlend verder streven, voortwentling imner
•

voort ; (God, 99) en elders < eeuwig wentlend herbe'ginnen > ( De

Org. IX, 155). Hij verlangt het lied te zingen dat << wentlen zou in
outer harmonie... (Regenlucht, 133). Van Langendonek's voorkeur
gaat naar het dynaniisch actieve verbum boven het statisehe noinen.
Hij ervaart het leven niet in een toestand van beschouwing, maar
met een dynamlsche conceptie. Bernerk hoe hij Kristus handelend
ziet
rnr 'k zie hem thans in 't beeldrend stormgedruisch,
n vollen luister op de waatren schrijden
den sjacheraar verjagen uit Gods huis,
den doode wekken en den slaaf bevrjjden ('k Zag steeds, 97).

AThes wordt opgenoanen in het ontstellende dynaniisme, dat hem
doorstroomt. Dan wordt ook de droom der liefde (zooals wij hierboven
noteerden voor den droom in het algemeen) getransforrneerd tot
beweging:
Geen trouwe borst zwelt ooit de rnijne tegen,
geen milde hand zal mij genadig gieten
den zoeten wtjn des levens. - Kaim bewegen
in teer genegen zijn en zacht genieten (1k voeL., 79).

De menschheid ziet hij bewegen << in de wijde deining >> (Nederlands Toek&mst II, 120) ; de aarde << deinde en deinde >> (Beatr. II,
63), zoo doen ook de deinende eeuwen (De Org. IV, 149) en het lied:
Zoo deint met 't wisslend leven, 't zacht gestreel
van 't golvend lied, w proeven lust en lijden
die beurtllngs omslaande, in licht gespeel,
als boutjes door de levensdraden glijden (Die Lotusbiume, 121).

Ook elders is het lied << de diepgolvende uiting van dees wondre
eugd n ('t is of ik, 89) of wordt bet als << zaUg drijvend (Die
Lotusblume, 131) ervaren. Het beeld der golven verlaat Van Langendonck schier nooit. Voorbeelden hiervan vindt men in de gedichten:
Aan een onbekende (blz. 34), rnijn eeuwge ziel (blz. 77), Op 't wilde
golven, (Ms. 80), God (blz. 99), Dc Organist IV (blz. 149) en vele
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andere. De krachtzwellende rustelooze zielsbeweging sleurt alles mee..
Het < irrequietum cor werd zelden ontroerender uitgesproken.
dan in het gedicht En verre tochten (blz. 70) . Het hart kan niet
<< stille staan . Van Langendonck beheerseht de beweging niet, maar
is de gedrevene. Onrust van het hart is dit gedicht zoowel als in Mn
hart klopt hoorbaar (blz. 75), onrust van de ziel in Mien eewge- ziel...
(blz. 77) , onrust van het hoofd in Zwaardreunend... (blz. 84) ; kortom,
overal spreekt de onrustige levensbeweging.
De onrust verraadt zich in Van Langendonck's apperc tie van.
en geconcentreerde aandacht voor het kloppende hart:
'k weet niet of iemand,door dit boek bekoord,
ooit meevoelt met het harte, dat daar klopt ('k Weet

tom ,. 87).
.

toch heel mjjn hart is 't, dat bier rustloos slaat (ibid.).
weer viel ik It harte zwellen,
als een fees tklok luidt ('t Is me of` ik, 89) .
'k ontvang, met kloppend hart ... (Aan G. 15chameihout, 135).
Laat ze los, de voile accoorden,
It hart slaat mee met elken klop (Muziek en Poezzie, 132).

Een paar voorbeelden slechts van zijn impulsieve opgewondenheid.
nit het gedicht En dit wit ik u zeggen... (biz. 96)
en voel een storm van bloed in de aad'ren koken;
en 'k voel en 'k voel dat eeuwig stornlend bloed
in breeden stroom door It trillend 1ijf gedreven.
Zijn hart << siddert, was It ook naakt, van louter sn

(De Org..

VII, 153) , bij de minste ontroering is er << geen vezel die niet trilde
en medeging >> (Het Woud, 137) . Hij ziet zijn jeugd terng, die <c bleek
van trilling greep naar algenot, roodgloeiend stormde in agile menschenstrijden. x (Nu 'k u voorbij, 83) .
Onder welkespanning leeft deze mensch ! Hij kent geen stilstand.
Steeds vooruit, elders, vender is de leuze van den onverzadigde, die
door eigen wezenstekort wordt gekweld. Hij ervaart het . leven als
beweging. Konden wij, in dit bestek, bijzondere beschouwingen aan
den natuurdichter wijden, dan zouden wij zien hoe hij aan bloem,
boom en vogel, aan wind, beck en woud beweging meedeelt.
Van Langendonck's zielsbeweging is niet als zuiver ervaren van
successie in den tijd of als ontwikkeling zonder doel of zin te
beschouwen. Zij wordt beheerscht door een wisselenden drang naar
zelfvervulling. Wil hij inderdaad zijn werkelijk ik in hot Ideaal
transformeeren, dan blijt ons tot nader begrip hiervan de richting
dezer transformatie-poggi.ng nader te onderzoeken.
In de gedichten van Van Langendonck is ons de zielsbeweging
naar de Oneindigheid al duidelijk opgevallen. Iets doet hen nood :'
het Absolute te bereiken, den zin van het Absolute zelf te ervarena
Dit streven is onvoorwaardelijk :

-

0 ! veer me ver, heel ver van de aarde
waar 't inaag c i k onbekende, voor mijn oogen
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rreemd glanze als 't exotieke zonnebranden
op wtjd ontwaarde en onbereikbre stranden (Beatr. III, 64).

Dew levensbeweging berust op geen specifieke ervaring. Het
Absolute is imaners den mensch, die in zijn existentieele situatie
geworteld blijft, vreemd. De dichter ervaart de conflicten en nooden
van zijn wezensbeperktheid. Naarmate hij verder, door de onvermijdelijke inkonsekwentie tussehen droorn en daad, tusschen verlangen
en bereiken, de tegenstellingen van het bestaan leert kennen, ontwikkelt zich steeds sterker de drang om zonder wereld en vooropstaande
zeifervaring te leven, alsof hij niet eindig was maar in het tijdeloos
oneindige thuishoorde, alsof hij niet het verloop van een betrekkelijk
ievensproces rneernaakte maar in het absolute zeif kon bestaan. Hij
treedt nit zichzelf. Daarin bestaat de sprong naar het Absolute, die
o.m. de Beatrice- en de Hoogmoed-beleving kenmerkt.
Beatrice zal hem verplaatsen in 't << land der droonien , boven
<< smart en dood >> (Bcatr. V, 66), het vergoddelijkte 1k in de
Hoogrnoed-sonnet:en wil het Absolute beleven
'k voel me eeuwig boven 't eigen mensch-zijn gloren,
en gincis, het klein, heel ver gekriel der rnenschen
op sarde, In mijn oneindigheid verloren (Hoogm. I, 71).

1-Iii tracht sieohts het Absolute te ontdekken orn zeif absoluut te
worden. Dan is hij voikornen iosgernaakt van het < diesseitige , het
individueei beperkte, niet langer gehonden aan do realiteit van ruim'te
en tijd t een ruk wil hij ziJn leven gansch nieuwe gestalte -geven
volgens een bovenzinneiijk principe, een buitenwereldseh ideaal, dat
hij in drorn beleeft. De inleving van het Absolute heeft bij Van
Langendonek een plots en onvoorwaardelijk karakter. Hij neemt het
Absolute ais leidmotief op in ziii .1L<< ciroom >> en wil met een sprong
dit Ideaal inleven. Na den plotsen sprong, valt hij terug op zichzelf
in de afgrondelijke onzekerheid van het bestaan. Tusschen het
leidmotief en het factisch bestaan ontstaat dan een pijnlijke spanning.
Een oogenblik vermag de dichter van de Hoogmoed-sonnetten, van
de Beatrice-beleving en van de oneindigheidsverzen zijn persoonlijkheld met het Absolute te drapeeren, dan blijkt hem echter spoedig
dat leidmotief en wezen door een afgrond gescheiden blijven. Slechts
een droom, net zichzelf heeft hij gestalte gegeven.
In seherpe tegenstelling tot Van Langendonck's dichterstype staat
in dit opzieht de << plastisehe natuur >, die, naar Schiller's en
Goethe's recept, in het individueel-eoncrete het Absolute zoekt en
ziet. De plastisehe naturen geven niet een droom maar zichzelf
gestalte. Sie haben ihre Individiialitât herausgearbeitet zur Existenz, und das zu einer eigentümlichen Existenz, die ein Character
1 st, der das Herrschende ihres Wesens ist, On Prinzip durch das
ganze Daein durch gebildet >> zegt Hegel (4).
ztj willen het concreet-individueele ik niet door droom-beleving
van het Ideaal verliezen. Zij willen niet het Absolute in voleinding
,

(4) Gecit. bij K. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen. Berlin, 1919,
blz. 98.
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zijn. Zilj zeggen met Nietzsche : << Folge nicht mir each, sondern dir >>..
Het leidmotief is bij hen (denken wij aan Goethe) voortdurend in
beweging en staat in blijvend verband met de concreet persoonlijke
realiteit. Leidmotief en wezen zijn verbonden en moeten totaal vergroeien : Werde wer d u bist
Van Langendonck's verhouding tot het Absolute en de plastische
dichtersnatuur sluiten elkaar psychologisch uit. Van Langendonck
kan niet berusten bij een voortdurend slechts ten deele bezitten van
een persoonlijkheid in de concrete realiteit, zijn duel is niet zijn
existentie vorm to geven in een langzaaan ontwikkelinggsproces, uit
voortdurende levenservarin'gen - opgebouwd. Hij wil integendeel in
het Absolute springen en de eindige conditie van het ik annuleeren.
Terwijl de plastisehe natuur zonder ophouden in een groeiproces wil
leven, waarin assimilatie van en reactie op de levensstof de wet is,
wil Van Langendonck existeeren in het metaphysische. In feite voltrekt zich in dezen hemelbestormer geen «Personlichkeitsgestaltung>>
maar slechts <Gestaltung eines Bewustseinszustandes» (5). Dezen
bewustzijnstoestand zoekt en beleeft Van Langendonck bij herrhalingen, die over gansch zijn werk zijn verspreid en die steeds door
hetzelfde metaphysisch tijdel000s karakter worden gekenmerkt.
In dezen bewustzijnstoestand is het individieele slechts schijn.
In de oneindigheidsstemming vervloeit Van Langendonek's ziel in
het al, in de gansch►heid. Hart en geest zijn een in dit streven naar
het transcendenteele, dat de dichter losmaakt van de re ele wereld
en hem schenkt aan een realiteit van een hoogere orde :
Hooger streeft, nimmer voldaan, het gloeend hart
veld en wei, heuvel en dal, en vlakte en woud,
immervoort, vloeien ineen met grootschen zwier
golvend tot d'uitersten rand der aarde ...
vender door dringt de geest
Girds gewis, binnengereisd in 't blauwe verschiet,
achter 't warm weemlend gestoei van aarde en lucht,
piukt men, van geurigen -twijg, ode bloemen van
zoete rust, zielevree (Naar Linkebeek, 53) .
,

Boven de wereld en de stof ligt zijn vaderland in het transcendente.
Keert zijn oneindigheid -drift zich naar de natuur, dan zoekt zij
hier ook dadelijk naar wegen buiten ruimte en tijd :
0 laat me, u volgend langs de nooitbetreden paten,
waarheen zoo menig streefde en geen u volgen kan,
verteren in den gloed der goddelijke zon (De Zon, 91),

j heeft zijn steunpunt naar het Oneindige verlegd en wil
van daaruit een zin aan het leven geven.. Met welk een voorliefde
gebruikt Van Langendonck het Platonische beeld van de ' vleugelen.
der ziel
waak op, mijn ziel ! Goud zijpelt Tangs de kimme
en doet uw wiek van diamanten glimmen :
de breede lichtstroom voert u op ter waarheid ('s Morgens, 47).
(5) K. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, blz. 88.
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XUn ziel haar wieken breidt
door uwe oneindigheM
ter verre sterre ..... (De Org. VII, 153) .
De ziel, die de ongemeten vlerk uitspreidt
en trilt als door Gods adem zelf bewogen (Het Woud, 137.) .

'( Bontgewiekte droomen >> (Naar 't Wonderland, 43) stijgen voortdurend op naar de oneindigheid. De geest, die t met aadlaarswiek
door It eindelooze roeit >> (Waarh. en Id., 23) kan in het betrekkelijke
niet berusten.
Opvallend is bij Van Langendonck het verlangen naar intuitieve
(direct-aanschouwelijke) kennis van het bovenzinnelijke :
It oneindige baadde in maagdelijken glans (Beatr. I, 62) ,.

Hij verliest zich in het schouwen met het gelukkig voe van
vervuld-zijn en grenzeloosheid :
en schielijk stom
zien we, als het land van belofte oneindig,
It vergezicht blauw ontrold ... (Naar Linkebeek, 53) .

De dichter van Langs Zomervelden (blz. 50) , die onder de existentieele beperking lijdt en de zinnenwereld als een kerker voelt,
bevrjjdt zich in de voile aanschouwing van het Oneindigge. In die
volheid verzinkt hij met intuitieve onmiddellijkheid en overgave
zacht het hoofd ter ruste leggen
en verzinken in die diepe,
blauwe en groene, oneindigheid
niet meer denken, niet meer droomen... (Langs de Nethe, 92) .

Zijn << zwellend harte vult de onmeetlijkheid >> (Zomveravond, 61).
Er is in Van Langendonck een kenmerkende trek naar het hoogland,
van waaruit hij de oneindigheid boven en road hem kan schouwen
(Naar Linkebeek, biz. 53 Wezenbeek, biz. 103, e.a.) . In deze
zeldzame oagenblikken verliest de ziel de begrenzing van lichamelijkheid, vergeet haar existentieelen nood en verzinkt in 4Klien
onmeetlijken hemel, in eindelooze pracht >> (Zomernacht, 34) of in
de oneindigheid van het korenlandschap : << Geen wereld meer bestaat, geen ruimte of tij.d, Been uur of grens, die pawl of perken
melden >> (Op de Hoogte, 104) , of nog in den oneindigen nacht
(De Org. VII, 153) . Steeds verder dan het oog, dat op grenzen
stool, gaat de droom,, die geen grenzen kent. Hij berust niet in
oculaire beschouwing, maar in visioenaire aanschouwing, niet in het
beeld maar in de verbeelding. In deze exceptie-momenten van onein-digheidsbeleving voelt Van Langendonck het onmetelijk rijke, oneindige leven van natuur of Heelal al's het zijne. Schleiermacher heeft
dit moment uitstekend aangevoeld : << Jener erste geheimnisvolle
Augenblick, ich weiss wie unbeschreiblich er ist and wie schnell
er vorilbergeht... Konnte ich ihn doch aussprechen, andeuten wenigstens, ohne ihn zu entheiligen. Schnell and zauberisch entwickelt
sich eine Erscheinung, eine Begebenheit zu einem Universum. Ich
liege am Busen der unendlichen Welt : ...ich bin in diesem Augen-

224

SCHWEMUT EN WERELDBESCHOTJWING IN HET

buck ihre Seele, denn ich fUhie all ihre Kraft und ihr unendliches
Leben wie mein eigenes... >> (6).
Hoe vaak zienwij bij Van Langendonck niet het levensgevoel vreugde of verdriet - tot het oneindige verbreed ? Het gebruik van
de epitheta : eeuwig, eindeloos, oneindig, grenzeloos, enz. is in dit
opzitht typeerend. Enkele voorbeelden mogen hier volstaan : << eindloos levende tintling >> (63), << eindeloos wee >> (99), '< eindloos zoet
en goed z (126), << eindloos reine en goede >> (129), eindelooze
nood >> (133), << eindloos hell >> (135), << grenzeloos verlangen (23),
<< grenzeloos geluk >> (135), << oneindigen kreet van woede >> (80),
<< eeuwge goedheid >> (101), << eeuwge rust in zaligheid '> (110),
<( eeixwigen zoen >> (135), << met eeuwig zoete kiem '> (137), ' eeuwige
kracht (160), enz.
Elke sensatie brengt den clichter in contact met het object dat
haar heeft doen ontstaan, maar zijn droom en verlangen zoeken
steeds de ziel die daarachter geborgen zit. Hij ziet het leven in het
perspectief van 'het Oneindige dat de achtergrond der dingen is en
deze draagt. Zijn laatste konsekwentie bereikt cUt streven, wanneer
—.zooals wij bij de ontleding van 's dichters droom-beleven noteer
den 7-,- alIe phaenomenaliteit als schaduw wordt beschouwd van het
Licht, dat daarachter staat en dat << 't aardsch doortintelt met een
goddelijken gloed >> (Waarh. en Id. II, 24). Deze konsekwentie kenschetst Van Langendonck's streven naar Waarheid:

-

Ala twjfe1 It vorschend brein in neevien hult,
waardoor vergeefs de waarheid heen wil breken,
flu angst, dan somberhed de ziel vervult,
bet oordeel faalt, de tong niet waagt te spreken,
rlcht wil het denken op een punt : traag zwicht
de twijfel voor den glans van It groeiend licht (list Woud, 141).

Waarheid is voor Van Langendonck een transcendenteele waarde,
zooals liefde en schoonheid. Zooals de droom, vertrekt de geest uit
de dusternis en wacht in den schemer op het licht. Zooals de kunstenaarsdroom worstelt om het licht in duisternis te scheppen, zoo
rekt de denkkracht heur aardsche banclen > (Naar 't Wonderland,
43) en de drang van het gemoed naar het alsolute is mede een drang
naar Waarheid
0 ! voer me ver, heel ver van de aarde,
waar nooit de mensch zijn dorre stelsels baarde,
de piji der denkkracht brak op onvermogen (Beatr.

m,

64).

De geest wil zich losworstelen uit de betrekkelijkheid. Van Laiigendonck's wijsgeerige onrust kwam in de eerste plaats uit een onbevredigd gemoed, niet uit een onbevredigend verstand. Maar toch
is het intellectueel-actieve element in zijn zieleleven niet te onderschatten. Ook in zijn streven naar het Absolute is de verbinding van
gevoel en speculatieve neiging bij hem merkbaar.
Naar beide zijclen toe, in haar sprong naar het transcendent-Ab(6) Ueber de Religion. Reden an die GebkLeten, blz. 47-48.
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solute (zooals in de Beatrice- en Hoogmoed-beleving en het religieuze
heimwee naar God) zoowel als in haar grenzelooze natuur-aanvoelen, dat « al 't geschapene aan de wijde borst wou prangen >> (Waarh.
en Id. II, 24) , wordt Van Langendonck's zielbeweging door oneindigheidsdrift geleid. Doze oneindigheidsdrift, die alle existentieele
beperking als een wezenstekort ondervindt, wil de totaliteit, het onveranderlijke en algemeene zijn. In die richting zoekt de dichter zich
te verlossen uit de individueel-concrete en onvervulde existentie. Er
is nochtans nog een andere, tegengestelde richting, welke de zielsbeweging uitgaat. Naast den trek naar het Oneindige en Absolute,
treft ons in Van Langendonek's leven en werk de greep om in het individueel-werkelijke leven zijn onrust te stillen. Pijnlijk gedreven
door z'!jn wezenstekort zal hij in de eindigheid de vervulling zoeken, die hij in het algemeene niet blijvend vindt. Eenerzijds wil hij
zich door den Beatrice-droom vastzetten in 't oneindig gebied < boven smart en dood >>, anderzijds zien wij in Twee sonnetten, in Zomernacht en elders een physisch-eenzame uitstroomen naar het beeld
van een meisje van vleesch en bloed. Eenerz'ijds wil hij in de Hooginoed-sonnetten het Absolute inleven, daarnaast belijdt hij in een
gedicht als flan mijn vriend Dichter X... den trots om het individueelconcrete dichtersbestaan, een trots, die Van Langendonck levenslang
heeft gevoed. Concreet-bepaalde doelstelling is bij Van Langendonck slechts mogelijk in zooverre hij zich begrenst. Zonder begrenzing is handeling niet mogelijk. << Seinsmassig ist das Endliche
nur, Weil and soferne es sich gegen das Unendlichte abgrenzt >> (7).
De aloude formule : omnis determinatio est negatio, is ook op Van
Langendonck's situatie toepasselijk. Bij zijn drang naar handelen
en bereiken in de concreet-individueele levenssfeer verliest hij het
ideaal der ganschheid. Ook in deze sfeer beheerscht het regelmatige
rhythme van droom en onttoovering, verlangen en begoocheling zijn
streven. De rusteloos droomende en verlangende kan niet tot ver-

.zadiging komen. Het wezenstekort wordt niet gevuld, na elke verlossingspoging verzinkt hij in sombere wanhoop.
Van Langendonck's zielsbeweging is, welke richting ze ook moge
uitgaan, in de eerste plants een stijgende. De stijgende beweging is
ons reeds duidelijk geworden in het veelgebruikte beeld van de
« vleugelen der ziel >> en in den drang naar het hoogland. Het streven naar zelfvervulling wordt bij den dichter steeds als een stijgende beweging gevoeld. Hij drukt ze uit in groote varieteit van bewegingswoorden : stijgen steigeren rijzen verrijzen opzwelopgaan
opvoeren
heffen
varen
hooger streven
opgetild worden. Voorbeelden liggen overal in zijn werk voor
len
't grijpen. Wij moeten hier met enkele teksten volstaan
R" n .,

(7) R. A1^1er , Zur Phdnawtenologie and Metaphy$ik der Angst, biz. 144.
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gij zi jt gekarnen... heel m jn wezen
trilt vreugdedronken... 'k grijp, gerezen
tot u, near u, zoo trouw verwacht (Schepping, 55).

Het is het hart Bens mans, zoo rvaak gebroken,
maar toch herrezen boven ramp en smart (En dit wiWe ik, 96) .
(Op) tillen :
een lang vermiste toon the me optilde uit de smart
(Aan een onbekewde, 34) ..

Daar trilt een tang en tilt mijn ha rte mee
naar 't land der droomen, boven smart en dood (Beatr. V. 66) .
Geen droom die mij stijgend Iangs de helling
in rusteloozen gang naar hooger tilde (Wrangheid, 68) .

Heffen :
mijn heele wezen zou It bezielen,
dat thorns langs duistre wegen zwicht
en, boven 's levens stormend wielen,
het heffen in uw glanzend light (0 Laat me, 116) .
Zij (de ziel) die deer forsche leden licht geheven (Het Wow,d, 137).
Opvoeren :
de breede lichtstroom voert u op ter waarheid ('s Morget: , 47) .
Opvaren :
(Z j) beukt, in zucht naar It eindelooze opgevaren,
weer , 't dreunend strand.... (Zie eeuwig, 98) .
Opgaan :
(Dan) viel weer de ziel, It herwordend opgaan stakend
(Het Wod, 137).

Hooger streven
Hooger streeft, nimmer vaidaan, het gloeiende hart;
hooger zwoegt, rood van den tooht, de drieste bent
(Naar Linkebeek, 53) .

Zwellen
Mijn zwellend harte vult de onmeetljjkheid (Zomeravond, 61).
zoo zingt mijn zwellend hart den grooten zanger na (Het Dal, 101).
It hart ontwaakt en zwelt er van lust (Ontiuiaking, 39) ;

Maar It is nog tijd : weer voel ik 't harte zwellen.
('t Is me of ik,89).

Het Bralbantsch land ligt mild to zwellen (Herinnering, 157) .
Stijgen
Van op den grond der zee reikhalzend stijgen
en snakken naar de lucht, het licht, het Leven ('k Ben vreeemd, 44) .
Mn ontvlamde • ziel doen stijgen
in den eersten jubelkreet (De strijd, 57) .
Onstuitbaar stijgt ze (de jeugd), in zegetocht, naar bove
(Neder. Took., 119).
It gaat alles mee in stijgend harmonic
met It lied, zoo zoet als nooit een vogel kweelde (Naar de Hsogte, 103) .

en 'k voel een kiaggen uit de onpeilbare verte
opstijgen ...... (Hoogmoed II, 72) .

DICHTW K VAN PROSPER VAN LANGENDONCK

227

Stijgend wijd uit deinende eeuwen
zwaar van wellust, zwaar van wroeging,
de jammerklacht (De Org. IV, 149) .

Steigeren :
en als hij tot aan 't doe! gesteigerd... (Waarh. en Id. I, 2.
(mijn donkere gedachten) steigeren ten hemel op
(Op It wilde golven, 80).

wij hebben reeds op het regelmatige rhythme van droom en onttoovering, verlangen en ontgoocheling gewezen. Na elken uittocht
komt de ziel terug tot zichzelf en gaat steeds pijnlijker het conflict
van << waarheid en ideaal > bevroeden. Een oogenblik beleeft het
transcendeerende Ik zijn goddelijkheid in de Hoogmoed-sonnetten,
dan ontwaakt het weer tot de existentieele werkelijkheid
o twijfel ! It Hoog gevoel van eigenwaarde
en alles wt uit mij geboren werd
zinkt weer in It Niet (Hoogm. IV, 74) .
Aan het stijgen beantwoordt een zinken.

Onttrok zich het licht-visioen der Beatrice aan zijn oog, dan
viel weer de ziel, It herwordend opgaan stakend,
machtloos in It lichaam neer, dat machtloos boog (Het Woud, 137).
Is de transcendente Godheid hem onbereikbaar, dan << zinkt (hem)

wanhoop in de ziele >> (God, 99) . Hij stijgt uit naar het onverganke-•
lijk schoone, maar voelt << een onweerstaanbare macht, hem wederslingeren in de hel van d'aardschen nacht >> (Waarh. en Id. 1, 23) .
Na het vergeefsche stijgen is het zinken of dalen de beweging van den
verslagene, van den onmachtige :
1k heb zooveel bemind met grooten hartstocht,
nnijn ziel, die 't hoogste in vreugd en 't Iioogste in smart zoclit,
zinkt machtloos tot op de onderlaag van It leven ('k Wou later, 82) .

... en dan verging, zoodat de vlugge vonken
van It oog in drooge donkerheid herzonken (Het Wo mod, 137) .
Van Langendonck lijdt om eigen beperking in ruimte en tijd. Hij
wil in .'het Algemeene de oneindige zijnsmogelijkheden inleven maar
telkens moet zijn springend verlangen terugzinken en beseffen dat
de betrekkelijkheid en de wisselende onrust tot de conditie van zijn
leven behooren. Dan stroomt hij uit naar het concreet-individueele
bezit. Met een verlangen, dat haakt << naar werkelijkheid -* (En dit
Wilde ik, 96), wil hij in die sfeer zijn leven zin geven. her ook moet
hij terugzinken met besef van blijvende onvoldaanheid. Naar beide
gebieden toe is de zielsbeweging van den onbereikende de stijgend dalende die hijzelf in de onrustige vlucht van den leeuwerik waarneemt
Zie hoe de leeuwrik in zijn steile vlucht,
t hosanna zingend, stout ten hemel vaart,
en dan weer, ales voor al then glans beducht
in kronkeling nederzakt ter lokkend. aard (Fragm., 166.

Het rijzende-zinkende rhythme der onrustige ademhaling is het
algemeene rhythme van Van Langendonek's vers. Het mag als zijn
definitief levensrhythme worden beschouwd.

DE BEDRIJFSORDENING IN
BELGIE VOOR i o MET 1940
door Ph. VAN ISACKER

DE BELGISCHE BEDRIJFSORDENING
MET SOCIALE DOELSTELLJNGEN
Men zal begrijpen, na hetgeen we in het inleidend woord tot deze
studio hebben gezegd, dat de evolutie naar bedrijfsordening in
België, in haar groote trekken, gelijkloopend was met degene die,
in de tweede heift der XIXe eeuw en. gedurende de eerste jaren
der XXe eeuw, in de andere landen van Europa is voorgekomen.
Ook in ons land is de beweging uitgegaan van de stichting der
werkliedensyndlikaten, spoedig gevolgd door de oprichting van
eveneens op het privaat initiatief steunende vereenigingen in de
andere seetoren van de eeonomische en sociale bedrijvigheid. Na
korte jaren is de regeering gaan ingrijpen ; een eerste teeken van
overheidsinmenging was een wet op de rechtspersoonlijkheid van de
private bedrijfsorganisaties, een tweede, iets later, het stiehten van
de eerste officieele beroepsraden. Meer ordenende tusschenkomsten
behooren, zooals in de andere landen, tot de jaren van na den
wereldoorlog.
Toen na 1930 de bedrijfsordening in de totalitaire en de panementaire landen een verschillende nichting nam en de tijd van een
meer stelselmatig uitgebouwde economische en sociale bedrijfsordening aanbrak, heeft België, wat licht te begrijpen is, in dezelide
richting geëvolueend als de panlementaire landen.
VRIJE INSTEILINGEN
De hervormingen van de Fransche omwenteling werden, op het
einde der XVffle en in het begin den XIXe eeuw, in België op meen
stelsehuatigewijze dan gelijk waan elders doongevoend. Te vermelden
is hier o.m. de wet Le Chapelien van 16 en 17 Juni 1791, waarbij
in onze provincies alle veneenigingen met benoepsdoeleinden en
tevens aBe industrieele regiernenteening verboden werden. Het

DE BEDRIJFSORDENING IN BELGIE VOOR 10 MEl 1940

229

wetboek van strafrecht van 1810 voorzag vrij zware strafbepallngen
tegen de coalities en vereenigingen evenzeer van patroons als van
werklieden.
Na de omwenteling van 1830, nam de Belgische grondwet onmiddellijk het strakke karakter van de Fransche individualistisehe
opvattingen uit onze staatsinstellingen weg. Do vrijheid van vereeniging is, zooals bekend, in de constitutie van 1831, als ecu der
grondvesten van ons openbaar leven gehuldigd ; en hoewel hiermede
minder de vereenigingen met economische of maatschappelljke strekking dan wel de politieke vereenigingen zijn bedoeld, is toch aan
deze hervorming de principieek mogelijkheid van het ontstaan van
een georganiseerd beroepsieven te danken. Deze mogelijkheid werd
onvoorwaardelijk, toen de wetgeving, in 1867, de penale heschikkingen op de coalities afschafte.
D.e eerste werk1iedensyndiaten ontstaan omstreeks 1880. In den
beginne zijn ze, zooals elders, plaatselijk en eng professioneel, zonder
eenige strekking naar concentratie. De arbeiders, in hun syiidikaten,
beschouwen zich meer ais de werknemers van een bepaalden patroon
dan wel van een beIaa1d bedrijf. Een breedere opvatting en het
bewustzijn van hun gerneenschppe1ijke belangen kregen ztj slechts
geleidelijk, nadat zij herhaaldeUjk hadden ondervonden dat hun eng
streven naar particuliere lotsverbetering zijn doel miste.
Naar hun godsdienstige, politieke en sociale doelsteilingen, verdeelden de Belgische arbeiders zich evenwel, van meet af, volgens
twee goed omlijude strekkingen : de eenen waren de marxistische
beginselen van klassenstrijd toegedaan ; de anderen steunden op het
ideaal van kristelijke solidariteit.
Bij de Iandelijke concentratie, die een twintigtal jaren noodig had
om volledig te zijn, kwar dat essentleel principieel meeningsverschil
nog sterker tot uiting. Van socialistische zijde werden, op marxistischen grondsiag, in ISSG de Belgische Werkliedenpartij en in 1898
de Syndikale Commissie gesticht. In haar volledigen uitbouw was
deze laatste ingedemkI in 27 groote nationale organisaties, die al de
vertakkingen van het Belgische bedrijfsleven omvatten.
De kristene werklieden voltrokken hun concentratie ongeveer op
hetzelfde oogenblik. Regionale realisaties als het stichten van de
Mijnwerkersfederatie van het Centrurn, in 1894, en van het Centraal
Comité van Beroepsvereenigingen te Gent, in 1896, waren om zoo
te zeggen de voorboden van de resolutie van het congres van den
Belgischen Volksbond van 1901 te Brugge, waar de kristene vakvereenigingen het beginsel aanvaardden van algeheele doch geleidelijke
eenmaking van al hun syndikaten. Die resolutie van 1901 kreeg
haar beslag op het congres van Hasselt, in 1904, door de stichting
van het Algemeen Secretariaat van Kristelijke Beroepsvereeni gin gen,
dat te Gent gevestigd werd ; in 1909 kreeg zij een meer omlijnde
uitwerking door de oprichting van het Algemeen Christen Vakverbond - het zoogenaamde A.C.V.
In de patronale middens verliep de evolutie van het vereenigings-
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leven eenigszins verschillend. Ook daar is men van lokale inrichtingen
en vereenigingen per bed **f tot algeheele landelijke concentratie
gegaan, maar de politieke en godsdienstige opvattingen hebben de
patroons heel wat minder verdeeld dan de werklieden. Daarbij, naast
een vertikale ordening, zooals die der arbeiderssyndikaten uitsluitend
was, ontwikkelde zich bij de patroons, voor de gewesteijke belangen,
ook een organisatie op het horizontale plan.
Do bedrjjfsleiders en hun bedrijfsgroepeeringen hebben zich in
ov,ergroot aantal aangesloten bij het in 1895 opgerichte Centraal
Nijverheidscomité, het Comité Central Industriel (C.C.I.). Het later
gestichte Vlaamsch Economisch Verbond (V.E.V.), met een inrichting gelijkend ann die van het C.C.I., nam tusschen de twee oorlogen
in de Vlaamsche provincies een uitbreiding die niet te onderschatten
is. En nadat <<Rerum Novarum>> ook de kristene bedrjjfsleiders op
hun sociale verplichtingen had gewezen, groepeerden zich de katholieke patroons in een Nationale Federatie met een vertakking in het
Vlaamsch gedeelte van het land en een andere in de Waalsche
provincies.
Dezelfde bedrijfsleiders vindt men niet uitzonderlijk terug in het
c.C.I. en in het V.E.V. Nagenoeg al de leden van de Nationale
Federatie tier katholieke patroons maken deel uit van het Centraal
Nijverheidscomité of van het Vlaamsch Economisch Verbond of, in
de Vlaamsche gewesten, van beide tegelijk. Een verstandhouding,
wat betreft het actieterrein, is overigens ontstaan tusschen de
Federatie der katholieke patroons en de twee neutrale groepeeringen.
De katholiekepatroons blijven in hoofdzaak bij het soeiaal uitzicht
van het bedrijfsleven en laten de algemeene economische belangen
van het bero,ep ann de niet confessioneele patronale inrichtingen over.
Op het horizontale plan, voor de gewestelijke belangen van de
economie, zijn de Kamers van Handel en Nijverheid bevoegd. De
36 Kamers van Handel en Nijverheid, over het land verspreid, zijn
gefedereerd in de Algemeene Confederatie van Kamers van Handel
en Nijverheid met een dagelijksch bureau en niet onbelangrijke
centrale administratieve d.iensten.
In de landbouwmiddens heeft de Belgische Boerenbond, aithans
in de Vlaamsche provincies, het meerendeel der plaatseijke inrichtingen in één organisatie met sociaal en economisch karakter samengebracht. Een uitgebreide centrale administratie die haar vertakldngen heeft over alle deelen van het Vlaamsche land werd to Leuven
opgericht. De eenheid van de organisatie van de vrije beroepsordening
van den landbouwersstand is echter in België niet verwezenlijkt.
In het Walenland staat, naast de Alliance Agricole, die samengaat
met den Boerenbond, de vrij bedrijvige Union Professionnelle Agricole (U.P.A.), en verder zijn, zoowel in het Walenland als in Vlaanderen, minder ontwikkelde talrijke doch yooral plaatselijke organisaties te vermelden : Redt U Zelven in Oost-Vlaanderen, Het Vrije
Eigenaars- en Landbouwersverbond te Brugge, de Societe' Centrale
d'Agriculture de Belgique, de Fe'de'ration Agricole de Belgique, de
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Ligue Agricole Luxembourgeoise en het later opgerichte Boerenfront.
De vrije middenstandsinrichtingen zijn zeer verspreid gebleven,
hoewel hier ook een concentratie op politieken of neutralen grondslag
is waar te nemen. Zooals het verder zal blijken, is de eenheid in het
ambachtsbedrijf meer aan instellingen met een officieel karakter
te danken.
OFFICIEELE ORGANISMEN

De bemoeiingen van de regeering in zake bedrijfsordening zijn
•bekend : voor den wereldoorlog het wettelijk erkennen der beroepsvereenigingen en het oprichten, met samenordenende bedoelingen, van
een reeks officieele Hoogere Raden ; na 1918, verdere en meer
systematische uitbouw van die Raden en toekenning aan de bedrijfsvereenigingen van een steeds meer uitgebreide administratieve rol.
De wet op de beroepsvereenigingen werd op 31 Maart 1898
bekrachtigd. De vrij enge opvatting van de wet, de ingewikkelde
proceduur van te vervullen formaliteiten om de rechtspersoonlijkheid
te bekomen en vooral de verplichting om de lijst der leden van de
vereenigingen bekend te maken, zijn eenige onder de vele oorzaken
van den geringen bijval der hervorming bij de belanghebbende organisaties. Sommige patroonsvereenigingen hebben zich aan de
beschikkingen van de wet aangepast ; de werkliedensyndikaten bleven
nagenoeg algemeen afzijdig. Na den oorlog, bracht de wet van
27 Juni 1921 op de vereenigingen zonder winstbejag nieuwe mogelijkheden om, in minder strakke vormen, de rechtspersoonlijkheid
te bekomen. Uit de voorbereidende parlementaire werken blijkt, dat
ook de beroepsvereenigingen en o.m. de syndikaten bij deze
nieuwe hervorming waxen bedoeld. Nogmaals hebben de patroons,
meer dan de arbeiders, er nuttig gebruik van gemaakt. De paging
om wettelijke vormen aan de bedrijfsorganisaties te geven is in
Belgie mislukt.
Meer ordening bracht de oprichting der officieele Hoogere Beroepsraden. In 1848, tijdens de landbouwcrisis die, na de omwenteling
van 1830, het land voor zijn eerste sociale moeilijkheden stelde,
hoort men voor het eerst van een officieele beroepsvertegenwoordi•ing. We komen er verder op terug. Duidelijker evenwel staat ons
de wet van 16 Augustus 1887 voor, waarbij de Raden van Nijverheid
en Arbeid werden opgericht. De spanning in de werkliedenmiddens
in 1886 noopte het Ministerie Beernaert er toe, een commissie te
gelasten met een onderzoek naar de middelen om den toestand te
verbeteren. Uit de besprekingen van die enquetecommissie is het
initiatief van Augustus 1887 gegroeid : de stichting van Raden van
Nijverheid en Arbeid, samengesteld uit vertegenwoordigers van
patroons en van arbeiders. Deze gebeurtenis brengt een keerpunt in
de sociale geschiedenis van het land. Voor het eerst in Belgic,
komen werkgevers en werknemers samen, om geza.menlijk het
arbeidsvraagstuk te bespreken en naar verzoeningsformules te
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zoeken. Do werkzaamheid dezer Raden is tot in 1896 niet onbe1ang
rijk geweest. Naderhanci geraakten ze in verval; en vanaf 1911
werden zelfs de lijsten der Raden niet eens meer gepubliceerd.
Nietteminzjjn de Raden van Nijverheid en Arbeid de voorloopers
geweest van gansch het stelsel van hoogere officieele beroepsraden,
die alle reeds voor 1914 hun definitieve vormen hadden aangenomen
en then reeds, als de ambtelijke regeeringsorganen van de diverse
vertakkingen van het bedrijfsleven, praktisch de vrije vereenigingen
bj de overheid vertegenwoordigden. Deze raden zijn : de Hoogere
Raad van den Arbeid, de Hoogere Raad van Handel en Nijverheid,
de Hoogere Raad van den Landbouw en de Hoogere Raad van
den Middenstand.
De bevoegdheid van de Hoogere Raden is door hun benaming
zeif bepaald. Ze zijn de erkende consultatieve lichamen van de
regeering en brengen speciaal hun advies uit over de voorgenomen
wetsontwerpen die op den sector van de economie of van de maat
schappelijke belangen, aan hen toevertrouwd, betrekking hebben.
Dc aanduiding der leden heeft de regeering niet naar eenvormige
bepalingen geregeld. Het vrije bedrijfsleven in België mist zeif de
daartoe noodige eenvormigheid. De 24 leden van ieder van de twee
afdeelingen van den Hoogeren Raad van den Arbeid - acht werk
gevers, acht werknemers en evenveel sociologen - zijn door den
Koning aangesteld, maar de patroons- en de arbeidersafgevaardigden.
worden gekozen op dubbele lijsten, voorgelegd door de meest
representatieve beroepsorganisaties. In den Hoogeren Raad van
Handel en Nijverheid die 66 leden telt - 44 voor de industrie en
22 voor den handel - gebeurt de aanstelling der leden ook door
medezeggenschap van de uitvoerende macht en van de bedrijven,
maar volgens een ander beginsel. De Koning duidt rechtstreeks,
zonder eenige voorstelling, 18 leden aan - 12 voor de nijverheid
en 6 voor den handel ; de overige worden, met een verkiezing in
twee graden, rechtstreeks door een speciaal kiezerskorps van handelaars en nijveraars verkozen.
De officieele vertegenwoordiging van den landbouw en den middenstand heeft deze eigenaardigheid, dat ze niet beperkt blijft bij een
centralen Hoogeren Raad, maar verder tot plaatselijke vertakkingen
uitstraalt. Deze vertakkingen hebben een speciale bevoegdheid van
gewestelijken aard en ook medezeggenschap . in . de aanduiding van
de leden van de Hoogere Raden.
De ambtelijke landbouworganisatie, de meest ingewikkelde van al
onze officieele beroepsorganisaties, berust op een dubbelen grondslag : de oudere hervormingen van 1848 en de meer recente van
1898, herzien en aangevuld in 1924. In 1848 richtte de regeering,
in ieder kanton van het land, landbouwcomiezen op die, ofschoon
er geen verplichte aansluiting der landbouwers voorzien werd, toch
alle landbouwers van het ressort officieel vertegenwoordigen. De
comiezen zijn provinciaal vereenigd in Provinciale Landbouwmaatschappijen. Naast deze provinciale maatschappijen werden later de
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eveneens officieele Iandbouwkamers gesticht, waariri en de provinciale maatschappijen en de vrije landbouworganisaties zitting kregen.
Als toporganisme centraliseert de Hoogere Raad van Landboui de
algemeene leiding.
Do gewestelijke middenstandsorganisatie is eenvoudiger. ledere
provincie van het land telt minstens een Kamer van Ambachten en
Neringen. Haar leden zijn de vertegenwoordigers van ieder der
professioneele, interprofessioneele en economische middenstandsorganisaties van het ressort die minstens vijf jaar bestaan. De
Kamers hebben o.m. een bevoegdheid die men nergens anders
aantreft en door de corporatisten weleens als een na te volgen
precedent werd ingeroepen : binnen de perken van de wetgeving
en de uitvoeringsbesluiten, mogen de Kamers van Ambachten en
Neringen bindende maatregelen nemen in het belang van den
middenstand. Verder zijn deze Kamers, zooals de Provinciale Kamers
van Landbouw, adviseerende organismen, zoowel tegenover de
regeering ais tegenover de provinciale en lokale overheid. Ze zijn
ook de natuurlijk aangewezen verdedigsters van de helangen van
hun bedrijfstak.
De Hoogere Raad van den Middenstand, in tegenstelling met de
Kamers van Ambachten en Neringen, bezit geen reglementeerende
bevoegdheid. Hij is slechts een consultatief orgaan, met ook, op
dat gebied, recht van initiatief. Zestien leden van den Hoogeren
Raad worden door de Kamers van Ambachten en Neringen verkozen onder de ambachtslieden en de kleinhandelaars die hun beroep
nog uitoefenen ; vijf leden zijn door den bevoegden minister te
benoemen ; vijf worden bij cooptatie aangesteld en de directeur
generaal van de Middenstandsdiensten is van rechtswege lid van
den Hoogeren Raad.
Belangrijk, als aanduiding voor verdere uitwerking van de bedrijfsordening op het interprofessioneel plan, lijkt ons het Koninklijk Besluit van 15 Januari 1896 te zijn. Dit besluit voorziet dat
de regeering, de Hoogere Raden van Arbeid, van Handel en Nijverheld en van Landbouw, of slechts twee van deze Raden, in een
speciale vergadering kan bijeenroepen. Het is te betreuren dat van
deze beschikking, vooral na den wereldoorlog, geen ruimer gebruik
werd gernaakt. De oprichting van de vier Hoogere Raden had in
België een grondsiag van officieele bedrijfsordening gelegd, waarop,
naar het ons wil voorkomen, na het herstel van het land in 1918,
de regeering onvoldoende heeft gesteund.

VRIJE INSTELLINGEN MET OFFICIEELE ERKENNING

Dc vrije beroepsorganisaties daarentegen hebben na den oorlog
van 1914-1918 een vrij ruime administratieve erkenning bekomen.
Er werd op hun medewerking beroep gedaan voor de uitvoering
van de sociale wetten ; een mime plaats werd hun voorbehouden
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in de iertjningsraden ; en tenslotte is hun een ml toegewezen
bij het afeluiten der collectieve arbeidsovereenkomsten.
Ben 1nge reeks van sociale wetten, na den oorlog door het
Belgiseh parlement gesteind, voorzien, voor de uitvoering van de
Voornaan3ste onder hun bepalingen, het advies van de meest
representatieve beroepsvereenigingen. Ecu verdere uitbreiding en,
in bepaade gevallen, een zekere inkrimping van toepassingsterrein
der wetten is aan de beroepsvereenigingen, onder toezicht van de
regeering, overgelaten.
De sociale wetten die we hier bedoelen mogen onder de belang
rijkste worden geacht die de op dat gebied zoo vruchtbare periode
van tussehen de twee oorlogen aan de werkende standen heeft
gesehonken. We verinelden - en wellicht is onze opsomming niet
voUedig - de wet op den achturenarbeid van 14 Juni 1921, de wet
op de arrbeidsinspectie in de mijnen van 16 Augustus 1927, de wetten
op den huisarbeid van 10 Februari 1934 en op den naehtarbeid
der vrouwen van 7 April 1936, de twee belangrljke wetten van
iia de staking van 1936 (8 en 9 Juli 1936) op de betaalde verlofdagen en op de veertigurenweek en eindelijk de wet van 9 December 1936 op 'het vierploegensysteem in de mechanische glasblazerijen.
De tusschenkomst van de beroepsvereenigingen in de uitvoering
van de sociale wetgeving was meestal aan de paritaire commissies
opgedragen.
Deze commissies nochtans, hetzij als officieele nationale comiteiten, hetzij als vrije comiteiten, ingevolge een overeenkomst tusschen arbeiders en werkgevers opgericht, 'hadden niet als hoofdtaak
deze deelname aan de uitvoering van de sociale wetgeving. Ze
werden de door de regeering aangewezen verzoeningsorganismen
bjj arbeidsconflikten en de wettelijk erkende vertegenwoordigers
van werkgevers en werknemers bj het sluiten van collectieve
arbeidovereenkornsten.
Na den oorlog van 1914-1918, stelden de ontwaarding van de
Belgieche munt en de stijging van de levensduurte het vraagstuk
van de aanpassing der loonen. Moeilijkheden deden zich voor, vooral
onder de mjnwerkers en in de zwaarnijverheid. Om arbeidsconflikten
te verintjden, belastte de regeering gemengde comiteiten, met pantaire vertegenwoordiging van patroons en werklieden, met de loonregellng in deze beide bednijven. Deze innovatie had bijval en wend
geleidelijk in andere nijverheden ingevoerd. Zoo ontstond de pantaire proceduur.
De Koninkljjke Besluiten van 5 Mei 1925 en van 25 November
1929 gaven aan de panitaire commissies hun statuut : hun wijze
van samenstelling, hun bevoegdheid en de te volgen proceduur.
In iederen belangrijken nijverheidstak wend een commissie, als nationaal comiteit van de betrokken industnie, op paritaire basis
opgericht. Do vakvereenigingen waren er vertegenwoordigd in
verhouding tot hun getalsterkte. Een afgevaardigde van den minister
vanArbeidzat de commissie voor. Oak de niet officieele comiteiten,
-
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buiten regeeringsinrnenging gesticht na overeenkomst tusschen
werkgevers en werknemers, kregen hun administratieve erkenning.
Het was, in den stand der wetgeving van voor 10 Mel 1940,
•onniogelijk het voorleggen van de conflikten aan de paritaire cornmissies en het naleven van hun beslissingen verplichtend te maken.
Onredhtstreeks nochtans heeft de regeering de verplichting zoeken
in te voeren, o.rn. door het al of niet toekennen van werkloozensteun : bij onwilligheid van de patroons om de conflikten voor te
leggen of de uitspraken na te leven, verwierven de werklieden, in
geval van staking, recht op steun ; dit recht verviel wanneer de
tegenstand van de werkliedenorganisaties kwam.
In zake de verplichte uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkornten was de moeilijkheid van rechtskundigen aard. De partijen
die de arbeidsovereenkomst afsloten hadden, zooals bekend, aithans
in algerneenen regel aan de zijde van de werknemersorganisaties en
orns ook aan die van de patroonsvereenigingen, geen rechtspersoonlijkheid. De sanctie voor niet uitvoering der overeenkomsten
was aldus op geen wette1jk bestaande persoonlijkheid te leggen.
Gevallen van niet naleving van arbeidsovereenkomstenzijn dan
ook in Be1gi veelvuldig voorgekomen.
De arbeidsrechtbanken, de goedenmannenraden of bb hun ontstentenis de vredegerechten zochten in de rechtspraak een oplossing.
Dc wet van 10 Maart 1900 op de arbeidsovereenkomsten bepaalt
in het artikel 3 dat, waar de partijen stilzwijgend zijn op een
bepaald punt van de overeenkornst, de gebruiken het akkoord aan-

u11en. Meerdere goedernannenraden hebben, in zulke gevallen, voor
erkende gebruiken de beschikkingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten doen doorgaan en ze toegevoegd aan de individueele
arbeidseontrakten uitgedrukt in de werkhuisreglementen. Dat heeft
evenwel geen algeheele en nog minder een bepaald vaststaande
oplossing geven. Het verbrekingshof heeft trouwens deze rechtspraak der goedenmannenraden nog niet bekrachtigd.
In minder algemeenen zin en alleen voor bepalingen van essentieelen aard die gansch een bedrijf aanbelangen, heeft de regeering,
wanneer de wetgeving het haar toeliet, aan besluiten van de pantaire commissies bij Koninklijk Besluit kracht van wet gegeven.
Het Koninklijk Besluit van 25 Januani 1929 betreffende de houtnijverheid b.v. herneemt eenvoudig en zonder eenige wijziging een
artikel van een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten onden
de voonnaarnste groepeeringen van patroons en arbeiders van deze
nijverheid ; ook het Koninklijk Besluit van 31 Maant 1936 op de
venmindering van den arbeidsduur in de diarnantnijverheid heeft
slechts beslissingen van panitaire commissies gesanctionneend.
Dit onnechtstreeksch middel orn aan de collectieve arbeidsovereenkomsten een wettelijk bindende kracht te geven kon bezwaarlijk
tot een algerneen stelsel leiden, zonder een grondige hervorming
van onze sociale wetgeving. Menigeen was, vóón den oorlog, in ons
land de meening toegedaan dat het verkieslijk was met meer recht-
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streeksche middelen de moeilijkheid op te lossen en wel door de
verplichte aanvaarding van de rechtspersoonlijkheid aan alle
beroepsvereenigingen op te leggen.
Reeds in 1914 had de Hoogere Raad van den Arbeid, op versiag
van professor Victor Brants, met dat doel een voorontwerp aan
de regeering medegedeeld. Dat ontwerp voorzag voor de collectieve
arbeidsovereenkomsten een rechterlijk statuut en kende aan de
beroepsgroepeeringen de wettelijke bevoegdheid toe om arbeidscontracten af te sluiten. Het ontwerp Brants werd echter aan de
bespreking van het parlement niet voorgelegd.
Zooals het verder zal blijken, bleef de kwestie van de verplichte
aanvaarding van de rechtspersoonlijkheid een twistpunt.
Vóór den oorlog, was geen andere oplossing in het verschiet dan
een vergelijk tusschen de twee stellingen, dat trouwens door de
organisaties van werklieden niet algemeen werd bijgetreden.
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1COLA1 HARTMANN

EN ZIJN OPVATTING VAN DEN MENSCH
door Dr. A. KRIEKEMANS

Men ze-got dikwijls dat de Moderne Wijthegeerte zich ontwikkekl
heeft langs de Iijn Geest - Leven - Existentie. Het zou moeilijk zijn
den Berlijnschen hoogleeraar op deze lijn juist te situeeren. Zijn
grootheid, en oorspronkelijkheid tevens, is hierin gelegen dat zijn
denken de synthese vorrnt van de uiteenloopende stellingen der
Moderne Tjjden. Dit laatste is zelfs nog te eng genotrnen, vermits
Hartmann bewust terug grijpt naar de Aporetiek van Aristoteles,
en zelfs beweert dat hij nooit zijn Ethik had kunnen scheppen
zonder het moraaiphilosophisch werk van den Stagiriet.
Hij is de philosoof van het << weder-noch >> (1), d.w.z. hij is voor
stander noch van de vroegere Metaphysica noch van het Positivisme,
noch van het Rationalisme, noch van het Irrationalisme, noch van het
Idealisme, noch van het Realisme. Rij zoekt zoowel in het eene als in
het andere historisthe systeem de kern der waarheid (sowohi - als
auch) (1). In dezen zin heeft hij medegewerkt aan een breedopgezette
Geschhte der Philosophic, uitgegeven bij Walter de Gruijter
en Co te Berlijn. Hij verzorgde Die Philosophie des deutschen Idealisinus (2) van uit dit standpunt. Zoo wou hij absolunt niet het
werk van R. Kroner Von Kant bis Hegel vervangen, door te
wtjzen c auf den grandiosen standpunktlichen Einseitigkeiten der
grossen Meister (3) , maar hij wil toonen hoe ze een eigen vorm
atm de prob1eriien aan te pakken hebben ingevoerd, dank zij dewelke
de philosophische vraagstukken dieper werden ingezien en nieuwe
inzichten zelfs genomen worden, zoodat ze de verworvenheden der
Wijsbegerte hebben vernieerderd. Tegelijkertijd bewijst hij hier hoe
het Idealisme een kunstmatige aporie heeft ingevoerd. Immers het is
een feit, datwij alien in de vaste overtuiging leven, dat de dingen
werkelijk zjn en onafhankelijk van ons bewustzijn. Als de Idealisten
e tot schijn uitroepen, dan worden ze gedwongen then schijn te
verkiaren. Fichte en Schelling nemen hiervoor hun toevlucht tot
een onbewuste productie. En dit is het dwaze : hun systeean was
-

(1) Fr. Renemann, Neue Wege der Ph4losopMe, Leipzig, 1929, bIp. 100.
(2) In 2d1 : le deel : Fichte, Sche1ii'ny uwl die Roinantik (1923) : 2e deel
Hegel (1929).

(3 )

0. C.

btz. V.
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de rederi om aan de realiteit der dingen te twijfelen. Wat in de
werkelijkheid is daar geen reden toe.
Kortorn, het is verkeerd in de Philosophie vóór alles een systeern
te zieri. Systeruatisth denken is geen systeein-denken, is zeker niet
het opstapelen van oplossingen.
De weg van het philosophisch onderzoek gaat van Phaenomenologie
over Aporetiek naar Theorie. De Ptiaenonienologie besehrijft nauwkeurig de gegevens der ervaring, en schept aldus een breede basis
voor het verder onderzek. Airas dringt het aldus gevondenzijnde
ons veel raadselachtigs op dat wij niet ontwijken kunnen, dat wij
ook niet op1osen kunnen, wij staan, met één woord, vóór do Aporetiek. Dan kornst de Theorie, die noch systeem noch verklaring is.
Theorie is aanschouwing, in een synthe'tischen blik, van lietgeen men
heeft ingezien bij het zich aizijdig overgeven aan de menigvukligheid
van het voorwerp.
Van Kant leeren wij dat wij van uit het kennen moeten vertrekken.
Dit is echter niet, zooals de néo-Kantianen verkiaren, te herleiden
tot een ide&1en beteekenisinhoud. Het is evenmin de imhoud van een
physisch proces, maar de zijnsbetrekking van een Subject en een
Object.
Kennen is geen eenvoudige bewustzijnsakt, maar een transcendente
akt, waardoor jets gevat wordt dat op zichzelf bestaat, en gevat
wordt als iets dat op zichzelf :bestaat. In de idealistische opvatting,
ja zelfs bj Husserl, ziet mien de verhoucling van object tot subject
als jets vo&omn korrelatief aan. Welnu bet gekende gaat niet op
in zjn voorwerp-zijn, is niet eenvoudig object. Er is ondetheid
tusscen <voorwerp en zijn>. in het zijnde blijft zelfs nog steeds
iets ongekends over. Dit zijn feiten, die geen enkel systeem, op straf
van zelfvernietiging, inag ontkennen. Maar deze feiten zelf, in bet
bijzonder bet bewustzijn, opgevat als transcendente aid, hlijft, zooaJs
wij zagen, een raadsel. Hoe is dat alles mogelijk ? - Verder dan
de grenzen der ervaring, verder dan het onmiddellijke •gegeven-zijn
van het object geraakt onze kennis niet. Wij stooten op aporien, die
een irrationeel residu bevatten. Zij vormen problernen die wij niet
kunnen oplossen, die" eehter ook niet kunnen afwijzen. Het zijn
netaphysische probiewen (1).
Het weze ons toegelaten, terloops aan te merken datwj bet hier
niet ecuszijn met Hartniium. Natuurlijk beweren wij niet dat het
verstand e gansch de werkelijkheid >> kent, noch dat deze laatste
duidelijk kenbaar is voor ons.. Toch is het onvermijdeiijk dat alles,
al is het ook vaag, gekend weze door bet verstand : want wj vatten
de werkelijkheid als jets, dat van de kennis onafhankeltjk :is. Wij
kennen hetzijnde als zijnde, dus als alles, als bet absolute.
Hartmann zelf geeft dit toe, waa.r hij zegt : e Alles seiende kairn
zurn Object werden... > (2). Maar hij ontkent bet, wear hij
dat
(1) cfr. Grundzüge eAner Metaphysk der Erkenntns, Berlin, 1925. b. 37.
Rer(2) Nc. Hartmann, Sy&tematische Plz4lisopMe im egener
un, 193511 , blz. 24.
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de kennis niet verder reiken kan dan de grenzen der raring>
In ieder geval is het klaar dat er, volgens Hartxnann, een onderscheid dient geniaakt tussehen Metaphysica en Ontologie Ms de
eerstgenoernde zich bezig houdt met de irrationeele zijnebeden,
dan bestudeert de Ontologie de rationeele zjnssferen.
Zij onderzoekt eerst (1) het << zijnde als zjnde . in zijn Ugmeenheid en tracht een inzicht te verwekken in het gegev-zn van
het zijnde.
In een tweede deel der Ontologie (2) woden de znswizn bestudeerd. Er is het reëele zijii (stoffeiijke wereld, de orgaris'ite en de
psychisehe wereld en dc wereld van den objectieven geet) waarbij
vooral dient aangemerk, dat de hoogere sferen aanagere
gbonden Min, al hebben zij hun eigene structuur en weten. Daarnaast staat het, ideëele zijn (begrippen, oordeelsinhouden, wetten van
Logica en Wikun'de en de zedelijke waarden). Dc onderlinge etrekkingen der zijnswijzen worden ook in het onderzoek hetrokken. En
<< die Behandlung dieses Problems fällt der Modalanalyse zu. Denn in
den variëerenden Verhältnissen von Mdglichkeit, Wirkhckeit und
Notwendigkeit, sowie deren negat17en Cregengliedern, wandeit sich
die Seinsweise ab . In een derde deel (3) , Der Aufbau der realen
Welt, worden de onderscheiden opgespoord en de betrekkingen vastgelegd tusschen de verschillende verdiepingen der totale werklljkheid.
Men kan niet anders daii zich \crheugen over cieen rtgkeer naar
het realisme, al niaakt hij zich niet voldoende los van Kant (Sowohi
a1sauch !), door het Zijn, voor een gedeelte aithans tt een X te
verkiaren. Wij betreuren dat Hartmann het onmogeltjk acht dat
onze kennis de << ervaring >> zou te boven gaan, dat, volgeus hem,
niemand Gods bestaan kon bewijzen of Zijn Voorzienigheid aantoonen. Iminers deze zienswijze is de oorzaak van zijne eigeaardige
opvatting van den menseh. - Hoezoo ?
In de natuur bestaat slechts de kauw-nexus, de werkende
oorzaak.
Teleologie of finaal-nexus bestaat niet in de wereld, en mu niet
bij God van pas komen, indien Hij moest bestaan. Neen, < Teleologie
ist das ElgentUmliche des Menschenwesens . Indien men zich
positief aan de phenornenen houdt, vindt :nen de Zweckkategorie>>
alleen bij den nienseh, niet heneden hem. Of ze bij een hooger wezen
zou te vinden zijn, is zaak van ijdele speculatieve hesthouwing.
In werkelijkheid kennen wij alleen in den mensch een we dat
zich doeleinden stelt. I-iij is voorzienigheid. Hij prcdetiwrt.
Met Nietzsche zegt Hartmann, dat God doxi is. En dem Menschen fällt das Metaphysi&he Erhe Gottes zu > (4) . Jmme i11een
,

(1) In Zur Grundiegung der Ontologie, Berlin, 1935.
(2) In MogUchkett unci Wirkiichlceit, Berlin, 1938.
(3) Nw. Hartman, Der Aufbau der realen Welt, Berlin, 194O
cfr. over de twee eerste werken der Ontologie : P. M. Timp, Mtriphysica
rediviva, In Tjdachrzft voor PhtlosopMe, Nov. 1940, b1z.7
(4) EtlMk,, Berlin, 1935, blz. 180.
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de Uebemensch leeft, d.i. dit redelijk wezen, dat alleen en eenzaam
In het heelal staat, met zijn verantwoordingsbewustzijn en zijn vrijheld. De persoon, in zijn verbeten Ievenskarnp, vervangt het groote
wezen >, dat btj Aug. Comte nog de abstracte Humanité >> was.
Dc positie van dozen persoon is hache1tk. Er is niets absoluuts
dat steun biedt, om in het wereidverloop richting, zin en waarde
te leggen.
liii staat, aan zith zeif overgelaten, tussehen de orde van het
zuivere mechanisnie, dat de natuur beheerscht, en het rijk der
waarden, dat niet in een God wortelt, rnaar aan hem gebnden is.
Hij zeif is eciater weer niet volkomen aan de waarden gebonden,
want... dit zou zjn vrijheid opheifen.
Hoe deze verhouding te verkiaren ?
Wij rnerkten reeds op dat de natuur niet teleologisch kan ver
klaard worden, want dan zou het hoogere, d.i. de mensch met zijn
finaal-nexus, bet lagere verkiaren. Maar dan is er spraak van
een universeele teleologie, die geen speelruimte meer zou bieden
voor de vrijheid van den rnensch, die een feit der ervaring is.
Neen, de kausaal-nexus heerscht in de natuur, en heerscht ook
over den mensch in zoover deze een ding onder de dingen is. Het
lagere is sterker dan het hoogere, dat er door geschraagd wordt.
Hoe klein en zwak is daartegenover het druppeltje teleologie, waar
nede de persoon de massa der << ontologisch Zweckindifferenten
Kausa1itht (1) bevrucht.
Deze zwakte is tocth weer zijn sterkte, want de menseh neemt
weerwi'aak, doordat hij zich (dank zij zijn eigen wetten, die aan
de natuur vreemd zijn) dit blinde gebeuren, door zijn doelbewust
in•grijpen, dienstbaar maakt.
Indien de mensch dus vooraf het gebeuren bepaalt, richt en inziet,
dan dient daar onmiddellijk aan toegevoegd dat deze menschelijke
voorzienigheid zeer gebrekkig en feilbaar. is. Zij kan haar doel
missen, ze vertoont veel gapingen, en veroorzaakt, op deze wijze,
resuItaten die toevallig >> zijn.
Dit kont doordat de waarden die them lokken door hem niet
volledig 4: restlos aangevoeld worden. Hij ziet ze niet, geankerd
in hun Absoluten verklaringsgrond, indien ze then moesten hebben...
Nochtans schept hij ze niet willekeurig. Dc waarden zijn geen
producten van het bewust4jn van den mensch, al is het waar dat
hij alleen ze kan vatten en ze dus met, hem alleen in betrekking
staan. Ze worden door hem gevonden, en heerschen over zijn handelen als eeuwige, onveranderlijke wetten, die aan hun zijn, onafhankelijk van• ons, hun grond van geldigtheid ontleenen.
In den loop der gesehiedenis evolueeren ze niet. Hun t inhoud
verandert, onidat bet waardebewustzijn, dat begrensd is, ontwikkelt,
<< nsit seinen Blicklelde geschioht1ich innerhath der Ebene der Wertmannigfaltigkeit > (2).
(1) cfr. EthQc, o. c., b1z. 188.
(2) cfr. Selbstdarstellung., o. c., blz. 45.
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Samenvattend kunnen wij zeggen, dat de mensch, zelf natuurding, onderworpen is aan den kausaal-nexus van de natuur-wereld,
maar dat hij de kracht, d.i. de vrijheid, bezit deze oorzakelijkheid,
omdat ze blind is, te richten volgens het inzicht, dat hij als bewustgeestelijk wezen in de waarden heeft, die hij als beginselen voor
zijn handelen opspoort... in de ervaring van leven en geschiedenis.
Deze aldus gevonden waarden kunnen hem niet, als zooveel
wetten, dwingen. Hun onmacht is de voorwaarde voor de speelruimte die blijft voor de vrijheid van den mensch. Zij zijn veeleer
een gebod, waaraan hij al of niet kan gehoorzarnen.
Aan hen dankt de mensch o.a. zijn karakter als zedeltjk wezen,
want door zijn keuze zet hij de waarden in de werkelijkheid om....
of niet.
De menschelijke persoon wordt gezien als de bemiddelaar tussehen
natuur-'wereld en waarden-wereld. De idee van zijn wezen eischt
van hem deze twee werelden te vereenigen. Nooit wordt deze taak
vervuld, want steeds opnieuw moet hij kiezen. Bij iedere situatie
in zijn leven moet hij het conflict oplossen tussehen kausale bepaling
en teleologische bepaling. Geen enkele situatie zegt zelf wat ht
moet doen. Dat zegt zijn waardebewustzijn. Natuurlijk moet hij dit
niet involgen, maar kiezen moet hij. Dit is de grens van zijn vrijheid
en haar natuur telkens, waardoor hij het snijpunt is van het Al.
Voor de vrijscheppende voorzienigheid van den mensch blijft
Hartmann staan, en houdt het met een atheistisch humanisme.
Een atheisme dat hij zonder meer postuleert, omdat hij terugsehrikt bij de aporie van een Goddelijke Voorzienigheid of een
zinvol geordende wereld, die hij beide onverzoenlijk acht met de
ware vrijheid van den mensch. Deze aporetiek leidt hem wel tot
dieper inzicht, tot << theorie >> dus, maar doet hem afkeerig blrjven
van een << oplossing >>.
Dit alles omdat hij het zuiver << phaenomenologische >> niet wil
overschrijden en liever noodeloos zijn toevlucht neemt tot een
irrationeel residu, in plaats van een grond voor de <<versehijnselei >>
te zoeken.
Kortom, hij weigert in te gaan op vragen als deze : Waarop
steunen de waarden ? Zijn ze als << vrij zwevend >> op te vatten ?
Hoe den drang van den mensch naar de zedelijke waarden te verklaren ? Wat is de grond van de zedelijke verplichting ?...
De Ethiek behoudt aldus een sterk relativistischen inslag.n
Anthropologie loopt uit op het toeschrijven aan den mensch van
de attributen van God, al wordt tegelijkertijd erkend, hoezeer bet
menschelijk wezen zelf << bedingt » is.
Wij vragen : waardoor of door wien ?...
-
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OLTMANS EN DE NATIONALE
ROMANTIEK(l)
door P. VAN VALKENHOFF

Wat te denken omtrent de huidige belangstelling voor den negentiende-eeuwschen historischen roman, wanneer men ziet, dat, meer
dan honderd jaar na z'ijn eerste versc°hijnen (1838) , Oltmans' De
Schaapherder tweemaal herdrukt wordt ? In de bekende door
J. M. Meulenhoff te Amsterdam uitgegeven serie «Dietse Letteren)>
verscheen de roman als elfde deeltje, verkort en van een nawoord
voorzien door Dr. P. H. Schroder (2). Tegelijkertijd bracht de firma
Bigot & Van Rossum N.V. (Amsterdam) een meer volledigen herdruk
in haar Glorie-Reeks, herdruk verzorgd door H. C. Kool, -die spelling
en stijl aanpaste bij de thans geldende, en die den tekst op enkele
plaatsen besnoeide, hoofdzakelijk overeenkomstig de critische richt.l.ijnen, destijds reeds door Prof. Jonckbloet aangegeven. Beide uitgaven zijn geillustreerd. De verkorte brengt afbeeldingen van Huist Jr.,
de andere is verlucht door Bob Buys.
Bibliographisch bezien vormen beide uitgaven respectievelijk den
negenden en den tienden druk van dezen vaderlandschen historischen
roman over den Utrechtschen oorlog (1481-1488) , want, voor zoover
ons bekend, werd hij sedert zijn achtste uitgave in 1893 (met inleiding
naast verklarende aanteekeningen door Taco H. de Beer en illustraties van H. Leeuw Jr.) niet meer herdrukt. Het laatste wil niet
zeggen dat men aan het werk zijn waardeering onthield. Integendeel !
Zoo men de bescheidenheid van den auteur prees, dan liet men ook
niet na zijn talent te roemen, en het strekt hem niet tot oneer als de
Neste leerling van Walter Scott in de geschiedenis onzer letteren
te boek te staan. Reeds vroeg heeft men ingezien, dat men hem te
lang en vooral in eigen tij d miskend heeft, en zoo dit al het opmerkelijk gunstige oordeel van latere literatuurhistorici als Te Winkel
en Kalff in de hand gewerkt heeft, toch valt wezenlijk niet te
ontkennen, hoe Oltmans inderdaad een figuur van beteekenis en zijn
werk waardevol geacht moet worden.

,

a

(1) De woorden << nationale romantiek >> worden hier gebruikt in de strikt
Noordnederlandsche beteekenis (N. v. d. Red.) .
(2) 1940, 254 blz., ing. fi. 1,65, geb. fl. 1,95.
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Het laatste hangt onmiskenbaar samen met het feit,, dat hij als
schrijver van historische romans wellicht de meest typische vertegenwoordiger onzer nationale romantiek met betrekking tot deze materie
is. Men hoeft daarbij niet te ontkennen, dat de romantiek in Nederland altijd een uitheemsche serre-plant gebleven is, welke niettegenstaande de uitgebreide en bewonderende belangstelling die haar ten
deel viel hier nimmer heeft kunnen aarden. Haar vruchten zijn meer
merkwaardig dan schoon, en blijven meer om hun verschijning dan
om hun waarde genoemd.
Nochtans blijft dit negentiende-eeuwsche tijdvak interessant om zijn
velerlei pogen. Teveel toch ziet men de daarin optredende gewilde
navolgingen als stilstand en val, terwijl er niet zelden sprake moet
zijn van het zoeken naar nieuwe richting. Dat een en ander zoo klein
aandoet is een eigenschap door onze historie erop gedrukt. Er zijn
ook Huet's in de niet-literaire kampen aan te wijzen, en aan den
druk van dit noodlot ontkwam zelfs de zoo heftig worstelende Gidsrichting niet. Dat toen de Hollandsche predikant-dichter een veelbegeerd en veelgeprezen «verschijnsel» in onze letteren kon worden,
wekke dan ook geen verbazing. Hij bewoog zich, met wat men noemde
aangeboren talent en tact, zoowel op het terrein der poeezie als op dat
van het proza, en hij wist te onderscheiden, te kiezen en te keuren.
En inderdaad bezaten zij soms de drie laatste eigenschappen in goede
mate, waarvoor hun humoristen en realisten een bewijs zijn. Van den
anderen kant echter belette hun deftige voornaamheid en hun
nu irriteerende waakzaamheid iederen groei van welken aard
dan ook. De predikant-dichter schijnt altijd de overtuiging gekoesterd
te hebben, dat de Hollandsche burger om nog te zwijgen van
de Hollandsche burgeres '. tot aan het einde zijner dagen het
best in de kiel bleef rondloopen, waarin Hildebrand hem zoo graag
als jongen zag. Daardoor komt het ook, dat Huet den indruk
maakt van een groot heer, die de zooveel
maar wat ?
bevattende jongensbroeek ontwassen was vanaf zijn eerste optreden.
In dit verband is het gewenscht aan Geel's kritiek op Beets te herinneren. De professor zag scherp en misschien moet men zijn uitval
tegen Hildebrand minder betreuren dan tot nog toe gedaan is. Ook
Geel zag Europeesch, en was het verwonderlijk, dat hij in zijn
chargeering de oude paai teekende, waar hij in zijn verbeelding
den
volgroeiden ?
frisschen Hollandschen jongen aan het
woord hoorde ?
Nochtans een onderdeel onzer nationale romantiek leverde verschillende auteurs van qualiteit op. Het is dat van den historischen
roman. Vooral uit Engeland afkomstig, waar de schrijver van
Waverley een heel historisch oeuvre schiep, maar niet onbelangrijk
gesteund ook door de Fransche romankunst van Victor Hugo, vond
de historische roman hier te lande een zorgvuldig v000rbereiden
bodem. Naar Dr. P. H. Schroder terecht in de korte maar goede
narede tot zijn uitgave opmerkt, hadden reeds in het begin der
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negentiende eeuw mannen als Helmers en Tollens het voorgeslacht
in verzen de noodige eer aangedaan. 'Naar na 1830 het proza tei
opzichte van de poezie zijn rechten herneemt, wordt nu daarin aan
dit sterke nationaliteitsgevoel uiting gegeven. Van Lennep schonk
achtereenvolgens De Pleegzoon en De Roos van Dekama, Mevrouw
Bosboom-Toussaint verbaasde ieder met hoar Het Huis Lauernesse,
en de jonge Drost schiep met zijn Hermingard van de Eikenterpen
een werk, dat nog in onze dagen veel belangstelling zou vorderen.
De figuur van Jan Frederik Oltmans komt eenigermate met de
laatste overeen. Beiden hebben gelijken ernst, beiden ook ging de
kunst boven alles ter haste, beiden riepen de Goden vroeg tot zich.
Oltmans zoo betoogt Schroder heeft den ernst van BosboomToussaint en het boeiende van Van Lennep, en hij is van meening
dat wanneer men zijn werk van allerlei overdaad van beschouwingen
ontdoet, dan uit de te voorschijn tredende kern pas blijkt welk een
boeiend verteller hij is ! Men hoeft het niet geheel met deze meeningen eens te zijn om toch te erkennen, dat Oltmans inderdaad het
meesterschap bezit. Als een der begaafdste van Scott's vele leerlingen
en aanhanger der noodlotsgedachte is hij belangwekkend in c
schildering zijner figuren, al hindert somwijlen een al te modern,
negentiende-eeuwsche sentimenteele, voorstelling. Zoo is de schaapherder inderdaad de schakel tusschen al de personen in de naax
hem genoemden roman, zoo zijn het meerendeel dezer figuren volkomea
menschen van hun tijd. Wanneer men alles op de keper beschouwt,
dan blijkt dat de schrijver uitermate veel zorg aan -den bouw vai
zijn roman besteedde, en er zich doorloopend voor hoedde door
onvolledigheid of onnauwkeuri'gheid aan het werk afbreuk te doen.
Het is een literairhistorische bijzonderheid, dat deze auteur erin
slaagde zijn werkelijken naam van 1838 tot 1852 geheim te houden.
Zoowel zijn eerste roman Het Slot Loevestein in 1570 als zijn De
Schaapherder verschenen onder het pseudoniem J. van den Hage,
naar zijn geboorteplaats waar hij in 1806 het levenslicht aanschouwde. Onmiskenbaar is dat uit zijn overbekende bescheidenheid voortgevloeid, maar wellicht ook heeft hij dit geheim willen bewaren,
teneinde te beter zijn vader, ontvanger der directe belastingen te
Amsterdam, te kunnen opvolgen. Dat hem dit laatste niet heeft
mogen gelukken, heeft ongetwijfeld de Nederlandsche literatuur tea
voordeele gestrekt, maar voor hem zelf leverde het vele, en op den
duur onoverkomelijke, moeilijkheden op. Al is er zeer weinig over
zijn leven bekend geworden, iedereen kan naslaan hoe hij in de
laatste jaren van zijn leven gebrek heeft geleden en in een stil
Geldersch dorp (Steenderen) eenzaam, onopgemerkt, verlaten en
miskend overleed (1854) . Ook Oltmans behoort dus tot den vrij uitgebreiden kring van kunstenaars, die hoewel na hun verscheiden overvloedig gewaardeerd, en nog tot op dit oogenblik herdrukt en gelezen,
in hun leven weinig voldoening van hun letterkundigen arbeid
genoten hebben. Zijn beste vriend was Potgieter, op wiens uitnoodiging hij een tijd lang in de redactie van De Gids zetelde, maar
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overigens leefde hij alleen en voor zichzelf, de studeerkamer verre
boven wat daarbuiten lag verkiezend.
« Maria was nog zeer jong; het was nauwelijks achttien jaren geleden, dat haar blijde ouders haar voor het eerst met den ouderlijken
kus welkom in het leven hadden gewenscht. De jeugdige maagd was
nu gelijk het teeder rozenknopje, dat alleen de stralen van het
koesterende zonlicht wacht, om zich in al haar schoonheid en natuurpracht te vertoonen. Bescherm^d door haar vader, met zorg door
haar liefdevolle moeder in deugd en zedigheid opgevoed, was zij
vr000lijk, en zonder het verdriet te kennen was zij de jaren genaderd,
waarin de maagd door een zeker geheim verlangen, zonder dat zij
weet waarom of waarvoor, zich verdiept in een treurig gepeins, dat
niet zonder liefelijkheid is.
Ziedaar een zonder voorkeur gekozen exempel van Oltm.ans' stiji.
Ongetwijfeld is dit niet die van onze dagen en men zou beginnend
aan een bock van meer dan zevenhonderd bladzijden met Dr. P. H.
Schroder over deze << overdaad >> kunnen zuchten. Het wil mij dan
echter voorkomen, dat men Oltmans niet goed leest. Om een
roman als De Schaapherder te kunnen waardeeren, moet men zich
verplaatsen in den tijd van zijn ontstaan. Men moet dan aan Walter
Scott denken. Men moet zich in het geheugen roepen hoe deze
sehrijvers middeleeuwsche bouwkunde en archaeologie als lievelingsstudien beschouwden. Men moet dan vooral in het oog houden, hoe
het Oltmans' bedoeling was, naar hij zeif in het nu jammer genoeg
niet herdrukte voorbericht opmerkte, den geest der eeuw te
schetsen. Bij Scott ging hij daarvoor wat de plaatsbeschrijving betreft
in de leer, en behoort het niet tot zijn voortreffelijkheden, dat de
door hem tentoongespreide historische kennis niet alleen breeder
maar ook grondiger dan die van Jacob van Lennep bleek ? Nochtans
geen zucht om na te volgen maakte hem tot romanschrijver ! De
aanleiding tot zijn eersten letterkundigen arbeid was de Belgische
opstand en met name << de moedige zelfopoffering van den Luitenant
ter Zee J. C. J. van Speyk >>. Soortgelijke daden uit onze historic

wilde hij nu in een boeiend verhaal meedeelen. Hij deed het tweemaal,
eerst Herman de Ruyter te Loevestein en daarna Jan van Schaffelaar te Barneveld, als voorgangers van Van Speyk verheerlijkend.
Van Schaffelaar vormt dus de hoofdpersoon uit De Schaapherder.
Over dezen historischen Jan van Schaffelaar is heel weinig bekend.
Hij wordt in een Latijnsche Kroniek als een der manschappen vermeld, waarvan de vijand eischte, dat zijn makkers hem van den
toren zouden werpen, hetgeen zij weigerden. Hij is teen uit eigen
beweging naar beneden gesprongen, waarbij wel verondersteld wordt,
dat hij op deze wijze boette voor de eene of andere misdaad.
Men zie nu welk een grooten en grootschen roman Oltmans hieromheen gecomponeerd heeft. Van Schaffelaar is bij hem de aanvoerder
geworden, een man uit een stuk, trouw aan zijn eens gegeven eerewoord, kloek en fier. Tegenover hem staat Perrol met de roode hand,
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een schurk en trouwelooze, een onbetrouwbaar sujet,, een verrader.
Tusschen beiden rijst de figuur van Maria, dochter van den dapperen
wapensmid Wouter, die een waardige echtgenoote in zijn flinke
Martha gevonden heeft. Dan zijn er de edelmoedige Frank en de
kerkvorst bisschop David van Bourgondie. En boven alles uit rijst
de geheimzinnige figuur van den schaapherder, die inderdaad naar Dr. P. H. Schroder zoo terecht opmerkt de schakel tusschen
de belangrijkste figuren is, maar van wien Oltmans met groot
meesterschap de verhouding waarin hij tot hen staat, tot het slot
heeft weten verborgen te houden.
Zoo men Oltmans met zijn tijdgenooten vergelijkt, dan wint hij
het van Jacob van Lennep, wiens werk boeiender maar ook oppervlakkiger is ; doch hij legt het of tegen mevrouw A. L. G. BosboomToussaint, Wier eigenaardige verhevenheid de auteur van De
Schaapherder niet bezit. Het meest schijnt hij mij overeen te komen
met Potgieter. De wederkeerige sympathie tusschen den oprichter
van De Gids en zijn lateren tijdelij'ken mederedacteur moet diepere
oorzaken gehad hebben, waarbij het niet vreemd klinkt te veronderstellen, dat beider gelijk gerichte belangstelling van doorslaggevende
beteekenis geweest is. Zoo Potgieter in hem een tweeden Drost gezien
heeft, dan oordeelde hij niet verkeerd, zelfs niet waar ook Oltmans
te vroeg het tijdeiijke met het eeuwige verwisselde.
Den beminnaar der Nederlandsche letteren stemt het tot vreugde
hem nu andermaal herdrukt te zien. Op verstandige manier aan de
jeugd voorgelegd, wordt hij den ouderen in een reeks aangeboden,
waarin hij plaats verwerft naast Dumas' De drie Musketiers, Tolstoi's
Anna Karenina en Bosboom-Toussaint's Majoor Frans. Vreemd gezelschap zal men zeggen ; doch zoo al, is het niet boeiend Jan van
Schaffelaar den degen te zien kruisen met d'Artagnan ? Kortom
De Schaapherder verwerve opnieuw rechtvaardige 'belangstelling.
Zoowel de uitgave in de Glorie-Reeks als die der Dietse Letteren
zijn dus welkoin.
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HONDERD GROOTE
VLAMINGEN
door E. JANSSEN S. J.

Beschouwingen bij 100 groote Vlamingen, Vlaanderens

roem en grootheid in zijn beroemde mannen (1)

<< Honderd groote Viamingen treden aan » (blz. 5) : een bont
gezelschap.
Zelfs Reinaart heeft er zijn vossensnoet onder; aan den leiband
gehouden weliswaar door Willem die Madocke makede, doch is die
zelf heelemaal to vertrouwen ? Interessante gesprekken voeren ze
wellicht onder elkander : Hendrik van Veldeke bij voorbeeld met Jules
Persyn, de allereerste met den allerlaatste ; Mercator met Pater de
Smet; Kiliaan met Gezelle; Lieven Bauwens met Lodewijk de Raet;
Sint Jan Berchmans met Pater Damiaan; Breydel en De Coninck
met Conscience en Rodenbach; Artevelde met Anneessens, met Jan
Frans Willems en met Dos f el.
Er zijn Vlamingen bij, elders geboren, die hier echter hun leven
doorbrachten (Memling, Pater Poirters) ; anderen, van hier afkomstig, weken uit (Van Obbergen, Willaert, Van iVleteren, Cleynaerts,
Stevin, Van Mander) ; sommigen zelfs, altijd min of meer uitheemsch,
bevorderden slechts onze nationale belangen (Lodewijk van Male,
Margareta van Oostenrijk, Keizer Karel) . Heel veel kunstenaars
komen voor : schrijvers en schilders, beeldhouwers, bouwmeesters
.en toondichters ; nogal veel geleerden : heelkundigen, geographer,
linguisten ; een vrij aanzienlijk getal zwervers : ontdekkingsreizigers
of bijna toch, missionarissen. Van de dertiende eeuw af, staan alle
eeuwen vertegenwoordigd.
Een dertigtal medewerkers aan dit boek treden ook aan ; ook zij
vormen een bont gezelschap. Bijna alwie voor zulke onderneming in
aanmerking kwam, bracht zijn aandeel bij : Vlamingen dan van
allerlei gezindheid en overtuiging ; van Vermeylen tot Moens, van
Renaat Veremans tot Kanunnik Prims. Meestal zien we den rechten
man door den rechten man behandeld ; bijna al onze vooraanstaande
publicisten en geleerden waren dus bereid om, samen met anderen
(1) Samengesteld onder leiding van Dr. L. ELAUT, Dr. L. GROOTAERS,
Dr. R. VAN ROOSBROECK en Dr. A. VERMEYLEN. — Standaard-Boekh.andel, Antwerpen, 1941, 412 b1z., fr. 110.
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en andersdenkenden, de verheerlijking uit te werken van onze groote
gestalten.
Een eenvormig geloof aan ons roemvol verleden en onuitgeputte
volkskracht bracht hen samen ; over het verleden getuigt deze bundel
dan met het woord, over het heden als daad. In welken geest werd
hij opgevat en uitgewerkt ; welken indruk maken op ons, gezamenlijk
beschouwd, de honderd voorgestelde Vlamingen : op beide vragen
willen we even ingaan.

Wijzend op het verleden, wil deze bundel ons bewust maken van
heden en toekomst. Want een vereenigd werk van menschen breidt
zich , niet alleen uit in de ruimte ; het laat zich . ook samenrijgen in
den tijd, en opeenvolgende geslachten vervullen een taak. Haar
taak nu heeft onze volksgemeenschap ontvangen en voor een deel
met eere vervuld; thans dienen wij de fakkel, uit handen van
ouderen overgenomen, brandend door te geven aan het nageslacht.
Opgenomen in een breeders vloed, aan een arbeid deelachtig die met
den dood niet vergaat, voelt ieder van ons zich ruim, machtig,
onsterfelijk.
Welke was, meenden de samenstellers, de taak van ons yolk
In zijn Voorwoord plaatst Dr. van Roosbroeck Vlaanderen << aan
de kruising van het Romaansche en (van) het Germaansche expansiegebied >> (blz. 5) . Verzet tegen de eenen of beinvloeding van de
anderen zouden dan onze cultureele hoogten en laagten verklaren, en dit boek zou getuigen hoe Vlaanderen leefde en stierf, weer
opleefde om in de toekomst niet meer te vergaan.
Afgezien van den romantischen toon, maken we tegen zulke
opvatting geen bezwaren. Wie ze aandachtig beschouwt, laat zich
overtuigen. Uitstekend verklaart ze den bloei van onze Renaissance
bij voorbeeld, en, meer in het algemeen, de soepelheid waarmede ons
yolk zich bij iets of iemand aanpassen kon, om tegelijk (daardoor
juist, zou men zeggen) zichzelf te worden. Onderling disparate,
zooveel meer sprekende, voorbeelden daarvan zijn wel Rubens, Sint
Jan Berchmans, Karel van de Woestijne. Veel van het Zuiden heeft
ons yolk, met de levenskracht van het Oosten, aangewend tot eigen
bloei. Met de Germaansche wereld verbonden leefde het welig, taxi
en groot ; aan de Romaansche vooral ontleende het zijn vormen van
kennis, kunst en beschaving.
In zoover treden we Dr. van Roosbroeck dus bij ; minder graag
aanvaarden we de romantische inkleeding van zijn gedachten. Zijn
romantiek (velen deelen ze met hem) beschouwt als een definitieve
verworvenheid ons bewustworden na 1830 ; zij projecteert het
in het verleden, waaruit zij slechts argumenten ophaalt om
zichzelf te staven. Nu heeft zulke gesteltenis het voorgaande
geslacht en de ouderen van dagen sterk opgedreven naar de bevrijdende daad ; voor ons dreigt ze een droom te worden die van
de daad verwjjdert.

CULTUREELE KRONIEK

249

Wie thans stil staat bij << het Vlaamsche yolk >, zooals Verriest
ket groot prees ; wie deze benaming zonder onderscheid op onze
voorouders toepast, van eeuw tot eeuw : h'ij bereikt geen der oude
geestesstructuren en vormen van samenleving; tegenover hedendaagsche wetenschappelijke bevindingen en cultureele orientaties
staat hij achterlijk en vreemd. Wie het verleden den lofzang wil
doen zingen van onze nu bestaande Vlaamsche volksgemeenschap
uit zijn te hoog aangeheven cantate kan hij de opgeschroefdheid
niet weren, en niets verhindert de rustige penetratie zoozeer als
een min of meer dweepzieke zelfverblinding. De studie van het
verleden raden we niet af, integendeel ; doch zoeken wij het gelijk
diet was, niet gelijk wij het droomen. Bazuinstooten zetten een
volksfeest in; niet te lang mogen ze duren, en dan ontplooit een
harmonie de geheele varieteit van haar instrumentale muziek ! Er
bestaat een romantische fierheid om het historische groote Vlaanderen : hoe gewettigd ook, haar meest overtuigde aanhangers maakt
ze prikkelbaar, dweepzuchtig, min of meer ideoloog, minder geschikt
em de concrete waarheid geschakeerd in te zien en de toekomst van
ons yolk, steen voor steen, veilig op te bouwen.
Honderd groote V lamingen noemen we geen romantisch boek ; het
getuigt van een stevig en kerngezond realisme, doch met een romantischen rand. Bezonnen realisme spreekt uit de ve'scheidenheid en
keuze van gestalten en medewerkers ; uit de vele waardevolle teksten,
dikwijls kostbare samenvattingen en resultaten van jarenlange studie;
uit de verzorgde illustratie en voorname uitvoering : een even
degelijk als keurig album lijkt het werk, voor de huiskamer dan
van voorname patrici ers. Wetenschap, geestdrift, verbroedering,
smaak verleenen, elk voor zijn deel, belang en beteekenis aan deze
praestatie.
Ziehier, omheen dat realisme, den romantischen rand. Alleen
100 groote Zuidnederlanders wil men verheerlijken, en anderzijds mag
de breed opgevatte naam Vlaming ook vreemden en uitgewekenen
dekken (2) ; het Voorwoord, tegen het einde vooral hoogdravend
geschreven, spreekt de oude romantiek na, zonder het werk met
bezadigde geestdrift voor te stellen en in te leiden; zonder bepaalde
richtlijnen hebben veel medewerkers hun tekst geschreven : een
grootere eenvormigheid had de som van overigens uitstekende opstellen zooveel meer bruikbaar gemaakt ; de rangschikking der
gestalten is te weinig verzorgd, zoodat Siger van Brabant en
Hendrik van Gent, beiden uit de dertiende eeuw, in de zestiende
lijken geleefd te hebben (3) . Een dergelijk nogal veelvuldig waarnemen maakt den indruk als zouden we toch maar een Vlaamsch
propaganda-boek ontvangen hebben. Neen, het is veel meer ; maar
ook Bien in druk hadden we graag vermeden gezien.
(2) Geen enkel Noordnederlander werd geplaatst ; wel Mtclviel de Swaen, van
,

kindsbeen af een Fransch staatsburger. Tegen dat plaatsen maken we geen
bezwaar ; alleen tegen de nogal beperkende opvatting van het geheele werk.
(3) Waarschijnlijk zijn enkele tekorten in de uitvoering aan oorlogsomstandigheden te wijten. Een pikante a lapsus » staat op blz. 52, waar Jan Breydel
c beenhouwer van Gent » genoemd wordt.
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Onder de 100 groote Vlamingen tellers we een vorst : Keizer Karel;
een vrouw van prinselijken bloede :Margareta van Oostenrijk; twee
leden van den hoogen adel : Lodewijk van Male en Lamoraal van
Egmont, en onmiddell'ijk valt het op hoe men, voor ieder van hen,
de opname onder de 100 Vlamingen kan betwisten. Groote bestuurders en veldheeren (4) vinden we er niet, evenmin bisschoppen en
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders; eerst als we tot de diplomaten en ondergeschikte ambtenaars afdalen, zien we een stand
vertegenwoordigd.
Een besluit dringt zich hierbij op : heeft Vlaanderen zichzelf wel
ooit bestuurd ? Bezat het ooit een eigen hoogen adel ? En . was dat
het geval niet, hoe komt het ? Wat bracht dat geknot-zijn teweeg ?
Weer stuiten we op de << kruising van het Romaansche en van het
Germaansche expansiegebied >>. Geperst tusschen twee machtige volksgemeenschappen en staten, inwendig verdeeld en van verschillende
grootvorsten afhankelijk, heeft Vlaanderen (versta : Vlaanderen,
Brabant, Limburg) zijn eigen wezen wel behouden, ja veroverd;
nooit echter bewoog het zich vrij en ruim. Nooit werd het een
zelfstandige, eigenmachtige staat : het normale bereiken nochtans
van een groot en schoon levend yolk. Het bleef als de geweldige
torenstomp van Mechelen of Damme, overheerlijk maar zonder spits;
het leidde het leven van een machtigen vogel, tot breeder vleugelslag
geboren dan zijn nooit volgroeide vleugels hem toelieten.
Eens was het anders : in het Brabant der dertiende eeuw namelijk, met Hadewijch en de begijnenbeweging, met Hertog Jan I.
In Beatrijs van Nazareth, in Ida van Nijvel, in Lutgart, in Veldeke
en bepaalde dichters van ridderromans, laaide de adellijke grootmoedigheid even op ; spoedig , gedempt door de krachtige, nogal
nuchtere, fierheid van Vlaamsche poorters en patriciërs, zooals Maer- .
lant ze vertegenwoordigt (5) . Sedertdien is Vlaanderen een land van
stoere burgers, die zich onverpoosd en onversaagd opwerken. In de
burgerlijke deugden munt de Vlaming uit : een onvermoeide werk-

kracht, een gezonde eerzucht, een eerlljke degelijkhe:id, een onverstoorbaar volhardingsvermogen, een oprechte trouw; maar ook
de burgerlijke gebreken kleven hem aan : een koppig beperkt blijven,
een twistziek gehecht zijn aan onmiddellijke belangen, een wars en
vreemd staan tegenover wijde vergezichten, grootsche avonturen,
koninklijke mildheid en offergeest (6). In de stoffelijke beslommeringen, in het harde leven der stad, in zijn wedijver, nijd, lagers en
twisten, sluit de persoonlijkheid van den Vlaming zich wel eens op;
zelden kom t zij gezwind voor, zwierig en vederlicht, speelsch en
(4) Tenzij men Em. J. van Gansen van Westerloo zoo zou noemen.
(5) Cfr. de indeeling van de geschiedenis der Middelnederlandsche letterkunde, volgens Pater Van Mierlo. De eerste periode wordt de feodaa,lridderlijke periode genoemd.
(6) Slechts een heilige kon geplaatst worden. Dat doet niets of aan de
traditioneele Vlaamsche vroomheid. De Vlamingen leefden daarom niet minder
geloovig, niet minder heldhaftig zeifs; zij deden het schuwer.
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schoon, in de schijnbaar dwaze, zooveel meer schitterende, heldhaftigheid. Vanaf de veertiende eeuw hadden we te weinig eigen
ridders, geen eigen hoogen adel. Met een geweldige krachtinspanning
werd ons yolk een der meest welvarende en belangrijke
van het Middeleeuwsche Europa ; de hoogste toppen betrad het niet.
En z'ijn gezamenlijk leven, dat de weelde statig en fier te gebruiken
wist, miste breede bevalligheid, ruimte van geest en hart ; plechtig
patricisch kwam het voor, ten bloede toe gehecht aan vrijheden en
voordeelen, zonder het dolend idealisme van den kruisridder, dat
bekneld en gevangen te wringen ligt binnen de nauwe landgrenzen.
Eens leken we tot een staat te zullen uitgroeien : onder de Boergondiers der veertiende en v'ijf tiende eeuw, al waren dezen nog
vreemde vorsten. Hoe geweldig de volksbeweging naar boven toen
opstuwde : de Noordnederlandsche vrijheidsoorlog der volgende
eeuwen bewijst het (zooveel uitgeweken Zuidnederlanders namen
daaraan deel !) , de Noordnederlandsche expansie daarna en het
stichten van het koloniale rijk. In het Zuiden liep dat geweld op de
Renaissance uit, de Contra-Reformatie en den Barok. Staatkundig
geknot, behielden wij het oude geloof ; een nogal afzijdig bestaan
bouwden we uit, vroom en betrekkelijk welvarend, niet zonder cultureelen glans, menschelijke verfijning en edel zelfbewustzijn : een
afzondering waarin niets voorgoed verloren ging en waaruit het
oude nog geheel kon opleven. Niet een doodsslaap mogen we onze
zeventiende, achttiende en negentiende eeuw noemen (7) ; een teruggetrokken bestaan alleen, dat, niettegenstaande veel beproeving, veel
oude schatten ongerept bewaarde. Vernieuwd en als verjongd zouden
we eens te voorschijn treden ; in de negentiende eeuw is dat geschied,
en nog weten we niet waarheen deze nieuwe phase van onze geschiedenis ons voeren zal.
Internationale belangen, misschien ook inwendige verdeeldheid,
verhinderden onze staatkundige ontplooiing en bevestiging. Aan
ons zelfstandig, eigendommelijk bestaan ontbrak altijd het sluitstuk;
dat ontbreken heeft geheel onze werkzaamheid gestempeld. Vandaar
onze al te soepele aanpassing; ons gemis aan affirmatieve kracht,
vorstelijke onbevangenheid en ostentatieve hoedanigheden. Doch
daartegenover ! Samengedrongen op de lage landen bij de zee, hebben
onze voorouders,door een onverdroten arbeid, hun buitengewone
begaafdheid als vermenigvuldigd. Onuitputtelijk opwellend uit een
overvloeiende bron, onweerstaanbaar duwden onze vitaliteit en werkkracht tegen de wanden van het mogelijke aan en deden ze wijken :
op alle domeinen vinden we Vlaamsche werkers, bij wie we ons
afvragen hoe ze hun reuzentaak konden schragen en dragen ; zoo
is het geheele yolk boven zichzelf als uitgegroeid. Voornamelijk
artistiek en cultureel lichtte het hoog en ver. Wat het met de daad
(7) Cfr. blz. 320 : << eeuwenoude verdooving o. Evenmin door de keuze der
gestalten als door de opvatting van bepaalde medewerkers, komen die eeuwen
geheel tot hun recht.
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en in het leven niet vermocht, de droom en de scheppende fantasie
brachten het tot stand, en Johanna van Navarra had gelijk, toeft
z tote Brugge wel vijf tig koninginnen meende te aanschouwen. Een
yolk van burgers-als-vorsten : zoo kenmerken wij het best on
voorgeslacht. Perioden van verborgenheid volgden op perioden van
glans; nooit werd de inkeer verval of ontbinding. Want altijd was
ons yolk getrouw aan zijn vorsten, altijd getrouw aan geloof en
kerk : zware offers vroeg soms die tweevoudige gehechtheid; nu nog
dragen we pijnlijk vernederende litteekens van eens doodelijke wonden (8) . Toch heeft zij, zij alleen, ons gezond, zuiver, vitaal ongeschonden bewaard; zij alleen waarborgt onze toekomst, heerlijk,
hopen we, gelijk het verleden. Doc°h wijken we van lien dubbelen
plicht af, waarop kunnen we nog bouwen ?

(8) Niemand minder dan Keizer Karel heeft de Nederlanders raak getypeerd :
a Er bestaat geen yolk op aarde, dat, wanneer het op vaderlijke wijze wordt
vn zijn vorst te onderbehandeld, meer soepelaan
is den
omwil
van
werpen, dan het yolk der Nederlanden. Maar er is geen yolk dat meer
afschuw vertoont voor verknechting; door vreesaanjaging kan men het niet
tot eerbied voor den vorst brengen, want het weerstaat aan het geweid
met hardnekkigheid, maar gehoorzaamt gedwee wanneer de redo spreekt
(aangehaald op blz. 117) .
-
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Godsdieanst, Moraal
Wilhelm ANDERSEN, Der Existenzbegriff and das existenzielle Denken
in der neueren Philosophie and Theologie. -- Bertels^mann, Gutersloh, 1940, 217 b1z.
Onder den invloed van den Deen Kierkegaard is het ingewikkelde begrip
( existentie met zijn aanvulling existentieele denkwijze >> in het middelpunt
der belangstelling komen te staan van een groep hedendaagsche filosofen. Ook
protestantsche godgeleerden worden er door geboeid.
Reeds bij Kierkegaard omspande het begrip t existentie » en dat van texisteerend denker » een heele gamma van beteekenissen. In den vollen zin van het
woord is K existentie >> de toestand van hem die zich, door een telkens
kerhaalde keuze vanuit den grond van zijn bestaan, overlevert aan God
zooals Hij zich in de Evangelien openbaart. De verzwakte beteekenissen
worden gekenschetst door de aanwezigheid van een louter zedelijke grondkeuze of van een grondkeuze die wel van godsdienstigen loch niet van
epecifiek christelijken aard is. De a existeerende denker b is hij Wiens
denkwijze door een <c existentieele >> keuze wordt ingegeven. De eenige K existentie-leer >, die in de oogen van Kierkegaard stand houdt, is degene die op
de christelijke t existentie >> berust en daarop licht zoekt te werpen.
Toch hebben hedendaagsche filosofen, onder wie vooral Jaspers en Heidegger, tegen de bedoeling van Kierkegaard in, een leer trachten op te bouwen,
geheel uitgaande van een zedelijke of wijsgeerige opvatting van de « existentie ». De hierdoor ontstane verschuiving wordt door den auteur uitstekend
beschreven, waar hij de meest kenmerkende trekken van de existentiefilosofieen uiteenzet. Maar hij verbergt daarbij zijn meening niet : dat die
wijsgeerige pogingen aan een onherstelbaar euvel lijden ; want geen enkele
andere i' existentie-leer >> dan een openlijk theologische zou steek houden.
Aan eenige protestantsche theologen (niet alleen Hirsch die ernstige concessies doet aan het rationalisme ; maar zelfs Brunner, Gogarten en anderen)
wordt verweten al te veel draagwijdte toe te kennen aan de filosofie. De
persoonlijke opvatting van Dr. Andersen is duidelijk fideistisch ; op dit punt
sluit ze aan bij de radikale denkwijze van Karl Barth.
Dit bock eischt eenig voorbehoud vanuit het katholieke standpunt, dat
op het gebied van zeden, godsdienst en apologie een beperkte maar toch
werkelUke en belangrijke rol toekent aan de rede. Opmerkelijk is de zekerheid waarmee de schrijver zijn weg vindt in den doolhof van filosofieen en
theologieen. Ik ken geen helderder inleiding tot de studie van deze vaak
moeilijk omlijnbare leerstelsels.
Ed. Dhanis

Pr. Dr H. WEBER, Wesen der Caritas. — Carit-asverlag G. M. B. H.,
Freiburg i. Br., 1938, XXXII-346 b1z., RM. 4,80.
Om de leemte door het al lang uitverkochte handboek van F. Keller gelaten
&an te vullen, wil Schr., in z jn crAllgemeine- Caritaswissenschaf6, 4 deelen resp.
aan Wezen-Wording-Waarde-Werken der caritas wijden. Dat groot werk
moet dienen als uitgebreid handboek voor het hooger onderwijs en tot theoretische raadpleging voor mannen uit de praktijk. Het eerste deel, dat we
bier bespreken, bestudeert eerst de caritas meer algemeen als christelijke
grondgedachte, aan de hand van philologische, historische, theologische en
psychologische gegevens. Daarop volgt een meer speciale studie over de
caritas als christelijke naastenliefde, waar de kenmerken der ware christelijke liefde o.i. zeer goed weergegeven zijn. Het werk beantwoordt aan al de
didaktische eischen : klare indeelingen en registers, korte samenvatting na
de voornaamste hoofdstukken, rijke litteratuuropgaven, vlotte taal. Hier en
daar was misschien toch meer diepte gewenscht : b.v. op de vraag of er
naast de •oddelijke deugd van liefde ook een zedelijke ingestorte caritas
bestaat, verwijst Schr. eenvoudig naar meer speciale werken. De problemen
omtrent de liefde die men aan slechte ouders verschuldigd is, worden ook maar
zwak opgelost. De rangorde der objecten van de liefde, die op blz. 145
vg. elechts volgens het fundament der liefde bepaald wordt, moest toch ook
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het motief der liefde (waardoor juist de <<welwillendheid* ontstaat) in aanmerking nemen. Nochtans zal dit werk, als theoretische encyclopedie van de
caritas, zeer nuttige diensten bewijzen.
A. Taymans, C. D. C. Leuven

Prof. Al. JANSSENS, Prof. Dr. F. TUMMERS, Prof. P. PLOUMEN,
Maria in de leer der Kerk. -- Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1940, 359 blz., Fr. 75.
Deze Marialeer is het eerste deel van een grootsch opgezet driedeelig werk,
waarin, na -de leer der Kerk over Maria, in twee andere deelen de geschiedenis der Mariavereering in den loop der eeuwen en hare vereering in ons
persoonlijk leven en in gemeenschap met de Kerk moest behandeld worden.
<< Moest >>, want de nood der tijden deed vooralsnog van de volledige uitvoering van dit plan afzien. Alleen het reeds bij het aanbreken van den oorlog
voltooide eerste deel wordt thans als een zelfstandig werk uitgegeven. We
mogen ons •daarover verheugen, want, daargelaten dat de hier behandelde
stof een afgesloten geheel uitmaakt, biedt het ons een uiterst leerrijk beeld van
den huidigen stand -der Mariale theologie. En daar nu juist de laatste jaren
op dit gebied zooveel gepresteerd werd, was het hoogst wenschelijk dat ook
onze ontwikkelde leeken de vruchten van Bien arbeid mochten genieten.
Drie vooraanstaande Mariologen hebbe-n de taak onderling verdeeld : Pater
Alois Janssens, van de Congregatie van Scheut, onlangs -door een voorbarigen
dood aan Vlaanderen ontrukt, en Paters Tummers en Ploumen, professors aan
de theologische Faculteit -der PP. Jezuieten te Maastricht. P. Janssens schreef
vooreerst de Inleiding over de Bronnen der Mariologie : Schriftuur en Traditie,
waarbij bijzonder de oudste Marialevens ter sprake komen (blz. 1-56) . Vervolgen.s behandelt hij in een eerste afdeeling het goddelijk Moederschap (blz. 57110) . P. Tummers verstrekt de tweede afdeeling waarin het op en top actueele
vraagstuk van het algemeen Middelaarschap van Maria wordt behandeld (blz.
111-212). De derde afdeeling, van de hand van P. Ploumen, behelst de overige
genaden en voorrechten van Maria, inzonderheid haar onbevlekte Ontvangenis
en ten hemelopneming, alsook de vereering die wij aan de Moeder Gods verschuldigd zijn (blz. 213-348). Er werd na.ar gestreefd de leer der •Kerk objectief,
klaar en bevattelijk uiteen te zetten, vat natuurlijk niet belet dat ook eigen
meeningen, en soms op hetzelfde punt bij -de drie auteurs verschillende, tot
uiting komen. Aan elk onderd'eel is een goedgekozen bibliographie toegevoegd.
Teuling's Uitgevers-maatschappij zorgde voor een keurige uitvoering.
E. Druwe

E. PRZYWARA, Deus semper maior. Theologie der Exerzitien. -- Herder,
Freiburg i. Br. --- I Band : Anima Christi, Annotationen, Fundament, Erste Woche. -- 1938, 272 blz., gen. RM. 4,20, geb. RIM. 5,60.-II Band : Zwelte Woche. — 1939, 380 biz., gen. RM. 5,80, geb. RM.
7,20. -- III Band : Dritte Woche, , Vierte Woche, Liebe, Nachwort :
Gott in alien Dingen. — 1940, 464 biz., gen. RM 8,20, geb. RM. 9,80.
-

-

Het laatste werk van P. Przywara vergelijken we het best met een reusachtig en monumentaal kerkgebouw : wie er binnentreedt, voelt op zich
den machhtigen, haast verpletterenden greep van het onmetelijke en het
peillooze. Geen verzameling van ethische of ascetische beschouwingen, maar
de systematische opbouw der philosophische en theologische grondslagen der
Geestelijke Oefeningen van den heiligen Ignatius van Loyola. Geen abstracte
speculatieve theologie, maar een voor de moderne tijden geschreven theologische synthese, waarin schrijver, steunend op den volledigen tekst der
Geestelijke Oefeningen, en dezen aanhoudend met teksten uit de H. Schrift
beliohtend, op meesterlijke wijze de centrale gegevens groepeert van het
katholicisme betreffende den mensch, Christus, de Kerk, het ascetische en
het religieuze leven.
In het ensemble van 'schrijvers werk teruggeplaatst, voltooit de « Theologie
der Exerzitien >> de theocentrische wereldvisie waartoe het eerste boekdeel van
zijn << Analogia entis >> een inleiding vormde. Ook vindt men hier dezelfde
theologische inspiratie terug, die schrijver in zijn vroegere kortere religieuze
geschriften bezielde. Hierin ligt dan ook de verklaring van den titel : < Deus
semper maior >>.
Niet het minst origineel lijkt ons de bespreking van die deelen, die de
commentatoren der Geestelijke Oefeningen meestal over het hoofd zien :
de hoofdstukken nl. over de verschillende Regulae en de Annotationes.
Allermerkwaardigst echter zijn de paraphrase van de « Anima Christi > en het
Nawoord : Gott in alien Dingen. Over dit laatste schrijft P. Hugo Rahner
in de Stimmen der Zeit (Dec. 1940), dat het is << das letzte Wort, das in unsern
Tagen uber Ignatius geschrieben wurde, well es mehr Wesentliches aussagt
als viele Bucher zusarnmen >>.
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Dit werk is niet alleen bestemd voor theologen en geestelijke leiders ; het
richt zich ook tot de katholieke leeken, die in de theologie der H. Sohrift en
in het wezen van de Geestelijke Oefeningen wenschen te worden ingeleid.
P. Przywara's diepe gedachte en ingewikkelde stijl leggen hun weiiswaar
zware eischen op; maar elke krachtsinspanning wordt des te rijkelijker beioond.
G. Neefs

Anton KOCH, Homiletisches Handbuch : Zweite Abteilung : Homiletisches
Lehrwerk, Predigtplane and Skizzen, Band VI. — Herder, Freiburg,
1941, 500 b1z. Mark 9,20.
Met deze band begint het tweede groote onderdeel van het homiletisch
standaardwerk van Pater Koch. In de vier eerste banden (waarover in
Streven, VI (1938-1939), blz. 158-162; 428-429; 651-652) werd volgens een zeer
overzichtelijke, zorgvuldig genummerde verdeeling, het rnateriaal verzameld,
dat den predikant of godsdienstleeraar dienstbaar kan zijn bij de uiteenzetting van de geopenbaarde leer. Daarop moet een overgangsband volgen
(die echter pas na voltooiing van het tweede deel zal verschijnen), waarin
een handleiding tot de homiletiek zal geboden worden. Het tweede deel
nu biedt een rijke keus van plannen en schetsen, waarin het materiaal der
vier eerste banden tot preeken en onderrichtingen wordt verwerkt. Het zal
dus ook vier banden beslaan, eng aansluitend bij de stofverdeeling in de
materiaalverzameling.
In deze band wordt de leer over God en den Godmensch Jesus Christus
behandeld. Zij wordt over een tweehonderd onderwerpen verdeeld. Voor elk
onderwerp wordt, na een korte inleiding, die het verband ervan met andere
waarheden en zijn levenswaarde aangeeft, en speciale bibliographische aanduidingen, het volgende geboden : Verklaring van de begrippen, — Theologische vaststelling en bewijs, — Gevolgtrekkingen, — Toepassingen, —
Opwerpiigen, — Vragen die tot verdere ontwikkeling van het thema
kunnen leiden, — Model van ontwikkeling aan een beroemd schrijver
ontleend, — Homiletisch kommentaar op een schriftuurplaats, — Schets van
een leerstellige preek, — Aanknooping bij de Liturgie, — Christocentrische
preek, — Proeven van exordium en slot, — Mogelijke cyclus over het onderwerp.
Dit moge volstaan om het opzet van dit tweede onderdeel te doen begrijpen
en te laten vermoeden wat een onschatbare huip hier aan predikant en catecheet wordt geboden. Het tempo waarmee tot hiertoe de banden elkaar hebben opgevolgd, laat verhoopen dat, binnen korten tijd, het heele werk, waarvan iedere bladzijde met tal van verwijzingen op al de andere is aangewezen,
volledig zal voorliggen.
E. Druwe

I. Sint AUGUSTINUS, Verhandelingen over het Evangelie volgens Sint
Jan, I. — Serie : Getuigen, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1940,
93 blz., Fr. 15.
II. Sint AUGUSTINUS, Verhandelingen over het Evangelie volgens Sint
Jan, II. — Serie : Getuigen, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1940,
104 blz., Fr. 15.
III. Sint LEO DE GROOTE, Over de menschwording van Christus. —
Serie : Getuigen, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1941, 95 blz.,
Fr. 15.
IV. Sint CYRILLUS VAN JERUZALEM, Catechesen of toespraken tot
de doopelingen. — Serie : Getuigen, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1941, 88 blz., Fr. 15.
V. Latijnsche prefaties, Het dankgebed der oude kerk. — Serie : Getuigen,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1941, 103 blz., Fr. 15.
VI. Sint AUGUSTINUS, Over de zelftucht. — Serie : Getuigen, StandaardBoekhandel, Antwerpen, 1941, 77 blz., Fr. 15.
VII. LACTANTIUS, Over den dood der vervolgers. — Serie : Getuigen,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1941, 95 blz., Fr. 15.
VIII. SULPICIUS SEVERIUS, Het Leven van Sint Maarten. — Serie:
Getuigen, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1941, 75 b1z., Fr. 15.
Het is een gelukkig en op zijn tijd komend initiatief, uitgaande van den
Noordnederlandschen Benedictijn Dom H. J. Scheerman, een << Getuigen »
reeks uit te geven. Suggestief is deze titel ten zeerste : hij klinkt als een
echo van Christus' woord tot zijn Apostelen : Gij zult mijn getuigen zijn >>.
Zoovelen hebben in den loop der eeuwen gedeeld in dit buitengewoon voorrecht ook getuigen te mogen zijn van de waarheid en van Christus, die, zich
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zelf brengend, de eenige Waarheid bracht. En op onze dagen ook spring•Y
er ontelbaar velen in de bres voor dienzelfden Christus en getuigen dat H
is ons alley Heil, de eenige Middelaar, als Godmensch, tusschen den Vader
en al de menschen. Dergelijke vooraanstaande getuigen leeren kennen Is het
doel van deze nieuwe reeks, niet alleen om er een loutere speculatieve kennis
van te hebben, maar om in het practische zieleven de liefde der menschei
aan te wakkeren tot grooter vurigheid.
Alhoewel men zou kunnen betwisten of het meer gewenscht zou zijn coo
reeks dezer geschriften niet tot het verleden te beperken, maar er ook de hidendaagsche getuigen in op te nemen, toch is het standpunt der reeksleiding
verdedigbaar en zal ze dus een « keur van klassieke werken uit het christolijk verleden en heden, binnen het bereik van een ieder stellen>>. De keurigo
uitgave strekt de R. K. Boekencentrale van Amsterdam tot eer. Een tekort
moeten wij toch aanstippen. In geen enkel der acht hier besproken deeltjte,
komt een inhoudstafel voor, hoe beknopt ze ook weze.
I - II. — Het mooiste getuigenis over het Woord Gods, dat door een mensel^
werd geschreven, is dit van Sint Jan de Evangelist in 't begin van zijn Evangelie en het mag ons dus niet verwonderen, als eerstelingen der reeks hot
diepgaand commentaar van Augustinus te vinden over dit getuigenis (van
vers 1 tot 33) . Problematisch blijft het hoe de geloovigen naar zulke lang•
preeken konden luisteren : de bisschop moet wel een innemende figuur geweest zijn. In deze vertaling vinden wij iets terug van Augustinus' eenvoud,
die zich aanpast aan de betrekkelijke ruwheid der toehoorders, hun aandacht
scherpt met verhaaltjes als dit der vliegen (blz. 32 I) of dat van den schri jnwerker die een kist maakt (blz. 36) of St. Jan de Dooper die een lamp is
(I blz. 53 en II blz. 58) . Maar tevens ontgaat den lezer niet het diepgaand
bovennatuurlijk inzicht van den bisschop van Hippo. In deze zes voordraehten, — elk deeltje geeft er drie, -- kunnen wij zielegrootheid putten aan do
bron die de Doctor der Genade voor -ons laat opwellen.
III. -- Niet een boek van den H. Paus Leo de Groote (5e eeuw), over di
Menschwording van Christus, maar een aantal oud-christelijke documenten
krijgen wij hier te lezen, als zijn u leerstellige Brief aan den Patriarch van
Constantinopel over het Dogma der Menschwording >>, een brief aan Keizer
Leo over 't zelfde onderwerp, een preek, en een reeks getuigenissen van Kerkvaders. Terwijl Paus Leo vrij eenvoudig schreef, schijnt het Nederlandsch wel
wat ingewikkeld. In dergelijke geschriften kan de lezer veel ontdekken van
practische waarde voor zijn geestelijk leven.
IV. -- Van de 24 catechesen over het Doopsel die de H. Kerkleeraar Cyrillus van Jerusalem in de 4e eeuw aan zijn doopleerlingen gaf, worden ons
hier de eerste drie met de catechese ter inleiding ten beste gegeven. << Meen
niet dat dit de gewone predikaties zijn. Ook die zijn goed en -geloofwaardig.
Maar als wij die vandaag missen, kunnen wij ze morgen hooren. Als echter
de onderrichtingen over het bad der wedergeboorte heden verzuimd worden,
wanneer zal het dan goedgemaakt worden? (blz. 24). Een lezing, rijk aan
gedachten. De overige catechesen worden ons voor een volgende aflevering
beloofd.
V. — Tusschen de prefaties van de Romeinsche, Gallicaansche, Keltische,
Ambrosiaansche en Westgothische Liturgieen, heeft Dom Scheerman een keuze
gedaan voor de reeks o Getuigen >. Die dankgebeden bij uitstek getuigen inderdaad van een diep, vaak mystiek beleven van de Geloofsgeheimen. Als ord•
werd gevolgd de liturgische tijd- en heiligenkring : een goede idee, die het
gebruik van het boekje vergemakkelijkt. Er ligt wijding ook over den Nederlandschen tekst.
VI. — De ondertitel : c De adel van het Christelijk huwelijk >> is beter aangepast aan den Inhoud van dit werkje van Augustinus. Zelftucht, in ruimen
zin, beteekent alle zelfbeheersching; in engeren zin, kuischheid, onthouding.
Veel werd er over het huwelijk geschreven, bijzonder sinds de Encycliek f Casti
Connubii > en D. Maria Rube heeft klaar gezien als ze de lezers nog eens
bij den bisschop van Hippo wil brengen, die q op fijne wijze, de intieme Binge,
die ook het Huwelijk raken, weet uiteen te zetten (blz. 7). Een nog uiterst
modern werkje.
VII. — Over de Kerkvervolgingen en al de pijnen, die de martelaren ondergingen weten wij vrij veel, maar de dood der vervolgers zelf is ons meestal
onbekend. Lactantius, de katholieke Cicero, vertelt ons, in dit aan den belij.der Licinius opgedragen werkje, heel wat bijzonderheden over de laatste levensstonden van een Nero, een Domitianus, een Diocletanus, enz. Vaak wordt
de beschrijving vrij realistisch (b.v. blz. 72). Er ligt iets in het Nederlandsck
van het felle en hartstoahtelijke dat men bij een zoo fijnen redenaar als Lao'tantius niet zou verwachten.
VIII. — Nu btj ons de figuur van Sint Maarten, den apostel van Ga11&t
(4e eeuw), zoo overbekend is geworden dank zij de propaganda-affiches van
a Winterhulp *, zal deze korte levensbeschrijving wel graag gelezen worden.
Vole bijzonderheden over den heiligen a met het zwaard en den halven man-
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tel , deelt ons Sulpicius Severus, een vriend van Sint Maarten, mede en Pater
Lejeune 0. S. B. heeft ze in een keurige taal bewerkt. Wie iets over dezen
( Getuige >> van Christus' lief de wil weten, neme dit boekje ter hand en hij
zal, zooals Sint Maarten, grootmoedig willen zijn.
A. Darquennes

Letterkunde
Dr. J. VAN MIERLO, G. J., Oud- en Middelnederlandsehe letterkunde.
Dcrde bijge'werkte en verbeterde druk. - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1941, 226 blz., Fr. 38.
Deze derde uitgave van een werk dat, sedert 1930, als handboek gebruikt
wordt bij het universitaire onderwijs ; dat, voor formuleering en bibliographie
aanhoudend bijgewerkt, flu pas, na het verschijnen van de eerst twee deelen
der groote Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, een nog
definitiever vorm ontving : wat hoeven we en hoe kurinen we het nog aanbevelen ? Liever verwijzen we naar wat we over << het groote werk van Pater
Van Mierlo >> schreven (Streven VIII, blz. 182-189) : alles daarvan past ook
op dit nieuwe boek, dat natuurlijk voor veel meer menschen toegankelijk is.
Em. Janssen

Prof. Dr. J. VAN MIERLO S. J., Theophilus Ene scone miracle dat onse
Vrou%ve dede ane Theophiluse ende scone exemel. Opnieuw uitgegeven
met inleiding en toelichting door. - Overdruk uit de Versiagen en
Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1941, 169 blz., Fr. 25.
Niet alleen als historicus van onze Middelnederlandsche letterkunde, ook
als uitgever van Middelnederlandsche teksten. maakt de onvermoeibare Pater
Van Mierlo zich buitengewoon verciienstelijk. Na Het Ro elands lied en Willem
van Affligem (om van de oudere en van de tairtike geringere uitgaven niet to
gewagen) biedt hij ons het mirakel van Theophilus aan : wel geen meester
stuk; een werk toch dat een critische herziening en eon nieue voorstelling
behoefde. Een uitvoerige inleiding behandelt vooreeret (Jo voorgaande uitgaven en studiën, den dichter en den tiid von ontstaan; een bijzonder hoofdstuk wijdt ze daarna aan de hier wei duOti k:eiangrJke telcstcritiek, om
tenslotte het Nederlandsche werk (bronnen. V(!Dt. beeekenis der legende)
grondig to onderzoeken. Dan pas wordt de . a1gUr&kt, met, onder aan
elke bladzijde, varianten en verkiaring van wounen ; met, achteraan, breedvoeriger aanteekeningen.
Pater Van Mierlo goochelt met praestaties en hostbare geschenken ; dankbaar en bewonderend aanvaarden wij ze, ccii VOQI eon.
Em. Janssen

Joz. DE VOGHT , Mar3a in de Md(1eJnedcr'andche poëzie. - Sint-Norber
tus-boekhanuel. Tongeiioo AnLweDen), 1941 184 blz., Fr. 25.

-

9

Beschouw dit boek niet als een wetenschappelijk gewrocht, al geeft de
sarnensteller nog blijk van zooveel belezenheid en kennis. Wandelend geleidt
hij ons doorheen al do dorneinen der Middelnederlandsche poëzie : haar
ridderromans en haar legenden, haar lyriek en haar liederen, haar abele
spelen en haar mysteries. Bijna uit elk groot werk haalt hij Maria op
aanroepen of vereerd ; tal van heerlijke teksten vindt hij links en rechts
en overal : gaandeweg verzamelt hij een ruiker, die geurt van de zuiverste
pozie en do innigste vroomheid.
Dit boek is your ieder belangeilende in de Middelnederlandsche literatuuL,
in de poëzie, in de Mariavereering; het is zelfs voor de betrekkelijk een
voudigen, die deze liederen en aanhalingen vanzelf zullerA smaken. Graag
zal een vakkundige in cie Mariale vroomheid van onze voorouders dieper
doordringen ; doch dat deze een allerbelangrijkst bestanddeel was van hun
schoon leven : daarvan is dit werk, voor alien, do overrijke, de veelvormig
overtuigende suggestie.
Em. Janssen

P. BRTJNO VIJDT, Sint Franciscus in one Nederlandsche Letterkunde.
Sint Franciscus Drukkerij, Mechelen, 217 blz., Fr. 25.
Een bonte krans gedichten en proza om de licbtende figuur gevlochten
van Sint Franciscus van Assisi. Do meeste waarde hebben nog de proza
stukken (Verschaeve, Hammer, Federer... ) , de beschrijvende, plastische verzen
(H. Thans, Anthonie Donker ... ), do verzen die bidden (Aart van der Leeuw,
do beide zoer schoone stukken van Jan Hammenecker. . . ) , de eenvoudige maar
zoo diep beleefde lofzang van Franciscus zelf. Daar vindt men veel moois
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dat opweegt tegen de would-be mystiek van de rest : Franciscus' stigmata
hebben nog het vlammende gedicht niet gevonden dat hunner waardig is. Twee
vitterijen : << meerdere >> in de inleiding met de beteekenis van << verschillende >
is een germanisme — en mogen Chesterton, Joergensen, Claudel, Gemelli...,
zij het dan nog in verdienstelijke vertalingen, tot << onze Nederlandsche Letterkunde >> worden gerekend ? De illustraties, vooral die van Broeder Maximinus, zijn voortreffelijk.
R. Leijs

Joris E1 CKHOUT, Littcraire Profle1e;n X — Standaa.r d-Boekhandel,
Antwerpen, 1941,
. 140 blz., Fr. 24.
Van de acht hier gebundelde opstellen, teekenen slechts die over Van Schendel, Marnix Gijsen en Marsman een werkelijk profiel. Van Eeden, Alain
Fournier, Herman de Man, naar aanleiding van een bepaald boek of essay
behandeld, blijven noodzakelijk eenzijdig belicht ; Pascal zien we even, voor
de hedendaagsche zoekers naar God, ten voorbeeld gesteld ; Walschap wordt
in zijn verwantschap met Zola betrapt, daarna in zijn verdraaien van de
waarheid.
Bij den buitengewoon belezen Joris Eeckhout kunnen we altijd wat leeren;
hij schrijft ook viotter en prettiger dan vroeger. Toch missen wij den serenen
blik op werken en menschen, het rustige peilen van een ruimen horizon.
Polemische bedoelingen liggen nooit ver; haast altijd ruiken we poeder. Daardoor looft de auteur te uitbundig bepaalde kunstenaars (Gijsen, De Man, zelfs
Van Schendel), die hij toch niet heelemaal naar verdienste leert waardeeren;
daardoor schaduwt hij te donker andere gestalten. In het eerste opstel
(Frederik Van Eeden) b.v. legt hij een onjuist begrip van Van Eeden bloot
en een niet gewettigde vooringenomenheid tegen Verwey... Aanbevolen.
Em. Janssen

Tony I-IBIDEKEINS, Literatuur der Rupelstreek. — Van. Mierlo-Proost,
Turnhout, 1941, 73 b1z., Fr. 12. (Luxe-exernplaar : Fr. 15) .
Dit boekje behandelt alleen de hedendaagsche << literatuur der Rupelstreek >>:
vanaf Victor de Meyere, tot aan de allerjongsten Theo Schalk, Walter de
Winne en Marc Van der Taele. Buiten Victor de Meyere, Paul en Luc Haesaerts, Paul Verbruggen, treffen wij er geen alombekenden aan ; maar de
kunstkring RUGO (Rupelgouw) verdient wel belangstelling en waardeering
(wij bespraken reeds het Lustrumnummer van zijn tijdschrift Gewas : zie
Streven VI, 663) . Dat kunstenaars van alle slag hun gehechtheid aan
streek en yolk tot grondslag leggen aan •een gezamenlijk en eensgezind optreden : laat er nog een zeker gevaar bij bestaan voor enggeestigheid, dweepzucht en gemis aan zin voor proportie ; wat waarborgt veiliger het gezonde,
het << volksverbondene >> ? Welke atmosfeer helpt jonge talenten beslister
en doeltreffender ?
Waardevol zijn, in dit boekje, de nogal breedvoerige voorstelling van
Victor de Meyere en de enkele bladzijden aan Paul Verbruggen gewijd. Naar
onzen smaak beweegt het zich te uitsluitend in het actueele, als zouden
we ons om de traditie weinig hoeven te bekommeren.
Em. Janssen

AnthonieDONK.ER, Hannibal over den Ifeheon ? Een nieuwe diclitergeneratie en Naar werkrliijkheid. -- Van. Loghum Slaterus, Arnhem, 1940,
121 b1z., ing. fl. 1.90, geb. fl. 2.85.
De hier behandelde c nieuwe dichtergeneratie » is de Noordnederlandsche,
die, vanaf 1932 ongeveer, geleidelijk meer aan -het woord kwam. Na een
vrij langdurige onderbreking vol.gde zij op die van Marsman, al zijn bepaalde
van haar dichters met jonger dan die van het voorgaande geslacht. Deze
worden eerst besproken : Ed. Hoornik namelijk, Jac. van Hattum, Gerard
den Brabander, M. Mok. Ze zijn veel nuchterder, cynischer, minder nalef
lyrisch dan hun voorgangers ; ze schrijven slordiger en kennen minder
zelfcritiek : de werkelijkheTh van het hedendaagsche leven ontroofde hun
houvast, geloof en geestdrift. Bij G. Achterberg, Halbo C. Kool, Clara
Eggink, Han G. Hoekstra lijkt zich weer een levensromanfiek op te dringen,
— en neemt het spel der verbeelding misschien niet toe bij Van der Steen,
Lehmann, Aafjes ? Staat de poezie, tegenover de werkelijkheid, niet meer
ten aanval, ter verovering gereed ?... Optimistisch tracht de auteur zijn
reeks van korte studlen te besluiten ; het min of meer uitgesproken pessimisme
van zijn aanvankelijke vraag neemt hij niet weg.
Die vraag schrijven we over; meteen weet ieder wat hij in dit waardevolle boek vinden zal, en waarom wij het (al zijn we het met alles niet
eens) , bij de literaire critics vooral, warm aanbevelen. « Dreigt Hannibal,
met zijn gansche logge legermacht in dezen tiid over den Helicom te
trekken, als eertijds over de Alpen, en viert hij zijn lompe triomfen ?
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Raakt nu de zangberg belegerd, bevolkt en platgetreden ? Ik meen, dat de
ontwikkelingsgang, welke in de afgeloopen en voortdurende crisisjaren in
de poezie valt waar te nemen, bevestigt dat de zgn. poezie der werkeljjkheid een uiterst riskante zaak blijft en dat zij, als welke andere dichtstof ook, alleen bestaan kan bij de genade van de werkelijkheid der poezie.
Waar die niet tot stand komt, blijft elke stof in de verbeelding onverwerkelijkt >> (blz. 7).
Em. Janssen

Maurits BILCKE, Zegen der stilte. Hart en ziel, yolk en land. Gedichten
1938-41. -- Uilenspiegel, Hoogstraten, 64 blz.

,

Al schenkt Maurits Bilcke ons hiermede zijn derden bundel gedichten, zijn
tijd wan weifelen en zoeken is nog niet voorbij ; zijn strikt persoonii jke uiting
en techniek heeft hij nog niet gevonden. Onduidelijk nemen we, op een nog
grauwen achtergrond, een nog weinig belichte gestalte waar : een klare
belofte, waarvan we vooralsnog niet kunnen uitmaken wat precies beloofd
wordt.
Van Bert Decorte lijken de breede melodische deining en de vage overvloed
van beelden wel eens overgenomen ; daaraan verzake de dichter ! Fier en
onversaagd wil Bilcke leven ; ook als kunstenaar vindt hij zich bij een edele,
strijdbare, tegelijk alles gevende levenshouding, bij een hoogen dienst tot den
dood toe, — en soms formuleert hij zijn droom raak en gedrongen. Een lichte
schamperheid hoort misschien bij zijn wezen ; getemperd dan, ja overstemd,
door een niets ontziende, gauw verteederde mildheid.
Voorloopig zoekt de dichter nog, onrustig zelfs, in verscheiden richting;
met te weinig volharding zet hij een bepaald pogen door... De elf verzen
van Volk en Land zijn ons liever dan de negentien van Hart en Ziel; boven
al de andere verkiezen we << Ons werk >> (blz. 41), << Morgenrood >> (blz. 45-46),
vooral << Thans weten wij onszelve leven >> (blz. 8-9) , al blijft telkens de
vormgeving in gebreke. Het laatste aangehaalde stuk, nu reeds bekend, geeft
ons de duidelijkste voorstelling van wat Bilcke nog worden moet ; met zijn
mannelijk overtuigende stem, altijd even doorbeefd van verteedering.
Em. Janssen

Trudo HOEWAER, Gehelme zenders. — Vanderdonck-Robyns, Maaseik,
1939, 47 blz.
Trudo HOEWAER, Fata Morgana. — E. Van Aelst, Vroenhoven, 1941,
48 blz.
Een bescheiden dichterlijkheid tracht hier te neurien in den gewonen
trant der huidige jongeren. Zingen kan het bezwaarlijk worden genoemd,
omdat er de diepere klankbodem van den sterk-begaafde vooralsnog ontbreekt. Het gaat in u Geheime zenders >> over vrouw en moederschap in den
trant van :
<< Haar bloed was moe na It rustloos maandenlange zingen
over den mensch in zijn verhouding tot God :
K en komen aan d'oneindigheid ons nooden klagen >>.
Na herhaalde, vergelijkende lectuur, schijnt, van die << zware muziek op
groote golflengte >> (cfr. wat daareven werd gezegd), Terw jl wij henengliyden
het rijpste en betrekkelijk diepste vers :
« Zoo gaan wij hongrend onverzaadbaar door het leven...
waar groeit het naamloos ooft dat It hart bevrijdt
van It wisselend hoopvol staren, It smartvol beven,
terwijl de tijd naar donkren einder glijdt...
Over het algemeen slaagde de dichter best waar hij onbevangen en eenvoudig den tuin der jonge, loutere fantazie en beeldende gestalten betrad
in a gevarieerd programma >>. Smaakzuiverheid blijft soms in gebreke ; b.v.
In de laatste drie prozalsche reken van Jeugddroom, naar verbeelding en
musikaliteit een overigens mooi vers. Zoo lijkt ook de heele behandeling der
in christelijken geest opgevatte vrouw- en God-themata aan wat ver-gezochte
of modern-rhetorische beeldspraak te lijden. Iedere strofe en gedachte tracht
Naar eigen barokke beeld te vinden, terwijl het andersom moet gebeuren :
in de eenheld, de zingende eenheid van visie zou, als voedsel en diepte,
de religieuze of menschelijke volheid moeten dringen, spontaan en onbedwongen als sap ter takken stij.gt.
Trudo Hoewaer zelf bezorgt hiervoor een mooi voorbeeld in zln tweede
bundeltje e Fata Morgana » -- opvallend sierlijk en voornaam uitgegeven --,
waar hij de huwelijksliefde bezingt :
( ... wij zijn twee goden-kindren in den tijd verloren
en Zin mysterie onze trouwe harten voedt.
Vereend ztjn wij wat leven in Zijn handen,
een vruchtbre boom in ZUn vernieuwden tuin.
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Dit hout zal Hij niet vloeken, niet verbranden.
Zijn ademen vaart scheppend door de kruin.
Waren alle gedichten zoo geschreven, ongetwijfeld was Hoewaer een zuiver
en belangrijk dichter. In het rouwbekiag om de verdronken kinderen in
het Albertkanaal wordt weer een menschelijk en poetisch hoogtepunt bereikt
... Win hart is droef. Ik ken der kleinen rijk... . Waar gemoed, eenvoud
en geloof weerom de beste bron lijken. Als boomen botten is een haast
geheel gaaf van natuur-gelijk doorzongen vers. Alle mooie fragmenten, die
een aandachtige en sympathieke lezing onthulde, kunnen hier niet worden
aangehaald. Als Hoewaer de technische en poetische rijpixig, in zijn tweeden
bundel hier en daar kennelijk groeiend, nog strenger zelf-critisch doorvoert
zal hij in eenvoudige verbeeldingsfrissche of hart- en gemoedvolle verzen
nog mooie Bingen zeggen; wie weet, of en toe, in diepere en gave symboliek.
Dat hij hiervoor soms zeif al in deze bundels een voorbeeld gaf, weze den
dichter vreugde en prikkel, zooals het den criticus ook wel blij en hoopvol
stemt.
M. Brauns

Hilarion THANS, Der Lieve Vrouwe. Tweede vermeerderde uitgave.
St. Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1940, 122 blz., Fr. 15.
In 1922 (meenen we) onthaalde de critiek dezen sonnettenbundel heel
gunstig; zijn tweede uitgave is vermeerderd met negen stukken (van September '39), die, -onder den titel r Mater Dolorosa i,, elk der zeven Weeen
in verband brengen met een hedendaagsche oorlogsramp. Realistischer en
ruw.er uitgewerkt dan de andere, komen ze wel eens slordig voor (het
sonnet De ontmoeting telt maar dertien verzen), en de ranke
behoorltjkheid van den ouderen arbeid werd niet door een andere hoedanigheid evenredig vervangen.
Pater Hilarion Thans is, zoowel voor het vers als voor het proza, een
onzer allerfi nste virtuozen. De teere en prille, maar buitengewoon vaardige
en soepele techniek van zijn eerste periode is, toen hij later veel vlugger
sehreef, wel wat teloorgegaan; toch bleef zijn stijl steeds buitenmate plastisch,
gevat en verscheiden. Nu hooren deze gedichten grootendeels in zijn eerste
periode thuis (1916 en 1921) ; zoo rank en veelvuldig-verschillend werden
zelden sonnetten achter elkaar opgebouwd, met dit gebrek dat de metier
herhaaldelijk inspiratie verving (cfr. de bekentenis op blz. 17). Het geheele
werk staat dus onvoldoende uitgezuiverd ; maar zijn beste stukken missen
we niet grae.g meer. Dit bij voorbeeld :
Laat mijn gedachte, o Moeder, om u dralen
als glansrivier om eenzaam landpaleis.
De moegewoelde en troebele bij 't dalen
door enge steden, klaart In trage reis
langs groene vlakten ; slingert armgewije
de omhelzing van haar lenige kanalen
om 't ranke slot, dat in heur effen pets
de diepe wateren smetteloos herhalen.
Als ik u drage in schoonen wederschijn
0 Gulden Huis met rank-Ivoren Toren,
en tuinterrassen wit en rood, die zijn
als bloementrappen naar het blauw verloren,
dan is mijn biddende ingetogenheid
die stille stroom die o zoo noO verglijdt (blz. 33).
Em. Janssen

Josef SIMONS, Bonte Garve. -- Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1941,
127 blz., Fr. 15. •
Zoek in dezen bundel niet vooreerst verfijnde poezie; zoek er liederen
in, want de dichter lijkt de taak van Lambrecht Lambrechts te hebben
overgenomen : liederen te schrijven, waarvoor de toondichters elkander in
het haar zouden vliegen. •
Hij schrijft ze op een hem geheel eigen wijze. Geestig en speelsch doet
hij zich voor, fier en bijna uitdagend verheerlijkt hij land en streek, innig
een vroom viert hij Kerstmis : ztjn bijzondere toon is echter stil romantisch,
zangerig en gedempt, licht weemoedig. Ziehier het beste voorbeeld daarvan
Ik dank U. God, voor deze zomerweelde;
De rozen geuren voor het open ream,
Een merel orgelt op een ranke braam,
In blauwe verten nachtegalen •weelden.
In de avondschemer schuiven onze handen

261

BOEKBESPREKING

Als schuwe vogels naar elkander toe;
Onze oogen rusten op de lauwe landen,
Ons hart juicht stil, van zingen nimmer moe... (blz. 49) .
Naast de oorspronkelijke teksten bevat de a bonte garve ook vertalingen
in het Fransch en in het Duitsch : hoe laat deze eenvoudige poezie zich in
een andere taal gemakkelijk omzetten en als oorspronkelijk schakeeren
Em. Janssen

Ludo VAN DE WYGAERT, Ergens... in Ballingschap, Gedichten en proza.
— Het Kompas, Antwerpen, 94 b1z.
Bewust stelde V.d.W. dezen bundel buiten de reeks van zijn andere werken.
Het was niet zijn bedoeling om in verfijnde verzen de schoonheid te huldigen,
hij wilde slechts soldatengedichten schrijven, de tolk zijn van de gevoelens,
den angst en de hoop van onze Vlaamsche jongens in oorlog en gevangenschap. Geschreven tot << afleiding en steun >> voor << vertwijfelde, soms wanhopende makkers in de meest pijnlijke oogenblikken > werden deze gedichten
voorgedragen of gezongen en van hand tot hand doorgegeven in de kampen.
Zij spreken van verdriet en vertrouwen, van vertwijfeling en moed, van thuis
en terugkeer, van het verre mooie Vlaanderen
Vlaanderen leeft in ieders hart
ook in baliingschap en smart. >>
De dichter keerde hiet' terug tot zijn eerste functie : uit te zeggen wat
velen voelen in hun hart maar niet bij machte zijn te objectiveeren, de hunkering en het verlangen der medemenschen te bevrijden in de aanschouwelijkheid van een vorm. Het spreekt vanzelf — de omstandigheden, waarin zij
tot stand kwamen, brachten dit mee — dat deze gedichten, literair beschouwd,
een sterk romantischen inslag vertoonen, maar meer dan literatuur waren
zij op de eerste plaats een daad van naastenliefde. Het romantische vindt
echter in de realistisch-humoristische proza-schetsen die met de verzen afwisselen, ruimschoots zijn vergoeding. Voor alien die de wederwaardigheden van
oorlog en gevangenschap hebben meegemaakt, zal deze bundel een aandenken
zijn en een interessante lectuur.
L. Vander Kerken

PEL EMAN Bert, Gestalten ult den Vuurdoop. - <<Wiek Op> , Brugge, 1941,
43 biz., Fr. 30.
Een dichter kan soms diep aangegrepen worden door gebeurtenissen en
belevingen, die hem, daar hij nu eenmaal van stiel dichter is, naderhand
zullen aanzetten tot expressie. Maar die belevingen, laat het dan soms vrij
poetische belevingen geweest zijn, hebben vaak ,als reeele ervaringen een
reeds zoo effen vorm gekend, dat de poetische expressie altijd maar een zeer
verzwakte weergave ervan zal blijven. De beleving is m.a.w. niet tot beleving
geworden in de vormgeving zelf, maar gaat er zelfstandig aan vooraf. Hoe
ongunstig deze zelfstandigheid en dit al te reeel karakter voor een poetisch
scheppen kan wezen, is maar al te duidelijk : de vormgeving zal bijna noodzakelijk breedsprakig zijn of zal tot het anecdotische vervallen. Dit schijnt
wel eenigzins het geval geweest te zijn met dezen bundel van Bert Peleman.
Als werkelijkheidsweergave kunnen deze verzen over mobilisatie, oorlog en
krijgsgevangenschap hun belang hebben, als poezie zijn zij geen groote aanwinst. En poezie wilden ze blijkbaar toch wel zijn.
L. Vander Kerken

Tony HEIDEKENS, 1k zeg het met een vers. Bloemlezing. Boezie voor
kinderen. Deel III : IVe graad, met bij^voegsei voor de V ije Scholen. —
Van Belle, Molenbeek, 1.941, 118 biz., Fr. 12,50.
-

Poezie voor kinderen wordt thans, door bekende dichters bij ons, systematisch beoefend. Daarvan uitgaande nam de samensteller geen andere verzen
op dan allermodernste ; hij schonk ons een frisch bundeltje, waarvan we met
hem hopen dat het een <<zonnetje>> moge zijn in vele kinderharten>>.
Om volgende redenen maken we licht voorbehoud : poezie is hier te weinig
aanwezig; te weinig bekoorlijk ook werkt, voor vele versjes, het rhythme in.
Daarbij diende de taal dikwijls beter verzorgd. De reden van dit tekort : de
verzamelaar beperkte zich bij dichters en dichteressen uit zijn kring; zoodat
de beste krachten en de mooiste resultaten misschien onaangewend bleven.

E. J.

Jozef BOON, -C.SS. R., De Bouwmeester. — Desclee, De Brouwer, Brugge,
1941, 112 blz., Fr. 9.
Jozef BOON, C. S&R., De Maria-Getij den. — Desclee, De Brouwer, Brugge,
1941, 120 biz., Fr. 9.
,
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Jozef BOON, C.SS.R., De Kathedraal der vijf wonden. -- De sclee, De Brouwer, Brugge, 1940, 94 b1z., Fr. 9.
Jozef BOON, C.SS.R., Nazareth. -- Desclee, De Brouwer, Brugge, 1941,
24 b1z., Fr. 3.
Jozef BOON, C.SS.R., Tu es Sacerdos. --- Desclee, De Brouwer, Brugge,
1939, 17 b1z., Fr. 3.
Onvermoeibaar blijft de bekende schrijver van het Heilig Bloedspel te Brugge
en van het machtig . Credo>> te Mechelen, doorwerken aan nieuwe tooneel- en
leekenspelen. Deze, altijd nogal romantisch, verdienen, spontaan en vroom,
een eereplaats in het repertorium van onze jeugdgroepeeringen, van onze
jongens- en meisjesgestichten. Het laatste werk is een niet onaardig meditatief spreekkoor over het Priesterschap, heel geschikt voor declamatieavonden.
P. F.

Kunst
Prof. Dr. Jozef MULS, De Laat-Gothische Droom. -- Pro Arte, Diest,
108 b1z., Fr. 36. Weelde-exemplaar Fr. 48.
Een droom ! ja dat is Chet wel, maar zonder angst voor een ontgoocheld ontwaken. Memling's droom was immers geen vlucht ult de werkelijkheid, doch
enkel een peilen naar de eigen diepte dier werkelijkheid. Dat de diepe zin der
Bingen zich zoo schoon met hun gave concrete verschijning vereenzelvigen kon,
dat is het wonder dat Memling's kunst gewrocht heeft. Zoowel de onmiddellijke
beleefbaarheid van het dagelijksch leven als de verheven geheimen van het
geloof worden, in dezen geestesdroom, even werkelijk, in een zelfde wereld
en een zelfde ontijdelijke ruimte omvangen. Nergens treedt ons het mysterie
van het goddelijke zoo nabij, in een zoo mystieke aanwezigheid en tevens in
een zoo teeder verzintuiglijkte aanschouwelijking, terwijl anderszijds de prachtige portretten van Brugsche mannen en vrouwen, zonder ook maar iets van
hun aardgetrouwheid, ja zelfs hun innemende aardschgezindheid te verliezen,
evenzeer in die zelfde religieuze en vereeuwigende stilte staan, die zich tijdeloos over verre landschappen verspreidt en gansch het werk van Memling met
haar zachten adem vervult.
Dr. Muls heeft er zich wel voor gehoed, om de betoovering van dezen droom
door een luidruchtig commentaar te verbreken. Hij heeft de schoonheid van
Memling's werk over zich laten komen, ze stil-begrijpend ondergaan, en in
zachte reflexie op den bezonken droom : in hem, dit boek geschreven. Er komen natuurlijk heel wat eruditie, technische en historische wetenswaardigheden bij te pas, maar deze treden niet buiten de bescheiden dienende functie,
die hun toegewezen werd, om nl. het werk van den meester toegankelijker te
maken en ons effener wegen tot het genieten ervan te banen.
Een boek dat wij graag vele gecultiveerde Vlamingen in handen zagen, en
dat door zijn aangename lectuur en door zijn eenvoudige maar toch degeli jk
literaire voorstelling elken lezer, die zin voor schoonheid heeft, ten zeerste
bevallen zal.
L. Vander Kerken

Richard BENZ, Die Kunst der deutschen Romantik, mit 132 ganzseitigen
Bildtafeln, darunter 4 farbi^gen, and 24 Textbildern. Biidzus+ammenstellung and Kunstlerkatalog von Dr. A. v. Schneider. — R. Piper,
Munchen, 1939, 177 blz., RM. 18.
Er is wellicht voor den kunsthistoricus geen ingewikkelder probleem dan dat
van het wezen der romantiek. Terwijl zijn inzicht in andere kunstperioden, de
Barok misschien uitgezonderd, reeds sedert lang vrij vast staat, geraakt hij,
zood-ra het gaat over de Romantiek, ook over het essentleelste, in het onzekere. Dit maar om 'het belang aan te toonen van dit boek van R. Benz, dat een
integraal beeld wil geven van de duitsche romantische schilderkunst in haar
bloeitijd van 1800 tot 1830.
Ofschoon de auteur het werk van de voornaamste romantiekers, van Runge
en Friedrich tot Wasmann en Schmitt in detail bestudeert, zonder natuurlljk
de interessante Marchenromantiekers als Richter en Brentano te vergeten,
toch is zijn studie heel wat meer dan een aaneenschakeling van losse monographieen. Steeds wordt er naar het diepere wezen der beweging gepeild, en
wordt de romantiek gezien in haar nauwe verbondenheid met muziek en poezie
en haar gecompliceerde vergroeidheid met de algemeene kultuur van het begin der 19e eeuw.
Voor Benz is de Romantiek de laatste groote poging tot herwinning van wat
door de Rennaissance voorgoed verloren scheen : een kunst bloeiend in on
door een gansche gemeenschap. Ale zoodanig sluit zij aan bij de Barok, of-
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schoon door haar meeste verschijningsvormen daarvan ook weer grondig onderscheiden : de Barok was ten slotte een vrij algemeene en spontane herleving van een gemeenschapskunst, terwijl het romantische zoeken naar een
zelfde gemeenschapskunst toch meer geschiedde op initiatief van den individualistischen kunstenaar zelf, die den doodenden invloed van het individualisme aan den lijve had gevoeld en er ook nooit meer geheel van genezen zon.
Wel lag de schuld daarvan weer grootendeels aan de gemeenschap zelf, waarin
zij nu eenmaal leefden. Vandaar ook dat de Romantiek door haar artistiek
zelfbewustzijn, haar uitgesproken historische concepties en haar subjectieve
symboliek — denk maar hoe de laatmiddeleeuwsche soms geweldig-concrete
passieverheerlijking in de Romantiek tot louter zinnebeeldige voorstelling vervlakte — onherroepelijk in het teeken der moderne kunst staat. Ook het religieus gevoel dat haar inspireerde, vond meer zijn oorsprong in een verge religiositeit dan in een positieve godsdienstigheid.
Benz loochent niet dat de romantische schilderkunst veel te danken heeft
aan de Gothiek en aan de Barok. Toch heeft hij volkomen gelijk, wanneer bij
weigert, haar voor een beweging van louter c ruckwarts Gewandter te aanzien. Haar symboliek, haar nieuwe landschap- en portretkunst en niet het
minst haar modern-kritische en bewuste heropbouwingsgeest maken haar ongetwijfeld tot een zelfstandige kultureele beweging.
Het is dan ook als zoodanig dat Benz de romantische schilderkunst heeft
bestudeerd. Zijn studie mag een belangrijke bijdrage heeten tot de verklaring
van dit merkwaardig kultuurphenomeen. Dat hij na In zijn vorig werk -e Die
deutsche Romantik >> (zie Streven VIII, blz. 308) de romantiek in haar ganschen omvang te hebben beschreven, nog deze speciale studie wijdde aan de
schilderkunst, vindt zijn reden in het feit dat de romantische schilders meer
dan de musici en de dichters een reeelen invloed hebben gehad op hun ti jd,
en dat zij meer dan dezen hebben gedacht en gebeeld in samenklank met bet
nieuwe leven, waarin zij stonden.
L. Vander Kerken

Albrecht GUBALKE, Nacht voller Pracht. — Wilhelm Schneider, Leipzig,
1940, 68 blz., 12 afb., waarvan 2 in kleurendruk, RM. 1,80.
Het werk van Mathias Grunewald, alias Mathis Neithardt, genaamd Gothardt,
is niet van Bien aard dat het ons bij een eersten aanblik onmiddellijk door
gratie en bevalligheid veroveren zal. Prof. van der Leeuw, van Groningen,
meende zelfs in Grunewald's religieuze kunst het speciale moment van het
spookachtige te ontdekken. Ook tot de diepere en eenigszins gewild-onwereldsche schoonheid van zijn grootsch altaarstuk voor het pestlijders-hospitaal der
Antonijner monniken te Isenheim zal men niet doordringen zonder eenige
aesthetische en historische toelichting. Ofschoon ons over Meester Mathias
maar bitter weinig bekend is, weet A. G. ons toch met bewonderenswaardige
handigheid heel wat uit het altaarstuk zelf over hem of te lezen, en voor
vele details van het schilderwerk uit de weinige historische omstandigheden,
die hij heeft kunnen ontdekken, een interessante aesthetische en genetische
verklaring te verschaffen. Of hiermede soms niet een beetje subjectivisme
gemoeid is, is een andere vraag. Maar wat doet het ertoe en waarom zou het
nu altijd iemand verboden moeten zijn om al eens een aannemelijk aequivalent.
te stellen voor dingen die ons toch wellicht voorgoed zullen verborgen blijven.
L. Vander Kerken

P. T. A. SWILLENS, Prentkunst in de Nederlanden tot 1800. -- N. V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 124 blz., Fr. 22.
Een soort kleine, geillusteerde encyclopedie van de graphische kunst.
Vrijwel alle verdienstelijke houtsnijders, etsers en graveurs zijn er in vernoemd en gekarakteriseerd. Het kan wel niet anders of velen worden nogal
encyclopedisch voorgesteld als uitzonderlijke verschijningen, karakteristieke
graveurs, aparte kunstenaars, die op hun actief hebben voortreffelijk werk,
scheppingen van verschillende kwaliteiten e.d. Doch dit werkje blijft daarom
niet zonder relief : schoolverband en cultuurkaders groepeeren de kunstenaars, stellen de ontwikkeling van techniek en inspiratie in het licht en
plaatsen de leidende figuren op den voorgrond. Daarbij komen de Zuidnederlandsche kunstenaars echter niet voldoende tot hun recht ; zb worden
niet minder gunstig behandeld dan de Noordnederlandsche, maar merkeltjk
minder.
E. Vandenbussche

Dr. G. A. DE WILDE, Geschiedenis onzer Academ1 n van Beeldende
Kunsten. — Davidsfonds, Leuven, 1941, 185 blz., Fr. 20.
De dikwijls zoozeer gesmade instellingen die onze Kunstacademies zijn, hebben ten slotte toch voor de kunstgeschiedenis hun belang gehad. Bijna natuurnoodzakelijk waren zij steeds te zeer op het verleden gericht en te uitsluitend op technische knapheid bedacht. Toch hebben zij er veel toe bte-
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dragen am bepaalde kunsttradities, zij het dan ook eerder door hun vertragenden invloed, te bestendigen en te bewaren. Dr. G. A. De Wilde schetst ons
in .dit keurboek van het Davidsfonds hun geschiedenis : de scholing en opleiding der kunstenaars onder het middeleeuwsch gildensysteem, de geleidelijke
ontvoogding van den kunstenaar tot zelfgerechtigd meester, het moeizaam
ontstaan der eerste Zuid-Nederlandsche Academies naar het voorbeeld van
Frankrijk en Italie, hun strijd met de voortbestaande gilden en met de Fransche overheersohers, en hun ontaarding en verstarring tot exact-wetenschappelijk onderwijs. Een zeer verdienstelijke bijdrage tot de Vlaamsche kunstgeschiedenis.
L. Vander Kerken

Gesehiedenis
Dr. R. R. POST, De Moderne Devotie, Geert Groote en zijn Stichtingen. -Serie : Patria, Van Kampen en Zoon, Amsterdam, 1940, 159 biz.
De bekende Noordnederlandsche geschiedschrijver Dr R. R. Post, die o.a.
de twee eerste deelen van de <<Geschiedenis van Nederland>> heeft geschreven,
en de derde uitgave van het <<Handboek der Kerkgeschiedenis>> van Mgr De
Jong heeft bezorgd, biedt ons hier een verdienstelijke monographie aan over
het godsdienstig reveil in de laat-middel ;euwsche Nederlanden. Deze studie
steunt op een degelilke we tenschappelijke voorstudie, en munt uit door een
zakelijke, overzichtelijke behandeling en een persoonlijken kijk op verscheidene
detailproblemen. Aldus zal in het vervolg geen wetenschapsmensch meer de
Broeders des Gemeene Levens durven voorstellen als de groote promotors van
het onderwijs in de 15e en :!fie eeuv.w in onze gewesten., aangezien van hun
29 huizen in de Nederlanden enkel Utrecht en Luik, en gedureride korten tijd
Brussel, zich hiervoor werkelijk verdienstelijk hebben gernaakt. Naast al deze
goede hoedanagheden hadden wij gewenscht dat de drie stichtingen van Geert
Groote sneer evenwichtig waren behandeld geworden, en ook, dat het bruisende
leven, de nieuwe geest, die deze godsdienstige vernieuwing kenrnerkte, rijker
en voller waren uitgebeeld. Na lezing van dit interessanLe boek stelden wij
ons onwillekeurig de vraag: <<Waarbij komt het dat deze heerlijke godsdienstige beweging bij het contact met de hervorming nagenoeg is doodgeloopen?> Wij meenen dat de voornaamste reden geweest is, het ontbreken
van een solieden theologischen onderbouw aan deze praktische vroomheid, en
misschien ook wel de mangel aan strakke organisatie bij de drie kloosterstichtingen, die den geest van de Moderne Devotie belichaarden.
ii:. Dierickx

Dr. J. C. H. DE PATER, Maurits en Oldenbarnevelt. — Serie Patria,
Van Kampen en Zoon, Amsterdam, 1941, 147 biz.
De verbeten vrijheidsoorlog had de jonge Republiek reeds schatten gekost
aan geld en manschappen, en al heschen hun trotsche schepen nog steeds zegevierend de vlag in de Spaansche wateren, toch dreigde een inzinking, terwijl Spanje van zijn kant, leeggebloed en finantieel uitgeput, in een uiterste
krachtinspanning Spinola had gezonden die met vasten greep de sleutelposities in Zuid-Nederland bezette.
Beide partijen waren op een vrede of ten minste op een wapenstilstand aangewezen. Al de zich verwikkelende onderhandelingen nu, met hun uiterst verward kluwen van tegenstrijdige belangen op finantieel, godsdienstig, politick
terrein, met hun uitloopers en voelhorens in Duitschland, in Engeland, vooral
in Frankrijk dat nog steeds een bedenkelijke vriendschap voorgaf met
die nijvere Nederlanden : dat alles te verwerken tot een eenigszins vast complex waarop een voorloopige verzoening kan uitgebouwd worden : ziedaar de
taak der diplomaten.
Voeg daarbij het verschil van inzicht,van den krij.gsman Maurits en den
Advokaat Oldenbarnevelt, waartusschen de geslepen Jeannin uiterst behendig
manoeuvreert, met het vast vertrouwen voor zijn Heer en Meester in Frankrijk de groote brok in de wacht te sleepen ; zoo zal men begrijpen dat de schrijver een lastige opdracht had te vervullen, wilde hij het verloop geleidelijk,
klaar, en met heel de spanning van den strijd voorstellen. Hij schreef nochtans
een mooi en rijk boek, waarin alleen voor de hoofdfiguren meer relief wenschelijk ware geweest, voor bepaalde hoofdstukken een vlottere stijl.
H. Peeters

Mr. H. HARDENBERG, De Nederlanden en de Kruistochten. — Serie :
Patria, Van Kampen en Zoon, Amsterdam, 1941, 246 b1z., 2 uitslaande kaarten.
Onder Nederlanden verstaat de auteur << de 17 vereenigde gewesten, een gebled dat ... ongeveer de oppervlakte had van de tegenwoordige staten Ne-
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derland en Belgie, benevens de huidige Fransche departementen Nord en
Pas-de-Calais >> (blz. 25) . Deze opvatting, de eenige gezonde, waardeeren wtj
zeer, bizonder bij een Noordnederlandschen historicus.
Tot nog toe heeft men de kruistochten als een te exclusief Fransche onderneming voorgesteld. Voor een Nederlander is het dan ook een onverdeelde
vreugde in een boek samengebracht te zien al wat zijn voorvaders in dit grootsche werk van de christelijke Middeleeuwen tot stand gebracht hebben. Godfried van Boonen — zoon van Eustachius yan Boonen, en als opvolger van zijn
oom, den hertog van Lotharingen, meestal Godfried van Bouillon genoemd —
Robrecht, graaf van Vlaanderen en Boudewijn van Boonen, de broeder van
Godfried,waren mede de leiders van den eersten kruistocht. Godfried en zijn
Broeder Boudewijn I, waren de eerste koningen en organisa^toren van het H.
Land, Arnulf Malecorne, een Vlaming van bij Bethune, de eerste patriarch
van Jerusalem. Bij het beleg van Akko (1189-1191) waren er << bevaren en onbevaren Friesen, Hollanders, Zeeuwen, Brabanders en Vlamingen >> (blz. 236).
Toen het Byzantijnsche rijk in 1204 door de Latijnen veroverd was, werd Boudewijn, graaf van Vlaanderen tot keizer gekroond. De Nederlanders speelden
een beslissende rol in de verovering van Damiate (1218) ; en nog bij den laatsten grooten kruistocht in 1270, waren er vele Vlamingen met hun graaf, en
talrijke Friesen. Dit zijn slechts de meest markante gesten van de Nederlanders in de grootsche kruisvaarten.
In deze monographie treft de massa juiste feiten en details die de auteur
als vanzelf sprekenct den tezer te kust en te keur aanbiedt. Zijn grondige kennis van de iniddeleeuwsche geschiedenis heeft hem verleid om de inleidende
hoofdstukkeii I en II en ook het slothoofdstuk VI te lang uit te werken. De
bezorgdheid om exacte wetenschap te geven brengt den schrijver wel eens tot
dorre opsommingen en te gedetailleerde bizonderheden. Persoonlijk hadden wij
ook liever een weer verhalenden en zelfs epischen stijl gewensc.h :, des te sneer
daar de ridderwereld een epische stof bij uitstek biedt. Dit doet niets of van
onze eindappreciatie : een ruim opgevat, nationaal, boeiend book, dat ons, katholieke Nederlanders, in deze bange tijden met een gerechten troLs op onze
katholieke voorvaders vervult.
M. Dierickx

J. SCHAEFER, Entscheidung inn W' 'ester . Der Feldzug der sechs Wochen,
— M. Dumont Schauberg, IKeulen, 1940, 222 blz., kaarten.
Het wcreldgebeuren dat zich tusschen 10 Mei en den datum van den
wapenstilst.and met Frankrijk, 25 Juni 1940, afspeelde, is nog in ciders g eheugen
geprent. De ducumenten die er betrekking op hebben, zullen steeds onder de
belangrijkste blijven van de hedendaag the geschiedenis. Hieronder nernen de
berichten van de Duitsrhe legerleiding een voorname play , , in. W i vinden ze
in het voorliggende boek afgedrukt. Daerenbeven wordt: ons echter ook bet
beleven van de gebeurtenissen door de civiele bevolkim in 'let R -."k aanschouwelijlc gemaakt door het afdrukken van de hoofdartikeis van de <:ti- cr'r ische Zeitung >> in deze tijdsspanne : Schr. is immers de hoofdredacteur van dit
blad. Kaartjeti niaken hot verhaal, dat uit den aard zeif v r - ate .k 'A
doorloopend lean zijn , beter aansehouwelijk. Interessant rya a _:er aa1 vcur de
ebeleefde>> geschiedenis : _

Friedrich STIEVE, Wendepunkte europaischer Geschichte. — Verlag
Philipp Reclam, Leipzig, 2e herziene uitg., 1940, 245 blz., 16 afb.,
geb. RM. 7.50.
Terwijl vele historici een min of meer uity esproken determinisiie huldigen.
verdedigt Fr. Stieve terecht de rneening daL sterke persoonl .':. d e
zwakke menschen die een leidende positie innemen, sorns hi erne a
die een definitieve wending geven aan de geschiedenis. Uit het dipiom a I.ische
spel van de laatste Brie honderd jaar neemt hij tien beslissende mo. 'n:ten.
Zoo bijv. op 24 Juli 1866 wist Bismarck Wilhelm I er toe to be;c e d en na
Sadowa, den oorlog tegen Oostenrijk niet verder voort te z eaten en gees
afstand van grond;ebied te eischen van het over=,w.-onnen !_ i_.oir _t. t)e .e
handige diplomati ;che zet heeft den weg open gelaten voor cent vei zoening
van Oostenr?jk met 1'rulsen, en meteen de ov erw nning van Pruisen op
Frankrijk vier jaren later rnogelijk gemaalct.
Deze werkwijze is one zeer interessant en su;,: estief voorgekoren, maar
geeft zich ook aan scliv!rpe kritiek bloot. Naast de tien gekozen keerpunten,
kunnen er tien andere ;estold worden., die even belangrijk zijn. Maar vooral,
net lijkt ons Loch wat eenzijdig, behalve in enkele zeldzame gevallen, aan een
beslissing zoo'n ontzaglijke waarde toe te kennen. Aldus is het gesprek van
Edward Grey met den Franschen gezant Cambon op 10 Jan. 1906, een van
de vele pogingen van toenadering van Frankrijk tot Engeland, vlak voor den
wereldoorlog, maar iAoch de eerste noch de belangrijkste. Wat de voorstelling
der feiten betreft zal menig geschiedschrijver or wei eens een andere meening
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op na houden, en dat des te meer naarmate de schrijver onzen tijd nadert.
Het boek is in een vlot leesbare en aangename still geschreven, het kader
van elk hoofdstuk is helder opgezet, het verloop der gebeurtenissen is duidelijk
en boeiend weergegeven.
M. Diericka

Mgr. J. CUVELIER, J. BOON C.SS.R., Het Oud-Koninkrijk Kongo. -Desclde, De Brouwer, Brugge, 1941, 420 blz., Fr. 35.
Keuriger dan de Hooggeleerde Kongo-kenner, Professor Edw. de Jonghe,
kunnen we dit standaardwerk niet schetsen : << De synthese onzer hedendaagsche kennissen betreffende de eerste (europeesche historische) ontdekkingsreizen in 't oud Koningrijk Kongo en de geschiedenis van den eersten
opbloei aldaar van het christendom onder de regeering van Alfonso I >>, en
wat verder, - u verhaal bloeiend als een roman, geen schepping nochtans van
de inbeelding, maar werkelijkheden uit den ouden tijd die, door den geest der
schrijvers volkomen geassimileerd, opnieuw leven voor ons >>.
Deze aanbeveling kan enkel oningewijden verwonderd doen opzien. Dit boek
is de oogst van dertig jaar geduldige opzoekingen < ter plaatse >> en in ontelbare archieven, de vrucht van dertig jaar navorschen der minste bijzonderheden ; het resultaat van benaderingswerken zooals het kostbaar boek « Nkutama zi mvila zi makanda >> : een verzameling der stam-leuzen, welke geen
enkel Zwarte tegen welken prijs dan ook zou afstaan, want in den handel is
.het sinds jaren niet meer te vinden.
Werkelijk, met Pater Hildebrand O. Cap. beamen wij « Er zijn rijke schatten in die bladzijden opgestapeld >> ; en met Dr. L. Jadin gaan we voort : a een
doorloopend verhaal streng historisch maar tevens boeiend opgebouwd, zoodat de lezer niet eens opgehouden wordt door wetenschappelijke nota's : doch
alle vondsten en ontdekkingen worden achteraan in het boek gestaafd en bewezen >>.
Meer getuigenis is er niet noodig voor wie belang stelt in de Kongoleesche
menschen. De wetenschapsman, de ethnoloog en de ethnograaf, de bantoeist
en de missioloog, de koloniaal en de missionaris zullen er overvloedig materiaal in opdoen ; voor velen zal het een bron van ontdekkingen worden. Moge
het zooals de Doorluchtige Schrijver het eens zei : « door zijn heldere en
naakte waarheid een omwenteling bewerken in de omloopende gedachten en
de liefdadige leugens onzer medeburgers en zelfs der missionarissen tegenover
de Kongoleezen >>. Als het waar is dat ze destijds en met honderden groot en
edel waren ; dan zou het wonder zijn indien ze thans, gelouterd door zoovele
smarten, niets van die grootheid zouden bewaard hebben. Maar gemeenplaatsen zijn taai en vlug verspreid. Des te vuriger wenschen wij dat dit standaardwerk weldra zal vertaald zijn en gevolgd zal worden door andere over
het Oud-Koninkrijk Kongo dat, zooals Monseigneur zelf het zegde, met den
dood van zijn roemrijken, heldhaftigen en heiligen Koning Affonso I niet
uitgeleefd was.
P. De Vuyst

Mr. W. J. VAN BALEN, Veertig eeuwen levensdrang. -- De Haan,
Utrecht, 266 blz., geillustr. Fr. 100.
De auteur, die o.a. reeds bekend is om zijn « De Ontdekking van de Wereld >> 2 deelen, 1932-1933, biedt ons hier een merkwaardig boek over den expansiedrang der volkeren veertig eeuwen door. Als een vlug gedraaide film
zien wij aan onze verbaasde blikken voorbijtrekken : zoowel de koene bevaren
Pheniciers als de woeste steppenruiters, de Hunnen, de Madjaren en de Turken, verder de Romeinen en de Incas die een grootsch imperium opbouwen, de
op kruistochten zinnende Portugeezen en de Spaansche conquistadores, de Hollandsche zakenlui en de handige Yankees, en vele andere meer. Zeer interessant is het hoofdstuk << De Vereenigde Staten rollen over hun continent heen >,
en het meest boeiend is wellicht het << Handgemeen om Afrika 3,. Die expansiedrang heeft telkens weer andere motieven en is telkens anders genuanceerd,
maar toch is het meestal ofwel een onweerstaanbare drang naar levensruimte
buiten het overbevolkte vaderland, ofwel een niet te stuiten verovering van
een krachtdadig yolk, dat tot nog toe een schraal bestaan had geleid.
Bij het ter hand nemen van dit boek, dat zoo'n onmetelijk gebied van de geschiedenis in alle werelddeelen bestrijkt, dachten wijonwillekeurig : oppervlakkig geschrijf ; temeer dat de auteur in zijn inleiding zegt « of te zien van
iedere paging tot wetenschappelijke diepte > (blz. 4) . Oak de uitvoerige inhoudsopgave bij elk hoofdstuk leek ons te veel berekend op een uiterlijk, gemakkelijk succes. Bij het doorlezen echter van het werk is die eerste indruk
totaal verzwonden. Het is werkelijk een merkwaardig boek dat niet alleen
een inzicht geeft in den levensdrang van veertig voorbije eeuwen, maar dat
ook allerlei vragen doet oprijzen nopens de toekomst.
Voor een of ander detail zouden wij den auteur kunnen tegenspreken. Zoe
b.v. geeft hij de schuld van de kerkvervolging in Japan, aan de Jezuieten.
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Het is toch voldoende bekend dat, toen niet-Jezuietische missionarissen dreigden met een ingrijpen van de Portugeesche macht, de koning van Japan, bevreesd voor vreemde overheersching, alle missionarissen buiten het land weer,
en een vervolging inzette die eindigde met een totaal uitroeien van den katholieken godsdienst.
Wij wensohen dit mooi uitgegeven en passend geillustreerd boek, dat boeiend
geschreven en meestal degelijk gedocumenteerd is, een ruimen lezerskring.
M. Dierickx

Wetenschappen
Dr. Heilmuth UNGER, Redder der Kinderen. --- Strengholt, Amsterdam,
270 blz.
Dit boek is gewijd aan het 'leven en het werk van Emil von Behring,
den beroemden Duitschen bacterioloog aan wien de wereld te danken heeft
dat de diphterie afdoende kan bestreden en genezen worden en Bien men
dus terecht den redder der kinderen noemt.
In een eerste boek wordt het voorbereidende werk alsook de weg die vobr
v. Behring was afgelegd, nader beschreven, nl. de ontdekking van den
diphterie-bacil door Loeffler in 1883 alsook de ontdekking van het diphterietexine door den Franschman Roux.
In een tweede boek wordt ons de hoofdfiguur von Behring voorgesteld
geboren in 1854 en opgegroeid in een talrijke familie, kreeg hij kosteloos
geneeskundig onderricht in de militaire opleidingsschool voor artsen te
Berlijn. In 1889 wordt hij assistent aan het hygienisch instituut van Koch,
ontdekker van den tuberculose-bacil. Het verblijf in dit wetenschappelijk
heiligdom alsmede het dagelijksch kontakt met wetenschappelijk hoogstaande
figuren brengen zjjn genie tot rijpheid. Hij houdt zich aldaar voornamelijk
bezig met het diphterie-probleem en slaagt er in het thans alom-gekende
diphterie-serum te ontdekken. Spoedig daarop volgt de ontdekking van het
anti-tetanusserum. Wordt het anti-diphterieserum op tijd en in voldoende
hoeveelheid toegepast, dan brengt het haast steeds de genezing. De sterfte
aan diphterie die vroeger boven de 50 % bedroeg, is dank aan de serumbehandeling tot ongeveer 8 % herleid. Dit is het resultaat van het onversaagd
werk van von Behring en het is niet zonder reden dat de hoogste en meest
vlelende onderscheidingen, waaronder de Nobelprijs 1901, hem te beurt vielen.
Vanaf 1895 tot aan zijn dood (31 Maart 1917) vinden we von Behring te
Marburg ais hoogleeraar der hygiene. AldAAr legde hij tevens de basis
van de thans zoo uitgebreide Behring-Werke die voor de verspreiding van
het antidiphterie- en van het antitetanusserum in gansch de wereld instaan.
In het derde boek wordt dit verblijf van den meester in Marburg bijzonder
behandeld. Een zijner laatste triomfen was de ontdekking der preventieve
inenting tegen diphterie. Op het einde van zijn leven hield het tuberculosevraagstuk hem bijzonder bezig. Hij wilde slagen waar Koch gefaald had,
nl. in het ontdekken van een specifisch middel tegen de tuberculose. Evenmin
als zijn beroemde leermeester is hij hierin geslaagd.
Het werk van Hellmuth Unger is boeiend en zeer vlot geschreven. Hier
en daar, btjzonder in de dialogen, zijn de feiten wel `vat onwaarschijnlijk
voorgesteld, maar de wetenschappelijke grond is zuiver, verstandig en bovendien zeer vastbaar naar voren gebracht. Deze << bacteriologische >> periode
der geneeskunde (einde 19e en begin 20ste eeuw) wordt met spanning meegeleefd ; men voelt ontzag voor figuren als Koch, Loeffler, Roux, Pasteur,
Gaffky, Yersin e.a., die naast von Behring in dit werk besproken worden,
en ieder in hun bacteriologisch domein aan het menschdom ontschatbare
diensten bewezen hebben. Von Behring, al de hooge onderscheidingen misprijzend, vroeg slechts een ding, nl. dat men zijn werk zou erkennen. De
geneeskunde heeft dit gedaan ; doch het yolk, aan hetwelk tenslotte gansch
de arbeid van von Behring is ten goede gekomen, kent zijn weldoeners soms
niet eens. Het onderhavig werk geeft een uitstekende gelegenheid een der
grootste weldoeners der menschheid te leeren kennen.
Vermelden we dat op blz. 54 Gaffky verkeerdelijk als ontdekker van den
typhusbacil staat aangegeven. Het was Eberth die in 1880 den typhusbacil
in de ingewanden van typhuslijders heeft ontdekt, terwijl Gaffky de cerste
reinkulturen >> van typhusbacillen kon kweeken.
Dr. F. van Baarle

Dr. W. B. HUDDLESTON-SLATER, Adviezen van een Huisarts. -- De
Pelgrim, Eindhoven, 1940, 314 blz.
Uit de inleiding van dit zeer interessante werk ontleenen wij : << Dit boek
is ontstaan uit een misbruik >>. Het onverantwoordelijk geschrijf van sommige
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doktoren over medische zaken in de dagbladen wekte reeds lang de ergernis
op van ieder weldenkend medicus en gaf vaak aanleiding tot heftige
protesten. Als medewerker van de u Maasbode >> kreeg de schrijver een uitstekende gelegenheid aan het publiek te zeggen wat hij zelf denkt over de
medische voorlichting. Het publiek verlangt geen medische geleerdheid, dug
geen vakliteratuur. Het « inlichten > van het publiek ontwikkelt een gevaarlijke
pseudo-geleerdheid die de beoefening der kwakzalverij zwaar in de hand
werkt. Daarom : geen beschrijving van ziekten, van onderzoekings- of behandelingsmethoden
lets anders is echter de medische << voorlichting >>. Er zijn vraagstukken
waarover het publiek beslist meer dient te weten, nl. de levenswijze, de voeding,
het beoefenen van sport, de opvoeding der kinderen, de kleeding, de verhoudingen tusschen de geneesheeren en het publiek, de verkeerde inzichten
in de knoeierijen van kwakzalvers, magnetiseurs, spiritisten, planeetkundigen,
kruidkundigen, waterkijkers, enz. Deze enkele zinsneden uit de inleiding
typeeren het werk van Dr. Huddleston-Slater. Het verzamelt een vijftigtal
dagbladopstellen, verschenen in de a Maasbode >>, over allerhande zeer belangrijke geneeskundige en vooral sociaal-geneeskundige vraagstukken die zeker
ieder lezer belang moeten inboezemen. Meerdere hoofdstukken zijn gewijd aan
drie uiterst belangrijke vraagstukken, nl. Huwelijk en Neo-Malthusianisme,
Kwakzalverij en de Psycho-analyse van Freud. In de overige hoofdstukken
behandelt de schrijver dan als onderwerp de voeding, de kleeding, de lichaamskultuur, de hygiene en andere vraagstukken waarvan hij steeds meer de
sociale dan de louter geneeskundige zijde belicht. De groote verdienste van
het werk is dat de bespreking van zoo 'n gewichtige onderwerpen als b. v.
het Neo-Malthu.sianisme, de Psycho-analyse e.a. ook werkelijk doordrongen is
van de katholieke gedachte en opvatting. Het is meer dan treffend de
katholieke zienswijze zoo onverholen door een knap vakman voorgebracht te
zien en zulks in kwesties waarin al te gemakkelijk door ontwikkelden een
halfslachtige houding wordt aangenomen. Wie meent in het boek van
Dr. Huddleston-Slater een soort Medisch Woordenboek of << Medecine pour
tous >> te vinden, valt gelukkig bedrogen uit. Maar een verstandige familievader of -moeder die dit boek als leidstaf wil nemen doorheen de vele
ingewikkelde sociaal-geneeskundige problemen die de dag van heden ons
stelt, zal raced en steun met overvloed daaruit kunnen putten. Hij zal trouwens
zijn gelegenheidshuisarts Dr. Huddleston-Slater hiervoor dieper dankbaar zijn
dan indien deze hem in zijn boek, honderd geneeskundige wijzen van behandeling had opgesolferd.
Dr. F. van Baarle

Dr. Joh. THEIJNISZ, Carolus Clusius. Het merkwaardibye levee van eei;^

pionier der wetenschap. — Serie Patria, Van Kampen, Amsterdam,
. 1939, 177 blz., ing. fl. 2,25, geb. fl. 2,75.
.
Wetenschappelijke monographie over het leven van den grooten atrechtschen Botanicus die met Dodoneus en Lobelius van de Kruidkunde een onafhankelijke wetenschap, maakte. I3ijzonder natuurlijk voor botanici, maar
zeker ook voor elk bioloog een interessant en leerrijk boek onmdat het in zijn
objectievea eenvoud een uiterst helderen kijk geeft op de zoo beroerde tijden
der 16° en 17e eeuwen in onze streken. Deze tijd heeft Dr Theunisz met

groote vaardigheid weten te doen herleven tot een boeienden brok vaderlandsche geschiedenis. Ofschoon de auteur kennelijk met Charles de l'Ecluse
(Clusius) sympathiseert, wanneer deze met de katholieke Kerk breekt om
de gereformeerde religie aan te nemen, wordt dit alley toch met veel eerbied
en kalme zakelijkheid voorgesteld.

A. R.
R. von MULLER, Gesundheit u.nd Lebensfreude durch neuze tliclie Ernahrung. — Neuzei^tlich Leben Verlag, Zurich, 1940, 104 biz., Fr. 4,50.
De ' neuzeitliche Ernahrung >>, hier bedoeld, is de vegetarische voedingswijze. Dit werkje is dan ook meer een propaganda-brochure voor de zoogenaamde Reformkeukens en -huizen waar deze voeding op de zuiverste wijze
wordt doorgevoerd. Voor deze propaganda dient vooreerst de inleiding waarin
de schrijver, die jaren aan asthma, leverzwelling en allerhande lichaamsmiserie leed, en door de vegetarische voeding genezen werd, zijn heele ziektegeschiedenis uiteenzet. Voorts vindt men er allerlei attesters in van personen
die eveneens hun geval vertellen en natuurlijk alien tot hetzelfde besluit
komen. Tenslotte een alphabetische lijst van al de vegetarische produkten die
to den handel te vinden zijn. Samenvattend : geen studie-materiaal, enkel
propaganda-lectuur.
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Opvoedkunde
J. C. VAN ANDEL en O. VAN ANDEL-RIPKE, Gezonde kinderen, evenwichtige menschen. — Erven J. Bijieveld, Utrecht, 1941, 276 blz.,
ing. F1. 3,40, geb. Fl. 4,45.
Dit waardevolle boek draagt als ondertitel : « Een biologische studie van het
ontwikkelingsproces van kiem tot mens ; psychologie in het bijzonder van het
gevoelsleven ; temperament en karakterontwikkeling >>. De studie der lichaamsen geestesontwikkeling van het kind is aan de orde van den da g . Het verleden heeft al te dikwijls de tekortkomingen der opvoeders aan het licht gebracht dan dat we in het .heden niet al .het mogelijke zouden doen om prophylactisch alle vermijdbare opvoedingsfouten uit te roeien. Karakter en ontwikkelingsstoornissen bij de volwassenen hebben doorgaans reeds tijdens het
kinderleven wortel geschoten en zijn vaak in een ongeneesbaar stadium geraakt door gebrek aan tijdi^ge herkenning der ware oorzaken door de omgeving. Het kind, met zijn tallooze eigenaardigheden en bijna-specifieke kenmerken voor ceder ontwikkelingsstadium, kan zijn eigen aard slechts tot harmonische ontplooing brengen wanneer zijn omgeving hem begrijpt. Het kind
voelt of de omgeving die de leiding geven moet,bewust is van wat in hem
omgaat. Sommige kenmerken van een bepaald ontwikkelingsstadium mogen
dus door de omgeving noch verkeerd begrepen, noch onmethodisch tegengewerkt worden. Wie is deze omgeving? De ouders op de eerste plaats, en daarnaast de school. In beide middens is een grondige kennis der kinderpsychologie
vereischt tijdens de verschillende stadia van het kinderleven : de zuigelingenen de kleuterperiode, de scPhoolperiode, de puberteit en tenslotte de periode
van rijping of bevri ding.
Het boek der Van Andels geeft een zeer nauwgezette beschrijving der kenmerken van ieder dezer perioden. Zij gaan hiervoor uit van de klassieke indeeling der temperamenten in drie groepen : het motorische type (Keesje
Kwikzilver), het cerebrale (Bepje Bijdehand) en het flegmatische type (Jantje
Goedbloed), en beschrijven hoe en met welke eigenaardigheden ieder dezer
typen zich door elke ontwikkelingsphase heenwerken. Door een menigte duideli jk-sprekende voorbeelden worden de hoofdstukken rijk geillustreerd. Men
sal zich na het lezen van dit werk ervan overtuigen dat de medisch-psychologische en paedagogische wetenschap in dit domein reeds zeer ver gevorderd is. Het ware wenschelijk dat al de gezonde princiepen die uit die wetenschap gesproten ztfn, minstens aan onze ontwikkelde ouders — want het besproken boek richt zich in hoofdzaak tot het intellectueele publiek — bekend
zouden worden. De opvoeding der kinderen mag zoo maar niet -c intuitief v
doorgevoerd worden terwijl al het berokkende kwaad van een dergelijke opvoeding zonder meer aan den aanleg van het kind wordt aangewreven. De
aanleg van een kind kan het min of meer praedisponeeren tot een bepaalde
afwijking, de ontwikkelingsperiode waarin het verkeert kan de fixatie begunstigen j maar dat een fout optreedt is als regel evenzeer te wijten aan den
invloed van de omgeving als aan den aanleg van het kind (blz. 139) .
Het werk dezer schrijvers is de vrucht van een ruim twintigjarige er-

varing op het gebied der kinderpsychologie. Behalve voor de ontwikkeld•
ouders vormt het een uitgelezen studiemateriaal voor al wie zich met kinderopvoeding bijzonder bezighoudt.
Dr. F. van Baarle

Dr. J. LEBEER, Inleiding tot de Lichameli jke opvoeding van het kind.
— Standaard-Boekhan del, AntwerpE n, 1941, 114 blz., Fr. 35.
,

Dit werkje van Dr. Lebeer vindt zijn oorsprong in een reeks voordrachten
door hem gegeven in de Katholieke Hoogeschool voor Vrouwen te Antwerpen.
De schrijver heeft geen klassieke kursus van kinderverzorging willen voordragen doch heeft de physiologie, biologie en pathologie van het kind met een
specialen bril bekeken en belicht zoodat de richtlijnen waarlangs de verzorging van het kind geleid moet worden miler logisch en vanzelfsprekend zouden naar voor treden. Hij behandelt achtereenvolgens : I. De lichamelijke
elgenschappen der kindsheid. II. De voorwaarden tot gezond opgroeien. III.
De beoordeeling der gezondheid.
Het eerste hoofdstuk beschrijft de bijzonderste stelsels van het kinderlichaam, doch legt vooral nadruk op enkele hoofdfuncties zooals de groei,
de spijsvertering, de voeding, e.a. Hierna volgen in Hoofdstuk II de voorwaarden tot het gezond voortbrengen en opgroeien van kinderen waarbij in
hoofdzaak de erfelijkheidsleer wordt uiteengezet alsook de factoren die de
kiemcellen kunnen beschadigen. Het laatste hoofdstuk — de beoordeeling
der gezondheid — wordt in vergelijking met de twee voorgaande hoofdstukken, wel iets te bondig beeiandeld, wanneer men de belangrijkheid van het
onderwerp in aanmerking neemt. Hier had de beschrijving der verschillende
lichaamstypen onder paragraaf a uitzicht s zeker op haar plaats geweest,
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Tal van verspreide doch daarom niet minder nuttige gegevens zijn in dit
werkje samengebundeid; hierom, en ook wegens de interessante wijze waarop
Dr. Lebeer het wonder van het groeiend kinderleven heeft belicht, verdient
het onze bijzondere belangstelling.
Dr. F. van Baarle

Dr. M. VAN HAEGENDOREN, Het verkennersleven. Paedagogische
studie over het spel van verkennen. Deel III. --Vox Romana, Schiebroek, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1941, 3 75 blz., Fr. 40.
,

Om zijn << Verkennersleven >> te bekronen, beschrijft ons de Verbondscommissaris van het Vlaamsche Verbond der Katholieke Scouts, de rol die het spel
in het leven van een verkenner << speelt ». Na een paedagogische inleiding
over het spel, doorloopt hij de versohillende spelen : pionierswerk, speuren,
natuurkennis, exploratie. Daarop volgt een belangrijk hoofdstuk over lichaamsontwikkeling : een probleem dat uiterst actueel is. De laatste twee
.hoofdstukken : verkennersloopbaan, en het verkennen als systeem, geven ons
een klare en idealistische samenvatting van wat een verkenner zijn moet en
zijn kan. Een dertigtal bladzijden over bibliografie komen dit werk verrijken.
De hoofdgedachte van het geheele werk is wel : verkennerij is een leerschool van apostolaat, van organisatiegeest en van verantwoordelijkheidsgevoel,
door een integrale opvoeding, die, bij middel van het spel, de jongens vormen
wil tot nuttige mannen . in den dienst van God en Kerk, van land en evenmensch. De opmerkzaam^heid, de handigheid, de beslistheid, de gemeenschapsgeest, ingekleed in de romantiek van het woudloopen, moeten karakterjongens vormen, die door het spel, vaardig worden en voor den arbeid, en voor
het intellectueele werk.
Dit alles, zeer scherp, zeer synthetisch en zeer •overtuigend voorstellen : dat
is de verdienste van dit werk.
Schrijver heeft grootelijks gelijk zijn werk te eindigen met twee optimistische
volzinnen : << In elk geval, zullen de groote trekken van de verkennerspaedagogiek als geheel onsterfelijk zijn. Allen die eenmaal het verkennen hebben
beleefd, en jongens door het verkennen hebben geholpen, zullen voor immer
den Almachtigen dankbaar zijn, voor dit heerlijk levensspel dat in de historie
een der grootste cultuurmonumenten zal blijven >> (blz. 338). Tot het dankbaar
beleven van verkennerij zal deze flinke prestatie niet weinig bijgedragen hebben.
M. van Stratum
H. KUITENBROUWER, Voor Galg en Rad. -- Het Spectrum, Utrecht;

Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1940, 90 biz., Fr. 16.
-

In een pittige, soms te gesierde en te ronkende stijl, maakt de sohrijver de
kritiek van de huidige gezins- en schoolopvoeding. De paedagogische onzin
van het moderne een-kind gezin, de moderne boekenpaedagogie, en de verwaandheid van de nieuwe schoolhervormingen : dit alles naast vele andere
juiste inzichten maken den inhoud uit van dit schijnwerpertje.
W. Smet

J. M. DE BUQIC., Votre Fils. -- Desclee, De Brouwer, Parrijcs, 1941, 224 blz.,
Fr. 18.
Dit heerlijk book is een wear pleidooi voor de rijpende jeugd. Met scherpen
blikt heeft Schrijver den rijpenden jongen student beschouwd en hem beschreven niet van buiten uit als een Touter wetenschappelijk paedagoog, die
den adolescent als een interessant voorwerp van ervaring en ontleding
behandelt, maar, doordringend tot in zijn diepste gemoed, legde hij er, van
binnen uit, al het mooie en Chet mroeilijke van bloot, opdat de ouders, —
Want voor hen werd het boek geschreven, — een dieper inzicht zouden
krijgen op hun grooter wordenden zoon en d aadwerkelijker kunnen meewerken aan den opbouw van dit jonge leven. Op een oorspronkelijke wijze
geeft schrijver de adolescentie weer als een synthese van a eveils )> : ontwaken
van het lichaam, van het gevoelen, van het verstand, van het zedelijk,
maatschappelijk en godsdienstig bewustzijn. En dan, Been overbodige
beschouwingen over puberteit en sexualiteit, waaraan in de boeken over
de rijpende jeugd in de laatste decennia een overdreven belang werd gehecht !
Vole ouders zullen met groot nut en genoegen dit mooie boek lezen, dat
tevens in een vlotten, aangenamen en letterkundig ftjnen stijl werd geschreyen. De praktische raadgevingen, die door de ervaring verantwoord worden,
zullen menigen mis.stap in de opvoeding van een adolescent voorkomen en
menig vader en moeder zal getuigen : <c Ja, nu begrijp ik mijn noon beter...
en hij mU.
A. Darquennes
,
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Dr. H. U. WIDDERSHEIM, Die Kreditsersorgung des rnittelstandischen
Einzelhandels. Schriftenreihe; fur den Gross- and Einzelhandel,
Band 4. — Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, Wiesbaden, 1941, 109 blz., RM. 4,90.
De schrijver onderzoekt eerst nauwkeurig den omvang en den aard der behoefte aan krediet van de middenstands-onderneming in den handel en in de
nijverheid, daarna toont hij aan welk het aandeel der versci illende kredietinstituten is in het verschaffen van dat krediet : de gewone banken, en vooral
de grootbanken, financieren vooral de groote ondernemingen ; openbare kredietinstellingen, in de eerste plaats de spaarkassen, vervullen hier een voorname rol ; ambachts- en landbouw-kredietvereenigingen wenden het grootste
deel hunner activa voor kredietverschaffing aan den middenstand aan. Op dit
onderzoek naar den bestaanden toestand volgt de kritische beoordeeling er
van : de middenstand, en meer bepaald de handeldrijvende middenstand,
klaagt om kredietnood. Bestaat die werkelijk en waarom kan hij niet het verlangde krediet bekomen? Op die vraag wordt oordeelkundig geantwoord, met
de noodige schakeeringen : niet alle kredietaanvragen zijn kredietwaardig
maar ook de kredietinstellingen voldoen niet volledig aan de eischen die men
hen stellen mag ; ze hechten te veel belang aan de zakelijke waarborgen en
zijn te weigerig voor persoonlijk krediet, het eenige dat zou toelaten in voldoende mate aan den middenstander krediet te verstrekken.
Deze kritische beschrijving van den toestand leidt het 2e deel van het werk
in : << Moglichkeiten einer Neuordnung der Kredietbezichnungen des mittelstandischen Einzelhandels e. Bijzonder interessant, ook voor den buitenlander,
zijn hier de initiatieven beschreven en de plannen ontworpen in « Garantiegenossentschaften zur Erholung der Kredietwurdigkeit des Einzelhandels
en in << Der Wechsel als Kreditinstrument >>. In Duitschland evenals bij ons
werd de handelswissel als kredietinstrument grootendeels verlaten. De schrijver drukt op zijn voordeelen, en voor de muntpolitiek der bank van uitgifte
en voor de handelaars zelf. Voorbeelden uit het buitenlana evenais uit Duitschland zelf toonen aan hoe, volgens den schrijver, het gebruik van den handelswissel kan uitgebreid worden.
Het versohaffen van krediet aan de klelner ondernemingen zal wellicht
nog lang moeilijk en delicaat blijven. De wenken door den schrijver gegeven
zijn duidelijk, zees concreet en ook wijs en gematigd. Is hij echter niet een
weinig te optimist ?
Dr. K. du Bois

Dr. Dr. Willy MEINHOLD, Die landwirtschaftlichen Erzeugungsbedingungen ism Kriege. — G. Fischer, Jena, 1941, Berlijn, 1941, 130 blz.,
ing. RM. 7,50, geb. RM. 8,80.
Voor een land dat de vijand tracht door blocus tot overgave te dwingen is
het hier behandeld vraagstuk vitaal en bijzonder ingewikkeld : behalve met
de productie-capaciteit in vredestijd, moet het rekening houden met de moeilijkheden, de belemmeringen die de oorlog zelf meebrengt. Een aanzienlijk
deel van den productieven grond wordt voor oorlogsdoeleinden opgevorderd
of er onbruikbaar door gemaakt terwUl talrijke werkkraahten het leger vervoegden en zelfs het bedrijfskapitaal — plantgoed, veevoeder, meststoffen,
landbouwmachines, gebouwen, enz. — geenszins onaangeroerd blijft.
Hoe stellen zich de problemen voor Duitschland in den oorlog Bien het
vjoert? De schrijver onderzoekt het hier. Hij komt tot het eindbesluit dat ge
durende het eerste oorlogsjaar het landbouwbedrijf er in slaagde de ontzettende moeilijkheden te overwinnen waarmee het te kampen had : bij nagenoeg gelijk blijvend prijsniveau stelde men een vermeerdering der productie
vast ten bedrage van ongeveer 670 millioen RM. op 14.700 millioen.
Dr. K. du Bois

-

K. DE CUYPER, Leerboek voor het theoretisch en practisch Boekhouden.
— J. Van In, Lier, 1940, 256 blz.
Het boekhouden is wetenschap, die op school moet worden aangeleerd
om op het kantoor te worden beoefend >> merkt de schrijver in zijn << Ter inleiding >> op. En zijn << jarenlange ervaring als praktizeerend accountant
leerde hem dat velen te weinig theoretisch onderlegd waren om a het belang
(van het boekhouden) voor de onderneming te kunnen begrijpen >>. Daarom
zal zijn degelijke en zeer praktische inleiding ook aan menigeen die reeds handel drijft diensten bewijzen. Ze breekt resoluut of met de fransche boekhoudleer waar deze minder doelmatig bleek ; een boekhoudleer die de meeste
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' ouderen >> leerden. Ook daarom zullen zij graag grijpen naar dit a Leerboek s>
dat in de eerste plaats voor hen een leemte aanvult ' en een vroeger tekort.
goedmaakt.
Dr. K. du Bois

Dr Ernst WAGEMAN, Wo kommt das viele Geld her? -- Volkischer
Verlag, Dusseldorf, 164 blz., RM.
Zeer eenvoudige en bevattelijke uiteenzetting van de wijze waarop het economisch heroplevingswerk in Duitschland sedert 1933 en de oorlog gefinancierd
werden. De schrijver heeft de kunst verstaan zonder al, te zeer te vereenvoudigen dit ingewikkeld probleem voor nagenoeg iedereen verstaanbaar te
maken. Voorwaar een m,oeilijk jets. De vakman zal de noodige vereenvoudigingenV aanvaarden : ze waren noodzakelijk om het beoogde doel te kunnen
bereiken.
K. B.

Gioacchino VOLPE, Histoire du Mouvement Fasciste. --- Novissima,
Rome, 1940, 288 b1z., Fr. 10.
Een enthusiast die den strijd meemaakte, schetst ons hier de ge.schiedenis
van de «beweging^. Het Fascisme was eerst een 'beweging>> en meerdere
strijders van het eerste uur namen enkel als noodgedwongen en niet zonder
tegenzin het beperkende, bindende aan dat het ' partij>>-zijn noodzakelijk meebracht. Welnu, hier vernemen wij eerder wat aan de beweging» dan wat
aan de «partij» eigen is, nl. de algemeene strekking van het Fascisme en zijn
strijd om zijn eigen opvattingen te doen aanvaarden en zijn doeleinden te
verwezenlijken.
Daarom is dit werk vooral voor hem belangrijk die tot in de ziel van de
beweging wil doordringen. Om het detail van de instellingen en* de verwezenlijkingen der cpartij>> te vernemen •rijpe hij naar een ander werk.

K. B.

Dr Anton LINGG, Die Verwaltung der N. S. D. A. P. -- Zentralverlag der
N. S. D. A. P., Munchen, 1939, 328 b1z., RM. 4,80.
Wat is de N. S. D. A. P.? Op deze vraag wordt hier een volledig antwoord
gegeven. We noemeri ze volledig omdat en de beginselen naar voren gebracht
worden, waarop die <<Partij>> steunt, en de praktische inrichting, het apparaat
beschreven wordt, waarin ze zich concretiseert. Het boek is dan ook ingedeeld
in twee deelen : Das Recht der N. S. D. A. P. (blz. 11-54) en Die Verwaltung
der N. EL D. A. P. (blz. 55-318) .
Uit het eerste deel zal men vooral duidelijk vernemen hoe het NationaalSocialisrne de ePartij>> opvat, een opvatting die verschilt niet enkel van die
der democratische landen, maar ook van die van het Fascistisch Italie dat
van de «Par tij» een staatsinstelling maakte. In Duitschland integendeel is de
aPartij>> een volksorganisatie die staatsbezielend -' werkt.

K. B.

Dr. K. BRANNER, Wesen and Zweck der Besteuerung. --- A. Diechertsche
Verlagbuchhandlung Dr. Werner Scholl, Leipzig, 1940, 196 blz.,
R. M. 7,80.
Doel en strekking van deze studie worden ons duidelijk opgegeven door
den ondertitel : << Ein Beitrag zur geschichtlich-politischen Begrundungen der
Steuerlehre >>. Eerst worden ons de opvattingen uiteengezet van het economisch lilberalisme samen met de •staatsopvatting waarop het steunt ; daarna
komt de leer van het interventionisme aan de beurt ; eindelijk vernemen
wij het kenmerk en het doel der belasting c in der Wirkli'chkeit der nationalsozialistischen Gegenwart >>, telkens weer in verband met hetgeen de eigene
belastingspolitiek ten grondslag iigt.
Men vatte hier evenwel die a politiek >> zoo op dat hiermee het belastingsstelsel bedoeld wordt. De schrijver zoekt naar den diepsten grond, de uiteindelijke rechtvaardiging der belasting in de drie stelsels. En dit verhoogt niet
weinig de waarde dezer ;bijzonder zakelijke studie.
Dr K. du Bois

Uitgever : (Streven) F. De Raedemaeker, Prinsstraat, 13, Antwerpen.
\Verantw. hoofdredacteur : F. De Raedemaeker, Prinsstraat, 13, Antwerpen.
Drukker : « De Vlijt >>, Nationalestraat, 46, Antwerpen.
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MODERNE PROBLEMEN DER
GELOOFSOPVOEDING BIJ
ONZE ONTWIKKELDEN
door H. WALGRAVE 0. P. (vervolg)

Opvoedkundige methoden volgen op psychologisehe inzic'hten. De nieuwe ganschheidspsychologie vertoont een karakteristieke neiging tot differentieele psychologie. Menschen zijn
personen, ethiseh gerichte geheelheden, wier algemeene we
zensgeiijkenis zich conereet ontwik'kelt in verschiilende onherieidbare typische structuren die reeds in het kind als kiem zijn
medegegeven. Dit geldt ook voor den oergodsdienstigen drang
en die ocropenheid voor het geloof die in de menschheid le'en. Nergens schitteren die oerverschillen duidelijker dan in
onze heiligen, juist omdat de menschelijke aanleg nergens een
hoogeren concreten uitgroei en voleinding mocht beleven. Die
versehillen, die verbonden zijn aan ras en persoon, moeten in
tie opvoeding tot geloof en godsvrucht mede bevrucht worden.
Pater Cailewaert klaagt terecht de eenvormigheid aan die
heerscht in onze religieuze opvoedingsmethoden (7) . Het is beter te dwalen langs zijn eigen weg, zei Goethe reeds, dan recht
te loopen langs een vreemden weg. Echtheid leidt gemakkelijk
tot waarheid, maar onechtheid kan die waarheid moeilijk blijyen bewaren.
Dergelijk opvoedingswerk is natuurlijk moeilijk. Het bestaat vooral in het bevorderen en het controleeren der spontane
ontplooiing. Geleide vrijheid is de opvoedingsleuze. Dit veronderstelt natuurlijk een voortdurend persoonlijk contact. Otider
4k koestering van een warme, sympathieke en op den persoon
gerichte belangstelling ontsiuit en ontplooit zich een jonge ziel
((7) P. L. J. Callewaert 0. P., Het jonçjste Geloofsgevaa'r in Viaanderen in

K'1tuurIevei 1938, blz. 636-637.
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ook veel gemakkelijker. Zij wordt open, niet alleen voor de raadgevingen en weaken, maar, wat nog veel belangrijker is, voor
de geheele religieuze persoonlijkheid van den opvoeder. c Cor
ad cor loquitur > was Newman's leuze. Alleen levende personen verwekken persoonlijk leven. Dit is ten minste de gewone
normale weg, vooral op religieus gebied. De godsdienstige opvoeder die aldus de spontaneiteit van zijn leerling leidt en ynet,
zijn persoon bevrucht, moet een bizondere aandacht schenken
aan de inwerking van den tijdgeest en de gevaren die daarmede
verbonden zijn. Hi j abet ze kennen en diep aanvoelen, de noodige
tegenbeginselen doen gedijen en vooral den tijdgeest zelf bevruchtend doen inwerken, door de rechtmatige eischen die in
iederen tijdgeest leven en die ook zijn meest extreme en gevaarlijke tendenzen bezielen, hun ware bevrediging te doen
vinden, en door die levende kiemen en strevingen van den tijd.geest aan te spreken die, als zij geleid worden, kunnen opvoeren tot de doorbraak der godsdienstige waardebeleving doorheen de belemmerende moeilijkheden.
Na vooropstelling van deze algemeene paedagogische installing en methode kunnen wij nu in 't bizonder enkele ideeen en.
mogelijkheden voorstellen, die voor het opvoedingswerk misschien kunnen behulpzaam zijn.
I. DE BEZWERING VAN HET RATIONALISME

Het komt er op aan in onze apologetisehe opleiding dit grondinzicht te laten meewerken dat door Newman zoo f i jn ontleed
en beschreven werd en nu een definitieve verovering van de hedendaagsche psychologie kan genoemid worden (8) : de scheiding van de twee geestesverdiepingen, verstand en leven, is
niet reeel. Bij elk standpunt en instemming van den geest is een
zeker ingrijpen van de affectiviteit voorhanden, grooter naarmate het gaat om concrete dingen en dingen die waarde hebbn
voor het leven. Dit is volstrekt normaal en noodzakelijk. Het is
reeds -gegrond op den aard zelf van onze kennis die abstraheeyrend is, aspecten-veroverend en die deze aspecten selectionneert volgens een affectieve ingesteldheid. De kennis van de
waarheid is niet een zaak van het koude voraussetzungslose
(8) Het proces van het rationalisme op grond der hedendaagsche psychologie
werd onlangs kort en volledig gevoerd door Prof. Dr. D. M. De Petter 0. P.

in Wijsgeerige bedenkingen rond a het geval Walschap », in Tijdsehrif t voor
Ph4losophie, 1941 (III), blz. 277-289.
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tribunaal van het verstand, maar is mede afhankelijk
jk van een
zuivere, eerlijke, affectieve gesteltenis tegenover de waarheid :
waarheidsliefde, nederigheid, bereidvaardigheid om zich aan
de waarheid to onderwerpen wat het ook moge kosten, enz. Deze gesteltenis richt onzen blik op de waarheid, opent het oog
voor de grondigste aspecten der werkeli jkheid en voor hun ware
hierarchie.
Deze inzichten kunnen ook voor de Apologetica zeer vruchtbaar gemaakt worden. De Apologetica is de redelijke verantwoording van de geloofsaanvaarding. Er wordt een onderscheid
gemaakt tusschen de wetenschappelijke en de praktische apologetica : de eerste geeft een verantwoording, die deze normale
gemeenschappeli jke structuur van den geest aanspreekt waarin
het menschelijk zoe-ken naar de waarheid zich verwezenlijkt;
de tweede past deze verantwoording aan volgens plaats en
tijd, volgens het geestelijk type, volgens den nood en de ontwikkeling van de verschillende groepen of personen. Het verschil tusschen beide kan echter alleen van accidenteelen aard
Mn. Geen van beide kan een touter objectief en extrinsiek betoog zijn. De redelijke weg naar de waarheid is wezenlijk functie van den geheelen persoon. Daarom kan de wetenschappelijke
apologetica, d.i. de uitwerking van den redelijken weg naar de
geloofswaarheid in functie van de normale, algemeene structuur van den menscheli jken geest, evenmin als de practische
apologetica de ganschheid dier structuur ignoreeren. Er zijn
ongetwijfeld veel stukken in het apologetiseh argument die van
ob jectief -historischen aard zijn, maar het globale argument
is een niet heelemaal ontleedbare intellectueele gestalte,
waarin zakelijke en principieele gronden, diepe vooropstellingen en simpele vaststellingen samengebundeld zijn;
virtueele elementen wier gezamenlijke orienteering, draagkracht ^en trefjuistheid alleen zichtbaar zijn voor een enkelvoudigen synthetischen blik van den geest : een blik die echter
geen zaak is van louter verstandeli jke soherpte, maar die wezenlijk geconditionneerd wordt door de normale juiste structuur dier geestelijke ganschheid waarvan de centrale en architectonische lijn van ethischen aard is. Beide verantwoordingen
dus van de geloofsaanvaarding, zoowel de wetenschappelijke als
de gedifferentieerde, moeten wezenlijk aangepast zijn bij een
totale, algemeene of bizondere, ethische geestesstructuur. In
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het gemis aan een dergelijke bewuste aanpassing, zien wij in
vele apologetische werken een rationalistischen invloed. Het betoog wordt er ontpllooid als een reeks touter objectieve en extrinsieke ontledingen, alsof deze, om zekerheid te wekken, niet
hoefden beschouwd te worden doo.rheen diepe presumpties en
nooden van den menschelijken geest; alsof zij, om een definitieve waarde te erlangen, niet in hun samenloopende kracht
moesten afgewogen worden op de fijne balans van den ethischen
persoon. Dit is hetgene ons zoo vreemd aandoet in vele apologetissche werken. Wij zouden een apologetica willen die de a1gemeene psychologisch-ethische ontwikkelingslijn van den
menschelijken geest volgt van of zijn eerste aanvoeling van en
nood aan het transcendente ; die de groeiende opheldering en
verwerkelijking van dit transcendente in den getrouwen, devoot-zoekenden geest beschrijft, in dit prooces dan zijn argumen-ten inschakelt en telkens de diepe presumpties, die oprijzen nit
wat voorafgaat, laat meegelden voor wat volgt ; die zich aldus
uitbouwt als den vooruitschri jdend en zich verder uitstrekkend
argument Wiens veroverende synthetische evidentie door den
geest, wanneer hij maar voor die evidentie openstaat, in een ondeelbare intuitie van het begin tot het einde wordt vastgehouden.
Heel het oeuvre van Kardinaal Newman bestaat uit stukken
en proefsahetsen van zulk een apologetica. Met de resultaten van
de hedendaagsche spiritualistische ganschheids-psychologie zouden die pogingen verder kunnen uitgewerkt en bevrucht worden.
De stri j d tegen het rationalisme werd ook zeer bevorderd
door een aanpassing van de hoogere, universitaire vorming. De
moeilijkheden die de studeerenden in de wetenschap vinden tegen het geloof komen meestal uit een gemis aan then hoogeren
wijsgeerigen geest, die volgens Newman's Idea of a University
Chet hoofddoel en het middenpunt moest zijn der universitaire
vorming. Deze wijsgeerige vorming, die bestaat in een kritisch
overzicht van de draagwij dte en de grenzen der heersehende
wetenschappelijke methoden en in een afbakening der versehillende denkgebieden, zou vele botsingen tusschen wetenschap en
geloof in hun oorzaak zelf verhinderen, en van Bien kant de vrije
ontplooiing van het geloofsleven waarborgen. De scherpe klacht
van Prof. Buytendijk over de << infantiliseering van het hooger
onderwi js >> heeft helaas maar al te veel grond.
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TI. DE LEIDING VAN DEN BELEVINGSWIL

Wij mogen het als een geluk besehouwen dat de geest van
onzen tijd zoo sterk gericht is op de beleving. Die belevingswi1
kan ons helpen in de bestrijding van het rationalisme en van die
klein-burgerlijke godsdienstigheid die buiten het leven blijft
en zich beperkt tot een klein getal ideeën en praktijken waarvan geen levensornvormenden invloed uitgaat. Maar die wil
moet geleid worden. Wij moeten de overtuiging van af het begin
aankweeken dat hoogere beleving geen zaak is van onmiddellijke natuur1ijke spontaanheid maar het werk van de genade, en
van die edelmoedige krachtdadige voorbereiding op de genade
die de ohristelijke ascese uitmaakt. Dc hoogere reiigieuze beleving wordt niet aan huis besteld. Zij moet verdiend en veroverd worden. Zij veronderstet een opene ziel die in eerbied en
nederigheid zoekt en verlangt naar enkele genadevolle stralen
van het diepere mysterie der werkelijkheid.
Aan then belevingswil zou dan verder het godsdienstig leven
moeten aangepast worden. Dc veelzijdige ievenswaarde van het
katholicisme moet in het godsdienstig onderwijs op den voorgrond gebracht worden en aangepaste religieuze ievensvormen
dienen onze intellectueelen aangeboderi. Dit is mogeiijk. Tmmers indien het rationalisme het gevo& voor de heerlijke taal
der symbolen ondermijnd heeft, zoo staat de nieuwe geest er
weer voor open en het is duidelijk dat dit kan leiclen naar een
hernieuwing van het kerkelijk leven. Dc H. Kerk is toch niets
anders dan de verwezenlijking van het onzichtbaar Ievensmysterie van Jezus Christus in een zichtbare hierarehisehe rnaatschappij waarin de gocldelijke genade doorheen zichtbare sacrarnenten naar de 'leden vloeit. Zij is de veiienging van Christus
op aarde en de voortzetting van het mysterie der rnenschwording : verschijning van den onzichtbaren God en mededeeling
van Zijn onzichtbaar leven in een zichtbare gestalte. Zij is dus
een groote sacramenteele werkelijkheid. Al haar zichtbare trekken wijzen boven zich heen naar ongeziene weldaden van God.
In die werkelijkheid moeten onze menschen weer binnengevoerd
worden door een diep sacramenteel leven en door een innige
begrijpende deelname aan de kerkelijke liturgie. Wat een schat
van manneljjke religieuze geloofsbeieving in de liturgie kan
gevonden worden door den mod-ern-en mensch, wordt op aan-
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grijpendd wijze uitgesproken in het onlangs verschenen eerste
deeL van P. van der Meer de Wacheren's Menschen en God. Dit
veronderstelt natuurlijk ook dat er een wi*ding uitgaat van de
priesterlijke ambtsvervulling en dat de priesters allereerst
verschijnen als menschen, die in de uitoefening der symbolische
handelingen aangegrepen worden door het onzichtbaar goddelijk geheinn.
Ten laatste : levende godsdienstigheid wi'1 vruchtbaar worden en gedragen door uiterlijke actie. Daarom dient een aangepaste katholieke actie voor de intelleetueelen met groote blijdschap begroet en bevorderd.
III. DE KANALISEERING VAN HET NATURALISME

Het hedendaagsche naturalisme is niet zoozeer anti-godsdienstig als wel anti-christelijk. Het is een geweldig, overspannen
protest van de spontaneiteit en den levenswil tegen een verouderde en verstarde besehaving waarbij ook het katho^licisme
gerekend wordt. Die drang kan geleid, gezuiverd, gekanafliseerd
worden. Zijn rechtmatige eisehen moeten wij erkennen, daaraan
voldoen. De ware spiritueele aard van den menschelijken levensdrang, die boven zijn lichamelijk-organischen onderbouw
uitstijgt, moet sterk aangetoond. Langs heerlij:ke wegen die in
de christelijke traditie leven : het << irrequietum der liefde >> van
den H. Augustinus en het desiderium na tiurale van den H.
Thomas, kan verder aangetoond worden dat de natuurlijke le=
vensdrang, in zijn hoogste voleinding boven zich heen, verlangt naar het bovennatuurlijke leven.
De diepe vooroordeelen tegen het Christendom die in feite leven in het naturalisme, moeten in de kiem weggeruimd worden
bij ooze jeugd. Pater Callewaert heeft in zijn boven aa.ngehaald
artikel het proces van vele dezer vooroordeelen opgemaakt. Laten wij alleen nog !opmerken dat verschi1lende leerstukken uit
de traditioneele philosophie en theologie nu scherper dan ooit,
naar voren dienen gebracht : de juiste concrete zin van de erfzonde (tegen !het Lutheranisme) , de juiste verhoudingen tussehen natuur en bovennatuur, de duhbelzinnigheid van het
woord << natuur >> dat den drang -der blinde instincten maar ook
den redelijken aanleg van den mensch kan beteekenen, en tenslotte de ware beteekenis der katholieke deugden : niet zooals
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ze beschreven worden in een analytisehe opsomming, maar
zooals ze in onderlingen samenhang de levende harmonische ontplooiing en vervolmaking vormen van den ethisch-geloovigen
persoon.
Dit aJies zou concrete gestate kunnen krijgen in een reeks
figuren : heiligen voor onzen tijd, als Bernardus, Franciscus,
Phiippus Nerius, Elisabeth van Hongarije enz., waarin de na
tuuriijke genialiteit, de 'buitengewone kracht van den levensdrang zich zoo heerlijk en harmonisch ontvouwen in het
christelijk karakter en zich zoo ongedwongen vereenigen met
net aureool der meest bovennatuurlijke heiligheid.
Tegen de' opwerping dat de spanning op het hiernamaals den
katholiek van de kultureele ontplooiing en opgang van het menschelijk lieven afkeert, moeten wij een katholieke kultuurt.heologie opstellen : Het katholicisme is wezenlijk op het hiernamaals
gerioht. Daarom gaat de katholiek in de aardsche kultuur niet
op met het fanatisme van den heiden die alles op het aardsche
inzet. Maar het katholicisme bevordert de kultuur : de natuuriijke kermis en de natuurlijke deugden zijn de normale onder
bouw• er van en het vindt in de fijne kultuur een natuurlijken
bondgenoot. Het katholicisme is transcendent tegenover de kultuur. Het wil en kan niet beschouwd worden als een der vele
kultuurwaarden naast de andere en er mee verbonden, zoodat
het bloeit en vergaat met den kringloop der kultuur. In then zin
dan huldigt het katholicisme een zekere kultuur-onverschiIligheid : de katholiek kan opgaan in de kultuur zonder er zich in
te verliezen. Hij kan zijn krachten er op steilen zonder het definitieve lot der mensthheid van haar verwezenlijking aihankelijk to maken. Het katholicisme kan niet deelen in de fatale
tragiek der kultuur. Het heeft de tragiek in zich overwonnen.
Het loochent de eindconclusie van Jaspers : dat de grootheid
van de menschelijke existentie ligt in haar heroIsche mislukking.
Tenslotte moeten wij ook den religieuzen drang, die in het
naturalisme leeft, benuttigen. Deze zoekt naar ersatz-godsdiensten. Daarom moet de apologetica aantoonen dat de algemeene, natuurlijk-religieuze ervaring naar den drempel der openbaring leidt en dat de religieuze aanleg der menschheid een zuivere verwezenlijking en de mooiste voleinding vindt in het katholicisme. Uitgaande van de moderne godsdienstphilosophie,
-

280

GELOOFSOPVOEDING BIJ ONZE ONTWIKKELDEN

die in den religieuzen aanleg een wezenli jk aspect en de hoogste
functie van het menschelijke erkent, kan de apologetica, in aansluiting met de godsdienstgeschiedenis, de relatieve transcendentie van het katholicisme aantoonen en ook die anticipeering
van het Christendom benuttigen, gelijk ze in vele instellingen en
gthruiken der natuurgodsdiensten leeft : wat reeds de breede
godsdienstphilosophie der oude christeliijke theologenschool van
Alexandrine erkende. De verhouding tusschen het Christendom en
de andere godsdiensten moet een der centrale problemen worden der Apologetica. (9)

(9) Een goede poging in die richting is het onlangs vertaal-de werk vazi.
0. Karrer. Het religieuze in de Menschheid en in het Christendom (Pilthoven,
1939) ; ook Prof. J. Coppens schakelt dit probleem op zeer gelukkige wijze in.
Cfr. Un Essai de synthese .Apologetique in Eph. Theol. Lov., 1937 (XIV),

blz. 447-466.

OPVOEDING DOOR JEZUIETEN
IN DE ZESTIENDE EEUW
door W. SMET S.J.

Beschouwingen bij : J. SCHROETELIER S.J.,
Die Erzichung in den Jesuiteninternaten des
sechswhnten Jahrhunderts (1)

In 1923 legde de bekende paedagoog J. Schröteler S.J. ter verkrijging van den doctorstitel een dissertatie voor, over de houding der
zestiende-eeuwsche JezjuIeten in het internaatsprobleem. Als getuigenis van erkentelijkheid en veneering, ter gelegenheid van het vierde
eeuwfeest van zijn orde, werkte hij het om, tot een monumentaal
werk over het opvoedingssysteem der JezuIeten.
Het paste voorzeker dat naast de verschillende jubelschriften die,
bij de herdenking der goedkeuring van de Compagnie van Jezus,
over haar zoo verscheidene bedrijvigheid het licht zagen, ook haar
praestaties op het gebied der opvoeding in het licht werden gesteld.
linmers al lag het opvoeden der jeugd niet in het eerste plan van
Ignatius van Loyola besloten, in feite is het een van haar grootste
middelen geweest tot het bestrijden van het protestantisme voor
eerst, en later tot het verdiepen van het geloof in de heroverde
gewesten.
Op een verrassend korten tijd, niet alleen in geheel Europa, maar
in de ternauwernood veroverde missielanden verspreid, vormden
deze colleges nieuwe generaties met een strijdend-katholieken geest
bezield. Door opvoeding tot verantwoordelijkheidsgevoel, vroomheicl
en welgemanierdheid, werkten zij hescheiden mee om ontelbare
j'ongens van adel en burgerij voor te bereiden tot bekwame staats
lieden en gemeenschapsdienende burgers. Vier eeuwen lang hebben
zij geslaeht na geslacht in contact gebracht met het beste van de
antieke beschaving, en droegen zij aldus bij tot de bestendiging van
het wonder onzer Europeesche cultuur : een altijd nieuw aanzicht
in een enge verbondenheid met het verleden.
Om in te zien welk machtig middel tot actie de opvoeding der
jeugd den Jezuleten in de handen legde, zullen cijfers msschien meer
helpen dan woorden. In 1607, vijftig jaar na de stichting van het
(1) Herder, Freiburg i/B, 1940, 544 bI. , RM. 16.

282

OPVOEDING DOOR JEZUIETEN

eerste college voor leeken in Sicilie, kon Ribadeneira meedeelen dat
tie orde 293 colleges bestuurde, waarvan 37 in de missielanden (2) .
Rond 1640 telde zij er, in de Nederlanden van Bien tijd, 43 (3) .
Op dit oogenblik heeft de Compagnie buiten de missielanden 421
colleges, door 138.307 leerlingen bezocht, en 31 hoogescholen. In
ons land bezit zij 15 colleges, 6 hoogere faculteiten; in de nmissielanden der Belgische Jezuzeten : 5 colleges en 1 universiteit.
De oudste onder hun hoogescholen is de Gregoriana te Rome,
Zes heiligen werden er gevormd, 30 gelukzaligen, 13 pausen, 57 kardinalen ,en in de laatste eeuw alleen reeds 300 bisschoppen.
Over deze bijzondere bedrijvigheid der orde bestaat nog geen
synthetisch werk, en het is begrijpelijk dat nog niemand er zich
aan waagde. Het gaat pier toch, zooals Pater Schroteler in zijn
Woord vooraf laat opmerken (4) , om een belangrijk hoofdstuk van
de school- en opvoedingsgeschiedenis in bijna alle cultuurlanden;
zonder veel voorafgaande detailstudies komt zulk resultaat niet tot
stand. Aan zijn eigen praestatie nu kent de pater een heel bescheiden
doel toe ; toch beteekent het, om zijn nauwkeurige en omvattende
bronnenstudie, een aanzienlijke bijdrage. Want terwijl het onderwijs
aan de Jezuietencolieges, in de beroemde Ratio stud forum (5)
sober afgelijnd, herhaal-delijk en voortreffelijk voorgesteld werd
(niet het minst door J.-B. Herman S.J., La pedagogie des Jesuites
au XVIe siècle, Brussel 1914) : totnogtoe ontbrak een werk dat het
opvoedingssysteem zelf der JezuIeten de << ratio educationis >>
noemt het P. Schroteler , op grond van velerhande bronnemrnateriaal, systematisch bestudeerde en samenvatte. Die leernte is nu
aangevuld, en ide taak van den auteur was, dat spreekt, heel wat
loeilijker. Want de opvoeding is een levend lets, in de werkelijkheid waar te nemen ; veel mlinder dan het onderwijs vindt men de
karaktervorniing, de godsdienstige opleiding en dergeli j.ke bestanddeelen eener integrals opvoeding nauwkeurig vastgelegd in een
abstrakte methodiek„ precies uitgedrukt in documenten en archieven.
Pater Sehroteler heeft zijn investigatie dan ook verder uitgebreid :
uit de talrijke geraadpleegde bronnen raapte hij de vele o.naanzienlijke opmerkingen, raadgevingen, klachten op ; tot een sprekend
beeld voegde hij ze samen, zoodat we tot in de bbijzonderheden de
opvoeding voor ons zien, zooals ze door de Jezuieten in de zestiendeeeuwsche internaten opgevat werd en gegeven.
(2) J. - B. Herman S.J., La P^dagogie des Jdsuites au 16e Siecle, Brussel,
1914, p. 5.

(3) A. Poncelet S.J., Histoire de la Compagnie de Jesus • dans les Anciens
Pays-Bas, Brussel, 1928, T. II, p. 8. -- Laten we er enkele vermelden : Doornik en Antwerpen 1562, Dinant 1563, Leuven 1565, Brugge 1570, Luik 1580,
leper 1585, Kortrijk 1587, Gent en Brussel 1592, Bergen 1589, Namen 1610,
Nijvel 1614, Hoe! 1615, Oudenaarde 1616, Aalst 1620, Hal en Mechelen 1621.
(4) J. Schroteler, o. c._, p. 7.
(5) De Ratio Studiorum werd opgesteld, op last van den Generaaloverste P. Aquaviva, door een afvaa.rdiging van zes paters. In 1586 uitgegeven,
werd het werk in alle colleges beproefd, om op grond der gedane ervaringen,
opnieuw en definitief geformuleerd te worden in 1599. In 1832 werd het aangepast, aan den nieuwen tijd.
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Daar de Jezuuietenpaedagogie zich het gemakkelijkst kennen laat
in de internaten waar de kweekelingen aan hun opvoeders geheel
waren toevertrouwd, blijft de studie van den schrijver tot deze
iaatste beperkt. Een tweede beperking vindt zij in het feit, dat deze
internaten (convicten, seminaries enz.) , in de zestiende eeuw door de
orde bestuurd, zieh vooral in de Duitsche landen bevonden, zoodat
het boek den indruk geeft hoofdzakelijk in de Duitsohe toestanden
belang te stellen. Dit kan echter geen groot nadeel genoemd worden;
want duidelijk blijkt het dat ook in de andere landen -de opvoeding
in de Jezuietencolleges, door dezelfde princiepen geleid werd, en
zelfs meer dan Bens tot in de bijzonderheden sainenviel. In dit uitgebreide onderwerp moest de schrijver zich tenslotte. beperken tot de
zestiende eeuw. Maar reeds in de eerste hoofdstukken valt het den
aan.dachtigen lezer op, dat de Jezuieten van then tijd zich reeds de
meeste opvoedingsproblemen gesteld hadden, die we nu nog kennen,
en dat ze reeds gezoeh v hadden naar een relatief-definitieve oplossing. De bezoeker onzer huidige internaten wordt getroffen door
hun overeenkomst met die van vroeger, wat betreft de w jze waarop
de paedagogische problemen worden beschou-wd en opgelost. Men
mg bijgevolg zeggen met den auteur dat omstreeks 1600, de groote
lijnen der JezuIetenpaecla;ogie waren getrokken.
NCOLLEGES EN INTERNATEN
I. O TSTAAN DER JEZUIETENCOLLEGES
Dat de opleiding der jeugd een der bijzonderste werkzaamheden
der Coi pagnie van Jezus geworden is, m'oe t aan de Voorzienigheid
toegeschreven worden. Het zal missehi.en verwondering wekken te
verne yen, dat dit eerst niet in de bedoeling van haar stichter lag.
wet stond in het ontwerp, dat de eerste gezellen in 1540 ter goedkeuring aan den paus voorlegden, het geven van catechismusonderricht aan kinderen en ongeletterden vermeld. Ook legden Ignatius
en zijn eerste gezellen zich ijverig op deze nederige maar heilbrengende bezigheid toe. Hij besliste zelfs. dat de catechese een -der
proeven xnoest zijn, door den novice-Jezulet te doorstaan, vooraleer
tot de studies te worden toegelaten. Zij vormde bovendien het voorwerp eener speciale gelofte, althans voor de professes. Dit alles
had echter niets gemeens met het latere onderricht van profane
wetenschappen in daarvoor bestemde colleges. Men zou er langs een
anderen weg toe komen.
Het ontstaan der colleges. Toen Ignatius tot het inzicht gekomen
was dat ook jonge, niet afgestudeerde postulanten in de orde moesten
opgenomen worden, liet hij hen (het waren de z.g. •c scholastieken » )
in de verschillende hoogescholen hunne priesterstudies voltrekken.
Voor hen had hij, in zijn Constituties (6) , gefundeerde kloosters
voorzien, waar zij een onderkomen zouden vinden, leiding en steun
(6) De Constitutes zijn het w etboelc der orde. Zij werden opgest.eld door
Ignatius zelf.
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zouden . ontvangen. . Van onderricht door eigen ordebroeders was
d•us nog geen sprake. De reusachtige 'toeloop van geestdriftige jongeren en de onrnogelijkheid om, zoolang dezen zooveel verschillende
universiteiten bezochten, een geestelijke eenheid te scheppen, deden
weidra dit stelsel opgeven. Men besloot dan dat uitgekozen en talentvoile professoren uit de orde zeif het onderricht zouden geven. De
orde kreeg aldus 'haar eigen studiehuizen ; het was de eerste stap
naar de colleges.
. De overgang van het studiehuis naar het college voor vreernden
was aan toevallige omstandigheden te danken. De eerste was de
gewoonte die ontstond bij de scholastieken, toen zij nog buiten
studeerden, om gezamenlijke herhalingen en oefeningen te houden.
Deze samenkomsten, weidra door niet-JezuIeten bijgewoond, werden
het embryo van de latere openbare cursussen.
Daarbij kwani dat prinsen, die een studiehuis der orde stichtten
en steunden, dikwijls adellijke jongens tot het onderricht toegelaten
wilden zien Zoo kwan men in 1549 tot de stichting van een college
en universiteit te Messina, waar Ignatius officieel het principe
aanvaardde van de gemengde colleges.
Van toen aI nam Ignatius zeif het initiatief in handen. Hij ijverde
bij prinsen en bisschoppen opdat ze colleges zouden stichten, maar
steeds met de voorwaarde dat ook een zeker aantai scholastieken
van de orde werden toegelaten. Waarsehijnlijk had Ignatius nu het
strategisch belang ingezien, in den strijd tegen het protestantisme,
van de opvoeding der jeugd. Dat deze ontwikkeling van het studiehuis naar het openbare onderricht aan een werkelijke behoefte beantWoordde, bewijat het feit, dat, na den dood van Ignatius, de aanvragen van stadsmagistraten en weldoeners, om paters te verkrijgen
voor een college, zoozeer aangroeide, dat tie generaal-oversten dikwijls beslist moesten weigeren, om het peil der inrichtingen voldoende
hoog te kunnen houden.
Toen Ignatius stierf in 1556, had hij in het vierde deel der Consti.tüties de hoofdlijnen vastgelegd van de organisatie der colleges en
van de opvoeding die er inoest gegeven worden. Het onderricht
van profane wetenschappen aan buitenstaanders 'was voortaan, verre
van tegenstrijdig te zijn met den geest der orde, één van haar
vruchthaarste bijdragen geworden tot 'de Contra-reformatie.
Het ontstaan der internaten en convicten. Deze colleges warei
in princiep externaten, in dezen zin, dat alleen de studenten der
orde er inwoonden, de vreemden niet. Hoe stonden de JezuIeten
tegenover het internaatsprobleem ? Hoe kwamen zij ertoe ook internaten op te richten ?
Volgens P. Schröteler moet het begin der beweging •ernaar sommige schrijvers beschouwen haar ten onrechte als een kenmerk
der Jezuleten - gezocht worden in het Collegium Germanicum te
Rome. Toen in 1552 de Paus aan de Compagnie vroeg de leiding Op
zich te willen nemen van een speciaal instituut, waar uitgeiezen
jonge Duitsche edellieden zouden ondergebracht worden, om er een
..
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verzorgde opvoeding te ontvangen, narn Ignatius onmiddellijk aan.
Het doel was, funk onderlegde en geestdriftige kerkvorsten voor te
bereiden, die de ontmoedigde Duitsehe geestelijkheid in den strijd
tegen het Protestantisme zouden aanvoeren. Deze stichting bracht
Ignatius ertoe in de Constituties een verkiaring bij te voegen, die
van groot belang is voor de latere internaten. Wanneer in een college,
het aantal scholastieken, voorzien door de stichtingsacte, niet bereikt
was, dan mochten een aantal arme, maar begaafde jongelieden, die
zich voorbereidden tot het priesterschap, in het college kost en
inwoon genieten orn er met de fraters onderricht te ontvangen. Zij
droegen eehter een ander kleed en bewoonden aparte vertrekken (7).
Het gebeurde eveneens, dat aanzienlijke edelen, wier zoons bij de
JezuIeten studeerden, den wensch uitdrukten dat deze ook bij hen
mochten inwonen. Ignatius oordeelde, dat op deze wijze nog een
diepere invloed ten goede hon uitgeoefend worden, en antwoordde
in 1553 aan Canisius, dat hij zich daartegen niet zou verzetten,
indien de gevaren, die de studenten liepen in het stadsieven, zulken
maatregel wenschelijk rnaakten.
Dc nadeelen van het stelsel leerde men weldra kennen, zoodat de
generaal-oversten die Ignatius opvolgden , gedurig trachtten het
oprichten van internaten af te wijzen, en zich van de reeds bestaande
to ontdoen. Deze insteilingen, zeide men, namen zonder evenredig
geestelijk nut, een talrjk personeel in heslag. Men klaagde eveneens
over de nadeelen voor het religieuse leaven van de jonge paters, die
4ch met de studenten moesten bezig houden. Vooral hadden de
oversten afkeer van de finantieele en materieele administratie dezer
huizen, die zoo gemakkelijk tot het verwijt van schraapzucht kcnden
aanieiding geven en de faam der orde in gevaar brengen (8).
Zij zochten naar een ui.tweg. Dc studenten werden bijvoorbeeld in
kosthuizen geplaatst, in de nabijheid van het college, en door betrouwbare leeken bestuurd. De paters van het college lieten hun de administratie en de mogelijke winst, maar behielden het recht controle
uit te oefenen op de tucht en desnoods de houders van het kosthuis
te veranderen (9) . Dit systeem was onder andere bij ons in gebruik.
Zooals men gemakkelijk begrijpen kan, had het ook zijn nadeelen;
ten einde raad kwam men, op de plaatsen waar moest gezorgd worden
voor de huisvesting en de voeding der studenten, tot het internaatsstelsel dat wij nu kennen.
Zooals P. Schröteler's opzoekingen duiclelijk aantoonen, was er,
niettegenstaande den afschuw voor de materieele zijden van het
systeem, van een afkeer voor de eigenlijke internaatsopvoe ding in de
orde nooit sprake, maar steeds - en dit was reeds bij Ignatius het
geval - werd zij opgevat als een noodzakelijk kwaad om de jeugd
te beschermen tegen het bederl van het stadsleven en, helaas, soms
van het familiale milieu (10).
(7) J. Schröteler, o. C., p. 16.
s) A. Poncelet, o. c. , T. II, p. 29.
9) A. Poncelet, 0. c. T. II, p. 52.
[O) J. Schröteler, o. C. p. 35, cfr. Besluit, p. 530.
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II. OORSPRONKELIJKHEID DER JEZUIETENPAEDAGOGIE
Evenals de opvoeding der jeugd niet vermeld was in het eerste
programma der orde, en toch logisch volgen moest uit haar zending
en geest, evenzoo zou men zich vergissen, meende men, dat de
Jezuieten de scheppers waren van een volledig nieuw onderwijs- en
opvoedingsstelsel. Dat de inrichting van het Jezuietenonderwijs als
model diende voor het moderne middelbaar onderwijs, ook buiten
de Jezuletencolleges, doet daarvan niets af.
De oorspronkelijkheid van de Ratio Studiorum, het geheel der
regels die de inrichting der" colleges en het onderricht in de gansche
orde uniformiseerden, is lang een bestreden kwestie geweest. Het
is nu uitgemaakt, dat • ze zees veel aan hun voorgangers en aan de
ideeEn van hun tijd te danken hadden. Hoe dit gebeurde, is moeilijker
aan te toonen, het feit staat echter vast.
De bijzonderste bronnen, waarin de Jezuieten inspiratie zochten,
waren : de Parijsche universiteit, het onderwijs van de Broeders
van het gewmeene Leven, de liumanistisehe paedagogen, de Ouden.
Uit deze bronnen, met daarbij de ervaring van verschillende uitstekende paedagogen in de orde zelf, werd de paedagogie der Jeztneten
geboren.
Ignatius die te Parijs met zijn eerste gezellen gestudeerd had,
schatte deze universiteit lboven al de andere. Het is dus niet moeilijk
om aan te nemen dat de reglementen, die er het onderwijs in de
verschillende colleges regelden, de wijze waarop er de schooloefeningen geschiedden, de gewoonten en ook de programma's, door de
Jezuleten werden nagevolgd. In feite is zij de voornaamste instelling
waaraan de Jezuieten bepaalde doenwijzen ontleenden.

Veel moeilijker is het aan te duiden, wat de Jezuieten aan de
Broeders van het Gemeene Leven te danken hebben. Naar het schijnt
bleef hun invloed eerder tot het Jezuietenonderwijs in de Nederlanden

y

en in Duitschland beperkt, waar de orde dikwijls hun scholen overnam. Met hun schitterende successen, waren zij, voor de Jezuleten
in die landen, vooral een prikkel en een voorbeeld. Daarbuiten zijn
vele eigenaardigheden van die paedagogie slechts de weerklank der
idee+en, oordeelen en proced.e's, waarover iedereen het eens was in
de zestiende eeuw. Enkele beroemde humanisten, die in hun werken
deze strekkingen samenvatten en symboliseerden, werden aldus de
leermeesters der Jezuieten. Het waren vooral : Erasmus, Muret,
Manuce, en Vives. Tenslotte is in de pogingen van de eerste Jezuieten

duidelijk de bezielende leiding merkbaar van Quintilianus, den sympathie^ken opsteller van het gulden boek der paedagogie : de Institutiones Oratoriae (11) .
Naast dit alles mag niet geminacht worden het deel van Ignatius'
persoonlijke ervaring, uitgedrukt in den geest der orde, in het boekje
der Geestelijke Oe f eningen, en in het vierde deel der Constitu(11) J. - B. Herman, o. c., p. 157.
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ties. Die geest drukte zijn stempel zoowel op menig gering detail,
als op de groote Iijnen. Maar die paedagogie was vooral een synthese
der collectieve ervaringen en proefnemingen, voor het eerste verschijnen van de Ratio Studiorum in 1586 en in 1599. Het heeft geen
zin aan elk element van het systeem een bepaalden oorsprong te
willen toekennen, en nog minder te gaan verklaren, dat de paedagogie
der Jezuieten van een bepaalde instelling afkomstig is. De geschiedsehrijvers, die ze als een kopie voorstelden van het College SainteB►arbe te Parijs, of van het protestantsche gymnasium van Sturm
te Straatsburg, konden hun stelling niet handhaven. Verseheidene
invloeden werkten tegelijk in, zoodat het laatste woord steeds bleef
aan de ervaring der paters, die het eene ls ongeschikt verwierpen,
het andere overnainen, of aanpasten aan de omstandigheden en aan
den nieuwen geest.
Inderdaad, indien de oorspronkelijkheid der Jezuietenpaedagogie
niet ligt in het detail van hun systeem, vanwaar komt dan hun
verbazend succes in die dagen ? Hoe komt het dat ze nog heden,
op het gebied der opvoedkunde, een eigenaardig prestige bezitten ?
Het lag vooral, meenc n. we, aan den nieuwen geest van het stelsel
en aan zijn eenheid.
A. DE NIEUWE GEEST

Hun oorspronkelijkheid lag vooreerst in het feit, dat ze met een
enthoesiasten wil om alle nliddelen te gebruiken voor de uitbreiding
van het Rijk Gods, de jeugd in handen namen en haar die geestdrift
mededeelden. Daartegenover stond het vooroordeel van hun tijd, die
de opleiding der jeugd voor een der onaanzienlijkste << bedrijven ^*
hield. Wanneer vcior hen het onderwijs overgelaten werd aan manners
zonder aanzien, aan geldzuchtige paedagogen, wier naam alleen reeds
m.i.sprijzen opwekte, werd door hen de opvoeder verheven tot een

kunstenaar, het opvoedersambt tot een waardigheid, waarvoor de
schoonste talenten niet te hoog stonden, waarvoor een 2korgvuldige
voorbereiding door gebed, zelfverloochening en studie noodzakelijk
was. Voor hen had het onderwijs geen zin weer op zicnzelf : het
was verbonden met opvoeding en karaktervorming tot meerdere
eere Gods (12) .

Onze opvattingen zijn daaromtrent zoo gewijzigd dat wij het normaal vinden nieuwe ideologieen onmiddellijk op de jeugd beslag te
zien leggen, hun beste krachten aan het jonge geslacht te zien wijden.
Van zulk inzicht mogen de Jezuieten de voorloopers genoemd worden, daar zij in de opvoeding een middel zagen om nieuwe tij den.
te scheppen.
Met dezelfde stoutmoedigheid poogden zij het Middeleeuwsch ascetisme te redden en toch van hun tijd te zijn, de wereld vaarwel te
zeggen en toch het beste ervan bruikbaar te maken voor God. Voor
(12) A. Schimberg, L'education morale dams les colleges de la Compagniede Jesus en France sous l'Ancien .Regime, Paris, 1913, p. 19.
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Ignatius en de zijnen waren de aardsche wetenschap, cultuur, wel-

gemanierdheid en welsprekendheid geen to verafschuwen schepselen,
maar evenmin een Joel op zichzelf. Het waren middelen tot iets
hoogers : de glorie van God. Indien het tot Hem teruggebracht
werd, was het werk van den Schepper goed. Wat den mensch veredelt en vergroot, was een te begeeren goed, als het tot lof en eer
van den Schepper strekte. Deze groote gedachte, dit stoute opti.misme dat Ignatius bezielde, deed hem alles in het werk stellen
om zijn zonen, die hij eerst en vooral als Godsmannen droomde, ook
naar de natuur, in de mate van het mogelijke te voorzien van al
wat de persoonlijkheid aan ontwikkeling en elegantie verwerven kon.
Dezelfde geest deed zijn orde ontvankelijk staan voor het Humanisme, dat zij herscheppen wilde tot een christelijk Humanisme.
Zooals Fulop-Miller het uitdrukt : << De Jezuleten stelden zich niets
minder tot taak dan het verkrijgen van een type - van myensch, dat
tegelijk modern en toch niet in strijd met de eischen der Kerk zou
zijn, bij wien een harmonie zou bestaan tusschen het geloof in het
dogma en den drang naar verstandelijke kennis, tusschen de door
den godsdienst vereischte zedelijkheid en den wereldschen geest
van den nieuwen tijd, tusschen den beeldenschat van de christelijke
verbeeldingswereld en een door het Humanisme en Renaissance
gewekten zin voor het esthetisch schoonheidsgenot >> (13) .
Door de opvoeding der jeugd nu, zochten ze dit ideaal te verwe
zenlijken. Ze wilden diep-geloovige, maar toch moderne wereldburgers kweeken, christenen die zich beheerschen, als menschen
tegelijk vollediger : << humaniores >>. Zij dweepten met de Ouden, maar
zagen in hen << praecones Christi >>, boodschappers van Christus (14).
Hun leerlin.gen leerden zij belangstelling voor het nieuwe, maar niet
vooraleer zij gewapend waren met een degelijken smaak en een
vertrouwbaar oordeel, opdat ze zonder gevaar van overschatting
van het eigentijdsche, de bekoring van den vooruitgang zou'den
ondergaan.
-

B. DE EENHEID

Maar niet alleen door haar geest was de paedagogie der Jezuieten
in vele opzichten iets nieuws. Niet alleen was door hen de opvoeding
verheven geworden tot een edele taak, was naast de geestescultuur
het accent gelegd op karaktervorming en vroomheid, en traehtten
zij de katholieke synthese, tusschen bovennatuurlijke en natuurlijke
opvoeding, aan hun tijd aan te passen; ook door de eenheid van
hun paedagogie onderscheidden zij zich.
Eenheid brengen : het was de groote bekomimernis, die de Jezuieten der eerste eeuw leidde tot de redactie van de opeenvolgende
proeven der Ratio. Zij waren bevreesd voor het gevaar, door den
snellen aangroei van het aantal colleges en de onervarenheid van
(13) Fulop- Miller, Macht en _ Geheim der Jezueten, Nederl. van Annie de
Beyer, Amsterdam, p. 298.
(14) Jouvancy S. J., De Ratione docendi et discendi, Parijs, 1809, c. I, art. 3.

289

IN DE ZESTIENDE EEUW

het begin., te vallen in een jammerlijken chaos, waarvan de orde
instinctief een diepen afschuw had. Daarom trachtten zij een standaardopvoeding to scheppen, die de controle van het hoogere bestuur
zou vergemakkelij ken. De resultaten dier inspanning om tot een
definitief en ordelijk kader te komen, dat toch rekening hield met
de mogelijkheid van aanpassing, is in de huidige paedagogie der
Jezuieten nog merkbaar.
In hun onderricht verdedigen zij nog steeds het hardnekkigst de
eenheid. Een leeraar ! Een vak ! Een methode en geest ! Ziedaar,
zooniet de werkelijkheid, dan toch het te benaderen ideaal. Daar
we niet wenschen dit kort bestek aan te knoopen bij de debatten,
We deze drievuldige leuze heeft doen ontstaan, zullen we hier heel
kort zijn.
Lenheid bij de opvoeders ! Vooreerst uitte deze bezorgd•eid zich
in de strakke hierarchie die de << Ratio Studiorum >> instelde onder
de opvoeders. Van den Rector tot den titularis der laagste, klas
rdt de coordinatie der plichten klaar omschreven, met als centraal
persoon den studieprefect, die het programma van iedere klas en het
peyl, door ieder leerling te bereiken, in laatste instantie vaststelt.
Aan ieder titularis wordt dan opgedragen het jaarprogram na of te
handelen, niet meer, noch minder, zoodat de leerling, volgens het
voorzien plan in de handen van den opvolger kan overgegeven
worden. Dit was in dien tijd een groote nieu wigheid. En indien deze
algemeene organisatie het gerneengoed geworden is van alle middelbaar onderwijs, ook buiten de Jezuletencolleges ; het princiep van den
eemhheidsleeraar in elke kias, blijft nog een der Jezuletische bijzonderheden, hoezeer het gevarieerd studieprogramrna het hun ook moeilijk
maakt.
Eerrheid van het yak ! Unum uno tempore ! Herbart zag hierin
,

,

het hoofdkenrerk der Jezuietenpaeda Bogie. Hoe ver staan we van
het oude humaniora-onderwijs, waar het latijn, toen de taal der
eruditie en van den geleerden omgang, als koning heel het programma. rond zich schaarde ! De ontwikkeling van het middelbaar onderwis is onverbiddellijk gegaan in den zin van het overladen meervakk.ig programma. Lang streden de Jezuieten tegen alle indringing
van nieuwe vakken op hun uurroosters. Misschien hadden ze ongelijk.; maar niemand mag hun kwalijk nemen dat ze streden voor de
flu zoo zeer betreurde eenvoud en eenheid van het programma. Is
het niet dit ideaal, dat onze moderne paedagogen onder nieuwe

nannen, als : concentratie, belangstellingscentra, blijft aantrekken ?
Eenheid van methode en geest ! Nog een ver ideaal, dat onze
moderne didactiekers onrustig maakt '. Zij bestond eenvoudig hierin,
dat men het eens was over princiepen en doel van de opvoeding.
Men zag er ook breed en diep. Het ging er niet eerst en vooral om,
de jongeren bewust te waken dat ze behoorden tot dit of dat rijk;
er was ook niets dat herinnert aan ons burgerlijk utilitarisme, dat
slechts de onmiddellij ke voorbereiding tot een bepaald beroep voor
,
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oogen heeft (15) . Men beoogde er, zoowel in de Fransche colleges
als in de Italiaansche, zoowel in Duitschland als in Spanje, den
volledigen mensch te vormen, al was het dan nog volggens het ., ideaal.
van lien tijd, den burger van het rijk der Schoonheid en der Orde.
under de aanvallen van het << realisme >> verloor deze ideale opvoeding stilaan hare integriteit. Verdiende zij de kritiek die iaar
zoo dikwijls te beurt viel ? Misschien wel, maar het is in alle geval
een zegen voor onze moderne opvoedkunde, dat een groep mannen.
dit ideaal van onbaatzuchtige << Bildung >> steeds in eere en in de.
herinnering behield
Tenslotte was het << onderrich t >>, voor de Jezuieten van die dagen
veel minder dan voor ons, onderscheiden van « opvoeding >>. Onderrichten was voor den leeraar der humaniora, niet geheugenstof
geven, het was den smaak vormen, het was voorbeelden geven van
fiere deugden, of de jongens in vuur en vlam zetten voor een held.
De jonge Latinist leerde oordeelen, meer dan nazeggen. Een persoon.lijke meening leerde hij verdedigen en verantwoorden door soliede
argumenten, en de scherpte van zijni geest oefenen op het ontwarren.
van schijnwaarheden.
Ook de geheele karakteropvoeding der Jezuleten kenmerkt z.ich.
door den drang om door overweging en ervaring soliede eenheidsprinciepen te vinden ; voldoende reeel om in de pogingen van • de
verschillende opvoeders synthese en continulteit aan te brengen;
breed genoeg om rekening te houden met -de evolutie der gebruilen,
en de verscheidene temperamenten. Deze princiepen vonden de
Jezuleten in den geest hunner vorming, gansch doordrongen van de
Geestelijke Oefeningen
eningen van Ignatius ; een << actieve methode >> als
er ooit een -was ! Zij steunden vooral op bovennatuurlijke karaktertraining. Wilsvorming was niet, zooals men het soms voorstelt,
de zinlooze uitvoering van opgelegde onaangename praktijken, .maar
het opwekken van een beroepsideaal. Dit ideaal mocht niet in de
lucht hangen ; het moest in betrekking staan met de realiteit van.
het leven. Vandaar de groote nadruk, op de vervulling gelegd van de
vele kleine plichten, die het dagelijksch leven uitmaken van den
student. Dit ideaal mocht evenmin dor en abstract zijn. Door allerlei
mbtieven, die tot de rede en het gevoel spraken, en oak wel eena
tot het gezonde eigenbelang (de vrees is het begin van alle wijaheid !) , zochten zij den greep op de persoonlijkheid te vergrooten.
Daartoe werden alle gepaste middelen gebruikt : tooneel en feesten ,.
poezie en spel, wedijver en blaam. De oude schrijvers zeif, de schoonheid vooral, moesten helpen om de deugd aantrekkelfjk te maken.
-

-

Opvoeding tot discipline en zelfbeheersching speelde in dee
paedagogie een groote rol. Adellijke jongens, evengoed als armen,,
moesten zich schikken, binnen de muren van het college, naar een
levenswijze, toen veel soberder en harder dan nu. Hoe valsch de
beschuldiging is dat de JezuIeten de persoonlijkheid zouden orderdru4kken, blijkt uit het felt, dat zij het moderne principe van het
(15) J.-B. Herman, o. c., p. 166,
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<< selfgovernment reeds in zekere mate toepasten ; hun stelsel van
pretoren en censoren associeerde de studenten toch aan het handhaven der orde ! Dat het stilaan verdween, houdt misschien voor
onze moderne novatoren wijze lessen in.

BESLUIT
Deze paedagogie stond tijdens de vier verloopen eeuwen te veel
in het licht, dan dat ze niet e'n enthoesiaste vrienden e'n hardnekkige
vijanden zou kennen. Men verweet den Jezuieten niet volksch te zijn,
de moedertaal geminacht te hebben ; zij kweekten oppervlakkigheid,
zei men, en een wetenschappelijken geest hadden zij niet. Ze onttrokken het kind aan de familie en leerden overdragen. << Zij kenden,
beweert Compayre, slechts blinde gehoorzaamheid, welke alle vrijheld en alle spontaneiteit onderdrukt >> (16) . Maar anderzijds nam
men hun kwalijk dat ze belang hechtten aan den wedijver en aan
de ontspanning der leerlingen. Eerlijkheidshalve vermelden we, naast
onze blijken van vereering,, ook deze beschuldigingen ; het is hier
echter de plaats niet om ze te onderzoeken.
Dat er stof was voor kritiek, hoe kan het anders ; daar de intrinsieke wet van alle menschelijke instelling deze paedagogie onderhevig maakte aan gebreken en verstarring, en haar overleverde
aan geboren verknoeiers, evengoed als aan eerste-klas opvoeders ?
Maar niemand, zelfs niet onder de strengste critici, heeft ontkend
dat ze prachtige uitslagen heeft opgeleverd.
Vier eeuwen geleden xnocht men zeggen in de Nederlanden, dat
elk college een bastion was tegen de ketterij. Zij waren het, die een
belangrijk gedeelte van Duitschland voor het Katholicisme heroverden, en Oostenrijk bewaarden. Uit hen groeide de machtige missiebeweging, als het antwoord op Xaverius' oproep tot de studenten
in Europa, en voornamelijk tot de Nederlanders. Zij waren het, die
menig groot klassiek auteur van de Franscehe en Spaansche Gouden
Eeuwen opleidden. Kortom.: zij waren een 'krachtig element in het
nieuwe leven der Kerk, na het verwoestende tempeest.

Wat later ging van hen de moedige strijd nit tegen het Jansenisme.
door de godsvrucht tot -het H. Hart en het menigvuldiger gebruik

der HH. Sacramenten. Door hen ving de Compagnie den strijd aan
tegen het scepticisme en de oppervlakkigheid der Verlichting. In de
verledene eeuw waren zij het eerste voorwerp van den onrechtvaardigen aanval der saeculariseerende regeeringen.
En nu, zullen zij de rol spelen, die deze tijd hun heeft toebedeeld ?
Een complex probleem ! Ieder leeraar en regent stelt het voor zich
zeif, en tracht het op te lossen in zijn morgenoverweging, geknield
voor zijn Koning en Heer, Hem smeekend, Zijn wil te ;molten kennen
over hem, Bien dag, voor de jonge zielen, wier Neil hem weed
toevertrouwd.
(16) Geciteerd in : Collard, Histoire de la Pedagogic, Brus el, 1920, p. 141.

DE ROL DER
STAATSKREDIETVERZEKERING
IN DE FINANCIERING VAN DEN
BUITENLANDSCHEN HANDEL
door Dr. Jur. A. THOMAS,

Hoewelnog betrekkelijk jong - of misschien juist daarom wekt de Staatskredietverzekering of het Delcredere in meer dan
een opzicht belangstelling. Politisch heeft de staatskredietverzekering,
onder vorm van massale kredietverleeningen, zich onlangs ontpopt
als een handig instrument van imperialistisch streven; sociaaleconomisch werd ze een niet te versmaden middel bevonden ter bevordering van den uitvoer en ter opslorping der werkloosheid; administratief gaf ze aanleiding tothet in leven roepen van speciale lichamen
in wier schoot staatsactiemiddelen ten bate van het privaatbedrijf,
volgens de hieraan eigen methodes, worden aangewend; juridisch
vond ze haar uitdrukking in een nieuwsoortig vrij genuanceerd
contract,thans nog in vollen groei, maar reeds door eensterken
eigenaard gekenmerkt: comrnercieel, of juister financieel, vormt
ze het tegenstuk van diepgaande wijzigingen in zake internationalen
handel.
Om dit laatste te verduidelijken - hiertoe beperkt zich namelijk
deze bijdrage ~ zullen wij vooreerst het staatsdelcredere situeeren
in het raam der uitgestrekte :kredietproblemen verbonden aan den
hedendaagschen internationalen handel; vervolgens, de groote lijnen
schetsen del" delcredere-politiek in ons land; en ten slotte, de practische heteekenis van het delcredere als financieringsinstrument
doen uitschijnen,
I. -

EVOLUTIE VAN HET KREDIETRISICO

Groei van het kredietrisico
Een banale vaststelling : naar gelang de productie-, de verkeers'en deafzetmogelijkheden zichhebbenontwikkeld is het krediet een
overwegende 1"01 gaan spelen in de economische bedrijvigheid. Het
vormt thans een essentieel bestanddeel,zoo niet de spil, van elke
grootscheepsche handels- of .nijverheidsonderneming.
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Het krediet bestaat wezenlijk hierin dat bij een transactie de
prestatie van een der partijen niet samenvalt of niet onmiddellijk
gevolgd wordt door de tegenprestatie der andere partij, zoodat een
verbintenis op termijn ontstaat. De meest verspreide vorm van het
krediet is de uitgestelde betaling, die steeds het risico, hoe
Bering ook, eener insolventie van den debiteur in het vooruitzicht
stelt.
Zoolang zulk risico gelokaliseerd blijft binnen betrekkelijk enge
grenzen, waar vertrouwen heerscht (credere), waar toezicht mogelijk
is, waar dwangmaatregelen ter beschikking staan en zoolang het
gaat over niet te hooge bedragen, kan het den normalen gang
van een degelijk beheerd bedr'ijf niet hinderers.
De behoefte aan export onzer overgeindustrialiseerde gewesten, de
technisch geboden uitbreiding der markten en de jacht naar afzetgebieden dringen echter ook handelsverrichtingen op met vreemde,
afgelegen en niet zelden sociaal-economisch weinig stabiele of minder
gevorderde Staten. Daar zijn betrouwbare inlichtingen over het
betalingsvermogen van den importeur zeldzaam ; daar wordt het
toezicht over de uitvoering der contractueele verbintenissen moeilijk ;
daar worden ook dwangmaatregelen twijfelaehU'ig. De druk van het
kredietrisico wordt dan zoo zwaar dat het tot stand komen van
transacties er soms door verhinderd wordt.
Waar economische of politieke stoornissen zich tot talrijke belangrijke consumptielanden uitstrekken welke geen voldoende waarborgen
kunnen bieden om leveringen op krediet te schragen, kan dit risico
de Internationale handelsbetrekkingen letterlijk verlammen. Dit deed
zich namelijk voor kort na den wereldoorlog 1914-18 toen uitgeputte
afnemers tegenover landen stonden die gebukt gingen onder den
last hunner overproductie. Uitzonderlijke maatregelen van staatswege bleken zich toen op te dringen om de handelsbetrekkingen
te doen herleven.
Van het economisch kredietrisico naar het incidenteel politick
kredietrisico

Stilaan zijn de stijgende private betalings- en kredietmoeilijkheden
tot nationale problemen uitgegroeid. De jongste economische wereldcrisis gaf hierbij den doorslag. De feiten zijn bekend : << vertikale >>
instorting der prijzen, deficitaire handeisbalans, gebrek aan betalingsmiddelen, deviezencontrole. Clearing- en betalingsakkoorden komen
tot stand waarbij de debiteurstaten de beschikbare deviezen tot
betaling van te importeeren goederen aanwenden, de crediteurlanden
pogen hun ge'blokkeerd bezit in te vorderen en beide het in stand
houden van een minimum goederenruil op het oog hebben.
In het raam van den clearing kan de buitenlandsche debiteur zijn
schuldeischer echter niet meer rechtstreeks betalen. Hij stort dus de
verschuldigde bedragen, op den vervaldag, in den officieelen verrekeningsdienst. Daar breken de privaatverhoudingen af, in zoover
althans de storting bevrijdend effekt heeft. Zakelijke waarborgen en
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vaste vervaldag verliezen hun beteekenis. Voortaan staat de exporteurschuldeischer nog slechts tegenover een gemeenzame massa, onder
bestendige bedreiging van een << fait du prince >>. Of hij zal betaald
worden, wanneer dit zal geschieden en in hoever, hangt alleen nog of
van den willekeur van den invoerenden staat, m.a.w. van een politiek
lichaam.
Hoewel aanvankelijk de private verhoudingen en, vanuit onzen
gezichtshoek gezien, het insolventierisico de transactie beheerschten,
verkrijgt het kredietrisico, met de inschakeling van den Staat in
de afwikkeling der internationale betalingen, een incidenteel, maar
niet te onderschatten, politiek karakter.

Uitbreiding van het totaal politieke kredietrisico
Parallel met hooger gesehetste ontwikkeling voltrekt zich de uitbreidding van het totaal politieke kredietrisico.
Het verschijnsel is niet nieuw. Steeds hebben staatsbesturen, in
zeldzame gevallen, privaatrechterlijke contracten afgesloten namelb'k
voor leveringen in verband met openbare werken, spoorwegen, enz.
Langen tijd is het hierbij gebleven. Wegens verscheidene oorzaken
waarover hier niet hoeft to worden uitgeweid reactie tegen de
uitwassen van het economisch liberalisme, economische crisis en
politieke spanningen, autarkische en nationalistische tendenzen,
autoritaire staatsvormen en nieuwe economiseehe systemen heeft
de actieve staatsinmening in het bedrijfsleven zich sterk u itgebreid
en verdiept. De privaatsector w'ijkt voortdurend onder den druk der
groeiende staatseconomie : ondernemingen van openbaar nut en
,

sleutelbedfijven worden genationaliseerd; op een kwart eeuw , tijds

is het aandeel van den Staat in de productie, althans in de industnielanden, van 5 tot 30 % gestegen. Deze beteekenisvolle structuurwijziging in de hedendaagsche economie komt begrijpelijkerwijze
speciaal in den buitenlandschen handel tot uiting. Zelfs daar waar
de privaatonderneming ale spil blijft van het economisch levee
voert thans de Staat strenge controle over import en export. In
steeds talrijker landen wordt de buitenlandsche handel door staatsorganen beheerscht; in sommige zelfs wordt hij door den Staat
gemonopoliseerd. Bij de leveringscontracten afgesloten met staatsorganen of -instellingen valt het privaat insolventierisico eenvoudig
weg. Van den beginne af is - de staatsinstelling alleen voor de
betaling verantwoordelijk. Het politiek kredietrisico strekt zich exclu-sief tot de transactie uit : het wordt totaal.
II. DE BEVEILIGING TEGEN HET KREDIETRISICO

De grenzen van het privaat initiatie f
Om den voortbrenger en den handelaar tegen het kredietrisico te
beschermen heeft het privaat initiatief naar steeds volmaakter middelen gezocht : eerst zijn de bankers tusschengekomen ; daarna ging
men over tot rec^htstreeksche kredietverzekering. Ondanks haar
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paradoxaal karakter (zij verleent immers bescherming tegen de
persoonlijke daad van den verzekerde, die het betalingsvermogen
van zijn schuldenaar overschat) groeide deze instelling uit tot een
evenwiehtig en Oink georganiseerd economisch instrument. Zelfs
de risico's verbonden aan kredietverrichtingen in den vreemde wijst
ze niet a priori af. In 1927 werd een internationale vereeniging voor
kredietverzekering opgericht om inlichtingen uit te wisselen en
onderlinge hulp te verleenen betreffende het innen van schuldvorderingen in het buitenland. Al de hulpbronnen die de techniek der
verzekering en der herverzekering biedt, werden uitgeput.
Maar ondanks alles ibleek het privaat initiatief ontoereikend toen
het kredietrisico ophield zich op privaat economisch plan te bewegen
.en politieke vormen aannarn. Om dit te verklaren volstaat het de
wezenlijke kenmerken van dit politieke kredietrisico even te beiiehten. Dit biedt tevens de gelegenheid om het te neutraliseeren
terrein te verkennen.

Kennmerken van het politieke kredietrisico
Het politieke kredietrisico wijkt in verscheidene opzichten van het
eecnomische kredietrisico af :
Wat het wezen betreftt : staatssoevereine wil vervangt privaat
betalingsvermnogen. Het gewone economisch kredietrisico •angt af

van het materieel betalingsvermogen (solvabiliteit) van den schuldenaar. Dit nu wordt bepaald door de vitaliteit van het bedrijf, door
de degelijkheid van het beheer, door den toestand van de markt,
door de conjunctuur. Het blijkt eveneens uit balansen, referentien,
.iniichtingen. Het kan, met een woord, worden geschat. Het politieke
kredietrisico, integendeel, staat steeds in verband met den wil van
een politiek lichaam. Het geldt hier specifiek een potestatieve verbintenis op termijn. De vraag is dan niet meer of de debiteur betalen
ka n, maar nog alleen of hij betalen wil. En dit ontzenuwt nu juist
elke normale beveiligingstechniek Welke alleen kan steunen op feiten
en vaststellingen. Zelfs de verzekeringstechniek staat hier tegenover
machteloos, zooals blijkt uit wat volgt.
Wat het preventief verweer betreft : het staat tegenover onderling
verbonden in stede van verspreide risico's. Aan de basis der ver-

zekeringsverrichtingen, ook der kredietverzekeringsverrichtingen, ligt
het principe der verspreiding van risico's die het evenwicht tusschen
premien en verliezen mogelijk maakt. De onderlinge verbondenheid
der risico's van politieken aard, of ze nu incidenteel of totaal zijn,
druistht rechtstreeks tegen dit principe in. Bewuste risico's concentreeren zich imagers alle in den persoon van den invoerenden
Staat. Komt een debiteurland zijn verplichtingen niet na, dan strekt
zich K de ramp >>, zooals men dit in verzekeringstermen noemt, noodzakelijk uit tot al de schuldvorderingen in het importland gedomicilieerd. De ondervinding leert trouwens dat politieke risico's zich
pond bepaalde markten of politieke constellaties groepeeren en
precies wel daar waar de economische of politieke verhoudingen

296

DE STAATSKREDIETVERZEKERING IN

minder stevig zijn. Verzekeringsactie tegen deze risico's van essentieel, cumulatieven, aard blijkt in die voorwaarden hopeloos.
Wat het repressief verweer betreft : politieke druk neemt de
pkzats in van gerechteljken dwang. Het probleein der financiering
van den iinternationalen handel wordt wel eens raak voorgesteld als
volgt : Hoe de uitvoering afdwingen van een leveringscontract waar
bij de betaling eerst na een bedongen termijn voorzien is ?
In zake contracten afgesloten met een staatsinstelling stuit men
op de feitelijke onmogelijkheid de uitvoering van de verbintenissen
der tegenpartij met gangbare privaat-actiemiddelen af te dwingen
Een Staat of een openbare instelling kan inimers niet failliet worden.
verklaard. Zelfs arresten van internationale gerechtshoven, die het
goed recht van den crediteur bevestigden, bleven niettemin dikwijls
zonder practische uitwerking. Ons land weet dit bij ondervinding (1).
Rest dan nog alleen de mogelijkheid eener drukking uitgeoefend langs
administratieven of diplomatieken weg. De doelmatigheid hiervan
hangt af van het respectieve gewicht der betrokken politieke maehten.
In feite, worden vele regelingen getroffen . in het raam van onder
handelingen over het betalings- of verrekeningsverkeer tuss&hen
debiteur- en crediteurstaten.
Wat de Wing betreft : men stuit op thesaurierisico veeleer dan op
ein4verliesriáo. In het econoniisch kredietrisico overheerscht de kane
op verlies ingevolge feitelijk onvermogen of faillissement van den
debiteur. In 'het politiek kredietrisico daarentegen komt het thesaurierisico, ingevolge vertraging van betalingen, bepaald op het voorplan
te staan. Er bestaat immers een sterk vermoeden dat de debiteur,
een openbare en bijgevolg bestendige instelling, eens zal betalen. De
gesehiedenis kent weinig gevallen van staatsbankroet. Onder voorwendsel van cenwijziging. in den staatsvorm, werd wel eens tot
eenzijdige ontkenning van buiteniandsehe schulden overgegaan ; het
onmidde11ijk financieel voordeel van zulke betrekkelijk willekeurige
politiek wordt nochtans duur betaald door de langdurige en zware
verliezen die het in gebreke gebieven land wegens zijn verminderd
prestige, wegens zijn gehavend kredietstanding en wegens de vijandige
houding der crediteurstaten, ten laste vallen (2). Zoo intiem zijn
immers de internationale economisdhe betrekkingen doorweven, dat
dergelijke oplossing van financieele moeilijkheden als weinig raadzaam voorkomt. Zelfs het verdwijnen van een Staat geschiedt in den
regel niet zonder dat zijn schulden en baten door een andere worden
overgenomen. Wel kunnen de huidige gebeurtenissen in dit opzicht
tot nadenken stemmen, toch verxnindert dit niet de bestendige waarde
dezer algemeene vaststelling.
Het politiek kredietrisico bestaat bijgevolg veeleer in de kans eener
weze het ook aanzienlijke vertraging der betaling dan wel in de
kans eener slechts gedeeltelijke of eener gewone niet-betaling.
(1) VgI. het arrest dcl. 15 Jun! 1939 van het Restendig Internationaal Gerechthof in een zaak, betreffende levering van spoorwegmateriaal, tusschen de
Be1gische en de Grieksche Regeeringen.
(2) Vgl. het experiment van Rusland in 1917.
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ITit het overwegend financieel karakter, uit de onderlinge verbondenheid en uit den aard zeif der politieke kredietrisico's volgt dat
de doelmatige bestrijding er van, het immobiliseeren van kapitalen
en het aanwenden van middelen vooropstelt die het normaal vermogen
der private instellingen overtreffen.
De taak der openbare besturen
Dat hier een taak voor de openbare besturen is weggelegd ligt
voor de hand. Beschouwingen van economischen en socialen aard
(verovering of behoud van afzetgebieden, ontwikkeling van den.
export, opslorping der werkloosheid, verhooging van het nationaal
inkomen) rechtvaardigen op zich zeif de staatsinmenging waar het
privaat initiatief te kort schiet. Afgezien daarvan schijnt het staatsingr5ijpen op grond van zuiver technische beweegredenen hier eenvoudig geboden. Bij gebrek daarvan, dreigen inderdaad de voorhanden
sterk uitgebouwde financierings- en beveiligingssystemen doelloos te
worden. Wat baat immers een stevig verdedigingsstelsel indien een
belangrijke sector geheel blijft blootgesteld ? Waartoe dienen complexe voorzorgsmaatregelen die het kredietrisico alleen tot op
een zekere hoogte vermogen te neutraliseeren ? Alleen een totaal
beveiligingssysteem is doeltreffend.
Wat in dit verband in Belgie werd verwezenlijkt, vormt het voorwerp van volgend kapittel.
III. GRONDLIJNEN DER STAATSDELCREDERE-POLITIEK
De ter beschikking staande ruinnte laat niet toe in bijzonderheden
te treden over de innerlijke administratieve en financieele structuur
van het orgaan dat in ons land de verzekering tegen de politieke
kredietrisico's waarneemt, met name den Nationalen Delcrederedienst.
Een paar punten van algemeenen en van practischen aard wezen
dus enkel aangestipt.

Massale kredietverleening of individueele kredietverzekering
Staatsdelcredere-actie kan grootscheeps worden opgevat. Ze kan
den vorm aannemen van massale kredieten toegekend door een exportland aan den invoerenden Staat wier bestellingen, krachtens de uitzonderlijke aangeboden betalingsfaciliteiten, als het ware worden
afgedwongen. In het raam deter globale kredietverleening worden
privaatzaken afgesloten Welke automatisch van de staatsgarantie
genieten. Dergelijke formule, een recente uiting der neomercantilistische politiek, blijft voorbehouden aan financieel machtige Staten
en is over het algemeen niet vreemd aan politieke overwegingen.
De Angelsaksische Staten hebben ze bij voorkeur toegepas t. Ons land
moet zich met een delcrederepolitiek van kleiner formaat tevreden
stellen. Alleen het politieke kredietrisico inhaerent aan bepaalde
zaken, waarvan het afsluiten door private organismen geschiedde of
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in overweging wordt genomen, komt voor de verzekering in aanmerking.
De Delcrederedienst beslist, in elk geval afzonderlijk, rekening
houdend met het nationaal belang en met het gewicht van het
risico, over het verleenen van zUn tusschenkomst. De practische werkwijze benadert, althans wat den vorm betreft, die der verzekeringsinstellingen.

Koppeling van staatsactie met private bedrr f stechniek
Proefondervindel'ljk werd vastgesteld dat de doelmatigheid van
het staatsoptreden in zake kredietverzekering in ruime mate afhangt
van de wijze waarop ze practisch wordt georgan;iseerd. Het is inderdaad geen gemaklelijke taak de zware staatsadministratieve machine
in de private bedr jfstechniek in te schakelen.
In ons land heef t het bewerkstelligen van het soepel instrument
dat de Nationale Delcrederedienst thans mag heeten nagenoeg 18
jaren administratieve evolutie gevergd (van 1921 tot 1939). Jaren
lang werd elke efficie"nte delcredere-actie verlamd door een reeks
te vervullen voorwaarden en formaliteiten die het toekennen van
den staatswaarborg, respectievelijk het uitbetalen eener vergoeding,
noodzakelijk voorafgingen. Eerst in 1935 werd een Dienst in het
leven geroepen met rechtspersoonlijkheid en met administratieve
zelfstandigheid. Deze laatste werd pas effectief nadat in 1939 een
ruim juridisch statuut werd uitgewerkt en ook de noodige financieele
middelen under ' vorm eener dotatie van 250 millioen frank ter besohikking werden gesteld. Thans is de Nationale Delcrederedienst
uitgegroeid tot een handig werktuiig waarin effectieve staatscontrale
en verantwoordelijkheidsbewustzijn zonder wrijving wordt - overeengebracht met het snelle beslissings- en aanpassingsvermogen en met
de vakkundige leiding en soepele -werking welke in het exportbedrijf
meer nog dan elders vereischt zijn.
Het nauwe contact met de bevoegde administratieve lichamen
(Ministerie van Economische Zaken, Administratie van den Buitenlandschen Handel, Ministerie van Financien) , met speciale diensten
(Verrekeningsdienst, Emissiebank) , met parastatale zusterinstellingen en met de betrokken privaat-economische organen (bankwezen
en kredietverzekering) staat er verder borg voor dat de doelmatigheid zljner werking niet meer door een gebrekkige organisatie zal
worden gehinderd. De koppeling der staatsactiemiddelen met private
bedrijfsmet'hodes schijnt aldus op gelukkige wijze te zijn tot stand
gebracht.

Concreet actieterrein van het staatsdelcredere
Krachtens zijn wettelijk statuut wordt den Delcrederedienst opgedragen den uitvoer te bevorderen door •het verminderen der
exportrisico's, daaronder vooral de kredietrisico's. In feite beperkt
zich de Dienst er bij het privaat initiatief aan te vullen en houdt het
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zich practisch aan het verzekeren tegen politieke kredietrisico's.
Deze Iaatste kunnen hoofdzakelijk volgende vormen aannemen:
i - niet betc2ing door den debiteur in geval van totaal politiek
risico (dit is wanneer de debiteur een staatsinstelling of een instelling
van openaar nut is).
2. - vertraging der betalngen in geval van totaal politiek risico
of vertraging der overdracht van de in de << clearing >> gestorte bedragen door een privé debiteur in geval van incidenteel politiek
risico.
3. - conversieverhes, Dit vergt uitleg. Een vreemde importeur
stort op den vervaldag in de instelling belast met de overdracht
der deviezen, een bedrag dat in zijn landsmunt met het contractueele verschuldigd bedrag overeenstemt. Bij de overdracht geeft,
ingevolge een van hooger hand opgelegden conversievoet, de omzetting
in tie contractueele munt niet imeer 'het verschuldigd bedrag. Het
verschii vormt het conversieverlies. Het geldt hier een specialen
vorm van het politiek risico ni. het politieke wisselrisico.
Dc tusschenkomst van het deicredere 'beantwoordt aan deze drie
vormen.
Wat het totaal politiek kredietrisico betreft kan de Delcrederedienst tusschenkomen in het verlies wegens niet-betaling, door den
importeur (openbare instellingen of daarmede gelijkgesteld), der
contractueel verschuldigde bedragen. De Dienst komt ook tusschen
in de verliezen wegens gedwongen munteonversie der stortingen van
den importeur. Dc tussohenkomst in het verlies kan 75 t.h. bedragen.
zij vervalt evenwel indien de exporteur een bepaald percentage
(gewoonlijk 80 %) z'ijner schuidvordering heeft ontvangen.
In geval van vertraging van betaling of van overdracht keert

de Dienst na een vooraf bedongen termijn (gewoonlijk één jaar),
een voorloopige vergoeding uit gelijk aan het percentage zijner
tusschenkomst in het totaal verlies, in afwachting dat het eventueele
dèfinitieve verlies wordt vastgesteld.
In 1939, het laatste jaar voor den huidigen oorlog, werd de
delcrederewaarborg verleend voor 340 zaken van een gezamenlijk
bedrag groot 250.000.000 frank. Vergeleken bij het totaal bedrag
van den buitenlandsehen handel schijnt dit vrij gering. Men vergete
mist dat de tusschenkomst van het Deicredere hoofdzakelijk voor
grensgevallen wordt ingeroepen waar bet uitschakelen van het politiek kredietrisico van beslissende beteekenis is.
Iv. - DE STAATSKREDIETVERZEKERING ALS
FINANCIERThGSINSTRUMENT
Van den waarborg van goeden afloop naar de voorloopige vergoeding
Van meet aI was het staatsdelcredere bedoeld als een middel om
de financiering van den export te bevorderen. Dit blijkt överigens
nit de mernorie van toelichting en uit 'het versiag over de wet van
17 Augustus 1921, waarbij de Regeering wordt gemachtigd den
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goeden afloop van exportverrichtingen te waarborgen. Daarin wordt.
namelijk vastgesteld dat de nijveraar-exporteur in de financieele
instellingen Been voldoenden steun meer vindt. De regeeringstusschen-

komst beoogt door een uitzonderlijk ingrijpen het diep geschokte
internationaal krediet weer vlot te krijgen, in afwachting van- den
terugkeer van normale toestanden. In feite, bleef het bij een waarborg van goeden afloop waarvan het practisch effect vrij gering
is gebleken.
In 1932 werden de principes vastgelegd die heden nog zij het
ook onder gewijzigden vorm het staatsdelcredere beheerschen.
Een duidelijk omlijnd verzekeringsbeginsel wordt vooropgesteld : het
delcredere verleent zijn tusschenkomst, ten beloope van een bepaald
percentage, in het de f initie f verlies wegens niet betaling of wegens
gedwongen conversie. Van beslissende beteekenis voor de financiering
van den export, in den strengen zin van het woord, is de verbintenis
van het delcredere, een << voorloopige vergoeding >> uit te keeren in
geval dat, bij het verstrijken van een bedongen termijn, de aan den
exporteur verschuldigde bedragen niet betaald of niet overgemaakt
worden.

De f inanozeele functie van het delcredere
Een tweesnijdend Damocleszwaard bedreigt steeds elke finaneieringsverrichting. Daar is eenerzijds de kans van een eindverlies. Is
deze kans van privaat-economischen Gard,, zoo kan ze door private kredietverze^kering worden gedekt. Spruit ze voort uit het in gebreke blijven van een staatsinstelling (contracteerende partij of clearingorganisme) zoo treedt het 'deicredere op waar de verzekering zulks niet
meer vermag. Daar is anderzijds de kans van het vastvriezen van
kapitalen. Hier ligt de kern van het financieringsprobleem : de uit-

schakeling van het eindverlies is, in feite, immers slechts de vooropgestelde voorwaarde, de conditio sine qua non, van elke gezonde
financiering. Of de financiering door den kapitaalkrachtigen
exporteur zelf of door tusschenkomst van een bankinstelling wordt
Verzekerd, raakt den grond der zaak niet. Voor eerstgenoemde is
het beschikken over het bedrij f skapitaal van doorslaand belang;

voor de tweede is de liquiditeit der geldmiddelen, de essentieele
behoefte eener normale werking. Voor beide speelt de vervaldag
een overwegende rol.
Wezenlijk eigen aan het politieke kredietrisico is nu juist, zooals
hooger werd uiteengezet, het overheerschend thesaurie-element,
namelijk de kans dat schuldvorderingen op staatsinstellingen tot op
onbepaalden datum geblokkeerd blijven. Precies dit komt het delcredere verhelpen door het spel zijner << voorloopige vergoeding >> die
den exporteur of zijn bankier in staat stelt, in afwachting eener
definitieve regeling, alleszins, na het verstrijken van een bepaalden
termijn, over het grootste gedeelte zijner schuldvordering te beschik-

ken. Dat deze zijde van de werking van den Nationalen Delcrederedienst practisch de overhand kreeg volgt uit den card der zaak
-

-
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zeif. Zeer uitzonderlijk is steeds de delcrederetusschenkomst gebleven
in definitieve verliezen wegens niet betaling. Daarentegen zijn de
uitkeeringen van voorloopige vergoedingen - begrijpelijkerwijze,
inzonderheid de laatste jaren - tot massale bedragen gestegen.
Dit blijkt onder meer uit het versiag van den Dienst over 1940.
-Meer dan de verzekering tegen eindverliezen draagt deze zuivere
financieele functie - wij gingen haast zeggen 1iquiditeitsfuncie tot de bevordering van de exportfinancie ring bj.

Enge samenwerking met het privaat bank- en verzekeringswezen
Efficiënte en practische staatskre die tverzekering is niet in te
1enken zonder nauwe voeling met het privaat bank- en verzekeringswezen. Om wille van het principe dat het deicredere alleen wordt
verleend voor exportverrichtingen, met andere woorden in verband
met warenkrediet, werd de bank vooraisnog nooit als rechtstreeksch
begunstigde aanvaard.
Daarentegen bestaat de mogelijkheid den waarborg aan een
exporteur toegekend ten gunste eener bankinstelling die de zaak
financiert over te dragen. Rekening houdend met de speciale behoeften
der banktechniek wordt de mogelijkheid voorzien alleen het recht
op de bedongen vergoeding te cedeeren. De exporteur blijft alsdan hoofdcontractant tegenover het deicredere. De bank kan echter,
behoudens grove fout of nalatigheid van den exporteur, haar rechten op de uitbetaling der vergoeding rechtstreeks doen gelden.
Op deze wijze is ze er practisch van verzekerd dat de afwikkeling
en de liquidatie harer kredietverrichting binnen een hepaalden termijn
zal verloopen, den termijn namelijk welke voor de uitkeering der
voorloopige vergoeding is vastgesteld. Het beginsel der liquiditeit
barer middelen blijft aldus gehandhaafd. Het deicredere wordt daarom in vele gevallen door de bank als voorwaarde tot de financiering
gesteld.
De samenwerking met het privaat kre die tverzekeringswezen is
niet minder vruchtbaar. Door de hen;erzekering ten beloope van een
oms zeer hoog percentage van het privaat insolventierisico kunnen
door den Nationalen Delcrederedienst aangenomen kredietverzekeringsmaatschappijen, hun bedrijvigheid uitstrekken tot gebieden en
tot zaken waarvan ze, op eigen middelen aangewezen, zouden moeten
afzien.
BESLUIT

Aanvankelijk uitgedacht als uitzonderingsmaatregel in verband
met de wankele internationale krediettoestanden na den oorlog van
1914-18, is het staatsdelcredere a.h.w. instinctmatig uitgegroeid tot
het tegenstuk van de steeds, onder diverse vormen, toenemende
po]itieke kredietrisico's.
Dc zeer speciale uitrusting, onontbeerlijk orn deze compiexe functie
doeltreffend waar te nemen, werd, wel is waar moeizaam, verkregen : administratieve autonomie, eigen financieele middelen,
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breed juridisch kader, vakkundige leiding, soepele organisatie, private
bedrijfsmethodes, samenwerking met de bevoegde staatsdiensten,
effectieve doch diskrete staatscontrole.
De intieme lassching met de privaat-economische organen banken verzekeringswezen die mede den strijd tegen de kredietrisico's
hebben opgenomen, werd zoodanig doorgevoerd dat de actie deter
organen niet alleen door het staatsdelcredere wordt bevorderd maar
dat ze tevens daadwerkelijk wordt aangevuld en verlengd, waar ze
wegens haar begrensde middelen in feite te kort schiet.
te vuurproef der huidige, niet het minst in internationaal finan,eieel opzicht, bewogen tijden sdhijnt de nog vrij jonge instelling met
succes te doorstaan. In het licht der gebeurtenissen komt zelfs de
.practische beteekenis barer talrijke tusschenkomsten eerst ten voile
tot haar recht.
Ten overstaan van het toenemend en bestendig staatsoptreden
in zake buitenlandschen handel, weze het als rechtstreeksche contractant of als tusschenorgaan bij de afwikkeling van het internationaal betalingsverkeer, komt de staatskredietverzekering thans voor
als een onxnisl are schakel in de financieringstechniek van export.
Maar zelfs : zij is er organisch mede vergroeid.

DE BEDRIJFSORDENING IN
BELGIE VOOR io MEI 1940
door Ph. VAN ISACKER

IV
NAAR EEN VOLLEDIGER BEDRIJFSORDENING
Kort na 1930 is, in de beroepsmiddens en, ook in de politieke
kringen van ons land, een streven naar een vollediger bedrijfsordening waar te nemen. De stand van de ontwikkeling die de
beroepsorganisatie reeds had bereikt, de hervormingen die vele
landen van Europa hadden doorgevoerd, een meer duidelijk gewordn
noodzakelijkheid om, na het mislukte marxistisch experiment, door
samenwerking het maatschappelijk vraagstuk op te lossen, alsmede
de nooden van de economische crisis, mogen doorgaan als de voornaamste oorzaken van deze gedachtenstrooming. In congressen en
tijdschriften zal nu, tot korten tijd voor den oorlog, het probleem
der bedrijfsordening, zoowel met zijn sociaal als met zijn economisch
aspect, tseeds opnieuw naar voren komen. Het blijft geen zuivere
bedrijfsaangelegenheid ; het groeit uit tot het groote staatskundige
vraagstuk dat als het ware de kern wordt van de beweging tot
hervorming van de Staatsinstellingen.
Met de politieke constellatie van het Belgie van voor den oorlog,
is het licht te begrijpen dat de voorgestelde oplossingen verschillend
waxen naar gelang de politieke middens waarin ze werden voorgehouden. Onderzoeken we dan eerst hoe de Brie traditioneele
staatspartijen, vervolgens hoe de minoritaire groepen, het vraagstuk
h 2bhen opgevat.
BIJ DE KATHOLIEKEN

In de katholieke middens zijn natuurlijk de pauselijke encyclieken
uadragesimo Anno van overwegen en
Rerum Novarum en vooral'
invloed geweest. Dit niet alleen omdat hun richtlijnen van het
hoogste kerkelijk gezag uitgingen, maar evenzeer om hun gezond.
menschelijk realisme dat zelfs de tegenstanders der Kerk niet
onverschillig liet.
In Quadragesimo Anno is Pius XI bij de leerstellingen van Rerum

Novarum van Leo XIII gebleven. Alleen vinden we, in den tweeden
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wereldbrief, den grondslag van een weer concreet opgevatte organisatie, die evenzeer het maatschappelijk als het economisch bedrijfsleven omvat. De beide encyclieken nochtans staan geen staatkundige
heervormingen voor. Ze bepalen zich tot het zedelijk uitzicht vati
het vraagstuk.
Heel Rerum Novarum door, verwerpt Leo XHI het individualisme
als grondslag van de samenleving. Het solidarisme, door de kristeijke leer voorgesteld, is niet dat van afzonderlijke klassen maar
wel van de heele sociale gemeenschap. Het oprichten van gemengde
commissies <<om scheidsrechterlijk de geschillen te regelen>> wordt
in. Rerum Novarum uitdrukkelijk aangeprezen ; en de latere directieven van de Congregatie van het Concilie, die een verklaring zijn
van Rerum Novarum, hebben de noodzakelijkheid van deze cornmissies nog duidelijker bepaald.
Quadragesimo Anno geeft aan de vrije beroepsvereenigingen <<die
reeds bloeiend zijn en heilzame vruchten dragen>> voor richtsnoer,
zich verder te ontwikkelen tot een volledig beroepskorps. Dit beroepskorps moet niet geordend zijn <<volgens de plaats die zijn leden
op de arbeidsmarkt innemen, maar op grond van de verschillende
vertakkingen van de maatschappelijke bedrijvigheid>>. De corpoi'atieve groepeeringen beschouwt de paus <<zooniet als essentiecle,
dan toch als natuurlijke organen van de rnaatschappij». Msdusdanig is hun ontstaa l en hun levensrecht niet aan een willekeurige
opdracht van den Staat te danken.
Wat het doel van de pogingen der corporatieve groepeeringen

,

aangaat, stelt Quadragesirno Anno zich met alle nlogelijke duide•lijkheid op het solidaristisch standpunt. << In den schoot der corporatieve vereenigingen nemen de gemeenschappelijke belangen verreweg de eerste plaats in. En het voornaarste daarvan is : de semenwerking van alle beroepen tot algemeen welzijn van het yolk zooveel
mogelijk te bevorderen >>.
De Staat heeft in de corporatieve organisatie zijn rol te vervullen.
Hij moet leiden, toezien, aansporend of beperkend optreden, al
naar de gelegenheid zich daartoe voordoet of de noodzakelijkheid
dat eischt >>. De econornische macht mag zich niet zelfstandig tegenover den Staat stellen. < Ze moet daadwerkellik aan het staatsgezag
onderworpen zijn, in alles waarover de staatstaak zich uitstrekt >>.
De vrijheid moet binnen behoorlijke perken behouden blijven. << De
vrije mededinging is to rechtvaardigen en ook zeer nuttig, zoolang
zij binnen zekere grenzen gehouden wordt maar zij kan in het
economisch leven volstrekt geen leidend beginsel zijn >>.
De leidende principes van de pauselijke encyclieken werden in
Belgie aanvaard, zoowel in de middens van het A.C.V. als in die
.van de beide katholieke patroonsvereenigingen. Essentieele verschillen in de opvattingen tusschen de kristene werkgevers en werknemers zijn niet aan te wijzen. In de beide kampen heeft men alleen
^naar een aanpassing van de pauselijke directieven aan de speciale
Belgische toesEanden gezocht.
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De zienswijze van de Belgische kristene arbeiders overigens stemt
overeen met die van hun geloovige ambtsbroeders uit andere landen.
Men vergelijke b.v. de stellingen van het congres der Internationale
Confederatie van Kristene Syndikaten, gehouden te Innsbruck in
1922, met de besluiten van het congres van het Algemeen Christen
Vakverbond van Belgic gehouden te Hasselt in 1936. Deze laatste
zijn natuurlijk meer geevolueerd en beinvloed door het eigen midden;
doch even nauw als de stellingen van Innsbruck sluiten ze bij de
encyclieken aan.
Te Innsbruck waren de kristene werklieden het Bens om vast te
stellen dat de sociale en economische evolutie ver genoeg gevorderd
was om productie en verdeeling te ordenen op een basis van samenwerking van werkgevers en arbeiders, ten bate van het algemeen
belang. Om deze samenwerking op een breeden grondslag te verwezenlijken, stelde het congres voor << dat in elken tak van de productie
landbouw, industrie, handel en vervoerwezen de syndikale
vereenigingen van arbeiders en patroons corporatieve paritaire
organismen zouden vormen >>.
Op het congres van Hasselt gaf de heer Pauwels, voorzitter van
het A.C.V., het standpunt weer dat eenparig door de heele Belgische
kristene vakbeweging was aangenomen. << De syndikaten, zoo zegde
hij, moeten opgeroepen worden, in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers der werknemers, om een der constitueerende deelen te
zijn der nieuwe economie en deel te nemen aan het bedrijfsgezag,
dat de leiding van het bedrijf op zich zal moeten nemen. Dit gezag
zal gevormd worden door de vertegenwoordiging, in een organisme,
dat een werkelijk bedrijfskorps is en dat voor taak heeft de economische en sociale problemen in het bedrijf te bestudeeren en de
naleving der genomen besluiten te verzekeren >>.
In het versiag is verder omschreven wat met economische en
sociale problemen is bedoeld. De regeling der productie, de wetenschappelijke organisatie van den arbeid, de prijzenpolitiek, de tolvraagstukken, zelfs de <<uiterst lastige kwestie>> van het kapitaal
en zijn rendement, de vorming van het kapitaal, de technische vooruitgang der nijverheid zijn, naar de opvatting van den heer Pauwels,
problemen die tot de bevoegdheid van het bedrijfsgezag behooren.
Op het gebied van de tusschenkomst van den Staat, is de voorzitter van het A.C.V. de meening toegedaan dat de Staat <<een
machine is, zwaar om te hanteeren> , dat decentralisatie voor economische en professioneele aangelegenheden een noodwendigheid is
en dat deze decentralisatie o.m. oplegt dat de leiding der economies
aan het bedrijfsgezag overgaat. Het toezichtsrecht van den Staat,
om wille van het algemeen belang, is echter geenszins betwist;
ook niet het gezag van den Staat als opperste leider van het land
en van zijn economische activiteit. << De georganiseerde bedrijven
ontvangen belangrijke en bepaalde machtsdelegaties van den Staat,
maar blijven onder zijn controle >>.
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Het valt op hoezeer het A.C.V. er nadruk op legt dat de zuiver
economische belangen tot de bevoegdheid van het bedrijfskorps
behooren ; ook hoe sterk solidaristisch zijn standpunt is. Deze woorden uit het verslag zijn nog aan to halen als een bewijs van den
grondigen omnkeer der stellingen van de kristene syndikaten :
<< We gaan radikaal den weg op eener economische organisatie,
georienteerd naar het solidarisme en niet meer naar het uitsluitend
najagen van het individueel belang ». En verder : << Wij zijn georienteerd naar een nieuw syndikalisme, nieuw in zijn geest, nieuw ook
in zijne methoden en zijne bedrijvigheid. Tot hiertoe inderdaad
hadden de syndikaten maar eene zending : de arbeiders vertegenwoordigen ; en, door het feit zelf, was hun actie uitsluitend sociaal
en gesteund op eischen. In de nieuwe economie, vertegenwoordigen
ze zeker nog de belangen der arbeiders, maar, deelnemend aan het
bedrijfsgezag, zullen ze dit eveneens in zekere mate vertegenwoordigen ; en, van of dit oogenblik, zal hun bedrijvigheid in zeer ruime
mate economisch worden >>.
Principieel, zooals we het reeds zegden, was het standpunt van
het A.C.V. niet verschillend van de opvattingen van de sociaalvoelende kristene patronale middens ; ' inderdaad hebben de katholieke patroons hun stellingen geconcretiseerd in een zeer omstandig
uitgewerkt projekt, voorgedragen door den heer Henri Velge en
dat we verder ontleden. De heer Pauwels heeft, in <<La Parole
Universitaire>> van Januari 1937, het projekt Velge besproken en
de punten opgegeven waarover hij het met den heer Velge niet
eens is. In werkelijkheid komt het op zeer weinig neer.
In de meer conservatieve katholieke middens daarentegen waren
de sociaal-economische hervormingsideeen niet even radikaal. Toch
voelde het behoudsgezinde katholiek element zich door de nieuwe
gedachten aangetrokken, maar het ging met meer omzichtigheid
vooruit. Het verkiezingsprogramma van de Katholieke Kringen in
1936 voorzag << paritaire instellingen voor de voorbereiding en ook
het vaststellen van b.eroepsreglementen, onder het toezicht van
Hoogere Raden ; het behoud, mits herinrichting en uitbreiding, der
bestaande Hoogere Raden en hun hervorming tot hulpraden van
de wetgeving met verplichte raadpleging en verplichte, publiciteit
van de voorgebrachte adviezen >>. De Katholieke Unie heeft, voor
de verkiezingen van 1936, de verschillende strekkingen van de katholieke gedachten samengebracht en stelde als gemeenschappelijk
programma der partij voor : << Een vrije en progressieve organisatie
met, voor ieder beroep, een economische en sociale bevoegdheid.
Voor economische kwesties evenals voor sociale aangelegenheden,
reglementeeringsrecht >. In deze zeer algemeene doch duidelijke
samenvatting zijn de voornaamste grondbeginselen voorhanden van
een vxij vooruitstrevend programma van hervormingen, waarvan
evenwel de behoudsgezinde strekking der katholieke opinie de concrete verwezenlijking nog niet had uitgewerkt.
,
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BIJ DE SOCIALISTEN

Hoe was het tusschen 1930 en 1940 met de socialistische opinie
gesteld ? Vooraf zijn hier de hervormingsgedachten van Hendrik
de Man te vermelden. Het reformisme van de Man was, in de socialistische middens, geen louter Belgisch verschijnsel. Hendrik de Man
leunde aan bij een beweging die over de meeste landen van Europa
verspreid was, maar die ook, op haar beurt, sterk door zijn opvattingen belnvloed was.
De socialistisch-reformistische gedachten zijn krachtig tot uiting
gekomen o.m. op de internationale conferentie van de abdij van
Pontigny, in September 1934. In zijn persgesprek in de <<Independance Belge> van September 1937, citeert Hendrik de Man de IXe
stelling van Pontigny als een samenvatting van de essentieele nieuwe
socialistische hervormingsstellingen : << De nieuwe economische Staat
moet met andere vormen opgebouwd worden dan de oude politieke
Staat en wel met een autonome corporatieve organisatie van de
genationaliseerde of onder staatstoezicht gestelde ondernemingen en
met <<deparlementiseering>> van de controlemaatregelen >>.
Hendrik de Man heeft zich volkomen vrij gemaakt van de gedachten van klassenstrijd. In het vermelde interview van de <<Independance> legt hij er nadruk op << dat het socialisme als richtlijn moet
nemen, niet de economische belangen van een enkele sociale klas,
maar het algemeen belang der staatsburgers en het gemeenschappelijk welzijn >>. << Het corporatisme, zoo schrijft hij in zijn studie
over «Corporatisme et socialisme>>, behoort tot -de terminologie van
het socialisme omdat de oorsprong van het werkliedensyndicalisme
naar het corporatisme teruggaat >>. Het syndicalism.e << is een voortzetting van het corporatisme, wel onder een gewijzigden en meer
uitgebreiden vorm, maar toch een voortzetting en geen afbreken
er van >>. Aan de basis van het corporatisme, zegt hij verder, client
de syndikale vrijheid behouden.
In het plan van den Arbeid, op het Kerstmiscongres van 1933
door de overgroote meerderheid van de Lelgische Werkliedenpartij
aanvaard, heeft de Man een programma van onmiddellijke verwezenlijkingen uitgewerkt, dat zeker in al zijn onderdeelen in de lijn
blijft van zijn reformistische opvattingen, maar dat, naar het ons
wil voorkomen, op onvoldoend concrete wijze het stel van hervormingen en maatregelen weergeeft, die hij, als een uiteindelijken
opbouw van zijn hernieuwd socialisme, voorhad.
Het plan is evenwel duidelijk genoeg om ons toe te laten zijn
strekking met alle zekerheid vast te stellen. Het strekt, naar het

woord van de Man zelf in zijn << Reflexions sur l'economie dirigee >>,
tot een geleidelijke omvorming van het kapitalistisch regime << door
middel van een reeks regelende tusschenkomsten, die, zonder het
privaat initiatief of te schaffen, het zouden leiden volgens de uitvoering van een algemeen plan, vastgesteld door een gemeenschappelijk erkend gezag .
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Dc gedachten van de Man zijn met de opvattingen die in de kristene
middens ontstonden op tat van punters overeen te brengen. Althans
op het gebied van de practische realisaties waken ze een vergelijk
mogelijk, hoewel het niet te betwisten is dat de beide opvattingen
van verschillende levensbeschouwingen uitgaan. De kristene werklieden en patroons steunen op. de encyclieken ; de Man is vertrokken
van het marxistisch socialisme, dat hij wel grondig wil hervormen,
maar dat hij toch in enkele van zijn oorspronkelijke grondbeginselen
behoudt.
H. de Man is in zijn partij niet zonder steun gebleven. Zijn beste
verdediger was ongetwijfeld minister Spaak. Doch de Man en Spaak
zijn er niet in geslaagd de vooraanstaande leiders van hun partij,
en speciaal die der syndikale middens, met hun standpunt te verzoenen.
Op de studiedagen van de Syndikale Commissie te Oostende in
1935, waar de kwestie van het wettelijk statuut van de syndikaten
als hoofdpunt aan de dagorde stood, is niemand zoo scherp tegen
de bedrijfsordening opgetreden als de gezaghebbende partijleider
Louis de Brouckere. Met heftigheid verzet hij zich tegen de <<hervormers>>, die van de syndikaten organen van gemeenschappelijke
medewerking met de patroons willen waken. De syndikaten zijn,
naar de opvatting van de Brouckere, organen van strijd << tegen
de patroons en tegen den Staat >. Ze mogen noch in den dienst
van den Staat worden ingelijfd, noch ingelijfd worden in het kapitalistisch regime.
BIJ DE LIBERALEN

In de liberale middens was men voor een progressieve doch
minder vooruitstrevende oplossing van het vraagstuk der bedrijf sgewonnen. Professor De Leener, in zijn bijdrage, verschenen in 1936 in de evue
Revued'economie politique, over < La Corporation devant la doctrine et devant les faits >> is het niet Bens
met < de mystiek en de ideologie van het corporatisme >> maar
zekere corporatieve .opvattingen schijnen hem vatbaar voor realisatie.
Hij wenscht ze te zien tot stand komen door hervorming van de
bestaande syndikale werkgevers- en werknemersvereenigingen. Een
verbreeding van de bevo,eegdheid, in corporatieven zin, van de panitaire commissies <<kan worden in acht genomen>>. Zelfs is een zekere
wetgevende macht voor de beroepsinstellingen niet ongewenscht :
<< Deze instellingen kunnen belast worden met de heele technische
en professioneele wetgeving, die voortaan aan het parlement zou
worden ontnomen. Dergelijke hervorming zou ontegenzeggelijk het
parlement ontlasten van een tusschenkomst waarvoor het onvoldoende bevoegd is, de noodige maat niet heeft en ook de gewenschte
soepelheid bij de verwezenlijking niet vertoont >>.
Speyer, tevens professor aan de hoogeschool van Brussel, in het
werk «Corporatisme ou parlementarisme reforme>> in 1935 te Brussel
verschenen, is nog meer uitgesproken tegenstander van het corpora-
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tisme. De wetgevende organisatie moet evenwel hervormd worden.
Een mogelijke oplossing ziet hij in het oprichten van zes Hulpraden
van 21 leden : zeven door den Koning, zeven door den Senaat en
evenveel door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangeduid,
op lijsten voorgelegd door de Rechtshoven, de Academien, de voornaamste onderwijsinrichtingen, de Nationale Bank, de Nationale
Paritaire Commissies en andere belangrijke instellingen van het land.
In December 1935, heeft de Liberale Partij zelf, met het oog op de
verkiezingen van 1936, haar sociaal-economische opvattingen in een
kiesmanifest kenbaar gemaakt. Geen politiek corporatisme, maar
beroepsorganisatie met een drievoudige doelstelling nl. een econo•mische : de verdediging der bijzondere belangen in het kader van
het algemeen belang; een sociale : de solidariteit onder de leden
van een zelfde beroep ; een politieke : de vertegenwoordiging in
Hulpraden en hun raadpleging door het parlement. De Hulpraden
hier bedoeld zijn nagenoeg, in hun samenstelling, die van professor
Speyer. Ze komen de plants innemen van de bestaande Hoogere
Beroepsraden. Hun bevoegdheid strekt zich uit tot alle belangrijke
kwesties : het rechtswezen, het onderwijs, de kunsten en wetenschappen, de volksgezondheid, den handel, den landbouw, arbeid
en nijverheid. Ze is echter alleen consultatief. De Raden krijgen
opdracht om de ontwerpen, vobr hun voorlegging aan het parlement,
te bespreken, te amendeeren en meer volledig uit te bouwen.
Dit alles laat den indruk na dat de liberale opinie zich eer aangetrokken gevoeelde door de heerschende gedachten van den tijd, dan
dat ze zelf belust was om veel initiatieven te nemen. Alleen op het
gebied van de wetgeving in zake arbeidsconflikten, zooals het verder
zal blijken, is de liberale volksvertegenwoordiging meer actief opgetreden. De verdienste komt haar the dit vraagstuk te hebben gesteld
voor het in andere kringen actueel werd geacht. Er dient hier
bijgevoegd dat, voor praktische realisaties in zake bedrijfsordening,
de Liberale Partij steeds eerder constructief is tusschengekomen.
IN DE MINORITAIRE GROEPEN

De minoritaire opinie van het land was in haar opvattingen
<<revolutionnair». Zonder grondige hervormingen van de Belgische
staatsinstellingen waren haar gedachten niet vatbaar voor verwezenlijking. Veelal stond ze een integraal corporatisme voor, weleens
met totalitaire strekkingen ; doch in al haar richtingen brak ze niet
even beslist of met de voorstellingen van de majoritaire groepen.
Tusschen de rexistische opvatting b.v. en die van Verdinaso was
een grondig verschil. Als uitgangspunt van de stelling der minderheidsgroepen, snag het zoogenaamde <<integrale corporatisme>> van
Charles Anciaux gelden.
'V oor Charles Anciaux, zooals hij ze beschrijft in zijn boek <d'Etat
corporatif>>, in 1935 te Brussel verschenen, is de natie <<een geheel
van functies>> en niet van individuen. De Staat is de natie niet,
maar alleen het orgaan dat de algemeene voorwaarden van het

310

DE BEDRIJFSORDENING IN BELGIE VOOR 10 MEI 1940

gemeenschappelijk welzijn bepaalt en in voege stelt. Om zijn zending
behoorlijk to vervullen, moet de Staat vrij en zelfstandig zijn. En
dit zal hij slechts kunnen zijn indien hij zoodanig omvormd wordt
dat hij in een man het staatshoofd als het ware a geincarneerd>>
wordt. Het staatshoofd mag niet alleen de uitvoerende macht zijn,
maar eveneens de wetgevende macht en, als grootmeester van het
Rechtswezen, de rechterlijke macht. Een <<verbiage d'ecole» heeft
de drie machten gescheiden.
De corporatie is, naar de meening van Anciaux, « het georganiseerde bedrijfskorps dat de gemeenschappelijke bescherming van
alle actieve elementen van de productie in handen neemt en tegenover het staatsgezag deze elementen vertegenwo-ordigt ». De corporatie heeft een politieke, een economische en een sociale zending.
Op politiek gebied, vertegenwoordigt ze haar leden ; economisch,
beschermt ze het beroep en handhaaft ze de tucht in de voortbrengst;
sociaal, neemt ze de bescherming der loonen waar en verzekert ze deze
tegen elk beroepsrisico. De arbeiders nemen geen deel aan de regeling
van louter economische kwesties ; ze zijn aanwezig, als observers
en met raadgevende stem, in de economische organen der corporatie, doch slechts voor aangelegenheden die onmiddellijk tot den
arbeid betrekking hebben, zooals b.v. de uitputting der kolenmijnen
en de kwestie van kwaliteitsfabricage.
Zijn gedachten heeft Anciaux concreet uitgewerkt in een voorstel
van organisatie van de textielindustrie. Iedere inrichting met meer
dan 50 arbeiders heeft een vertrouwensraad door de werklieden
verkozen. Boven de bedrijfsinrichtingen staat een Corporatieve Raad
met vertegenwoordigers op paritairen grondslag van de syndikale
werkgevers- en werknemersvereenigingen. Deze Raad regelt den
arbeid, stelt de loonen vast, neemt het beheer der sociale verzekeringen waar, bestuurt de inrichtingen voor beroepsonderwijs. Op
het secundaire en nationale plan, heeft de Algemeene Raad der
Corporatie, voor de algemeene vertakkingen van het bedrijf de
spinnerijen b.v. weerom zijn afvaardiging van patroons en arbeiders en ook van technici. Al de Raden samen vormen de Economische
Groepeering. De reeds bestaande Algemeene Belgische Textielconfederatie is in werkelijkheid, voor Charles Anciaux, de Economische
Groepeering van de textielnijverheid. Ze is bevoegd voor alle vraagstukken die het geheel van het bedrijf aanbelangen. Met de Economrische Groepeeringen der andere nijverheden maakt ze den Hoogeren Raad van Corporaties ult. Deze heeft noch wetgevende noch
beschikkende macht, maar alleen een raadgevende zending. Alleen
de Staat zelf is, op wetgevend en rechtskundig gebied, het hoogere
scheidsrechterlijke gezag.
Anciaux voorziet het samenstellen van de gemeentelijke en provinciale machten door de vertegenwoordigers van de zedelijke en
economische belangen van het land. De Nationale Kamer wordt
door de provincieraden verkozen, op grond van de groote indeelingen
van deze raden zelf de beroepssyndikaten, de vereenigingen voor
.
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vrije beroepen, enz. De Nationale Kamer heeft een zeer beperkte
macht : het aanvaarden der begrooting, zonder recht van amendeering der uitgaven, het voorleggen van opmerkingen in zake de
verdeeling der lasten, het stemmen van wenschen betreffende vraagstukken van voornaam politiek belang.
In zijn boek drukt Anciaux de hoop uit dat in Belgic dit corporatief
systeem door een geleidelijke omvorming van de bestaande vereenigingen zal to verwezenlijken zijn, mits natuurlijk een <<omwenteling> in de staatsinstellingen zelf. De kristene syndikaten acht hij
voor deze evolutie vatbaar, maar niet de syndikaten aangesloten
bij de socialistische Syndikale Commissie.
Bij de richting van Anciaux had zich, voor den oorlog, min of
meer uitgesproken, een en ander studie- en actiecentrum van het
land aangesloten. De <(Revue de 1'Ordre corporatif > , de « Cercle de
La Tour du Pin> en het «Institut beige d'Etudes corporatives>
stonden in het teeken van Anciaux's opvattingen. In het <Institut
beige> , opgericht in 1936, treft men leden aan die behooren tot de
middens der katholieke patroons en ook katholieke volksvertegenwoordigers uit het Walenlancd, als Michaux en Sinzot. De sociale
strekkingen der Rexbeweging en, in Vlaanderen, deze van het Verdinaso, dat, voor den oorlog, duidelijker en op een meer algemeen
plan dan het V.N.V., zijn sociale doctrine had uitgebouwd, leunen
ook aan, zooals we gezegd hebben, bij het corporatisme van Anciaux.
Rex en Verdinaso hebben, voor den oorlog, hun sociale en economische levensbeschouwingen vrij o lstandig ontwikkeld in de <<Parole
Universitaire>> van Januari 1937.
Order den titel <Rex et la Corporation>> geeft J. Carlier eerder
principes on aigemeene richtlijnen aan dan wel een concrete voorstelling van mogelijke realisaties.
In plants van klassenstrijd, zoo meent de heer Carlier, moet
klassensarnenwerking komen. Binnen de bedrijfsondernemingen door collaboratie van de werkgevers en de werknemers op dat meer
beperkte terrein ligt de sleutel van het systeem. Aan de professioneele of liever de <<functioneele>> korpsen dienen man.daten toevertrouwd die het huidig regiem ten onrechte aan den Staat of
aan <<andere elementen of factoren>> van dit regiem heeft opgedragen. Zoo hoort den Staat de beroepswetgeving niet toe ; en eveneens
niet uitsluitend aan het kapitaa), de eigendom en de leiding der
ondernemigen.
Verder, zegt de heer Carlier, is Rex <<eornmunautair>>, dat wil
zeggen gericht naar de heerschappij van de natuurlijke cowmunauteiten, als de natie, het beroep, de taal en de cultuur, de familie.
Syndikaten, paritaire commissies, industriecooperatieven, beroepsraden bij de openbare machten ingesteld, << zijn alleen de spontane
opbloei van een eeuwige waarheid >> en << realisaties die in voile
vrijheid uit de omstandigheden van den tijd les contingences
de 1'epoq_ue zijn geboren ». De beroepscommunauteit heeft geen
andere rechtvaardiging noodig. Het georganiseerde beroepskorps
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heeft logischerwijze voor taak, den arbeid en de productie te reglementeeren en aan tucht te onderwerpen ; de tusschenkomst van den
Staat in die zaken moet tot een minimum herleid worden. Tenslotte
is een hoofdbeginsel <<un principe majeur>> van de rexistische
leer : de vrijheid van vereeniging.
Het standpunt van Verdinaso werd voorgedragen door den heer
Pol Le Roy, leider van het Verbond van de Dinasocorporaties, en
wel met deze leidende beginselen : Eerstens, << de corporaties, om
reden van de solidariteit van arbeid en leven die al hun leden
verbindt, zijn unitaire arb.eids- en levenscommunauteiten >> ; ten
tweede, << de zending en de hoogste doelstelling van iedere corporatie en van de corporatieve orde zelf zijn, het hoogst mogelijke
nationaal welzijn te bereiken >>.
Uit deze grondstellingen is of te leiden << dat de corporatieve orde
volstrekt niet overeen te brengen is met het verdeelende vrije syndikalisme en het regime der partijen >> ; dat de corporaties publiekrechterlijke instellingen zijn met wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht ; dat deze aan hun leden het voile genot van <de corporatieve vrijheden en voorrechten>> geven ; dat de decentralisatie
het oprichten van <<een nationalen autoritairen Staat>> noedzakelijk
. aakt. Er kan geen kwestie zijn, zoo besluit de heer Le Roy,
in vergelijk te komen met gelijk welken maatregel van <<democratisme>>. << Fragmentaire oplossingen zijn volstrekt ondoelmatig. Alleen een totale oplossing kan ons redden >>.
Belangwekkend zijn ook de beschouwingen van den heer Le Roy
omtrent den concreten uitbouw van zijn gedaehten. Alwie een bepaald
beroep uitoefent binnen het gebied waarover het gezag eener corporatie zich uitstrekt, behoort tot die corporatie. Deze leden zijn in den
schoot van hun corporatie in syndikaten gegroepeerd. Ieder syndikaat vereenigt al de leden -van een bepaalde categorie. Zoo voor een
economische corporatie : de bedrijf sleiders, de bedienden, de technici,
de arbeiders. De Syndikale Raad wordt door de leden verkozen en de
leiders <<hierarchisch>> aangeduici onder de kandidaten door den Raad
voorgesteld. De syndikale leiders vormen den Raad der Corporatie en
de leider der corporatie wordt weeroin <<hie"rarchisch>> benoemd onder
de kandidaten eveneens voorgedragen door den Raad der Corporatie.
De leider der corporatie leidt deze <<werkelijk>> in al de uitingen
van het corporatief leven. Hij doet het <<met kennis van zaken>> en
<<in voile verantwoordelijkheid>>. De corporatie is in drie graden
ingedeeld, een gewestelijke, een provinciale en een rationale.
Over de staatsinstellingen zegt de heer Le Roy het volgende
het staatshoofd, <<de monarch> , heeft de drievoudige bevoegdheid
van wetgever, van uitvoerder der wetten, en van rechter. De leden
van zijn raden Hoogere Hoven en Ministerraad zijn door hem
aangeduid. De Staat verzekert zijn normale samenwerking met de
corporatieve groepeeringen.
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DE ZIELEGROEI VAN
OMER K. DE LAEY (1876^iqoq)
door A. AMPE S. J.

De aanleiding tot deze kroniek is het verschijnen der tweede
uitgave van Het Werk van Omer K. De Laey (1) .
Wellicht zal menigeen verwonderd hierbij of kijken en zich afvrag^en of zoo'n onderneming wel op haar tijd komt. We worden
hierdoor toch naar het verleden teruggebracht, terwiji het tegenwoordige oogenblik, dat zoo tot daden dringt, bij een dergelij'k terugdenken aan het voorbije, ongebruikt wegvlucht ! Is het wel opportuun,
zoo'n studie van onzen overspannen tijdgeest te vergen ? Daarbij,
Vlaanderen schijnt De Laey grootendeels vergeten te z'ijn, alsof hij
geen bouwsteen van den nationalen heropbloei ware geweest !
Vermeylen gunt hem drie regels (2) ; Marnix Gijsen tweemaal
twee (3) . Een paar graag gedeclameerde keurdichten uit de bloemlezingen alleen behoeden nog 's dichters roem voor de vergetelheid !
Voorwaar de daad der uitgevers getuigt van een groot vertrouwen,
dat de robuuste werkelijkheidszin en de juiste waardenschatting van
den Vlaamschen lezerskring den waren gang der cultureele volksherwording begrijpt en bezint. Want de actie, die het oogenblik
stempelt, eischt de bezinning op het verleden. Welnu Vlaanderen doet
goed met stil te blijven bij den persoon van 0. K. De Laey. Een
beweging toch wordt historisch niet slechts bepaald door de figuren
der leiders die op de handen der juichende menigte gedragen werden
en Wier namaen als programana's van koene daden en klare eischen
,

(1) Het Werk van Omer K. De Laey, bezorgd door E. VLIEBERGH en J.
PERSYN. Tweede Uitgave In v&Jf deelen. - Lannoo, Tielt, z. d. (1941), gen.
Fr. 130, geb. Fr. 180.
Deze herdruk van De Laey's verzameld werk, voor het eerst in 1913 uitgegeven, is nagenoeg ongewijzigd gebleven. Vooraf gaat de levensschets van
den dicbterdoor zijn intiemen vriend J. Persyn, die ze het eerst liet verschijnen in Dzetsche Warande en Belfort, 1910. Het 3e bundeltje, dat De Laey's
Tooneelwerk bevat, geeft << ter Inleiding >> uittreksels uit de brieven van
0. K. De Laey over Falco >>. — We vragen ons af, waarom hier niet naar
volledigheid gestreefd werd. Zoovele pareltjes bleven 'onverzameld. Eveneens
betreuren we het, dat de anonymiteit btj de brieven niet werd opgeheven,
zoodat het werk een historisch document voor de Vlaamsche letterkunde en
beweging zou geworden zijn. De gewonnen tijdsafstand legt o.i. de kieschheid
der eerste verzamelaars niet meer op.
(2) Van Gezelle tot Heden (Amsterdam 1938), blz, 86.
(3) « De Literatuur in Zuid-Nederland na 1830 >> in Dichterschap en Werkel6kheid (Utrecht, z. d.) , blz. 320 en 328.
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in de ooren klonken. Evenzeer wordt de veroveringslijn aangegeven
door de wit-roode vlaggetjes op de frontlinies : deze wijzen op de
innerlijke spankracht der beweging, haar dynamisme, haar leef- en
strijdbaarheid.
De Laey's persoonlijkheid getuigt van deze overstelpende krachtvoiheid, in een merkwaardige tijdswende van de Vlaamsche Beweging.
Daarom weze het onze taak, uit den groei van De Laey's werk den
groei zijner persoonlijkheid aan te toonen, ' zooals die zich als dichter,
tooneelschrijver en criticus openbaart, om ' zoo te zien of de stroom
der Beweging nog wel steeds al zijn innerlijke mogelijkheden en
stowing en rijkdoam voor het oogenblik meedraagt.
I
Zijn DICHTWERK ligt verspreid over enkele kleine bundels en
de litteraire en studentilko-oze tijdschriften. J. Persyn en E. Vliebergh
verzamelden dit, alsook de in portefeuille gebleven proeven, waaruit
<< blijkt wat De Lacy was toen hij begun, langs wat bijzonderen weg
zijn geest is gegaan en geklommen... waaruit spreekt de hooge les
van bedaarde, maar vastberaden volharding >> (4) . De ontwikkelingsgang van dezen begaafden jongen lijkt daarbij zoo vervlochten en vol
contrasten, dat een scherpzinnig toekijken noodig is,, om de ware lijn
te kunnen onderkennen. Zijn Westvlaamisehe aard met verborgen
spanningen en schuchterheid, zijn ziekelijkheid van gestel, die hem
over eigen hart deed heenbuigen maar zich tegenover de buitenwereld
in schampere gewikstheid en onverbiddelijke opmerkzaamheid schrap
stelde, maken hem reeds op het Klein Semanarie . te Roeselare tot << een
denker die zweeg en die spotte als hij sprak >> (5) . Zijn bleekstrak
uiterlijk verborg zoowel een vroeg ondermijnde gezondheid als den
blik die,, inagekeerd, bedeesd, zijn begaafd verstand en hart zag groeien
en, naar buiten gewend, de onwaarheid van geweldenaren en halfslachtigen doorschouwde. Over die teederheid en bedeesdheid ding de
stilte, die steeds meer geladen werd met de contrasten tusschen
binnen- en buitenwereld, totdat het ontplofte in spot en caricatuur,
lach en humor. Innerlijk rijpte een onvermoed leven van liefde en
verlangen en grootheid. Buiten hem speurde hij het middehnatige,
het kleine, het geniepige. Er rankte in zijn vruchtbare ziel een bloei
van teeren weem,oed over leven en dood... maar de levensdrang
affirmeerde zich tegenover de zwakheid van lichaam en de alledaagschheid van omgeving; hij sloeg om in verharding tegen den
brazen rijkdom, van eigen ziel. Zijn intellect verlegde het dissonante
van de omgeving naar de binnenruimte van het eigen gemoed, en
overdreunde er mee de fijne harmonieen, die uit de zielegronden
opwe•den : het solde met de anderen, one, het eigen hart niet te
hooren zinderen. Het leek of hij een g6boren humorist was ! . Zijn
scherpe opmerkingsgave, zijn onverbiddelljke ontledingskracht, zijn
(4) Persyn 1, VI. (Het eerste cijfer verwijst naar het deel der nieuwe
uitgave ; het tweede naar de bladzijde) .
(5) Ibid. 1, XI.
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nauwlettenden blik wendde hij, uit zelfverweer, van zichzelf of en
oefende Bien op de anderen. << Zijn geest was niet jeugdig want
iemand die veel en scherp ziet, is vroeg oud en aldra te wijs om
over zijn geestdrift... geen toezicht te houden.... Zijn veelzijdig aangelegde geest zou 't volledigst voldoening vinden in de wetenschap die
[hem] 't best, naar lhij meende, verzoende, de stiptheid en de
ruimheid van blik, de nauwgezetheid van opsporing en den durf van
vlucht, de scherpheid van redeneerkracht en de vindingrijkheid van
vernuft, de sobere eenheid van ontwerp en de weelderige verscheidenheid van uitvoering >> (6) . Hij ging te Leuven de rechtsgeleerdheid
studeeren. Deze logische zin en mathematische aanleg openden hem
ook de bron der latijnsche sobere schoonheid van Horatius en Tacitus.
Uit deze geestessehakeeringen groeiden zijn eerste verzen : vol
levenshum;or uit levensverweer, waaronder een dieper en rijker en
schooner akkoord gedempt werd, totdat de ironie het pijnlij'k aanvoelen van hoogere levenswaarheid, dat altijd in de ziel blijft trillen,
omtwringt tot sarcasme. Ook Verzen, Besypzegelingen, Andere Bespiegelingen sprankelen van Bien glunderenden humor, Bien het hoogeschoolgedoe en de burgerlijkheid hem lieten smaken. Hoeveel schrijnende ervaring hierachter schuilgaat, betrappen we b.v. in de manier
waarop hij het eeuwig menschelijk dualisme dat Cervantes uitgebeeld
heeft in zijn tot levenstragiek verhoogde diatribe, wegspotte met
deze goedkoope proza-verzen :
Carissimus zat nevens mij
en spotte : om Spaansch te lezen.
is 't goed — en noodig zelf 'n beetje Don Quichot te wezen.

Nauwelijks grijpt de imachtige levenstragiek van het << zwei Seelen
wohnen in meiner Brust >> hem aan, of met een kwinkslag om het
banale levee aan de oppervlakte gooit hij het broze kristal van een
zielsinnige en meewarige stemming, die hij tegenover de buitenwereld
niet handhaven en verwezenlijken durft, stuk.
Of nog :
We hadden de armoede en de vadsigheid,
de drijfzucht van de lijdelijke kudde
als stekelklissen afgeschud van onze kleedren;
en waarheen, wij wisten 't allerminst,
doch iedre stap verruimde ons hart en onzen blik...

totdat de trotsche vreugde om 't voelen van eigen groei uiteenrinkelt
in een vers :
De zee lag daar ! hoera ! de schoenen nit!
'De ransels weg !... (7)

In stil kontakt met de Renaissance verfijnde zijn aanvoelen van
vormharnionie. Deze bestreefde eenvoud van strakke lijnen onder
(6) 1, XV (Persyn) — Zjjn terugblik op zijn humandora (5, 86) gent een
uiterst genuanceerd beeld van zijn trage ontwikkeling en kan ter overweging
aan de humaniora-leeraren aanbevolen worden.
(7) 2, 153-154. 1 Inaestimabile bonum eat suum fieri >>. — We zouden
graag dit onbekend pareltje van De Laey's lyrisme overschrijven ter vergelijking met Rodenbach's levensdrang.
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de effenheid der ordenende rede, waarbij de breede -golfslag der
fantasie en het rhythme van het hart verkilt. Zoo groeit De Laey
in het Leuvensch midden met zijn levenshumor tot een humanistisch
proever van detailschoonheid, van sprankels Erasmiaansche luimigheid. Maar innerlijk drong de levenseisch naar grootsdher harmonieen.
Naast de Latijnen bestudeerde hij de grootmeesters der Europeesche
letterkunde, verdiepte zich in de wording en ontwikkeling der Renaissance. In stilte proefde hij het werk van Gezelle. Van zichzelf, meer
dan << van ieder Westvlaamsch student >> getuigde hij << Hij leefde
met Guido's ideaal, dat, in eenen sprong, van het eenvoudig landelijk
leven tot voor Chet aanschijn van God weet te stijgen... De muziek
zijner verzen heeft de drommen der jongere studenten van geestdrift
doen zinderen >> (8) . Dezen nazin met zijn paradox was hij zijn lezers
verschuldigd, maar de muziek van Gezelle's verzen bekoorde hem
onweerstaanbaar, al had hij onder de logica, van zijn spot, deze uit
zijn eigen verzen verbannen.
Gaandeweg zou zijn innerlijke gedragenheid zich vormen tot plastiek van Latijnsehe soberheid en veroverende objectiviteit. Van te
Lande (1902) heeft als motto Horatius' <<Ut pictura poeais >>. Deze
brokjes plastiek zijn geboren uit de voile vruchtbaarheid van zijn
<< observeerend dichterschap >>, dat niet door de golven zijner ironie
vertroebeld, werd. 't Is << pictura >> of beter : teekening van lijnen en
bewegingen, die de onmiddellijke impressies der kleuren steunen en
dragen. Ook met zijn kleuren teekende hij, gelijk hij van Michel Angelo,
schreef : << De schilderijen zelf van Michel Angelo blijven beeldhouwwerk ;e (9) . De kleuren liggen zwaar verdeeld, om de liijnen in perspectief te brengen. Oordeel zelf, hoe een visie louter lzjn wordt :
Al de jongens keken, hoe de
zee, van verre, lijkt 'n kleed
in de zon, heur wi jcigezwalpte
waterplooien opensmeet (10) .

Hier groeien kleur en lijn tot

een teekening:

't NQorden wemelt en wentelt
uit de lucht 'n reuzenvloed
van gekrulde, mode vlammen,
donker lijk geklonterd bloed >> (11) .

Dergelijke verzen verraden een meesterschap over de natuur,
dat Van Over Ouds en Flandrk Illustrata kenmerkt. En toch, hoe
De Laey ook •strenge zelfcritiek uitoefende en zich verzette tegen
<< zijn gemak van vlotte verzen >>, dat een keerzijde is van zijn humoristische levenslustigheid en de uitbundigheid in de veruiterlijking
uitbundigheid, die het rhythme had moeten aangeven van onge(8) 1. XLII (Persyn).
(9) 4, 96.
(10) 2, 13.
(11) 2, 18. — Merk tevens de kracht van het objectiveerend werkwoord dat
De Laey systematisch tegen het lyrisch adjectief der Tachtigers steide. c De
werkwoorden zijn het, die etsen. De adject&even zUn het ontetsen. Weer dun
de adjectieven en weet onder de werkwoorden, die met mekaar synonlem zijn
de energiek plastieke op te vangen (5, 106) . Onder deze poetics gaat een
gansehe levenshouding schuil. Vgl. Persyn (1. LII-LIII).
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schonden lyrisme en zelfovergave -- de breedere gedragenheid van
inhoud en uitbeelding vermo-gen nog niet het slordige gemaksschema
der strophe te verbreken, die met haar gelijkmatige verdeeling van
arsis en thesis, met den doorslaanden koperklank van het eenig,
meestal eenlettergrepig rijm in het tweede en het vierde vers, niet
altijd den dreun van berijmd proza vermijdt (12) . Zijn vers mist de
tooverkracht om het oor te streelen. Dezen nadenker die telkens
de eerste onm,iddellijkheid der zinnen, zoo klank als kleur, doorbreekt, schijnt de muziek de onvatbaarste aller kunsten niet
te bekoren. Merk daarbij op,, de evocatieve kracht van zijn vers ligt,
niet in de directe suggestie door 't motorisch rhythme of de ruischende muziek, maar in de uitdrukkelijke vergelijking die een oproep
doet (13) . Ten slotte wijst De Laey's talent om stuk na stuk, lijn
na lijn 'n beeld te ontwerpen, eerder op den constructieven geest
van een groot prozaist (14) . Het << verhaal > bij deze objectiveerende
teekeningen verbant alle soepelheid en houdt op, vers te zijn ; maar
het wordt een breed proza, dat mij soms doet denken aan Streuvels
en Van Lofty.
Let men nu op de verandering der onderwerpen in Van Over Ouds
(12) Vgl. De Laey's getuigenis over de versmaten die hij gebruikte.
Flandr4a Illustrata begonnen en ook
verlaten. Na drie -stukken word ik gewaar dat deze versmaat hoegenaamd
als
de mijne. Zij sleept te statig lijk
poezy
niet schikt voor beschrijvende
een koninklijke mantel en wordt, zo4utder lyn8me, caricatuurachtig » (wij
cursiveeren) . [Hoe getuigt dit van zelfbewuste kritiek ! Zijn humor had zijn
lyrisme — dat onmisbaar element voor versmuziek en poetische omtoovering —
wel niet gedood, maar uitgeschakeld, om, in navolging van klassieken en
renaissance, het objectieve te laten gelden. Maar, a humani.sme versierde
't verstand, maar verdorde de herten » (4, 97) , gelijk hij zelf .getuigtl ... Mijn
eerste versmaat blijft voor gebeiteld plastieke voorstelling de bestgeschikte
om niet te zeggen de eenig mogelljke... (In Ook verzen) heb ik een nieuw
type genomen, met vrouwelijke rumen als afwisseling, en mij denkt dat het
meer gemloedefljkheid in heeft, terwijl het mannelijk rijm meer ironie bevat (5, 58-59) .
(13) Deze indirecte evocatie heeft De Laey zelfs tot techniek verheven in
Hardenburg. << Gij vermoedt : niet onmiddelbaarheid bij de Hardenburgsche
beelden. Gij hebt gelijk. Het procede bestaat hierin : kies een schilderachtig
concreet woord en stel het nevens een abstracte zaakterm in den genitief,
zoo krijgt gij den wimpel der min, etc...>> (5, 105) .
(14) Luister naar De Laey zelf : << Mijn oude meester Lafontaine, en na hem
sommige wildstroopers en ander vernuftig klootjes-yolk dezer streke hebben
mij •eleerd hoe de dierenwereld ga te slaan (is het niet of wij Brusse
hooren !) . Die ongeschoolde — thans heb ik het over het klootjes-volk —
zetten alles om in handeling, zooals gij en Lensing zoo doctoraal weet te
zeggen d.i. beschrijven het coexisteerende in de ruimte als successief in den
tijd w (5,104) . — Nu we bier de Dierensprookjes hebben vermeld, weze het one
toegelaten, eventjes hierbtj stil te staan. We kunnen het maar jammer vinden,
dat deze wonder-moose fantasietjes ongekend blijven. Hun proza benadert een
klassieke helderheid. De Laey K heeft er zoo veel van zijn eigen ziel in
gelegd, dat ik het er voor houd : die labels moeten uit het proses van zijn
ontwikkeling heel geleidelijk zijn gegroeid, en met een fantasie, die hij niet
verre buiten zijn levenservaring moest gaan zoeken, tot kunst zijn gekristalliseerd (Persyn 1, LXIV).
Deze dierenepiek is typisch voor een dichter van het yolk dat Reinaert
schreef, en dat Van Maerlant, De Dene, Vondel, Gezelle als eigen Aesopussen
kende; zij is m.i. nog typischer voor den humanist De Laey, die, wars van
alle mystiek, een eigen << menschelbke >> levensbeschouwing opzet, waarbij de
levensimpuls van het menschenhart dat wereld en hemel omvatten wil,
verstild wordt tot levenswijsheid, tot o zoo braaf humanisme van... een
Lafontaine.
Ook hier wordt het leven zonder lyrisme en passie caricatuurachtig. C... we
zijn nog ver van Vader Cats, gelukkig !
<<. . . sedert heb ik In zesvoetverzen
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en Flandria Illustrata, dan ziet men 'hoe zijn romantiiseh verlangen
naar ruimte compensatie gevonden heeft in de breed uitslaande
Renaissance-tafereelen, die door de harmoniseerende rede en de
verfijnde styleering beheerscht worden. Immers het onderwerp heeft
zich van den dichter losgemaakt en meteen wordt zijn kunst oberder,
zijn volzin forscher, zijn blik omvattender : ongehinderd door eigen
affect, geeft hij zijn voile maat, om met evenwichtig meesterschap
i eelden. De humor, die zelfverweer was, is
het objectieve uit
hier bijna uitgestreken : het neustipje van den nar gluurt nog
enkelen keer om het hoekje. Zoo begrijpen we Persyn, als hij schrijft :
<< zijn heele wezen kantte zich tegen 't subjectivisme,, dat hij scherp
onderscheidt van 't individualisme, waarvan hij in zijn Renaissanceziel natuurlijk een ruing deel mee had >> (15) . Kortom, hij verzette
zich uit instinctieven afweer tegen totale overgave aan het groote
en veroverde de beheerschende en beheerschte Renaissance-plastiek.

to

een

II
Het TOONEELWERK van De Laey is o.i. 'n bijzonder moment
van zijn ontiwikkeling. Persyn die overigens den humor van De Laey
als een grondtrek van diens wezen beschouwt, merkt hier scherp
op : << 't Is mijn meening... dat D. zich aan 't drama moest wagen.
Zijn schuc%htere geaardheid aan den eenen kant sloot hem de lyriek,
en aan den anderen had dezehumanist alles in zich wat het bests
humanisme geven kan... In Falco hebben we den waren, den vollen
De Laey ; den heelen mensch : den Gerrnaan van natuur, den klassieker naar opvoeding. Zijn geliefde Renaissance-objectiveering doorschoten met Vlaamsch-lyrisch romantisme. Hier bloeit (het) open :
zijn kunstenaarsrealisme en zijn menschelijk ideaiisme>> (16) . Ja,
ontkomen aan zijn << ik » en toch de voile menschelijkheid beleven;
zich uitschakelen en de heerlijke verstrengeling van hooggespannen
ideallisme en ongekrenkt realisme : dat kan hij wegen aan een <<ander,,
op het <tooneel>> (17) .
« Een karakter wil Zk uitbeelden : dat van Falco en wrijf het
daartoe tegen al de andere karakters, die slechts gesehetst zijn...
Lijk de nota zegt : de geest alleen voert het woord en ik voeg erbij
de sceptieke geest alleen >> (18) . Het is geworden zoo in ontwerp
als in uitvoering tot de rationeele ontleding van een levensmoment, dat hij kende... maar een dynamisme neemt men niet uiteen
(15) 1, LVI (Persyn).
(16) 1, LVII (Wij cursiveeren).
(17) Wat de verstechniek betreft, ontdekken we ondanks verregaande
<<slaphekb en aslordigheit een grooten vooruitgang. In Falco zijn we nog
verre van kristallen schoonheid. Maar in Hardenburg is het viers zoo tot
renaissance-glans gepolijst, dat Persyn niet terugschrikt voor woorden als
a gezochtheid, euphuisms, marivaudage '. Het was 's dichters eenige troefkaart. Hij Wilde immers door middel van uitsluitend dlalectische spanning
de Shakespeariaansche levensdynamiek in de klassieke onbewogenheid der
actie uitbeelden. — We bepalen one verder tot Falco. We wljzen slechts nog
op De Laey's brief van 20-11-1906 (5, 78) .
(18) 3, 7 (wij cursiveeren).
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als de stukdeelen van een machine. Het kluwen van het leven verliest
zijn onontwarbaarheid, wanneer men de draden naast elkaar schikt.
De rede ontleedde haarfijn de componenten der karaktersynthese
naar in de successieve geleidelijkheid verloor het hart den band
van het knellende << ineens >>, dat de realiteit en het idealisme tot
spanning opdreven. Het conflict van Lessing's Laokon is een spanning van beeldende kunsten en letterkunde, maar eveneens van hart
en rede. De Laey heeft gestreden met een kunstprobleem, zoo meende
hij bloedig-oprecht, maar in den grond was het een levensprobleem :
het conflict van zijn innerlijke wezen, dat om harmoniseering en
klaarheid worstelde. Zijn temperament was er de eigenlijke inzet
van : overgevoeligheid, onuitspreekbaarheid, kritische rede. De fantasie, de stuwende levenskracht en de onverzadigde zielehonger
mochten zich onder ;de helle belichting van de rede niet ontplooien.
De oplossing van deze disharmonie vergde dan ook niets minder
dan de synthese van de Shakespeariaansche romantiek en het Helleensche klassicisme. Zijn zucht echter naar rationeele levensbeheersehing als vrucht zijner studies en onrechtstreeksch gevolg van
zijn spottend verzet tegen de openbaring van zijn innerlijkheid, had
reeds deze synthese onmogelijk gemaakt.

Wie na De Laey's verzen zijn KRITISCH PROZA doorleest en de
gelijktijdige ontwikkeling van beide tracht na te gaan, wordt al
dadelijk getroffen door de mooie ontplooiing, die De Laey's zin voor
proza en kunstinzicht reeds bereikt had, toen hij voor zijn verskunst
nog rondtastte. Zijn nuchter aanvoe len van werkelijkheid weet onfeithaar de levenswaarheid te onderkennen en heeft ze als eenige
norm der kunst gesteld. Zijn levensrijkdom en -adel eischt wijde
ontvouwing van de voile menschelijkheid. Zijn ordenend verstand
eischt de beheersching in het superieure evenwicht van ideaal en
werkelijkheid, van schoonheid en waarheid. Als katholiek en humanist zoekt hij doelbewust het diepere wezen van de kunst in << de
verzoening van christelijken geestesadel met de Renaissancistische
hulde aan de vormenhulde >> (19) .
In de schetsen zijner Italia-refs verraden de rijpheid van oordeel, de
volheid van aesthetische genieting en de trefzekerheid in zijn bewoordingen den superieuren aanleg van een groot essayist. Immers de
hernieuwing van het historisch perspectief in de beschouwing der
Renaissance, die hij, zoo door studie der werken van Burckhardt,
wolflin, Kraus en anderen, als door persoonlijk inzicht en aanvoelen
had veroverd, getuigt van een eigen durf die sehoone beloften inhield.
Op het gebied der letterkundige kritiek verzette zijn gaaf realisme
en zijn humanistische aesthetiek zich tegen de uitwassen der romantiek zooals die zich in Vlaanderen onder de jhistorische omstandig,

(19) 1, LVI (Persyn) .
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heden had verschrompeld tot burgerlijke braafheid, smakeloos en
onwaar subjectivisme. Terwijl zijn hartgrondige haat voor alles wat
Consciencetrant >> was of particularistische << Gezelle-node >> of onechte romantiek, getuigt van een << modern >> stijigevoel, dat iedere
rhetoriek onbarmhartig veroordeelt, wijst zijn afkeer voor het hollandsche avontuur op een... o zooveel dieper aanvoelen van de
allerindividueelste emotie >> dan Kloos. Want, waar de Tachtiger
een rotsblok van levensobjectiviteit meende te zien, diagnosticeerde
De Laey : los drijfzand van zelfgeschapen sentimenten en gehuiehelde
ervaring, zonder den drang van ongerepte levenskrachten noch de
onwrikbaarheid van ontologische zekerhei•.
De veredeling der Vlaamsche kunst en ziel wilde hij verwezenlijken, niet door een snoeverig meehuilen met alle groote « -ismen >>,
dat senthnenteel, onecht of would-be modern de waarheid voor'bijsc'hiet en in het moeras der rhetoriek blijft steken, maar in verdiepte
wezensaanvoeling en metaphysische doordringing van kunst en leven.
Soms echter ontkomt men aan den indruk alsof De Laey ziehzelf
begraven zou onder het puin van zijn kritiek, zijn sarcasme, dat
eiigen verenging en teruggetrokkenheid mee'bracht. Maar bij nauwer
toezien ontwaart men groote krachten, die, ongedeerd, wachten op een
schok om in beweging te komen. Vooreerst zijn scepticisme dat zijn
spotverzen uitgichelen, verborg een gespannen streven naar waarheid. Hij zelf voelde zijn scepticisme als nets anders
dan 'n uiterlijk vernis.
Want het onbermhertig pramen
van den ruwen waarheidsnood
schrapt in ons, van tij l tot tijd, het
hout der overtuiging bloot (20) .

Zoo zien we telkens, hoe De Laey de ron antiek van zijn hart
weer spelen laat. De cadans wekt ongewild ruischende akkoorden
in zijn ziel. Er siddert levensverlangen, dat de rust van keuriggegraveerde tafereeltjes stoort en oneindigheid en eeuwigheid zoekt
-

Zij (de zwanen) zwemmen voort, en zinken weg
in It lommer van 'n boom,
en vullen onze ziele met
'n wonderlijken droom (21).
De Eigen Indrukken (265-70) en de breeder aangelegde rhythmen
(2, 149-154) helaas zoo goed als vergeten door de critici zingers
in 't puurste taaleigen van De Laey's ziel Wilde akkoorden, die
Rodenbach zouden bekoord hebben. Zoo verbreekt de impuls van
het leven zelf den kring, Bien de ordenende rede in verlangen naar
beheersc'hing gesmeed had : de renaissancistische aesthetica had den
kring der m,enschelijkheid op zichzelf besloten, gelijk haar bogen.
Daar beheerscht de mensch zijn bestaan. Maar het leven is sterker
dan harmonische schoonheidswetten.
Waar echter het subjectivisme van de lyriek voor de groote vlucht
-

('20) 2, 100.
(21) 2, 66. Het lijkt wel een transpositie van Rodenbach's Fantasia.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

321

van verstand en hart voortaan wel uitgesloten blijkt te z^ijn, zou ongetwijfeld het objectivisme van de kritiek de overgave aan schoonheid
en wijde wereldbeschouwing mogelijk maken. << Critiek waken bestaat
in de ingestrooide schoonheidsgegevens uit een stuk te rapen, ze te
coordonneeren en te herleiden tot een algemeen begrippenstelsel > (22) . Hier zou zijn zin voor philosophie en metaphysisch denken
zich ongehinderd kunnen ontplooien en tevens uit de diepte van het
wezen, de << dynamiek >> die hij in zichzelf ontdekte en niet uitspreken
durfde, ontvouwen. Zoo verstaan wij dan ook de anders onbegrijpelijke verklaring : << En inderdaad houd ik langsom min van metafysiek, die veel te dikwijls niets anders dan grondelooze subjectiviteit bevat>> (23). Ach ja hij Wilde metaphysische echtheid (24).
Alleen door een groote poging van positief opbouwen ten gunste
van zijn Volk zou hij ontkomen aan eigen verschroimpeling die hij
reeds als een bedreiging voelde. << Eenzaamheid verdiept, maar eenzaamhheid ook verroest, en wat ik hier zelf bij mijn eigen ondervind,
brengt zonder twijfel de beste onzer vroege makkers tot zedelijken
zelfmoord in den stikkenden dampkring der alledaagschheid (25) .
Zijn optimistisch vertrouwen in het leven en in de kracht van zijn
yolk zou hem zeker voor << dien zelfmoord >> door hooghartigen
onafhankelijkheidszin >> gevrijwaard hebben (26) .
Zelfs zijn 1godsdienstbeleving zou ten slotte zich beklemd voelen
in de beperking van renaissance-rvroomheid :
Intusschen voelt de ziel, alleen
de pijn van 't leven nog,

(22) 5, 89.
(23) 5, 33.

(24) Hoe zeer hem de zin voor philosophie in het bloed zat, bewijzen vele
uitlatingen, die wij doorheen al zijn brieven ontmoeten. « Indrukcritiek —
daaraan mangelt het hier niet, ma.ar beredeneerde critiek, die alleen mogelijk
is over verleden tijdstippen, die studie vergt, belezenheid en wetenschappelijke
methode, omdat zij verbindingen zoekt en oorzaken en feiten... > (5, 56) —
Alleen stevig-gebouwde levensphilosophie, logisch gefundeerd en metaphysisch
doorvoeld, leek hem de grondslag van iedere ware kunst. << Dante's invloed op
de... renaissance kan bezwaarlijk overschat worden. Van hem leerde men
het plastisch vermogen af en de dramatische levenswaarheid. Aan hem is
het te danken, dat tot aan R.affaels dood, die rijkdom van gedachten bewaard
bleef, welke in de overlevering en den ^geest der oud-christene en middeleeuwsche t1 den zijn oorsprong had. Na 1520 heerscht allenthalve een jammerlijke ideeen-armoede. Men schildert immers gewaarwordingen in stede van
gedachten en de kunet wordt nog bloot (= louter) beoefend ter wille van
't genot >> (4, 131) . (N. B. Daarmee wijkt De Laey's opvatting over de renaissance in haar praesupposita niet zoo sterk af van die van Thym !) . Deze zin
voor « gedachten > bracht hem er zelf toe, een « gedachtenpoesie >> te huldigen.
c De laatste verzen van Dosfel, aanzag ik als zeer eigenaardig en beklaag
maar een ding, te weten, dat die jongen niet genoeg in zijne richting naar
het philosophisch gedicht aangemoedigd wordt >> (5, 39) . << Wilt gij nu in resume
geheel mijn gedacht kennen over die K jongere Antwerpenaren >> ? Studie te
kort, grondige philosophie te kort, daar ligt hun gebrek. Zij zijn opgevuld
met rijp en groen, waar- en bijzonderlijk onwaar pessimisme. — Hun denik- en
beeldvermogen is de resultante van de beruhte cliches superposes. — Zul^ks is
droevig maar fataal... > (5, 18).
(25) 5,65.

(26) << Toen brandde ik nog blauwen wierook voor het scepticisme. Maar ja,
die dagen vlogen en die gedachten ook. Na de vernielerskwaal, de bouwerszTekte >> (5, 101) . Allermerkwaardigst zijn zijn beschouwingen over de leefbaarheid en de ongerepte groeikracht van het Vlaamsche Volk (5, 67, enz.) .
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en buldert haren oorlogskreet :
de wereld is bedrog.
En dan, geiukkig hij, die met
den blaai der menschen spot,
de ellende van z'n eigen kent
en ruste zoekt bij God (27) .

Zoo stelde de edele De Laey steeds duidelijker zichzelf voor het
dilemna : kunst of leven, verenging of ruimte, kleinheid of wereldwijdte. Daar ontdekken we het aankomen eener krisis die dit talent
voor onvruchtbaarheid moest behoeden. Zij moet hem verlossen van
zijn schuchterheid voor het leven, door zijn streven naar objectieve
levensechtheid in de metaphysische verdieping te voltooien, door
zijn drang naar warmte en levensvolheid te verwijden tot dienen
en omarmen van 'den naaste, door zijn levensverenging te overwin.nen door de tragische overgave aan leven en geloof. Aldus zou zijn
weten zich tot aanvoelen ontwikkelen, zijn kunst tot het groote
objectieve essay.
De krisis is dezen rijkbegaafden jongeling ontzegd, gelijk aan het
geniale droomnerskind Rodenbach. De psychologische volgroeiing
zijner kunst en menschelijkheid zou aan Vlaanderen een groot
mensch ggeschonken hebben. God vroeg aan Vlaanderen de christelijke
voltooiing van haar kind in het offer Is het echter niet duidelijk,
dat het ideaal van 0. K. De Laey ons veel aanleiding tot bezinning
in onzen dadenroes geeft, -dat de stuwkrachten, die hij ontvouwde
om zijn leven te vormen, te midden van ooze Vlaamsche nooden zoo
pijnlijk gemist worden ?

(27) 2, 69. Typisch voor den humanistisehen inslag van zijn godsdienstvisie
is b.v. zijn brief van Maart 1904 (5. 45).

KUNSTKRONIEK

JAN FRANS CANTRE
door L. VANDER KERKEN S. J.

Het was een even stoutmoedig als gelukkig idee van de Kunstuitgeverij << Pro Arte >> om de merkwaardigste houtsneden van den
voor tien jaar gestorven kunstenaar Jan Frans Cantre in een
prachtalbum aan het Nederlandsche kuntlievend publiek aan te
bieden (1) . De uitgave kan zonder twijfel de vergelijking met de
groote buitenlandsche kunstedities doorstaan. Aangezien het werk
van J. F. Cantre zeer verspreid, ja zelfs gedeeltelijk onvindbaar en
daarbij vrij ongelijk is, werd uit zijn houtsneden een keuze gedaan,
die zich tot 124 van de mooiste stukken beperkt. Jos Philippen wijst
in een inleiding op de artistieke beteekenis en op de plaats van
Cantre in de moderne houtsnijkunst en Frank Van den Wi ngaert
voegt aan de collectie een volledigen catalogus toe van al de nog
vindbare houtsneden, die onder 332 nummers worden gegroepeerd
en in 8 perioden ingedeeld. Deze catalogus die met veel zorg en
critischen zin word opgemaakt, schept dus tevens een klaar beeld
van de vrij ingewikkelde technische en artistieke evolutie die het
werk van dezen kunstenaar kenmerkt. Er werden van het boek
98 exemplaren gedrukt op Featherweight-papier, linnen band
(600 fr.) en 400 op opdikkend editie-papier (500 fr.). Zoowel om
het vele mooie dat hier geboden wordt als om de artistieke verzorgdheid der uitgave, zal deze publicatie die tevens een daad van
pi+eteit tegenover den al te vroeg gestorven kunstenaar won zijn,
ongetwijfeld bij alien wien onze Vlaamsche kunst en kultuur ter
harte gaat, de meeste waardeering vinden.
Aanvankelijk aangewend als reproductie-middel van kunstwerken,
zag de houtsnijkunst zich, vooral sedert het einde der XIXe eeuw,
door de heel wat doelmatiger en economischer methodes van heliogravure en phototechniek uit deze oorspronkelijke functie verdrongen. Genoodzaakt zich langs gansch nieuwe wegen te gaan ontwikkelen, ontdekte zij zich ten slotte als een onafhankelijke en zelfstandige
kunst. Slechts geleidelijk is die ontdekking geschied en haar bevrijding
uit de voogdij der aanverwante techniek van teeken- en schilderkunst
(1) Jos PHILIPPEN en Frank VAN DEN WIJNGAERT, Jan-Frans Cantr ,
Vlaamsch Houtsnijder. — Kunstuitgeverij << Pro Arte , Diest, 1941, 178 biz.
(43x32 cm).
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was niet het werk van een dag. In deze herwording hebben ooze
Vlaamsche artisten een rol van internationale beteekenis te vervullen
gehad.
Tervvijl de essentie van de schilderkunst in den inwendigen, zich
als oneindige mogelijkheid openbarenden kleurenrijkdom van het
licht gelegen is, en de teekenkunst zich op de veelzijdige potentie
der lijn baseert, ziet de xylographie haar expressiemiddelen beperkt
tot het enkelvoudige, effene licht, zich zelf veroverend op het immer
aanwezige donkere, en reduceert zich haar lijnenspel tot een existentieel minimum van onderlinge zwart-wit limitatie. Dat de eerste
ontdekking van dit wezen der houtsnijkunst meteen een gevaar van
al te groote vereenvoudiging zou meebrengen, was te verwachten :
de artisten lieten zich gereedelijk verleiden tot een al te beknopte
schetsmatigheid, waarin de duidelijke vorrnelijkheid der uitbeelding
onvolgroeid bleef, of stelden zich vaak de problematiek hunner
techniek zelf ten doe!, waardoor hun houtsneden dikwijls tot loutere
geometrisch-geequilibreerde zwart-wit gevechten werden en sours
tot zeer intrigeerende maar aesthetisch minder verantwoorde puzzles
vervielen. Mochten daarin de onbezonken bewonderaars van modernisme of van primitivisme dat, het weze terloops gezegd, een
alley behalve primitief kultuurverschijnsel is hun gading vinden,
toch kon de diepere poezie eener meer menschelijke zielsexpressie
hiermede geen vrede nemen. Ook J. F. Cantre zou, in een eerste
periode van zijn ontwikkeling aan dit gevaar niet ontkomen. Zijn
werkelijk genie en zijn onverzadigde menschelijkheid zouden hem
echter vrij spoedig over deze experimenten heen helpen.
Wel hadden de extremismen, waarin de houtsnijkunst in het begin
van haar hernieuwing dreigde verloren te loopen, dit goad gevolg,
dat zij de technischel autonomie dier kunst bevestigden. De zeer
gereduceerde technische middelen waardoor zij zich van andere bee!dende kunsten onderscheidt, bepalen ook haar eigen artistieke finaliteit. De soberheid, waarop zij aangewezen is, richt haar onmiddellijk
op een strengere en sterkere schoonheid, dan dit het geval is voor
de schilderkunst en de teekenkunst, die tot de multipliciteit van een
uiterst barokke weelderigheid en tot -de verfijning van een uiterst
innemende gratie kunnen uitdijen. De houtsnijkunst is uiteraard meer
rechtstreeks op de essentie der , dingen 'gericht. Haar vormgeving
geschiedt steeds van uit een overwegend innerlijke geestelijkheid en
haar schoonheid ontstaat steeds uit de ervaring eener wezensproblematiek. De houtsnede schildert niet, zij construeert ; zij verhaalt niet,
maar obsedeert. De essentie der dingen, die het normaal object van
haar uitbeelding vormt, wordt door haar niet gevat als den stagneerenden term van een gevonden hebben, maar veroverd in een strijd
our het worden zelf. Ook kent bij haar dit worden nooit het momenteele
oponthoud en de willekeurige levensdoorsnee van een picturaal
instantane, maar blijft het gaaf bestaan in de innerlijke onbestemdheid van zijn dynamisme. Meer nog dan andere vornien van graphiek
is de houtsnede een geschrreven voorstelling en wil zij met een
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uitdiepende gelei-del#kheid gelezen worden. Zij is haast meer taal dan
verschijning, meer geest dan zintuiglijke aanschouwelijkheid.
Met voorbjjzien van de innemende aanspraak en het steeds eenigszins vrouwelijk vertoon der kleur, openbaart zij in directe oprechtheid,
door een strijd van licht en donker, als in een wordensstrijd van zijn
en niet-zijn, de diepere structuur van het leven. Het is buitengewoon
leerrijk te constateeren, dat reeds j een kunstenaar als Albrecht
D "rer, die nooit een definitief bevredigenden vorm voor zijn aesthetisch ideaal heeft gevonden, maar gansch zijn leven een zoeker bleef,
en wiens meesterwerken ontstonden uit de vruchtbaarheid van een
soma p* *nlijk worden, juist . aan de houtsnede en de kopergravure
zijn voorliefde schonk.
Ook voor J. F. Cantre is dit aesthetisch zoeken kenschetsend. De
haast onberekenbare evolutie van zijn techniek en wellicht ook
het steeds hernemen van dezelfde onderwerpen zijn hiervan een
treffend bewijs.
Samen met zijn broer Jozef, met Masereel, van Straten en Minne
is J. F. Cantre een der houtsnijders geweest, die aan onze Vlaamsche
graphiek een internationale faam en beteekenis . bezorgden. Wat hem
tegenover de anderen karakteriseert, is wel zijn warme diepmenschelijkheid, die hij steeds bewust voor een der essentieelste bestanddeelen van elke gezonde en groote kunst heeft gehouden. Het intense
gevoel waarmede hij het menschelijke, waar hij het ontdekte, tegemoet
Bing, verbindt heel zijn werk tot een grootsch poeem en spreidt er
als een weldoenden glans van innige goedheid overheen, die hem,
zooals Jos Philippent dat zeer goed gezien heeft, altijd voor een
pessimistische geringschatting der werkelijkheid behoedde, en hem
steeds weer opnieuw een dieper synthese van de tragiek van het
menschelijk bestaan liet vinden. Dit gezond en sympathiseerend
realisme, dat den grond van zijn kunst uitmaakt, moest zijn oeuvre
in Vlaanderen wel populair maken, missthien meer dan dat van
onze andere houtsn * * ders.
Terwjl de graphische kunst van zijn groote tijdgenooten hun
vaak een aanleiding werd tot sociale aanklacht, tot scherp sarcasme
of tot een, trouwens zeer lofwaardig, propagandisme, staan de
houtsneden van J. F. Cantre doorgaans meer in een sfeer van een
soort humane expressionistische poezie en brengen zij bij voorkeur
de meer essentieele aspecten van den mensch tot uitbeelding. Niet
dat deze poezie ooit tot idylle wordt of de tragiek van het bestaan
te ontvluchten tracht : meer dan eens herinnert zij integendeel aan
Servaes en dikwijls staat zij sterk in het teeken van Brueghel en
Bosch, waardoor zij meteen ook weer onmiskenbaar in het verlengde
eener uitgesproken Nederlandsche traditie ligt.
Objectief beschouwd is de kunst van Cantre hoofdzzakelijk volksch,
dikwijls zelfs folkloristisch. Niet het moderne beweeg van havens en
grootsteden, maar het landelijk Vlaamsche yolk dringt in Cantre's
ziel tot << Gestaltung a>. Onvergetelijk zijn zijn geweldig geladen
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boeren- en boerinnenkoppen, die ons als met een eidetische obsessie
aangrijpen en blijven vervolgen. Maar daar is ook de mooie bucoliek
van den geitenhoeder, daar zijn de blinden van Brueghel, de kreupelen,
de bedelaars, de landloopers, de houthakkers, de volksvrouwen, de
fruitverkoopers, de kinderen.
En natuurlijk ook de bedevaarders en de kapelletjes langs den
weg : de vroomheid van het Vlaamsche yolk. Toch reikt het religieuze
aspect van Cantre's kunst niet bizonder ver. Hij zag het godsdienstige
te uitsluitend als een louter component van de Vlaamsche volksziel.
Ongetwijfeld is het dat ook ; maar de diepere zin der Vlaamsche
religiossiteit wordt daardoor toch niet uitgeput, en de mystieke transcendentie van Naar realiteit wordt er slechts al te vaag door vermoed.
Toch is de kunst van Cantre naar deze richting niet positief gesloten,
alleen blijft zij in dit opzicht onaf, en had een meer onmiddellijke en
minder folkloristische religieuze ervaring haar nog heerlijker mogeljjkheden kunnen openbaren, die trouwens volkomen in haar lijn
lager.

MUZIEKKRONIEK

SPORENZEGE(I)
door G. DE WOLF S. J.

Ook in de muziekpraktijk wint de volksche gedachte. Dat bewijst
o.m. de groeiende belangstelling en het stijgend aantal deelnemers
aan de nationale zangfeesten in de laatste jaren. Een ander nog
welsprekender getuigenis is te vinden in de zoowat overal heroplevende koorpraktijk.
Doch wat zullen deze koren zingen ? Aan omvangrijke heden-

daagsche werken is er ten onzent nog geen overvloed. Wel zijn er
toekomstbeloften. In de stilte wordt ijverig gewerkt.
Zoo kregen we gelegenheid kennis te nemen van het jongste werk,
een lijvige oratorio-partituur, van J. Rotsaert.
Het oratorio-genre lijkt wel een der meest geschikte vormen voor
volksche kunstmuziek. Door zijn omvang maakt het een breedvoerig
opzet mogelijk, en het yolk houdt van ruime klankgebouwen met
forsche elementaire geledingen, meer dan van minutieus afgewerkte,
tot in de fijnste details verzorgde kleinoodien.
Bovendien laat de vocale bezetting bij een oratorio de ruimste
deelname toe. Van de geschoolde solisten over de eenigszins geoefende
koorzangers tot de volksmassa toe, voor alien kan er gelegenheid tot
zingen zijn. En bij de vreugde aan de muziek komt het er ten slotte
op aan niet alleen te luisteren maar vooral, waar het kan, mee
to doen.
DE TEKST
Het thema van den Slag der Gulden Sporen, alho,ewel verre van
nieuw, blijft nog steeds dankbaar. Altijd weer raakt het de gevoelige
snaar en doet het romantische hart van den Vlaming warmer kloppen.
En die romantiek mag er zijn. Een yolk dat in het rijk van den geest
groot was en blijven wil, mag niet onverschillig worden tegenover
zijn verleden, vooral waar dit zoo grootsch en heerlijk was als het
onze. En wat wij zoeken en vinden in de herdenking van 1302 is
ten slotte niet een nuchtere historische gebeurtenis, maar een symbool
en een mythe van Vlaanderens grootheid.
Van dit traditioneele gegeven heeft Willem Putman een verjongde
(1) Oratorio van J. Rotsaert (Broeder 11defons C.F.X.) .
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en frisch aandoende bewerking geleverd. De Sporenslag zelve staat
niet in het centrum, maar vomit den achtergrond van een brokje
levensgeschiedenis van twee jonge menschen. Of, zoo men wil, de
groote schokkende gebeurtenis wordt gezien door de oogen van een
poorter en zijn meisje, als typische vertegenwoordigers van hun yolk.
Het gedicht is samengesteld uit drie ongeveer gelijke deelen :
Vrede, Strijd, Zege.
Het geluk van den vrede weerspiegelt ' zich in het landelijk frissehe
tafereel van twee verloofden die in vertrouwende liefde het Kbeloofde
land>> tegemoet gaan. Stil ontroerd trekken ze door den morgen.
Vogels en bloemen begeleiden hun tocht. Landlieden en kinderen
zingen hun werk- of levenslust.
De vrede ? Hij blinkt in de weelde der velden,
hij bloeit in den oogst van het koren,
hij tainpt in de klok, hrj ruischt in 't gewieg van de zee...

Het tweede deel is een fantastiek spel van naast en door elkaar verglijdende tafereelen en personen. Het begint met een slot in het woud.
Een groep jagers ijlt voorbij. In de burcht wordt er gefeest en
gebrast door een volksvreemden burchtheer., En het yolk moet het
maar bezuren. Doch de plotseling opklinkende stem van Pieter De
Coninck doet een oogenblik het gejoel verstommen : Vlaanderen staat
op zijn recht ! Toen barst het hoongelach der ridders los : dat beteekent strijd. En in ieder huis het bange scheiden. De poorter kust zijn
jonge vrouw tot weerziens. Dan volgt de Sporenstrijd in een forsch
raccourci, geestdriftig besloten met een << Sporenkamplied >>.
Er leeft een yolk in kalzne rust,
Maar ► ran zijn eigen aard bewust;
Het geeft de wereld roem en kunst
En vraagt Been vreemdling ooit een gunst.
Slaat ! slaat ! Vlaandren vergaat;
Redt ' het door den slag van den goedendag!

Het derde deel bezingt de overwinning. In de lucht hangt vreugde
en zonneschijn. Het yolk trekt de overwinnaars `tegemoet. De poorter
begroet zijn vrouw in dankbaar wedervinden. Nu tijgen yolk en
strijders naar Kortrijks Lieve Vrouwekerk :
Eerbiedig draagt het heer zijn buit van gulden sporen
en hangt ze als siersel aan gewijden wand.

Een kinderlijk-vertrouwend danklied verheft zich tot 0. L. Vrouw
van Vlaanderen. En tot besluit van het geheel, een hulde aan
Vlaanderen:
Vlaandren, welig huis,
Vlaandren, land van het kruis,
Land van de -torens, land van de kunst,
Land van Maria's hoogste gunst,
Land van de stilte, land van de kracht,
Land waarop Godes zegen lacht,
Land uit het bloed van helden geboren,
Land van den Slag der Gulden Sporen:
In hell en nood,
Blijf vroom en groot !
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Op dezen tekst, die wel, dankbaar is en gelegenheid biedt tot
muzikale omschrijving en uitbeelding een eerste vereischte om in
een koorkompositie van den omvang van onderhavig werk voldoende
afwisseling te kunnen brengen heeft de componist een muziek
geschreven die alleszins beachtenswaardig is en meer verdient dan
een vermelding terloops. Daarom gaan we er even nader op in en
wijzen op enkele hoofdmomenten van het werk.
Het was den componist blijkbaar erom te doen een volksoratorio
te schrijven. Men ga niet vitten over de benaming oratorio. Al werd
deze inderdaad oorspronkelijk alleen gebruikt voor werken op geestelijken tekst, zoo mag ze toch worden verruimd. Hiervoor zijn trouwens
roemrijke voorgangers men denke ten onzent aan Peter Benoit --aan te halen. Wat er ook over dit puntje van schoolsche accuratesse
to zeggen zij, zeker is dat deze benaming het best den aard van
het werk bij benadering kenmerkt. Inderdaad, vorm en bouw zijn
die van een oratorio. Solisten en koren vertolken de tafereelen, de
opeenvolgende stadia van het complexe gebeuren dat culmineert in
de sporenzege. Een recitator zorgt voor de onderlinge verbinding
der episoden, die natuurlijk niet zoo stevig aan elkander behoeven
te hangen dan bij gespeeld tooneel. Wie een vergelijking ter verduidelijking verlangt, zou van een oratorio kunnen zeggen dat het de rol
inneemt van het koor bij de Grieksche tragedie (al is er tusschen
beide geen historisch verband te zoeken) . Maar hierin komen ze
overeen : dat en tragedie-koor en oratorio den gevoelsweerslag van
een dramatisch gebeuren tot uitdrukking brengen. Doch de handeling, die bij de tragedie hoofdzaak is, verliest hier haar eersterangsplaats doordat ze alleen maar verhaald, niet meer gespeeld wordt.
Daarom, al blijft de rol van den recitator logisch de voornaamste,
gaat toch het muzikale overwicht naar de interpreteerende solisten
en vooral naar de koren. Hier is het dat de componist de voile maat
van zijn talent bij voorkeur kan laten schitteren. Flier ook vertoont
zich het duidelijkst of hij, naast goed geschoolde techniek, dat andere
bezit wat in geen leerboeken kan worden vastgelegd, de echte
muzikale begaafdheid, het subtiele aanvoelen en kunnen vertolken
van een muzikale atmosfeer, de zin voor muzikale plastiek en
vitaliteit.
Dan is er het volksche karakter van deze compositie. Sedert het
einde der middeleeuwen heeft men niet meer zuiver ingezien dat echte
kunst altijd dienende kunst moet zijn. Doch met den ondergang van
het individualisme in de kunst zijn we deze grondwaarheid weer
bewust geworden. Thans vragen we terecht bij het opzetten van een
waardeoordeel over een kunstwerk : Is het ook volksch ?
Deze eisch van dienstbaarheid aan het yolk beteekent voorzeker
geen toegeven aan nivelleeringszucht of een verdoezelde poging tot
goedpraten van een als princiepen vermomde zorgeloosheid en onkunde. Integendeel. Maar naast alle eisehen van artistieke volwaardigheid
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en gedegenheid komt er nog bjj de eisch dat het kunstwerk toegankelijk en genietbaar moet blijven voor dit gedeelte van het yolk waarvan
het artistiek aanvoelingsvermogen in zijn natuur "ke gaafheid is
bewaard en niet verwrongen of afgestompt door wansmakelijke
producten.
Volkschheid beteekent dus een hoogeren eenvoud, een uitstijgen
boven het niveau waar tegenstrijdige elementen hun antagonisme
bewaren, naar de ruimte waar deze krachten harmonisch worden
gebundeld. Hoe het in den kunstenaar ook heeft gebruist en gewoeld,
de muziek die uit zijn vingeren vloeit weze een rustig-sereene, kristalheldere klankenstroom, dartel als een beekje, incisief als een bergstroom of breed-machtig als de zee, maar steeds met iets van then
souvereinen eenvoud en vanzelf sprekendheid die de ongerepte natuur
onnavolgbaar eigen is. Dan eerst kan men spreken van volkskunst
zonder dat of yolk of kunat er bij te kort wordt gedaan.
Waar we deze beschouwingen wel wat abstract theoretisch neerschreven is het niet om het genoegen van een gedachtengymnastiek,
maar wel omdat we meenen in het werk van J. Rotsaert een geslaagde toepassing te vinden van het hierboven betoogde.
De muziek van Sporenzege zooals hooger voor den tekst werd
aangegeven omvat drie deelen : Vrede, Strijd en Zegepraal.
Aan elk der deelen gaat een instrumentale inleiding vooraf, die
de voornaamste thema's bevat. Dit verzekert al dadelijk de algemeene
overzichtelijkheid en stevigheid van den bouw. De toehoorder krijgt
een orienteerend inzicht in wat komen gaat : in zijn geest vestigt
zich een klaar geordend kader dat hem toelaten zal de structuur
van elk deel beter te vatten. Zoo voegt zich bij het genot der
streelende klanken de intellectueele bevrediging van het begrijpen.
Deze helderheid vanaf het begin geeft aan het werk de vereischte
rustigheid. Men kan zich nu veilig aan de kiankenweelde overgeven
de weg is gebaand.
Eerste deel. Een groot vredeskoor bezingt in rijke koorklanken de
sereene stemming van den vrede. her manifesteert zich het lyrisch
temperament van den componist. De muziek stijgt al dadelijk uit
boven de bindende precisie van een tekst. Op weinige, steeds herhaalde
woorden ontbloeit ' een rijk gevarieerd klankenspel.
Dan zet de actie in. Een poorter met zijn meisje wandelt door de
stille landouwen. Frisch als de zomerlucht is hun jonge liefde. Allen
ademt vrede. Deze klinkt nog na in het koor dat de solisten of en
toe begeleidt. Een landliedenkoor en een kinderkoor, alles bezingt
het idyllische van de landelijke rust.
Het was geen gemakkelijke task voor den componist om deze egale
stemming in zijn muziek vol te houden zonder eentonig te worden.
En hierin is hij schitterend geslaagd. Aan dramatische effekten heeft
hij bewust verzaakt. Overal is het heldere doch zeer, zangerige muziek,
meet iets van het ijle en tegelijk beloftenvolle van een zomermorgen.
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Het tweede deel is weer bewogen. Na weer een inleiding met haar
thematisch overzicht komt onmiddellijk het dramatische contrast
tusschen het uitgelaten feestvieren van hovelingen en de verkropte
ellende van het yolk, die steeds dreigender wordt en eindelijk overslaat in oproer en strijd.
Het wil me voorkomen dat de muziek zich hier niet heelemaal heeft
kunnen losmaken van invloeden en herinneringen aan de romantische
opera. Is het omdat de gegevens van het libretto hier ook zoo sterk
in het traditioneele spoor loopen ? Men versta me niet verkeerd.
Ik spreek niet van navolging maar van een algemeenen invloed die
de gekozen thema's doordringt. En dit gezegd zijnde, behoud ik alle
achting voor de bewerking en verwending ervan, die de hand van
een knap en goed geschoold artist verraadt.
Een hoogtepunt van het geheele werk is het Sporenkamplied op
het einde van dit deel. Rotsaert toont hier dat hij een marschlied
dit struikelblok voor velen schrijven kan, dat en als melodic
en als begeleiding ver boven het banale uitsteekt.
Het derde deel, waarvan een inleiding weer een voorsmaak geeft
en den toehoorder al dadelijk in de stemming brengt, is een jubelzang
om de behaalde zege, met al de gevarieerde aspecten van hooge
blijdschap, beurtelings luid juichend in schitterende klanken en dan
weer stralend in den warmen akkoordengloed van ingetogen dankbaarheid. Het is een grootsche zegehymne, een uitzingen van het
geluk van het yolk. Het koor, dat in stijgend enthoesiasme zelfs tot
kreten overgaat waar alle muziek te gebonden blijkt voor zijn begeestering, komt hier haast alleen aan het woord. Het is alsof het den
solisten den tijd niet gunnen kan om ook hun vreugde uit te galmen.
Totdat op het einde de geestdrift bezinkt en geadeld wordt tot
een innig-mooi Mariagebed.
En, zooals het past, wordt de kroon op het werk gezet door een
machtig slotkoor ter verheer[ijking van Vlaanderen.
Zoo is er in dit werk een kundig gedoseerde stijging die den
toehoorder tot het einde toe geboeid houden zal. Nooit verliest de
componist de leiding over zijn werk. Tot in de uitbundigste momenten
blijft de muziek beheerscht en voornaam. Deze beheerschtheid te
hebben kunnen volhouden over dit omvangrijke opus het geheel
duurt twee uren is een van de vele verdiensten waardoor dit

oratorio van meet of aan mag gerangschikt worden onder de werken
van waarde waarop de Vlaanlsche muziek in dit genre mag groot
gaan.
Sporenzege is geen eerste^ing meer. Daarvoor getuigt de zonder
noemenswaardige inzinkingen volgehouden meesterschap over den
vorm. En al kan men vinden dat op enkele plaatsen de melodische
vinding nog niet die losse ongekunsteldheid en vanzelfsprekendheid
heeft bereikt die de << eeuwig e >> muziek kenmerkt, toch verzekert dit
-

werk aan zijn schepper een eeervolle plaats onder onze jongere musici.
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Het is onvoorwaardelijk goede muziek. En mogen de rijke beloften
die ze inhoudt weldra in heerlijke vervulling gaan.
Dit oratorio werd gecreeerd te Kortrijk 23 November 11. en daarna
uitgevoerd te Meenen den 7 December. Een aanmoediging voor andere
muziekvereenigingen om dit dankbaar-volksche en tevens artiatiekvoorname werk aan te durven.
DE COMPONIST
Juliaan Rotsaert (Broeder Ildefons C.F.X.) werd geboren te Brugge
in 1902. Hij trad in de Congregatie der Broeders Xaverianen waar hij
gelegenheid kreeg zijn muzikalen aanleg verder te ontwikkelen. Hij
studeerde onder ,Jos. Ryelandt en later bij Paul Gilson.
Aan grootere koorwerken componeerde hij totnogtoe : Kerstwonder, cantate (tekst Dr. L. Elaut), Franciscus Xaverius, oratorio
(tekst Joz. Boon C. SS. R.), De Legende der H. Ursula, oratorio
(tekst Cyriel Verschaeve) , Vlaanderen, lyrisch gedicht (tekst Br.
Vitalis C. F. X.) .
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Godsdienst, Moraal
Al. JANSSENS C.I.C.M., Het geloof. De theologie van den geloofsakt.
Met een voorwoord door Dr. A. Van Hove. — Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1941, XXXVIII-214 blz., Fr. 35.
Vobr zijn onverwacht afsterven had P. Janssens de laatste hand gelegd aan
een tractaat over het geloof, waaraan hij sinds eenigen tijd werkte. Dit
tractaat bevat een uiteenzetting van alle kwesties, die gewoonlijk behandeld
worden in een dogmatischen leergang over de goddelijke deugd van geloof.
Het eerste deel : Wat is gelooven ? bepaalt, volgens de katholieke leer, de
natuur van het geloof. De schrjver biedt or een waarlijk overvloedige
verzameling van gegevens uit de H. Schrift en de Traditie. Men zal evenwel
betreuren dat hij haast niet gewaagt van de schriftuurteksten, waar het
geloof voorkomt niet als een loutere instemming met de geopenbaarde waarheid, rnaar als een hoopvolle, ja zelfs liefdevolle aanvaarding daarvan. Het
is niet zonder belang de geheele gamma van beteekenissen, waarin de woorden
<< geloof ,o en c gelooven >> in de H. Schrift gebruikt worden, onder oogen te
nemen.
IHet tweede deel van het boek is gewijd aan De rol van de menschelijke
vermogens en van de genade voor het geloof. De voorbereiding van wil en
verstand tot het geloof wordt breedvoerig en fijnzinnig geanalyseerd. Hierin
mag het boek waarlijk geslaagd heeten. Het is het waardige werk van een
kenner en bewonderaar van Newman. De bests uit de psychologische bemerkingen van den grooten Engelschen bekeerling is In het klassieke kader
van een tractaat over het geloof opgenomen. Nochtans had de schrijver de
notie van de credibiliteit beter in het licht kunnen stellen. Meestal vervangt
hij deze door de aangrenzende nodes van de bewijzen en waarborgen van
het feit der openbaring. Dit brengt hem er dan toe te spreken van een
absolute en van een relatieve zekerheid betreffend dit feit. Doch de notie
van relatieve zekerheid is dubbelzinnig; m. i. zou het en duidelijker en
precieser ztjn bier te spreken van absolute en relatieve credibiliteit. De
auteur staat afwijzend tegenover de theorie van << les yeux de la foi >> van
P. Rousselot. Niet ten onrechte naar mijn oordeel ; al zijn de argumenten,
die hij tegen deze zienswbze inbrengt, niet altijd van even groote waarde.
Het derde deel is betiteld : De geloofsakt beschouwd van de zijde van het
subject. Daar worden achtereenvolgens behandeld het verstandelijke karakter
van het geloof, zijn vra heid, zijn bovennatuurlijkheid, zUn zekerheid en zijn
duisterheid. Wij vestigen de aandacht op enkele btjzonder belangwekkende
punten. De vrijheid van den geloofsakt wordt uitgelegd dor het feit dat de
geloovende affirmatie geen besluit is op grond van credibiliteitsmotieven,
maar een religieuze akt, een akt die door een althans aanvankelijke liefde
naar het einddoel medebewogen wordt. De verklaring van de bovennatuurlijkheid van het geloof is ontleend aan P. Garrigou-Lagrange : het geloof is
bovennatuurlijk omdat zijn formeel object God is, die spreekt, niet als schepper van de natuur of als bewerker van het mirakel, doch als gever van
de genade; dit formeel object kan slechts bereikt worden door het licht
van het geloof. De zekerheid van het geloof is een moeilbke vraag. Want
aan den geloofsakt is een grooter zekerheid eigen, dan Welke ontleend kan
worden aan de argumenten die het felt der openbaring waarborgen. Vanwaar
deze toemaat van zekerheid en van welken aard is zij ? P. Janssens antwoordt
als volgt : « Wanneer eenmaal het verstand gezien heeft dat God een
openbaring heeft gegeven, treedt de wil in werking om de instemming zoo
vast en onverzettelijk te maken als betaamt ten overstaan van Gods waarachtigheid en van het oneindig goed dat in zUn boodschap is gewaarborgd >>.
Aldus lossen P. Billot, P. Pesch en een groep theologen met hen het
probleem op. Anderen doen liever beroep op de bovennatuurlijke verlichting
die de eigenlijke ziel is van den geloofsakt. De vragen omtrent de afvalligheid van het katholieke geloof en de verantwoordelijkheid daarvoor worden
met zorg bestudeerd. De zienswijze van sommige theologen hierover is wat
minder streng dan die van den schrijver.
Dit boek is vooral bestemd voor theologisch gevormde lezers. Het zal even-
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wel ook de belangstelling wekken van goed onderlegde leeken. Professor A.
Van Hove, van het Groot Seminarie te Mechelen, leidde het in met een
sympathieke schets over den geleerden Nederlandschen theoloog.
Ed. Dhanis

AUGUSTINUS, Die Hochzeit zu Kama. -- Herder, Freiburg i/B., 1941,
72 blz., RM. 1,20.
VINCENZ VON PAUL, Gesprache. -- Herder, Freiburg i/B., 1941, 81 blz.,
RM. 1,20.
Hugo RAHNER, Die Martyrerakten des zweiten Jahrhunderts. -- Herder, Freiburg i/B., 1941, 90 blz., RM. 1,20.
J. A. MOEHLER, Kirche and Geschichte. -- Herder, Freiburg i/B., 1941,
61 biz., RM. 1,20.
Met deze vier bloemlezingen uit Augustinus' preeken, uit de Acta Martyrium,
uit de werken van Vincentius a Paulo en uit Mt filer's beroemd werk over de
Kerk, wordt door de brochurenreeks Zeugen des Wortes het duitschlezend publiek vertalingen aangeboden van uittreksels uit de groote katholieke denkers. Zooals telkens werd bier ook de keuze door een specialist gedaan, die
het op zich nam den lezer in te leiden in het oeuvre en de gedachte van den
auteur. Uit Augustinus' talrijke preeken werden er twee over de bruiloft te
Cana gekazen die ons in de gelegenheid stellen dieper door te dringen in Augustus' exegetische verklaring van het Evangelie. Uit de schriftelijke nalatensGhap van Vinc. a Paulo werden enkele conferenties overgenomen over het
Leven en de deugden van de eerste Dochters van Liefde, die ons in aanraking brengen zoowel met den heldhaftigen geest die deze zusters bezielde als met
de warmte waarmede Vincentius a Paulo ze in haar dienst voor de armen
moist aan te moedigen. Dank zij Hugo Rahner kwamen ook de bloedgetuigen
uit de 2e eeuw aan het woord ; berichten van ooggetuigen en ook de inleiding
op het martelaarschap en zijn beteekenis zijn een getuigenis op zichzelf. Typeerend voor Mahler's werk zijn de bladzijden die uit zijn werk over de Kerk
overgenomen werden, en aantoonen hoe hij de historische en de speculatieve
methode in de theologie wist samen te vlechten. In edn woord vier boekjes
die een aanbeveling zijn om zich heel de serie dozer apologetische bloemlezingen aan to schaffen.
J. Smets

Eugen WALTER, Dass Komnmen des Herrn. — Herder, Freiburg i/B.,
1941, 182 blz., RM. 2.
Getrouw aan de geest van de collectie a Leven aus dem Wort >>, waarvan
dit boekje reeds het vierde is, wil E. W. ons weer doen beleven hoe, in
de brieven van Paulus en Petrus, de gedachte aan het einde der tijden
een gewichtige rol speelt. Steeds reel en vroom gehouden, getuigt het werk
tevens van een gedegen schriftuurkennis. Het zal in deze tijden, waarop
wij beter dan ooit misschien het wankele van deze wereld gaan aanvvoelen, onzen blik zuiveren, en vooral ons hart ontsteken met een sterke liefde
voor de eeuwige waarden, die nooit vergaan.
P. Fransen

J. M. NIELEN, Ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. -- Herder,
Freiburg i/B., 1941, 108 blz., RM. 2.
Dit boekje over K het geloof in de verrijzenis des vleesches » bestaat uit
twee deelen. In het eerste toont Schr. de plants aan van dit dogma in het
geheel der christelijke leer, en bijzonder in het geloofsleven der eerste
eeuwen van het Christendom (blz. 1-32). In het langere tweede deel brengt
htj dan een mooie keus van teksten van christelijke schrijvers dier eerste
eeuwen, waarin dat geloof tot schitterende uiting komt. Moge daardoor die
troostrijke waarheid, welke de Kerk der Martelaren sterkte, ook de geloovigen van onzen harden tijd tot moed en vreugde strekken.
E. D.

Joris DENAUX, [Tit de Godsdienstige Geschiedenis van het Oud Verbond.
-- Verbeke-Lays, Brugge, 1940, 158 blz.
Dit werkje is bestemd voor leerlingen van den vierden grand en bet voortgezet onderwijs. Zooals de titel reeds laat vermoeden, heeft schrijver den
nadruk willen leggen op de godsdienstige beteekenis, de heilsbeteekenis van
het Oude Verbond. Verder .heeft hij getracht het gewijde verhaal zooveel mogelijk te plaatsen in zjjn historisch kader, waartoe illustraties en fotos niet
weinig bijdragen. De Inleidingen, overzichten en samenvattingen maken het
werkje zeer overzichtelijk, terwijl de goed gestelde vragen de aandacht van
de leerlingen vestigen op hetgeen ze vooral moeten onthouden.
We vragen one toch af, of de tijd niet gekamen, is, om beslist nog een stap
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verder te zetten en onze leerlingen uit te rusten ter weerlegging van de thans
atom opduikende opwerpingen tegen het Oude Testament. Ware het niet goed
hpn ook voorziehtig onderscheid te leeren waken tusschen den heils1nhoud en
den norm, waarin deze wordt voorgedragen? Voor het scheppingsverhaal b jvoorbeeld zbu men er kunnen op wijzen hoe, hetgeen In eigenlijken zin wordt
geopenbaard, verwerkt is in een verhaal van weliswaar werkeli jk gebeurde
feiten, maar wiens vorm zich aanpast bij het voorstellings- en bevattingsvermogen van de toenmalige lezers : niet alles hoeft in den letterlijken zin te
worden verstaan.
Overigens verdient het werkje alle aanbeveling.
E. De Cooman

Dorn Odon LOTTIN, Considerations sur 1'Etat Religieux et la Vie Benedictine. -- Deseide-De Brouwer, Parijs, 1941, 97 blz. Fr. 10.
Deze beschouwingen, Wier bondigheid niets wegneemt van hun degelijkheki, zullen in het gemoed van vele jonge kloosterlingen, voor wie xij
geschreven zijn, het verlangen doen ontstaan beter de woorden van Paulus
te beseffen : << Videte vocationem vestram, fratres ! >>, a Broeders, beschouwt
uwe roeping ! >>. De weer concrete uiteenzetting over het gemeenschapsleven der Benediktijnen beslaat ongeveer de helft van het boek en brengt
er schijnbaar een disproportie in. Disproportie is er echter niet, omdat
aangetoond wordt dat het leven der Benediktijnen terzelfdertijd religieus,
rnonachaal en cenobitisch is : begrippen, waarover in de eerste hoofds-tukken
werd gehandeld. Tevens voelt men door gansch het werkje de geestdrift
van een monnik die den regel van Sint Benediktus ten voile begrijpt en
beleeft met iiefcic.
A. Darquennes

H. CAPPAERT, Roeping en Liefde. -- Desclee-De Brouwer, Brugge,
96 blz., Fr. 9.
Onder dezen ietwat misleidenden titel geeft Schrtjver enkele nuohtere
beschouwingen ten beste niet zoozeer over het priester- en kloosterleven,,
-- ddaarover handelt hij even in het voorbijgaan, — maar bijzonder over den
ongehuwden en huwelijken staat. Aan een rijke ervaring worden deze raadgevingen getoetst en alhoewel a men zich wel wachten moet voor overdreven
optimisme D (blz. 45), toch hoeft men daarom niet het huwelijk in al te
donkere kleuren of te schilderen : (( Van het huwelijksleven en het huwelijksgeluk mag men geen te hooge verwachtingen hebben. » (blz. 45) . Jong blijven
en huwen : 't is ook een roeping voor Schrijver, en ook in deze beide levens,staten zal -K ons leven zijn wat onze liefde is (biz. 13). Het werkje schijnt
wat vlug geschreven, zoodat de stijl op enkele plaatsen niet keurig genoeg is.
Aanbevolen.
A. Darquennes

-

J. COPPENS, Paulin Ladeuze, Orientalist en exegeet. — Verslagen en
mededeelingen, 1941, 117 biz., Fr. CO.
Dit boek is een aflevering van de verslagen en mededeelingen der KoninkIi jke Vlaamsche Academie voor wetenschappen, letteren en schoone kunsten
van Belgie (Kiasse der letteren en der moreele en staatkundige wetenschappen) en draagt als ondertitel : e.< een bijdrage tot de geschiedenis van de bi jbelwetenschap in het begin van de XXe eeuw >>. Inderdaad in deze uitvoerige
studie over wijlen Mgr. Paulin Ladeuze, gewezen Rector Magnificus van de
. atholieke Universiteit van Leuven, geeft Prof. Coppens ons, met de degelijkheid die hem eigen is, een duidelijk en interessant beeld van den bewogen
ttjd, toen alle ernstig wetenschappelijke arbeid op theologisch of scripturistlsch gebied haast onvermijdelijk verdacht werd van ongezonde modernistische
strekkingen.
Prof. Coppens bespreekt vooreerst de wetenschappeli jke roeping en vorming
van Paulin Ladeuze, daarna zijn professorale loopbaan en werkzaamheid, om
in het derde, het belangrijkste hoofdstuk te handelen over de Leuvensche
scripturistische school. De studie geeft verder een kort verhaal van de omstandigheden, waarin Paulin Ladeuze tot Rector Magnificus van de Leuvensche Universiteit werd bevorderd. Verschillende bijlagen met een uitgebre#de literatuurlijst en enkele belangrijke documenten besiuiten deze hooget
belangrijke studie en staan samen met de talrijke voetnota's borg voor haar
wetensahappelijke waarde.
De krachtige en sympathieke figuur van Mgr. Ladeuze komt ten voile tot
Naar recht. Schrijver toont aan, hoe Paulin Ladeuze de liefde voor godsdienst
en Kerk heeft weten te verbinden met een zelfstandig wetenschappeli jken arheld in dienst van de waarheid, die hij eveneens hartstochteli jk liefhad. Zijn
sterke geloofsovertui,ging maakte van elke gelegenheid gebruik, om de volkomen overeenkomst tusschen geloof en wetenschap op voortreffelijke wijze te
=doer uitkomen. Oak in zijn wetenschappeli jken arbeid komt het leiderstempe-
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rament van Paulin Ladeuze tot uiting : zonder zich te storen aan kleinzieiige,
kritiek steekt hi j krachtig en fier van wal, om met behulp van een streng

wetenschappell jke methode de scripturistische vraagstukken in te studeeren
en in een nieuw - licht te stellen. De . talrijke artikelen en boekbesprekingen
•toonen ons Ladeuze als een echten strijder voor het katholiek geloof.
Ook wensehen we Chet boek van Prof. Coppens, onder alle strijdende katholieken en onder alien die eenig belang stellen in het wetenschappelijk Leven.
van de Leuvensche Alma Mater, een ruime verspreiding.
E. De Cooman

Wijsbegeerte
Prof. Dr. E. DE BRUYNE, Inleiding tot de wljsbegeerte. -- De St daard-Boekhandel, Antwerpen, 1941, 4e herz, druk, 263 •biz., Ing..
Fr. 45, geb. Fr. 62.
Een verheugend verschtJnsel voorwaar dat er in Vlaanderen genoeg atnemers gevonden werden van deze Inleiding tot de wijsbegeerte, om een vwerde.
uitgave noodzakeltjk te maken ! De schri ver heeft thans, naar hij verklaart,
aan het boek zijn definitieven vorm gegeven. En feitelijk versehilt dere
uitgave merkelijk van de vorige. Alleen het eerste gedeelte, het historisobe,
bleef nagenoeg ongewijzigd. Het systematisch deel dat daar op volgt is
grondig gewijzigd, vooral door -het bljvoegen van een heels afdeeling : Problemen en Systemen. Tenslotte heeft Prof. De Bruyne een derde deel btj--gevoegd, dat in de vorige uitgaven geheel ontbrak : het paedagogisch deel,
dat handelt over den philosophischen arbeid en de philosophische literatuur.
Het bitjkt dat sinds den eersten druk (1927) de philosophische gedachte-van Prof. De Bruyne, alhoewel trouw gebleven aan de thomistische sy.nthese,
zich heeft ontwikkeld en, o.i. verrijkt door een nauwer contact met de
moderne en hedendaagsche wijs+begeerte. We meenen in deze uitgave de
sporen te ontdekken van een steeds dieper philosophisch inzicht dat heeft
geleid tot het inlijven van de gedachte van Kant en van Hussert in het
traditioneele systeem van S. Thomas. Deze inzichten worden nergens ontwikkeld, maar schemeren overal door : in de studie over het wezen . van
de wi sbegeerte, in het hoofdstuk over den Philosophisch(n) Arbeid waar
als eigenlijke ontdekkingsmethoden van de philosophie worden aangegeven
a de phaenomenologische methode, de critisch-transcendentale reductie, de
metaphysische synthese (blz. 294).
We vinden deze Inleiding een prachtwerk, en kunnen het niet genoeg aanbevelen aan al wie zich voor de philosophie interesseert. Het . is ernstig,.
degelUk en in alle onderdeelen verantwoord. — Met de meeste schrijvers deett.
Prof. De Bruyne de phaenomenologen in btj het nieuwe Realisme. Zou or
echter geen voorbehoud moeten gemaakt worden voor E. Husserl the het
critiseh probleein c einklammerte 3► en later naar het idealisme evolueerde
F. De Raedemaeker
,

G. E. MEULLER, Hegel f fiber Sittlichkeit and Geschichte. -- Reinhardt,
Munchen, 1940, 100 b1z., RM. 2.50.
Dr. Muller geeft in dit boekje een kart overzicht over de moraal-, rechtsen geschiedenisphilosophie van Hegel. Alleen iemand die Hegel door en
door kent kan in zoo weinige bladzijden een zoo duidelijk beeld geven van den.
ingewikkeiden, weinig doorzichtigen gedachtengang van den grooten idealistischen denker. Bij de lazing van deze bladzijden zal men zich eens te meer
afvragen of de constructie van de ontwikkeling van den nbsoluten geest
noodzakelijk was om vele voor de hand liggende zedelijke opvattingen te
staven. Dr. Muller wijst er zelf op hoe verouderd en met den eigen tijd.
verbonden de staatsphil-osophie van Hegel is. Wat er blijvende beteekenis
in heeft, is de dialectische methode die, realistisch opgevat, ook nu nog
geldt in de philosophie van de geschiedenis.
F. De Raedemaeker

Dr. Wolfram PLATZECK, Pascal and Kant. Personhichkeit and geisteshaltung der beiden Denker. — R. Stodieck, Bonn, 1940, 90 b1z.
Pascal en Kant schijnen op het eerste zicht twee denkers te zijn die
allerminst voor een a parallel ), of vergelijking in aanmerking komen. Ook
wordt in deze doctorsthesis eerder een contrast geschetst, dear, om des,
schrijvers woorden zelf te gebruiken : « Pascal beherrscht das abstrakte
wie auch des konkrete, das diskursive wie das intuitive Denken, Kant
freilich nurmehr das abstrakte and diskursive >. Dit oordeel kan vanzelfsprekend lijken voor iemand die Pascal en Kant gelezen heeft, maar het
krijgt zin en diepte door de fijne ontleding van de denkmethoden der beide
philosophen. Het verschil tusschen het x convaincre r> en « persuader , trus
schen de a abstractio biJ Kant en de a attentio 2o bi Pascal, tusschen;.
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( le ca ur » en het < Gemtit >> wordt in dit werk in de fijnste schakeeringen
ultgewerkt. Men kan niet anders dan het oordeel van den Schr. beamen,
waar hij zegt : << Es liegt etwas Juristisches, Hartes, Herbes in Kants
Denkwel-se, Pascals Denken strebt der Liebe zu. >>
F. De Raedemaeker

Josef SELLMAIR, Weisheit unterwegs. Worte der Meister. --- Pustet,
Regensburg, 1940, 262 blz., geb. RM. 4,20.
<< Boeken van wij sheid i, verzamelingen namelijk van spreuken en kortere
aanhalingen, hebben bestaan van toen de eerste boeken het licht zagen.
Twee Noordnederlandsche werken van then aard werden ons in de laatste
jaren geschonken (Eenvoudige wijsheid van Hoogeboom en Moerman, Het
boek der vertroosting van Anthonie Donker) : een beter dan het onderhavige
kregen we nog niet in handen.
De verzamelaar, een Roomsch-Katholiek priester die reeds ophefmakende
boaken schreef (Der Priester in der Welt, Der Mensch, ii der Tragik), heeft
er zijn uitgebreide belezenheid aan besteed, geheel zijn religieuzen ernst, persoonl jike ervaring en wijeheid. Hij biedt ons een verzameling aan, waarin
niet alleen teksten uit de kiassieke oudheid zijn opgenoxnen ; ook kerkvaders
en kerkleeraars komen aan de beurt; ook uit religieuze geschriften wordt
geput van Indic, China, Arabiie ; ook Duitsche, Engelsche, Fransche, Russische letterkundigen, cultuurphilosophen, geleerden, moralisten krijgen herhaaldelijk het woord, — en de teksten, alle in het Duitsch, kunnen uit een
regel bestaan of zes bladzijden in beslag nemen.
Het eerste van de negentien hoofdstukken heet : Ratsel des menschlichen Lebens ;? ; het laatste << Mensch and Gott : zoo is de orienteering en
de inspiratie van het werk voor eenieder duidelijk. Hoezeer het zich verder
aanpast bi j de hedendaagsche mentaliteit, blijkt uit volgende, bijna willekeurig gekozen, titel.s : : Sonde, Schuld and aühne k• ; << Leidenschaft, Liebe
and Freundschaft ;> ; « Heirat and Ehre >> ; Schicksal and Aufgabe >>.
Lees dit boek niet ineens uit ; daarvoor bestaat het niet. Neem het altbd
weer ter hand ; blijf aan 6 n of twee teksten dan hangers, en laat ze op u
i nwerken. Geleidelijk leert ge den schat waardeeren, then ge bezit : een schat,
die u steeds dieper, vromer, , edeler leert leven ; meer voor do eeuwigheid,
geheel voor den evennaaste en geheel voor God.
Em. Janssen
,

Letterkunde
Andre DEMEDTS, De Vla&nsche paezie tussehen 1918 en 1941. --- Kunstuitgeverij a Pro Arte , Diest, 1941, 361 b1z., Fr. 140.
Andre Demedts, die de poezie en de dichters tusschen de twee oorlogen heeft
gerangsc,hikt, geschift en vereenigd tot :definitieve gesternten en resultaten,
bledt ons ontegenzeglijk een werk van waarde aan.
Zooveel jaar heeft hij, een der meet bedrijvige leden van de bende, dichtend
en critiseerend onder de kunstenaars reeds doorgebracht. Bijna al het hier
voorgestelde en aangehaalde heeft hij weten geschieden en geboren worden;
over bijna alles velde hij, van het begin af, een oordeel. Op vrij korten tijd
dit boerk dan gemaakt zijn ; jaren lang groeide het, en jaren van krachtigen arbeid alleen vermochten het blijvende beeld samen te stellen van het
dichterlijk verloop eener eigenaardige periode.
Het blijvende beeld ? Wij gelooven het niet. Want niemand is de definitieve
geschiedschrijver van zijn eigen beleven. Vermetel heeft Demedts een objectieve uitbeelding aangedurfd van wat hem door vleesch en bloed was gegaan
zijn opzet getuigt van een onbevangen ruimen blik, van een veel benaderend
passieloos hart; doch ook van een nogal naleve voortvarendheid, als hoefde
men, om de geschiedenis te .schrijven, geen afstand te nemen.
Het keurige boek bevat een breedvoerige inleiding (122 bladzijden) en een
uitgebrelde bloemlezing (200 bladzijden). Het doet aan soortgelijke publicaties
densken van Dirk Coster, Anton van Duinl erken, August van Cauwelaert;
maar typographisch beter geconcipieerd on met meer zorg uitgevoerd, is hot,
dairk zU de registers vooral, bruikbaarder. Missohien hadden sommigen een
kleiner formaat gswenscht; dan had echter de bloemlezing zich anders moeten
voordoen.
Feet kenmerkende van deze gecommenteerde bloemlezing is haar strakke uitbouw en haar systematisch ingedeelde inleiding. Deze brengt al de min of
meer belangrljke dichters in bepaalde categorleen samen en probeert, binnen
die kaders juist, eenieders persoonlijkheid getrouw te schetsen. Vooraan komt
een inleidend hoofdstuk Vlaamsche poez^e en Europeesche hernieuwing, dat
de bijzondere kenmerken van onze jongere poezie verklaren most;
dan krtjgt cRuimte D ztjn beurt ; daarna -c de zulvere poezie b ; daar-
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u It Fonteintje >. Verder worden de dichters bij M oderne reahsten
.. ondergebracht, bb De dichters der innerlijkhe^id, bij Godsdienstige en w jsgee°ige dichters, bij Romantische dichters. Teuslotte vinden we den invloed van
« De Tijdstroom s en van a Vormen afgewogen ; terwijl Polbtieke en volksverbonden poezie alles mag besluiten ... Waarli jk, we ontvangen < een overzicht over de jongste Vlaamsche poezie >> (blz. 5), en de daarop volgende
bloemlezing getuigt van dezelfde belezenheid, dezelfde ruimte van geest, delelfde poging om aan een sysrtematisch gesloten geheei gestalte to geven.
Wie nu onze poezie tusschen do twee oorlogen nog wil bestudeeren, zal niet
alleen dit boek niet mogen voorbij.gaan ; zelfs op ztjn leaders en zijn keuze
blbft hij aangewezen. In zoover leverde Demedts duurzaam werk.
Een kritische bespreking van zijn pracstatie vergde een uitgebreld opstel.
Wij beperken ons bij een paar losse bemerkingen, die onmiddellij:k op de
inleiding betrekking hebben, middellijk op de bloemlezing.
Het geheel mist vooreerst • een ruimen achtergrond. Ben historischen achtergrond ; want het eerste hoofdstuk, dat verecheidene onjuistheden bevat, is
tegelijk schematisch en verward ! Een theoretisch-aesthetischen aohtergrond
daarbij : het wezen der poezie wordt, van het leven, niet zuiver afgescheiden,
--- en soms weten we niet goad of de levenshouding der dichters behandeld
wordt, dan wel hun poetisch voorkomen ! Een achtergrond toch ook van menschelijke. wbsheid en peilen : bij de zoo evidente verbijstering van velen in
het poetische kamp, waar liggen de eeuwige waarden, waar is de weg ? ...
We ontvangen dus een zorgvuldig opgemaakten, breedvoerig uitgewerkten
catalogus, een vertrouwbare aide-memoire ; we ontvangen niet de diepgaande en synthetische studie, waarin de bijzondere u kenmerken en eigenschappen >> (blz. 5) onzer jonge dichtkunst op de korenmaat zouden staan. Zelfe
op de algemeene ,vraag naar de pooetische waarde en beteekenis van dezen
tijd •tegenover andere tijden, bleef, wie dit boek heelem.aal zou kennen doch
er niet het zijne bij denken, een duidelijk antwoord schuldig.
Een tweede tekort hangt met het eerste samen : het werk mist artistieke
gaafhekl. Te veel dichters plaatst het, als sterren van dezelfde grootte, op
hetzelfde plan; -- haast nooit meet het een dichter met de algemeen gangbare maat : met een algemeen bekend poet namelijk uit die of die periode,
en zoo ontbeert het zin voor proportie en voor traditie ; — het faalt wel eenz
in de min of meer impres^sionistisehe voorstelling van zijn poetische gestalten. Daarin zijn Coster, Van Duinkerken, Gi sen waarlijk meesters; Demedto,
die zich van zulke modellen niet kan ontdoen, vermag het niet hun schrtJfwijze met zijn synthetiseerende voorstelling gelukkig samen to voegen ...
Even wijzen we -hierbij op de niet geheel zuivere taal en den niet altijd
verzorgden stijl ; op eon nagal willekeurige of beperkt-actueele voomtelling,
hieer of daar, van een bepaalde strooming of ontwikkeling ; op een tekortschieten, somwijlen, van ruime cultuur en fijn-zekeren smaak ... : Demedts
werkt krachtig edel en oprecht ; het positieve in zijn arbeid is verantwoord
-en vertrouwbaar, en de bezielende geest, die er doorheen vaart, wekt bewondering op. Doch telkens lijkt zijn praestatie to jachtig to zijn afgewerkt, te
weinig doordrenkt en doorglansd van nadenken, stilte en geduld.
Zoodat, in dit boek, hot laatste woord over de poezie a tusschen twee
00rlegen >> nog niet gezegd wordt. Een allernoodzakelijkst woord hooren we
toch, en dat woord klinkt op zijn tijd. Niemand, die de geschiedenis van
onze poezie op den voet wil volgen, mag het boek ontberen ; — en, hoe de studle
der allerjongste dichtkunst zich later ook moge voltrekken, op dit eerste
groot-complete verzamelwerk eteunt ze als op een nooit begevenden grondslag.
,

Em. Janssen

Johan, DE MOLENAAR, Muziek en poetie. Verzen over muziek, bijeen,
gebracht door. — Van. Loghum Slaterus, Mnh-cm, 1941, ing. fl. 2,95,
gob. 3, 95.
<< Deze bundel dankt zijn ontstaan aan een liefhebberij van den samensteller,
als .musicus, om gedichten te verzamelen, die geinspireerd zijn door de muziek
(blz. ' 3). In dezen eersten zin van het Voorwoorcd vinden wij de verdienste
en het tekort van het werk besloten.
De groote verdienste is het initiatief zelf. Want << verzen over muziek > suggereeren en openbaren ons hoe de musicus opstijgt in K de harmonie der
sferen >> en deze hierbeneden hoorbaar maakt; hoe de dichter den musicue
op den voet volgt, zijn wezen harmonieert met diens wezen, hunkert naar de
zaligende duizeling waarin de eerste, door den aard van zijn kunst, zooveel
volkomener opgaat. De mooiste verzen brengen ons dan ook die suggereerende
openbaring : het onvoltooide gedicht van Leopold b.v. en het sonnet van
Boutens ; stukken ook van Van Collem, Gorter, Van Langendonck, Van der
Leeuw, -- en het is wel de verdienste van den verzamelaar dat hij, door zooveel
voortreffelijke teksten samen te brengen, een horizon open legt.
Ziehier het tekort : de verzameling bleef a een liefhebberij ». Niet systematisch werden de werken der groote dichters doorgenomen, zoodat wjj vergeefs
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naar verscheidene hier onmisbare gedichten zoeken : naar Scheppinge bx.
van Revius en naar 't Er viel 'ne keer van Gezelle. Te vluchtig werden veel
verzen geproefd : bevatten ze slechts den naarn van een muziekinstrument
of van een toondichter, zoo mochten ze geplaatst. Daarom vooral beroert
deze bundel slechts de oppervlakte, waait hij zelfs mee met de muzikale mode
der laatste jaren.
Gm het initiatief zijn we den samensteller dankbaar ; ook om het vele waardevolle dat hij ons, niettegenstaande alles, verzameld aanbiedt. Moge 'hij deze
onderneming doorzetten) ze laten gedijen tot r. ijpere vruchten.
Em. Janssen

AI.BE, ParadAjsvogei. Derde uitgave. -- Wiek Up, Brugge, s. a., 42 blz.,
FPr. 30
Geen poezie van breeden adem en hooge vlucht, maar stille meditatieve
levensmomenten in een fijnen vorm gevangen.
Wel kent deze poezie haar grenzen. Strofen als
zoo staat
zijn ziel
voor uw gelaat
paraat
zijn niet meer eenvoudig te noemen maar eerder reeds simplistisch. De symboliek van gouden horizonnen, kometen en meteoren, robijnen en smaragden
behoudt noodzakelijk altijd een zekere uiterlijkheid tegenover het gevoel, dat
daardoor niet altijd zijn volledige poetische potentie realiseert. Ook wordt
men in deze gedichten dikwijls een terughoudendheid gewaar, die wel getuigt
van een poetischen schroom in !het duiden van het onuitsprekelijke, maar
die toch niet altijd een visie reveleert en eerder soms een beperking van
poetische kracht verraadt. M.a.w. de delicate en a.h.w. verkorte vorm van
deze- verzen is tegelijkertijd hun karakteristiek en hun begrenzing. Toch hooren
zij bij het beste wat in de laatste jaren in Zuid-Nederland verschenen is.
L. Vander Kerken

Eery r ,:ID'RENBERG, Pol ptiek. ---- De Sikkel>>, Antwerpen, 194-1,
94 blz., Fr. 24.
Meer nog dan in Doodendans (1937) en in Het gasthuis (1938) loopen, in
dozen nieuwe-n . verzenburidel van den priester-dichter, priesterlijk beleven en
dichtkunst door elkander; alleen wendt de kunstenaar zich iets beslister naar
de barok toe.
De barok vereenigt een werkelijke, een zich als uitstallende, vroomheid
met een onbeschroomd, hier en daar bijna schaamteloos, inleven van de
kunst. Dezelfde versmelting tracht Helderenberg te bewerken. Zijn vijf groote
paneelen (De eeuwige priester, Het heilig bloed, De kroon der VII waarden,
Kleine barok, Losse paneelen) stellen uitsluitend traditioneel-religieuze onderwerpen voor; hij behandelt deze met de onverholen pretentie er iets moois
van te maken, --- waar hij ov.erigens meestal in slaagt. Geheel sluit zijn inspiratie aan bij het traditioneel nog voortlevende geloof-en-gebed der ContraReformatie ; geheel zet zijn techniek, op een gemoderniseerde wijze natuurlijk,
den nogal wijdloopigen, bevalligen, ranken, licht oppervlakkigen triomf door
van de barok. Vrij zuiver vertegenwoordigt deze dichtkunst het religieuze
inleven en het artistieke betrachten van veel priesters, van veel katholieke
leeken die de oude vormen nog niet zijn ontgroeid.
In haar genre is deze dichtkunst voortreeffelijk; haar fijne muziikaliteit . en
plastische evocatie lijken wel een bekorende betoovering. Iets te veel een
betoovering alleen ; want het aandeel van technische amplificatie en naderikende rede blijven wat groot. Met iets meer borende kracht, oorspronkelijkheid en diepgang, deed zulke poozie de geheele ziel zingen en bidden; thans
luisteren we verrukt toe, zelden geraakt in ons innigste wezen.
Volgend stuk << Adoratie-engelen », uit de voortreffelijke reeks Kleine tarok,
illustreert onze critiek wel
In gulden plooien gedrapeerd,
de borst, met tanend goud belegd,
gekroond met zware harenvlecht,
terwijl de priester celebreert
-

ligt gij geknield ten wederkant
van 't altaar in de morgenzon.
Daalt gij van christen Helicon ?
Uw gouden arm, ilw fijne hand
wijst mij den berg van bloeden. rood.

Maar uw profiel, sereen en broos
blijft in zijn staren passieloos.
De muze glimnlacht op den dood (biz. 74) .
En i. Janssen
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Paul DE RYCK, Tot milden Zegen. Teekeningen van Victor QUI N.
_.---- Het Brandglas, Gent, 19 41, 45 biz., Fr. 12. Luxe-uitgave Fr. 25.
,

De Ryck heeft wel een zekere directheid In zegging en gevoel, maar hierin
schuilt voor hem reeds een gevaar : zijn vers vervalt dikwijls tot gewoon
prozaisme :
4 wat eens was droom geweest, was nooit meer dan een plan >.
Ook is het heelemaal niet noodig, in een z.g. c dichterlijke taal > te gelooven,
om te constateeren dat een vers als :
Mijn vrouw ligt naar het Woog plafond te kijken >
van een vrij a prozaische dichterlijkheid >> getuigt. Technische slordigheden als:
e en alles leeft van zon mild overgoten >>
komen vaak voor.
De bundel bevat naast enkele reeds vroeger onder den titel <c Met Vrouw
en Kind D verschenen gedichten, < Oefeningen en Evoluties >> (oorlogspoezie)
en << Nul voor Gedrag >>, dat als een cynisch pendant is van het eerste gedeelte.
L. Vander Kerken
-

le. VAN BRABANT, Het boek Analene, Gedichten. -- De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1541, 60 b1z.
Fen erg onkiesche beschrijving in verzen van het ontwaken -en de ontwikkeling der sexueele driften bij e'en jong meisje, met alle noodige omstandig-,
heden en gevoigen. flat pier een zeker literair talent aan besteed ward, belet
niet dat men bet -bundeltje heist ongelezen late.
L. Vander Kerken

Andre DEMEDTS, Geen tweede maal. -- Romanreeks << De Korenaren >> I,
De Kinkhoren, Brugge, 1941, 278 b1z., ing. Fr. 35, geb. Fr. 45.
In dezen roman vinden we .het leven verteld van Helmar Waegeneere, den
veearts van Molsen, die den naam had een toovenaar to zijn. Twee thema's
zijn er in vervlochten. Het eerste sluit bij den titel aan en staat nog elders
geformuleerd : << men kan geen tweemaal in zijn leven evenveel van een ander
houden >> (blz. 145 ; zie ook b1z. 178) ; — het tweede is het raadselachtige geslacht
der Waegeneere's, van wier geheimzinnige macht men te Molsen alle goed
verhopen meet : << wij zijn geen nieurwgeschapen wezens ; wij dragen een verleden in ons > (.blz. 268), zegt Helmar tot zijn zoon Stien, als hij hem zijn
levensplicht voorhoudt. De twee zija vervlochten, doordat Helmar, die zijn
vrouw niet heeft kunnen beminnen omdat hij van een andere had gehouden,
door het goed-doen tot het uiterste zichzelf en zijn kind te redden vermag.
Grootsch en tragisch opgevat, edel van inspiratie, legt dit werk, beter
dan de voorgaande romans en verhalen van Demedts, den auteur bloot.
e rHalf-zwervers » hebben , wij zijn personages eens genoemd (bij de bespreking
van Voorbijgang; Streven VI, 545-5146) ; hemzelf stelden wij als een halfzwerver voor tussehen het landelijke lbestaan en de literaire bedrijvigheid.
Sedertdien heeft hij, tegenover bet, eene en het andere, vastheid verworven;
daze roman is dan ook een stap vooruit op Het leven drtjft (cfr. Streven IV,
193-201) en op A frekening (efr. Streven V, 694-696) ; een stap nog maar, omdat
hij, psychologtsch al te duidelijk met de voorgaande verwant en hun onderwerp te weinig vernieuwend, ook nog van hun gebreken heeft overgehouden.
Die gebreken duidden we grootendeele vroeger ook aan : de lyriek wint
het op de verhaalkunst, de literaire fictie op de werkelijkheid. Nergens ontkomt Helmar Waegeneere aan de gevoelssfeer van den auteur, die hem,
den onbegrepen hider, al te eenvormig kleurt ; verscheidene personages of
episoden zijn te duidelijk bedacht of •eimiteerd (Steven . Ruyschaert •en zijn
gezin b.v. moeten te evident een tegenstelling vormen met Waegeneere ; -diens verhouding met notaris Robeyn en zijn vrouw Louise doet te veel aan
Bart Verhaegen en Ba•tje Molijn denken, uit De vreemnde breeders, van
A. M. de Jong) . Demedts arbeidt te geweld-ig .en te vlug ; uit zijn velerhande
lectuur haalt hij veel wijsheid op, die hij nog niet rustig peilde ; hij legt
nog weinig relief en structuur in de onderlinge verhouding van gestalten en
episoden; hij schrijft een onzuivere taal en styleert slordig.
Toch moeten wij een poging als deze, de creatie namelijk van een werkelijk
katholiek roman, tenzeerste waardeeren. Aan het talent en de werkkracht
an den auteur mogen wij onze oprechte hulde niet onthouden ; tenslotte
verdient dit boek dan een warme aanbeveling.
Em. Janssen
Leo VANDAELE, De vergeten Man. — << Poirters - Reeks >j, Eindhoven,
1941, 214 blz.
In dezen oorlogsroman volgen wij de zielsgeschiedenis van een jongen
Westvlaamschen beer, die, in de eerste oorlogsdagen van 1914 door een
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ranaatscherf in het gezicht getroffen, als krijg8gevangene op een DUItSCIIC
hoeve het bedrijf moet overnemen.
De verminking van zin gezicht en de groelende gehechtheM aan de nieüwe
orngeving weerhouden hem da.ar ook na den oorlog. Na vier jaar echter
vertrékt hij naar zijn land. Weer tehuis, wordt htj, een onbekende voor ztjn
doc)ter en voor zijn opnieuw gehtiwde vrouw, tot knecht aangenomen ; tot
ann ztjn dood werkt en dient htj op de hoeve die hem rechtmatlg toekwazn
De pozie van dit boek ligt niet in de trouwens schaarsche natuurbeschrtjvingen, alechts aangewend om het psychologisch proces te verscherpen ; wel
echter in het verborgen doorworstelen van het lb-den door een Jongen man,
wiens echteltjke trcuw, herhaaldelljic beproefd, ten slotte overwint. Al had
bet crescendo sterker kunnen uitkomen, al wordt de ontknooping door het
eiwté hooMstuk gesuggereerd, toch bltjft het verhaal boelend en verdient
dif gezonde boek een warme aanbevellng.
A. Block

. Oswald EVERAERT, Geschenk van de goedhe'id.
Davidsfonds Letiyen, 163 bi., gen. Fr. 18 9 geb. Fr. 22.
2,. Rudolf UTSCH, Herbert Neist on ztjn jongens. -•-- Davidsfonds Leuven,
181 bI., gen. Fr. 18, geb. Fr. 22.

. Ernest VAN DER HALL EN, Oo€t-Zuid-Oost. - Davidsfonds Leuven,
169 bi., gen. Fr. 18, geb. Fr. 22.
4. Rie VAN IPENI3TJRG, En tch schijnt tie zon. - Davidsfonds Leuven,
174 hI., gen. Fr. 18, geb. Fr. 22.
Tht 4jn de laatstontvangen volksboeken van het Davidsfonds; jarreeks
943. Wij bespreken ze in de stijgende orde van hun verdlenste.
I. biedt stof voor een zeer mooi verhaal, waar de trouw aan do
wae liefcle in verheerlijkt wordt. Hot is echter niet tot zijn recht gekomen;
vioraY op het einde niet, wanneer, na den dood van Fons, het geheele
theina zonder meer vergeten wordt. Verder vertoont George Neist, ult bet
vogende bock, cen sprekende gelijkenis met Charel den profeet.
2. Tht boek is een boeiend en leesbaar verhaal, de verheerlijking van den
-toe ren duithchen werker. Maar hoe de veroordeeing van Peter ultgelegd?
& Dit is eon reisverhaal in zeer inooie taal en rijk nan beschrijvingen.
cn hoogtepunt vormt de vertelling van blz. 56.
4, Mocht uit hot vorige al niet veel enthousiasme blijken : toch schtjnt
de zon want dit book is werkeljjk heel good. Het vertelt ons hoe de
diep-ohristeltjke fa.mllie Van Goor, bij den dood van vader gedwongen zich erg
te ver!ninderen, opgeruirnd en blij aile moeilijkheden te boven komt. Hot
is zoo vol van kielne reëele details, dat men ook maar geen oogenblik
de waarschijnlijkheld van het gebeurde in twijfel trekt. Do psychologie Is
zeer fijn : zoo heeft de aangetrouwde zoon Jan van Wingerden noolt
34eelo.naa1 van den van-Goor-.geest te pakken ; moeder Van Goor theeft, onder
4en druk der omstandigheden, haar vaste hand even verloren, tegenover
k1ine Kees by. ; de verlegenheid van Bep, die haar vader om 50 gulden
vraagt, is meesterlijk verborgen order haar gekken...
He heele verhaal is beheerscht door een weidoende en verheven stemming,
de er heele.maal niet bovenop Ugt. De taal is zuiver en soepei. Kortom
dt boek is fijn work en zal bij de lezers ongetwijfeld veel goed stichten.
We bevlen het dan ook warm ann.
V.

R. C. VAN MIEGHEM, Goorlaaid. - Davidsfonds, Leuven, 1941, 165 blz.,
ing. Fr. 18, gob. Fr. 22.
Ret verhaal, waarin ons de lotgevallen worden verteld van Jan van
Gxiriand in zijn opgang van ongeloovige tot religleus, is minder inaig en
grijpt niet zoo stek ann als een goode roman van Conscience. Tech bUilt
een vergelljking mogelijk, door den eenvoudig-volksohen toon en de onopgeuiakte, zelfs bier en daar onverzorgde taal.
Do tragiek, die we sttjgend verwachten in de verhouding van den volslagen ongeloovigen zoon Van Goorland en do vrome Godelieve, wordt to
gcinakelijk in een paar bladzjjden opgelost. Daarvoor moeten twee, liefst
drie € bruuske sterfgevallen ons schadeloos stellen.
Al heerscht er in heel het boek eon religleuse sfeer, het doopsel van Jan,
e voorwaarde tot zijn huweliJk, i&jkt nogal oppervlakkig algehandeld en, ala
men do voorzichtigheld van de Katholleke Kerk in deze zaken kent, nogal
enwaarschijnh1jk. Ook doet hot vreemd ann, dat do pastoor goedschlks sehtjflt
to aanvaarden en er noolt . een woord over rept, dat de pas gedoopte na ztJ*
huwelijk geen voet meer in do kerk zet, terwiji hij hem toch regelmatig am
vrlerd blljft bezoeken.
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Al1es samen zal het boek bij het gewone publiek wel in den smaak vaU ;
toch zagen we graag dat het Davidsfonds ons Volk steeds het b e s t e zou
aanbieden.
L. Sterkens
,

.

Fr. VAN OLDENBURG BRMXE, Pastoor Pius Paerel. --- StandaardBoekhandel, Brussel, z. j., 167 biz., Fr. 35.
Dit is de c geschiedenis zonder moraal >> van een pastoor, die op zijn minst
origineel mag heeten. Htj was het reeds toen hij als predikend kapelaan zwerven bleef tusschen den bombast en de hyper-famillariteit ; hij bleef het toOn hij
als pastoor zijn kerk bouwde, en in de opluistering der kerkelijke diensteti.
zjjns gel3j^ken aantrof in een even vindingrijken organist als een hulpvaardigeti
koordirigent.
Vat oppervlakkig, maar pikant en viot geschreven, biedt het verhaal een
aangename ontspanning.
A. Block

Jan H. EEKHOUT, Leven en daden van Pastoor Poncke van Damine in
VIaanderen. -- Callenbach, Nijkerk, z. j., 264 blz., fl. 3.05.
De dorpspastoor is, bij onze li-teraire vertellers, geen zeldzame verschijning ;
in de laatste jaren hebben Timmermans, Clues, Coolen, Fleerackers, Van
Oldenburg Ermke (oni slechts de voornaamsten te noemen) %ijn geatalte
herhaaldelijk sympathiek, eigenaardig, bewonderenswaardig uitgeteekend.
Pastoor Poficke, over wien Jan Eekhout hier vertelt, hoort bij Pastoor Campens, Pastoor Munte, Pastoor Goedelterre, Nonkel Pastoor thuis ; het meest
gelijkt hij, zonder daarom minder aan Pastoor Vogels of aan den Pastoor
uit den Bloeyenden Wijngaerdt -te doen denken, op Rector Lodew .k van
Haecke, — en met recht plaatste de auteur volgend motto van Albert Plasschaert vooraan : « Humor is een zacht moedig zijn >> (blz. 4) .
De verhaal;trant . van Eekhout ligt halverwege tusschen lien van T itnmermans en then van Streuvels. Minder bij de werkelijkheid aanleunend dan die
van Class, doet hij, gelijk bij Timmermans en Fleerackers, sterk fantastisch
aan; maar met een breeden epischen zwier, welke ons in de na►bijheid brengt
van Streuvels. Hij is thans een van onze allergrootste dichters en prozaschrijvers. Nog grooter werden zijn verdiensten, kon hij zijn al to soepel
aanpassiagsvermogen door een blakende oorspronkelijkheid vervangen ; want
ja, Pastoor Poncke is toch maar de zooveelste dorpspastoor van de ree4 s..
Het eigenaardige van het geval is dat Eekhout, ecru Zeeuwsch Protestant
die In Holland verbltjft, zich altijd weer door het Katholieke Vlaandereii
laat inspireeren. Zelfs zijn taal berust op een Vlaamsch dialect, omgesmeed
echter in een ongemeen machtig, fijn en glanzend metaal. Heel veel anekdoten
uit den Vlaamschen volksmond heeft hij in dit work naverteld. Toch is het
duidelijk dat hij het Katholicisme niet van binnen uit kept : zelfs op het
einde der achttiende eeuw (toen leefde Pastoor Poncke) zou eon katholiek
priester Luther niet zoo hebben verdedigd (blz. 72) ; zou hij Bahme niet op
gelijken voet geplaatst hebben met Ruusbroec, Thomas a Kempis, Franciscus
van Assisi ((blz. 213, 242) ; zou hij over het lichaam en het graf (biz. 5-,.
254), over de dieren (blz. 255) en over de tiecht (blz. 117), eenigszjtis
anders hebben geoordeeld ... Hier komt de vrijzinnig-christelijke auteur dgor.,
voor wien de aesthetika en het geloof iets to dicht bij elkaar liggen.
Toch moeten we dit work, bekroond overigens met een Hollandschen staatsprijs, warm aanbevelen. , Het is gezond, kruimig en krachtig, en het be-rat,
naast de episode van de roovers (blz. 171 en volgende), veel andere heerlijke
bladzijden.
Em. Janssen
-

Stijn STREUVELS, Be viaschaard. Twaalfde druk. — <\ De L4jsternee-treeks ,. XII, La moo, Tielt, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1941,
303 blz., ing. Fr. 25, geb. Fr. 42,50.
De vlaschaard hoeft niet meer besproken. In onze onlangs verschenen studie
over Streuvels (Streven IX, biz. 144-158), behandelden we dit meesterwerk.
o verigens breedvoerig ; wij noemden het « het groote bereiken >> ; w&j schreven ook : a die schepping (van den zes-en-dertigjarige) bekroonde de nu pas
siinkende stuwing van zijn overkrachtige jeugd s>. Elders vatten wij het zoo
samen : << de opeenvolging van seizoenen en geslachten over een vl.asveld >.
Wij klaagden er ook over dat Streuvels, in de laatste jaren, meer bewonderd
word dan gelezen. Om daaraan te verhelpen vinden we << De Lijsternestreeks,
waarin al de werken van Streuvels zullen verschijnen, zulk een heerlijke onderneming, — en dit eerstverschenen nummer, met omslagteekening en illustraties
van 'Rene Demoen, stelt een even keurige als handige totaal-uitgave in het.
vooruitzicht.
Em. Janssen

,
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Stu STREUVELS, Do maanden. Met penteekeningen van Elisabeth Ivanovsky. — ct Zonnewende >, Kortrijk, z. j., 197 blz., Fr. 35.
In een onlangs hier verschenen studie over < Streuvels en zijn stijl >) (Stre-

ven IX, blz. 144-158) , wezen wij er op hoe •hij habitueel cyclisch componeert

hij plaatst een complex van gebeurtenissen in een alles omvattenden kringloop.
Dit werk noemden we daar << een kringloop-zonder-meer >> en « het resultant
van een levensgroei > (-blz. 156, noot 23) . Hoeveel duidelijker wend ons dat
bij het herlezen. In elk van de twaalf hoofdstukken last Streuvels zijn pen
Naar vrijen loop ; alles wat zijn belangstelling gaande maakt, duikt dan ook
op : de kentering der maanden en de veelvormige natuur; het buitenleven
van boeren, arbeiders en allerhande dorpsmenschen; de spreuken en de wijeheid van het volksvernuft en de volkservaring; de rampzalige oorlog, en
hoe de rmenschen daarbij hunkeren en philosopheeren ; enkele typen en anekdoten, gelijk wij ze uit zijn verhalen, schetsen en grootere werken gewoon
zijn... De geheele Streuvels staat voor ons, in zijn hemdsmouwen weliewaar (wat Been slordigheid beteekent) ; doch zooveel onbevangener, misschien
zooveel sympathieker.
Em. Janssen

Gaston DURIBREUX, Derina. — << Onze Tijcl. >>, Bx ussel, 1941, 232 blz.,
ing. Fr. 40, geb. Fr. 55.
Als Jong en vroom meisje 'huwt Derina (Alexandrina) van Massenhove met
Johan Iweins, lien zij, nogal kort daarna, ontrouw ziet. Zoo komt het
eerste kind niet terecht ; afgetobd zoekt zij gezondheid en opbeuring aan de
Azuren Kust, en vindt deze in den persoon van Robert Aerts, een kunst^schiIder uit Noord-Frankrijk. Terug in haar vaderstad aanvaardt ze tonslotte hot leven : van tenger en idealiseerend pensionaatskind is ze een
zelfbewuste, trouwe en sterke vrouw geworden.
Vooral op de milieuschildering heeft Duribreux zich toegelegd : Brugge,
Oostende, Cap Ferrat vooral en daarna Fransch Vlaanderen leven voor ons
op. Stap voor stap heeft hij het verloop van een huweli k willen volgen,
psychologiech het inleven en peilen, het leiden langs de lijn der noodzakeli kheid naar de gezonde en eenvoudige oplossing van een diepgaand conflict : naar de berustende, overigens edele, aanvaarding, door man en vrouw,
van elkander.
De vader van Bruun rust niet op zijn lauweren ; talentvol en werkkrachtig
durfde hij dit nieuwe, dit moeilijke onderwerp aan : hij bracht het tot eon
goed einde. Toch vond hij zijn richting nog niet : hem ontbreekt, in dit
werk althorns, een persoonlijk en grondig uitzicht der moderne wereld, tea
overstaan van de onvergankelijke waarden. Oppervlakkig behandelt hij het
geheele geval; op de meest beslissende oogenbiikken mist hij vasten grond
onder den voet; herhaaldelijk moet hij, om den schtjn to redden, zijn stijl
,'omantisch en g ootsprakig opschroeven.
Duribreux loopt gevaar de romanliteratuur en de werkelijkheid met elkaal
to verwarren. Buiten alle romans om moet hij, ernstig on voor zichzelf, de
vastheid van het leven leeren onderscheiden, -de onvergankelijke waarden
leer ?n opgraven. Van hot modieuze, het voorbijgaande, den moolen schijn moet
hij zich ontdoen. Reeds is hij een goed romancier; wit hij een groot schrijver
worden, dan verwerve hij, gelijk Derina bier maar met minder zelfzucht, zija
geheele persoonlijkheid.
Em. Janssen
,

Albeit VAN HOOGENEEMT, Twee jonge menschen. — De N ede -landsk}he Boekhandel, Antwerpen, 1941, 168 blz., Fr. 30.
Doze roman vertelt hot eerste liefdesavontuur van een jongen melkbaard
Michel : door een bedorven meisje Laetitia wordt hij verlokt en bedrogen,
<< en plotseling wisst hij dat hij zijn jeugd voorgoed had verloren >> (blz. 168) .
Minder dan De stifle max (zie Streven VI, blz. 543-544) kan dit boek ons
bevredigen : kunstmatig schroeft het een nogal banaal geval op, en de opdracht or van door den auteur aan zijn kinderen wekt een licht sceptischen,
verder pijnlijken glimlaoh. Taalkundig had het beter moeten verzorgd worden
(<< hij die ... van meisje verandert >>, blz. 25 -- << ze geven u op de zenuwen a,
blz. 29 — e als hij weer thuis kwam >>, blz. 164) , stylistisch zuiverder en
eenvoudiger gehouden (<< fanfareklanken vlinderen >>, blz. 16 — e al schreeuwdea
de ... bloemen ... met hun felste kleuren om to zeggen dat ze nog leefden >>,
blz. 91) ; de procede's van voorstelling en compositie hadden minder als gewild
Mogen uitkomen, en de Inspiratie had nu eons iets anders moeten zijn.
dan. weer -- tenslotte --- een min of meer indiscreet voorgesteld familiegeval
Em. Janssen
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Kunst
J. HFLBIG, De glasschilderkunst in de oude Nederlanden. -- De Sikkei,
. Antwerpen, 1941, 43 blz.
De glasschilderkunst is uiteraard een zeer broze kunst, en als men even
de godsdienstige en politieke twisten en beroeringen bedenkt, die ons land
in den loop der eeuwen gekend heeft en die zich steeds van zeer iconoclastisobe
argumenten bediend hebben, is het niet to verwonderen, dat schromelijk veel
schoonheid voongoed verloren grog. Het tiJdperk 1510-1550 maakt hierop
•eenige uitzondering. In een vlot en wetenschappeltjk gedocumenteerd commentaar geeft J. Helbig ons een overzicht van wat overbleef, dit indeelende in vim'
groote perioden. 35 afbeeldingen op geglansd papier illustreeren den tekst.
Zooals dit voor de meesterwerken der beeldende kunsten in het algemeen
het geval is, hebben ook vele en van onze mooiste glasramen, •helaas, den
weg gevond6n near het buitenland. Gezien de moeiliJkheden van een volledige
dgcumentatie, heeft de schrijver zich zeer verstandig beperkt tot de meesterwerken die zich nog op eigen bodem bevinden en waarin, in onze oude
kerken, Vlaanderen's zon nog dagelijks haar kleurfeesten houdt. Ook de
ramen der XIXe eeuw, die historisch scherp van de vroegere glassehildering
gescheiden zijn, bleven onbesproken.

L. Vander Kerken

Dr Heinrich LUTZLER, Jonge Melsjes. --- 1941, 8 blz., 25 afb., RM. 1,30.
-- Vredig sterven. — 1940, 8 blz., 25 afb., RM. 1,30. --- Levena_
kameraden. — 1940, 8 biz., 25 afb., RM. 1,30. --- Herder, Freiburg
im Breisgau.
Nog drie deeltjes uit de aerie <<De Kunst in het Leven ;> die we reeds vroeger
aan onze lezers hebben aanbevolen (Streven VII, blz. 323). Elk deeltje bevat
•25 reproducties ter grootte van de geheele pagina, waarvan vijf in vierkleurendruk, en een inleiding van zes bladzijden, keurig in het Nederlandsch vertaald
door Dr W. J. A. Visser, Directeur van het Stedelijk Van Abbe-Museum te
Eindhoven.
De eigenlijke weg tot de kunst is te;n slotte toch altijd die van het leven. En
niet zoozeer de mogelijkheid van een puur aesthetisch behagen scheppen in
perfecte vormen als wel de onmiddellijke aanschouwelijkheid van het praegnante leven, dat in die vormen zijn verheerlijking vindt, doet ons van het
kunstwerk houden. Wi zoeken altijd veel meer de schoone menschelijkheid dan
de schoonheid in zich zelf.
. Het is de groote verdienste van L. dat hij zoowel in zijn grootere werkez
ails in deze eenvoudige boekjes de wegen, die kunst en leven verbinden, weer
•eens heeft vrij gemaakt van al te formalistische beschouwingen en aesthetistische vooroordeelen.
Met een onfeilbaren schoonheidszin en psychologische zekerheid heeft hij
ook in deze drie nieuwe deeltjes der serie <-,De Kunst in het Levenx, die leven
in de kunst op drie zijner meest typische momenten weten te betrappen en
ten -coon stellen : het x vredig sterven > dat zijn stillen glans werpt op ganseh
ons aardsch verschijnen -met zijn wisseling van vreugden en smarten, het
l fioli-me-tangere-moment, dat zich zoo mooi openbaart in het <<jonge meisje>>,
in het overgangsstadium tusschen jeugd en vollen bloei, en de zoo brandende
on tevens ingetogen liefde die menschen hier op aarde tot gelukkige ecLevensk ameradenn in hechte trouw verbindt.
Zoowel om hun hoogen kunstzin als om den verheffenden en weldoenden'i.nvloe-d lien zij op iedereen zulilen ultoefenen, wenschen wij deze bookies de
grootste verspreiding. L. Vander Kerken
,

Aardrjkskunde, Geschiedenis
Mgr. Dr. Jan 0. SNIT, Ave Rona. --- Foreholte, Voorhout, 1940, 363 biz.,
Fl. 5,50.
Dit book is niet bedoeld als reiegids ; het is geen geschiedkundig commentaar
op topographisch of chronologisch .gerangschikte monumenten of bezienswaardigheden ; ook geen album voor kunsthistorici, waarin de voornaamste kunstwaarden van Rome worden besproken. Het bevat een aantal uitstapjes in Rome
en omliggende onder de leiding van iemand, die de Eeuwige Stad zeer goad
kent en tevens weet, wat een toerist en ivooral een pelgrim belang ken iaboezemen. De veertien 'hoofdstukken, die als even zooveel gansch verscheiden uits,tapjes kunnen worden beschouwd, worden altjjd door een gedachte beheerscht:
•e geven telkens een ander, en tech een heel bepaald beeld van Rome. Alle
samen laten ze het leven te Rome, niet alleen in vroegere eeuwen maar ook
op onze dagen, vrjJ goed kennen ; de schrijver weet van de Romeinsche ziel
Mlles af. Hij betuigt ook een grooten eerbied veer alle oude en den Romeinen
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:rho dierbare overleveringen en legenden, maar is nuchter genoeg, om rekening
te bouden met de beste wetenschappelijke gegevens. Als hoogere vulgarisatie,
voor menschen, die ook van elders reeds sets afweten van Rome, is dit werk
uitstekend geslaagd. Vooral aan wie in betere tijden het geluk had Rome van
dichterbij te leeren kennen, zal dit boek een aangename lectuur bezorgen ; het
zal hem de heerlijke dagen van weleer weer levendig voor den geest brengen,
bern de gelegenheid bieden om er een andermaal van te genieten. Tevens
brengt het orde in de vele indrukken, die toen misschien in een te kort ti jdbestek onzen geest kwamen overrompelen.
We betreuren, dat de 200 goed uitgekozen illustraties, over het •heele boek
verspreid, nooit bij hun tekst staan ; wel bevat de tekst de noodige verwijzingen, nnaar het is zeer onprettig telkens 50 blz. hooger het plaatje te moetet
an opzoeken.
C- er%gens is de uitgave, zoowel wat druk als illustratie betreft, zeer keurig.
E. De Cooman

Fred. CLYMANS en Jan DENUCE, Antwerpen. __ Van U ff 1en en Delagarde, Antwerpen, 1941, 62 blz.
Fret. CLYMANS, Poortjes en Mariabeelden in het oude, Antwerpen, ,---v n Uffelen en Delagarde, Antwerpen, 1941, 74 blz.
Ovei° het algerneen hebben de Antwerpenaars wel Sinjorentrots, maar de
kennis van de ri jkdommen hunner stad beperkt zich tot enkele groote gebouwen erg muses. Deze twee boek jes geven eerst en vooral aan de Antwerpenaars
°pelf een gelegenheid em hun stad beter to leeren kennen, want als gads voor
din toerist li jken zij ons minder gesehikt, tenzij als inleiding of ... uitnoodi,ging.

. Onze tocht doorheen de stall. was eerder een galop dan een wandeling >
bekennen de schrij vers van het eerste boekje, maar zij wenschten slechts
;< in g Foote trekken te vertellen wat of Antwerpen aan historische merkwaard:igheden, aan kunstschatten be.zit
leder deeltje wordt besloten met een dertigtal .zeer geslaagde photo's en
:rt produeties op degelijk glanspapier, die er een keurige uitgave van maken.
V. L.
,

De NederKorneel GOOSSENS, Mechelen, het paradijs aan de ale.
landsehe Boekhandel, Antwerpen, 1941, 47 hlz., 22 platen, Fr. 12.
41. D1NUCE, De Schelde. --• De Neder1andsehe Boekhandel, Antwerpen,
1941, 65 blz., 20 platen, Fr. 12.
1. In vlotten stijl roept Korn. Goossens voor ons ,het beeld op van Mechelen,
waar «, alles wezenlijk tot een geheel behoort : de Dele (gewoonli}k Dijle genoemd) en de straten, de gebouwen en de kunstwerken, het stad&beeld en zijn
karakt.er, de .historie en de menschen, het licht en de •eluiden >> (blz. 47) . Al1oewel Mechelen niet meer de hoofdstad van de Nederlanden is en er geen
kei e: s meer worden, opgevoed, blijft het toch een paradijs aan de Dijle, waar
et grootsche verleden steeds .herleeft in het heden, bijzonder in het klankenwon.C.t? van den beiaard.
11. De monographie van J. Denuc-6 is een vrij interessant geschreven les
in de Aardrijksk.unde, waarin de stealing wordt verdedigd : De Schelde is de
stroom van Vlaanderen. Van den oorsprong bij St.-Quentin tot de monding
bij Vlissingen volgt schrijver haar loop en breekt de eentonigheid van zoo'n
4 reis je ,r, door een kort oponthoud bLj elke belangri jke plaats door den str•oom
1.espoeld. Enkele gallicismen en stijlslordigheden ontsieren het werkje : bv.
Fransch van oorsprong (blz. 5) ; de bloedigste •bladzijde is wel de slag geweest., .. (bl'z. 12) ; van de moderne gebouwen is het de Bibliotheektoren, die...

Fblz,16), Lange twist heerschte tusschen... (blz. 22), Senne (voor Zenne) (b1z.
24), vernalatigen (blz. 53) .
Bet boekje zal v-eei bijdragen tot ruimere kennis van den machtigen stroom
van Viaanderen.
A. Dat quennes
Fr. GORISSEN, Gent de flere. ------ Wiek Op, Brugge, 1941, 64 b1z., Fr. 40.
en reeks kunstvol opgenomen, keurig samengestelde en met bewonderende
liefde beschreven photo's van de trotsche stad der middeleeuwen. Men zal met
huiverend ontzag opzien naar al die donkere hardheid die slechts schijnt te
verteederen in de intimitelt van de begs jnhoven en in den sierlijken rijkdom
van de oude patriciershuizen.
A. S.
Marie KO :NEN, Breit- zel. ---- Het Spectrum, Utreclit; Standaa.rd-Beek-handel, Antwerpen, z/j 100 b1z., Fr. 20.
Er ligt een teedere, inni-ge wijding over dit boekje. De schrijfster slaagt
e •ill cmen in bij den lezer gevoelens van stille bewondering op te wekken
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•voor de Bretoensche legenden, of beter nog hem hun geheirnnisvolle asntrekkeltjkheid voor te spiegelen, als trouwe weergave van de religieuselksziel. Uit de menhirs en de cromlechs, uit het ruischen der blauwe wateren,
uit de calvaires en de veldkruisen, en niet minder uit de immer bloetende
legenden van Breiz-izel, den Keltischen naam voor Bretagne, laat Marie
Koenen « ons de alom-tegenwoordigheid van den Eeuwige >> toespreken. Nu
velen van ooze landgenooten in Mei 1940 near Bretagne vluchtten, en
the streek voor hen dus niet onbekend sneer is, zullen zij met dubbel genoegen
dit keurig geschreven boekje lezen.
A. Darquennes

H. GEURTJENS M. S. C., ZUn plants onder de zon. --- J. J. Romen en
Zonen, Maa seik, 1941, 200 blz., gen. Fr. 48, geb. Fr. 62. • .
De schrijver leidt ons in bij de bevolking van een eilandengroep der Moluk-

ken. Hij is en ethnograaf en apostel. « Ik heb mijn boek volksch gehouden,
maar toch een tikje hooger gemikt dan bij dezen schrijftrant gewoonlijk het
gebruik is >>, zegt hij ons. Hij bereikte hot doel dat hij zich stelde; een
beroeps-ethnograaf was ongetwijfeld methodischer te werk gegaan. Wie echter
op onderhoudende wijze een kijkje wil nemen in een << wilden >> volkstam
en tevens vernemen hoe de missionaris dezen voor Christus tracht te winn;en,
grijpe naar dit werk, hij zal het met genoegen lezen en tevens er veei in
leeren.
K. B.
,

Ernst Moritz KLINGENBURG, Die Entsteliung der deutscb.-aiiederlan.ischen Grenze. 1813-1815. — Hirzel, Leipzig, 1940, 162 blz., RM. 8.
Het opzet van dit boek formuleert de auteur aldus : t Es war mein erstes
Anliegen 'bei dieser Ar.beit, Englands entscheidende Rolle bei der Neuordnung
des niederlandischen-niederrheinischen Raumes herauszuarbeiten >> (blz. 154) .
Gedurende twintig jaar streed Engeland tegen de Fransche revolutie voor
dit dubbele oorlogsdoel : het Europeesch evenwicht herstellen en in de :age
Landen een sterken barrierestaat oprichten: Dit is dan ook de norm die wij
kunnen a;anleggen aan al de plannen die de Engelsche diplomates ntiaakten
nopens de bestemming van de Zuidelijke Nederlanden. In 1794-95 wil Engeland
de Zuideljjke, teen nog Oostenrijksche, Nederlanden versterken door het toeroegen van de vestingen van Rijsel, Valenciennes en Noord-Brabant. Pitt's plan
in 1798 is de beide Nederlanden te vereenigen onder een Oranje-, of liever
nog onder een Pruisischen stadhouder. Een nieuw ' plan van Pitt in 1801-06
Wilde de Noordelijke Nederlanden vergrooten met Antwerpen, Maastricht 'en het
gebied tot de Nethe en de Dijie. DDe rest, dus bijna de gansche Zuidelijke
Nederlanden, wordt aangeboden aan Pruisen, en dit eenvoudig om een
sterken barrierestaat te hebben tegen het almachtige Frankrijk., In 1814
kon men eindelijk aan de uitvoering van de plannen beginnen denken. Nu
wil Engeland. het -te sterke Pruisen ver houden van de Scheldemonpden,
maar toch tegenover Frankrijk stelien om den eersten stoot van den nog
steeds •gevreesden vijand op te vangen. Zoo werkte Castlereagh ,het plan
uit den rechteroever van de Maas aan Pruisen te geven en de andere gebieden te vereenigen met de Noordelijke Nederlanden. Wellington . verzette
er zich echter met hand en tared tegen dat Luik onder Pruisen zou konien,
omdat dan hun druk op Antwerpen te groot zou zijn. Zoo rijpte elude 1814
het vroeger reeds geopperde plan der ganscbè Zuideiijke Nederlanden bij pie
Noordelijke te voegen, een plan dat in 1815 eindelijk kon uitgevoerd worden.
De afbakening • der grens tussohen de Vereenigde Nederlanden en Pruisen
met de bekende Maasiisiere draagt eveneens den stempel van Engeland.
Zooals blijkt uit dit resume belicht de schrijver uitsluitend den diplomatischen
factor, en dan nog vooral de Engelsche diplomatic. Men zal hier dus te!vergeefs de militaire, economische, kultureele en godsdienstige aspecten van bet
probleem, of een uitvoerige uiteenzetting van de werking van Pruisen, van
Oostenrijk en in het bizonder van Willem van Oranje zoeken. In deze gewilde
begrenzing, die noodzakelijk eenzajdigheid medebrengt, heeft de auteur een
goed-gedocumeenteerde en degelike studie geschreven, waarmee wij, behalve
voor een paar details, volledig kunnen instemmen.
M. Dierlckx
Dr. Fr. I3LOCKMMiS, 1302 - Voor en Na. — << De Seizoenen >> . 0, De
Neclerlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 112 blz., Fr. 12.
In een bondige studie, -die op de bronnen teruggaat, behandelt de auteur
vooral de periode 1297-1305. Hij toont aan dat de kamp in 1297-13W een
feodale strijd was van Gwij van Dampierre -tegen zijn leenheer; de ondcrdrukking in 1300-1302 doet een << vaag gevoel van. Dietsch-Vlaamsche verbondenheid ;> (blz. 103) ontstaan en een* felle haat tegen de patrlci+r - en
landelijke heeren die het yolk uitbuiten. De periode 1302-1305 is een strijd
op ' leven of dood van het Vlaamsche Gemeen < bezield met een ideaal,
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hoofdzakelijk sociaal-ekonomisch, doch ook met 'n vleugje Duitsch-Vlaamsch
nationaal gevoel > (blz. 105) . Nadat sinds lang , was erkend dat de Groeni.ngeze,ge op 11 Juli 1302 de onafhankelijkheid van Vlaanderen on van het Belgie
der Moderne Tijden heeft gered, bewijst de schrijver nu dat zelfs het nationale
gevoel niet totaal onbekend was in die beginnende 14e eeuw, de eeuw vat
Viaanderens grootsten roem. De 20 platen achteraan het boek, hoe lofwaardig
de bedoeling ook is, zijn meestal zoo onduidelijk dat zij het werk eenigszins
ontsieren. Wij bevelen -dit boekje graag aan.
M. Dierickx

Wetenschappeii
Prof. Dr. F. SCHUMANN, Beitrage zur Analyse der Gesichtswaihrnehmungen. Heft 11, von Dr. B. Herbert Kleint. ---- Johann Ambrosias
Barth, Leipzig, 1940, 264 biz., RM. 12.
Dit boek biedt een, geheel aan van proefnemingen over de betrekkingen tusschen de optiek en de dynamiek. Het is onbegonnen , werk zijn inhoud te willea
samenvatten ; toch willen wij er lets van ,beproeven.
Riohtingen verschijnen niet zonder meer vertikaal, zooals ze objectief gegeven zijn; en wat werkelijk beweegt of in rust verkeert, komt ons niet noodzakelijk als bewegend of rustend voor. Ook voor de dieptewaarneming der
dingen kan men aantoonen, dat ze niet precies aan bepaalde verhoudingen van
het waarnemend orgaan verbonden is. De waarneming van richtingen, bewegingen, plaatsen, grootten enz,, schijnt mede bepaald door houdingen of veranderingen in het lichaam. De betrekkingen van de gezichtswaarnemingen met
de veranderingen van den lichaamstonus (kopneigingen b.v.) vallen nog meer
op, wanneer men geisoleerde richtingen en bewegingen beschouwt, zonder
waargenomen vergelijkingspunten (cfr. o.a. het autokinetisch versehijnsel in
het 'duister) . Hoe minder ze echter op deze w jze a geisoleerd >> waargenomen
worden, d.i. hoe meer een a geheel >> van waarneembare objecten gegeven
wordt; des te meer wordt de ordening binnen dit geheel, voor de verschi jniing
van, de « deelen (plaats, richting, bewegingstoestand) beslissend. De struct uur van het geheel induceert •de richting en den bewegingstoestand van het
deel, al wordt eveneens onbetwistbaar opgemerkt dat bet deel op het geheel
induceerend werkt, zij het ook in mindere mate.
Evenals de tonus invloed uitoefent op de waarnemingen van ruimtelijke
eigenschappen, evenzoo leeren vela observaties dat deze op hare beurt tonusveranderingen induceeren. De schrijver is de meening toegedaan, dat daze
inductiewerking niet alleen een uitwendige analogie vertoont met wat er gebeurt bij de inductie van de complementaire kleur, maar een diepere veY wantschap verraadt op grond van een innerlijk biologisch beeldend principe (cfr.
p. 31, noot) .
We kunnen hier enkel vermelden, dat de observaties van den schrijver ook
op .het gebied van de theorie van het ruimtezien, n;euwe inzichten bijbrengen.
Ook vele andere kenmerken der dingen, zooals b.v. de a bekendheid x>, het
werkelijkheidskarakter, de saamhoorigheid der waargenomen objecten, schijrten niet alleen door de gezichtsindrukken bepaald te worden. De codrdinatie
van waarnemingsveranderingen met het bewegingssysteem van het lichaam
lijkt hier eveneens van fundamenteele beteekenis.
Al schijnen zekere proeven reeds minder actueel, toch zal de vakpsycholoog
in daze reeks studies veel interessante inzichten vinden. De besluiten berusten
op een ruing feitenmateriaal, misschien statistisch niet altijd breed genoeg
uitgewerkt. Vooral de laatste deelen doen zich als fragmentaire peilingen
voor. Zij openen horizonten en wijzen den weg naar verdere onderzoekingen.
W. Smet
,

Dr. R. LEDENT en L. WELLENS, Precis de Biometrie. — Vaillant-Carmanne, Luik, 304 blz., Fr. 50.
In dit boek dat thans, gansch herwerkt, in derde uitgave verschijnt,
zal al wie zich met medisch-psychologische en -paedagogische vraagstukken
inlaat, een uiteenzetting vinden der verschillende methoden van meting
op het levende gestel. De biometrie heeft als doel door een cijfer den uitslag
van ieder anatomisch, physiologisch of psychologisch onderzoek uit to
drukken. Doze wetenschap heeft in enkele jaren een dergelijke uitbreiding
gekregen dat een synthetisch overzicTit der waardevol gebleken en thane
algemeen aangenomen methoden, onmisbaar ward. Aan dezen eisch voldoet
het boek van Dr. Ledent zeer goad ; in vier hoofdstukken -- de Typen,
het Temperament, het Verstand, het Karakter — geeft het beknopt voor
ieder domein de metingsmethoden weer, terwbl er nadruk wordt gelegd
op de beteekenis die de bekomen cijfers voor de medico-•paedaggogiek bezitten.
Do uiteenzetting is klaar, eenvoudig, beknopt en op sommige plaatsen wel
al te bondig. Dit is het eenige verwijt dat men aan den schrijver kan,

15O E-OEK ESPREKINGmakers: De lezer wordt soms zonder verderen uitleg verwezen naar een
bijgaand schema dat voor oningewijden ver van verklarend is; o.m. bet
Canon van Leonardo da Vinci (fig. 35 blz. 67) ; de dynamometer van Gunzburg (fig. 53 biz. 118). De endocriene functre, die tie blometrie toch stark
belnvloedt, wordt wel te vluchtig en oppervlakkig besproken.
Doch, rekening houdend met Chet felt dat het werk als t Précis * werd
opgevat, is bet overigens zeer verdienstelijk en kan als inleidende studie
voor opvoeders, leeraars en hoogescnoolstudenten under de beste gerekend.
worden.
Dr. F. van Baarle

Dr. Lothar HALLMANN, Klinische Chemle and Mikroskopie.
Thieme, Leipzig, 1941, 480 blz., gen. RM. 9,75, geb. RM. 10,87.
Dit is een echt boek voor geneesheeren en etudenten in de geneeskunde,
die zich aan het klinisch laboratoriumwerk interesseeren. Er bestaan reeds
Calrijke groote en ,kleine handboeken over de geneeskundige laboratoriumprakttjk, loch hetgeen Hallmann oogenschijnlijk bedoeld heeft is de uitgjL e
an een boek van handig formaat dat dageliks op de laboratoriumtafei
ter raadpleging gevonden kan worden en waarin ledere ontledingsmethode
met nauwkeurigheid beschreven en kritiisch ontleed wordt. Hetgeen trouwens
bet raadplegen van dergelijke werken dikwijls onaangenaam maakt is de
breedvoerigheid waarmede ook neven.geschikte methoden worden uiteengeret
zonder dat de hoofdmethode voldoende op het voorplan staat. Bondig en
klaar zest de schrijver in het besproken werk voor iedere stof de bijzonderste
en de nevengeschikte ontledingstechnieken ulteen : voor het speeksel, het
maag- en darmsap, ode ontlasting, het bloed, de urine, het ledenvocht e.a.
Enkele afzonderlijke hoofdstukken worden gewijd aan algemeenheden aan-gaande laboratoriumtechniek, microscopie en aan literatuuropgave.
Het boek van Hallmann verdient naast het beste in dit domein vermeld
te worden. Tot zelfs de laatste onderzoekingsmethoden vindt men erin
vermeld zoodat het als zeer volledig mag aanzien worden. Het is eea
dagel Zsche gids doorheen het labyrinth der klinische scheikunde. Het fett
dat amper na één jaar een tweede uitgave reeds noodzakelijk bleek, beWist
dat dit boek beantwoordt aan een behoefte.
Dr. F. van Baarle

,

Gertrau-d HAASE-BESSELrL, Der Evolutionsgedanke in seiner heutigeu
Fassung. -- Fischer, Jena, 1941, 79 blz., RM. 3,60.
Deze brochure wil de richtingen die zich heden 'ten dage in de Evolutieleer
afteekenen in een korte schets samenvatten die ale doel heeft een soort inleiding te vormen voor verdere publicaties die in het vooruitzicht gesteld worden. Wellicht zullen deze nog te verwachten publicaties het ei^genaardig karakter van deze inleiding verklaren, die heelemaal teleurstelt en naar onze me e^ning niet aan de titel beantwoordt. Men krijgt geen overzicht van de huidige
stand van het Evolutievraagstuk, maar een viii technische, sterk gespecetaliseerde uiteenzetting van een bepaald procede in de soortvorming binnen popelaties enz. Een zeer ri jk technisch materiaal voor dit kleine onderdeel, maar
een totaal gebrek aan synthese voor het vraagstuk in zijn geheel, betgeea
we toch het recht hadden te verwachten naar verluid van de titel. '
Prof. Dr. Alb. Raignier

Godfried ROMANS, Erik of het klein Insectenboek. -- Spectrum, Utrecht,
1941, 221 bLz., geb. Fl. 3,50.
Een boek om door elken jongen in een trek doorgelezen te worden, die
wondere avonturen van Erik Pinksterblom in de insectenwereld, bij snoevende wespen en eigenwijze doodgravers, verwaande aardwormen en woedendee
spinnen ! Oudere menschen zullen genieten van den schalkschen humor wearmede de kleine kantjes van onze samenleving, kastenvooroordeelen en bekre npenheid, in dat milieu worden getransponeerd. Een frissche ontspanningslectuur.
J. V. d. Meersch

A. DELAR
en 'Dr. A. J. CLASS, Beginselen der natuurkunde L ---N. V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, z. j., ing. Fr. 48, geb. Fr. 58.
Dit is een waardig vervoig op het reeds zoo gunstig gekende, uitstekende
Scheikunde-boek voor Midde'lbaar Onderwijs, van den E. H. Delaruelle. Dezelfde moderne opvattingen, even frissche voorstelling en sprekende photo's,
dezelfde goede keuze uit de modern-natuurkundige problemen. Het boek Is
wetenschappelijk, maar vooral het is helder en overzichtelijk, en dat lijkt
one voor een handboek de grootste hoedanigheid. De korte samenvatting
en het lijstje met genummerde' formules, die na ieder hoofdstuk gegeven
worden, zullen den student bij de repetitle het werk zeer vergemakkelljken.
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WU hopen dat het tweede, nog te verschijnen deel, waarin het geluid, het
Licht, het magnetsame en de electriciteit moeten behandeld worden, voor
ztJn voorganger niet zal moeten onderdoen ; dat zal zijn beste waarborg zijn..
J. Kbhrbrugge

Economie
W. DDSWARTE, La limitation des dividendes. Commentaire de 1'arrete
du 14 octobre 1941. --- F. Larcier, Brussel, 1942, 78 blz., Fr. 20.
L. BAILLON, La limitation des dividendes. Arrete du 14 octobre 1941
relatif A la limitation de la repartition de dividendes par les Societes
anomymes et les Societes en commandite par actions. -- F. Larcier,
Brussel, 1942, 93 blz., Fr. 20.
Twee studies die eenzelfde onderwerp behandelen, en wel nagenoeg volkomen op dezelfde wijze : het commentaar is streng- juridisch, gaat den
tekst der verordening kritisch na, tracht tot praktische besluiten te komen,
toepasselijk op de concrete gevallen die zich zullen voordoen, en wijst op
menige onduidelijkheid waardoor de toepassing van het besluit tot talrijke
betwistingen zal aanleiding geven.
De: eerste schrijver heeft zici evenwel, meer dan de tweede, naast eenzelfde onmiddellijk praktisch doe! : den jurist en den !eider der N. V.
voor te lichten, voorgesteld een principieel verantwoorde studie aan te
bieden. Daartoe onderzoekt hij eerst, in « Notions generales >> de vragen of
de verordening inbreuk maakt op de contractueele vrijheid, of ze fiskaal
kan verantwoord worden en of ze economisch kan gerechtvaardigd worden,,
ja zelfs of ze wettelijk is, or daarna kort ma.ar zeer gevat een vergelijking
in te stellen tusschen de maatre^gelen in Duitschland, Frankrijk en Nederland
getroffen en de verordeningen van hot besproken besluit.
Het oordeel van beide schrijvers is streng. Overdrijven zij niet de offers aan
de beheerders en aan de aandeelh-ouders opgelegd ? Ze klagen. echter terecht
1~tet tekort aan duidelijkheid aan dat wij In de verordening vaststellen.
Dr. K. du Bois

B. KCTSKE e. a., Beutsehiands XUrtsehaftsverflechtung mit semen westlichen Nachbargebieten, unter besonderer Beru.cksichtigung des
rheinischen Wirtschaftsraumes (Schriften der Wirtscha. tskam ner
Köln). — Komrnissionsverlag Balduin Pick, Keulen, 1940, 209 blz.
geb. R.M. 8.

-

Na de gebeurtenissen van de laatste Lente, hebben een aantal Rijnsche
geleerden, op initiatief van de Industrie- en Handelskamer te. Keulen, in
gemeenschap eenige studien gewijd aan de Westelijke gebieden die door de
Duitsche legers waren bezet geworden. Een algemeen artikel van Prof. Dr
Bruno Kuske opent de onderneming met den economisch-historischen achtergrond van de Duitsche Westgrens to behandelen. Hij wijst op de intense
economische gemeenschap die sinds de vroege Middeleeuwen tusschen het
R3jk en zijn Westelijke buren bestaat. Met de diepte van gedachten die heri
elgen is behandelt hij daarna in het bijzonder de gemeenzare DuitschHollandsche economische tradities, terwijl Doc. Dr Th. Wessels de DuitschHollandsche betrekkingen in den nieuwen tijd, en Prof. Dr Th. Kraus de
economische krachten van Nederlandsch-Indie bespreekt. Belgie komt daarna
aan de beurt met een studie van Wessels over de Belgische economie on haar
betrekkingen met het Rijk, en een artikel van Kraus over de ontginning van
Kongo en haar beteekenis voor Midden-Europa. Een studie van Doe. Dr

Herrmann behandelt de RUnsch-Luxemburgsche economische <c vervleohting n,.
terwijl om doze artikelenreeks te besluiten, Prof. Kuske en Dr Herrmann
rich op ingaande wijze met Elzas-Lotharingen bezighouden. Als aanhangset
^vordt de uitvoerige Duitsche bibliografie over de economische gemeenschap
tusschen het Rijk en het Westen door Prof. Dr. H. Corsten med.egedc 1c .
De hier behandelde onderwerpen zijn vrij ulteenloopend van aard on alle met,
de grootste kennis van zaken wetenschappelijk behandeld. Het heeft Been zin
ze te resumeeren. Het volsta to zeggen dat de lezing ervan zich opdringt aan
al wie interesse gevoelt voor de economische structuur van het Westen en
voor zijn orientatie naar buiten.
Prof. Dr J. A. Van Houtte

Karl DIEHL, Die sozialrechtliche Richtung in der Nationalokonomie.
G. Fischer, Jena, 1941, 144 blz., ing. RM. 7,50, geb. RM. 8,80.
Doze 4 richting -o wil rekeni.ng houden met den invloed uitgeoefend door
de rechterlijke ordening op het economisch gebeuren omdat, naar de mooning
van hare aanhangers, de invloed ervan werkelijk is en men o.m. daarom noch

-
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een homo oeconomicus :snag verzinnen, noch een Robinson-economie met haar
onveranderlljke wetten >> opbouwen, inndien men bij de werkelijkheid wi,l blijven.
Het economisch gebeuren grijpt immers plaats in de maatschappij
en elke ontwikkelde maatschappi vordert een rechterlijk statuut tot ordening
van dat gebeuren. Daarom kan er enkel dan van « wetten >>, in den strengen
zin van dat woord, sprake zijn, waar het geldt de natuurlijke factoren die
bij het economische gebeuren in aanmerking komen ; er zUn dus eigenlijk
geen economische << wetten >,.
De schrijver handelt eerst over de < Grundlegung > der theorie om daarna
de << Sozialrevhtliche >> leer van Rudolf Stammler te onderzoeken en ons
met de voorloopers der sociaalreehterlijke theorie bekend te maken alsook met
de voorstanders dier theorie in Amerika en te eindigen met beschouwingen
over <( die sozialrechtliche Richtung in der Rechtswissenschaft s> en met de
bezwaren door Max Weber tegen de theorie geopperd.
].7e K richting >> drukt er eveneens op dat het economisch gebeuren zich
niet altijd en overal op gelijke wijze ontwikkelt. Uit het voorafgaande blijkt
het dus dat deze « richting >> in nauw verband staat met de a historische >>
waarvan ze trouwens ook de methode grootendeels overneemt.
Dr. K. du Bole

Rene PPIRET, Le droit au prix du vendeur des meubles corporels et ses
garanties. — R. Fonteyn, Leuven, 1941, 291 blz., Fr. 65.
Deze juristische studie -- nr 5 der a Bibliotheque de droit prive, notarial
et fiscal > — onderzoekt over welke actiemiddelen de verkooper beschikt
tegenover een kooper die weigert te betalen of het verzuimt terwijl hij die
weigering of dat verzuim niet kan rechtvaardigen. Het werk bes-taat uit
Brie de'elen : < Le droit au prix du vendeur et ses garanties A 1'egard de
1'acheteur >> ; « Le droit au prix du vendeur et ses garanties en presence de
tiers ; a Le droit du bailleur-vendeur dans la location-vente v. Vooral bj
faillissement van den kooper stellen zich hier belangrijke en netelige vraagstukken die de schrijver uitvoerlg en oordeelkundig onderzoekt. Een studie
nor specialis ten bestemd en die de rechtsgeleerde met belangstelling zal lezen.
Dr. K. du Bois
,

Les Debuts de 1'Industrie Cotonnière et les Crises êeonomiques. L'1nustrle Cotonniere Gantoise sous le Regime Fraanega!s et le Régime
Eollandais. Notes et documents colliges par J. VOORTMAN. -L. Vlanmelle, Gent, 1940, 364 bLz., Fr. 50.
Dit werk werd uitgegeven en commdmoration du 150e anniversaire des Etabb ssements Frans De Vos c Voortman (1790 a 1805), A. Voortman (1805 a
Societe anonyme Texas (1876 4 1904). Het bestaat uit de twee studies

1788,

door den titel opgegeven en die elk op haar eigen een geheel uitmaken. De
tweede is vooral documentarisch : opgemaakt u d'apres les archives de la
maison A. Voortman > biedt ze ons eerder een rjke verzameling interessante
brieven, rekeningen, enz. aan dan een uitvoerige bewerking dier documenten.
De eerste spoort de oorzaken der crisissen na waarvan de katoennijverheid
de gevolgen onderging, vooral der eerste crisissen, ni. van of het Napoleontisch
tijdperk tot rond 1850. Ze brengt belangwekkende bijzonderheden en besch,ouwingen naar voren, vooral betreffende het z vastelandsblocus .* dat ... veel
doorliet, aanleiding gaf tot koopjes rond a vergunningen » die o.m. aan Bernadotte (te Hamburg) en Massena (te Napels) rUke winsten bezorgden, en
ten slotte geen beslissenden invloed zou uitgeoefend hebben op de moeilijkheden rond 1810 onder+vonden. Overdreven crediet-verschaffing heeft teen,
volgens den chrijver, een aanzienlijken invloed utEgeoefen,d. We missen hier
echter een beslissend antwoord op de gestelde vraag : waar lag de grondoorzaak dier crisissen ?
Alles samen genomen een overvloedig gedocumenteerd werk, zeer leerrijk
ondanks eenig tekort aan •beslistheid in de conclusies.
Dr. K. du Bois

Uitgever: (Streven) F. De Raedemaeker, Prinsstraat, 13, Antwerpen.
Verantw. hoofdredacteur : F. De Raedemaeker, Prinsstraat, 13, Antwerpen.
Drukker : << De Vlijt , Nationalestraat, 46, Antwerpen.
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HET PAUSDOM
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(I)

s. J.

«Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen 'Willen ziften als
tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet
zou bezwijken; en gij, wanneer ge u bekeerd hebt, bevesUg
dan UVl broeders» (Le. XJGI, 31..32).

Geen geheimsinniger en wonderbaarder instelling onder de mensehen, dan het pausdom van de Roomseh-Katholieke Kerk. Is het
een vorstelijke waardigdleid? Maar geen verst is, als een paus,
vertheven; geen wordt zoo universeel vereerd en gehoorzaamd; op
gewetens en groepeeringen oefent niemand zijn gezag uit. Geen
vorstengeslaeht oak trotseert, als de onafgebroken reeks van pausea,
eeuw na eeuw, en geen staat of rijk heeft den duur V8II1 net Roomsche
Katboncisme. Van den anderen kant beschikt de paus over geen
aardsche macht : geen leger handhaaft zijn recht; machthebbers
gaan hem schijnbaar ongestraft voorbij, en tegenover aanranders
staat hij weerloos. Hij is machteloos en, in een zekeren zin, almachtig;
zijn rijk is niet van deze wereld en omvat het heelal. Naar den
eeuwigen schaapstal geleidt hij de menschen; doch wat doen wij
hierbeneden anders dan daarheen pelgrimeeren ?
Hij'is de grootste der vorsten, en telkens als een heerscher hem verwaarloost of vervolgt, verzwakt deze tenslotte zijn eigen macht en
rijk. Hij is de dienaar der dienaren : erger sehendt hij zijn waardigheid
nooit, dan wanneer hij afziet van de volkomen dienstbaarheid. Als
gestorven vertoont hij zich aan de menschen : de geringste geheehtheid aan het vergankelijke bevlekt zijn witheid; - toch voedt 'hij bet
diepste leven : weelderig en vruchtenrijkgroeit alles op bij de onderworpenheid aan zijn oppergezag.
De eerste pausen werden vervolgd en gemarteld; toen het Romeinsehe gezag het christendom had aanvaard, ontkwam.en hun opvolgers
(1) Geschreven als een hulde aan Zijne Heiligheid Paus Pius XII, bij de
vijf-en-twintigste verjaring van zijn bisschopswijding. - Voornaamste bronnen, naast grootere werken, repertoria en theologische tractaten over de
Kerk:
T1£' ee Petrus. Encycwpedie popuZaire sur la papaute. Parijs 1934.
J. de MAISTRE, Du Pape. 26e edition, Lyon 1881.
F. MOURRET, La. papaute. Parijs 1929.
J. V. DE GROOT, De paU86'n en de chri8teli;ke beschaving. Amsterdam 1891.
D. PALMIERI, Tractatus de Romano Pcmtifi,ce. Rome 1871.
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niet 1l)nder moeite aan de hinderlijke voogdij der keizers. De opvolgers
van dezen weer traden op hun beurt als voogden op, en zij kroonden
de vorsten. Tot aan de Fransche Revolutie, op het einde der achttiende eeuw, bleef, staatkundig, iets van het hoogste gezag der pausen
erkend engehandhaafd; sedertdien maakten de staten zich los : van
macht tot macht onderhandelden zij met het Roomsch-Katholieke
bestuur. Van Macht totmacht ? Nergens in de constitutie van een
modernen staat, nergens in de 'internationale ordening voorzag men,
V90r den pans, de bijzondere plaats DOg die hem toekomt. Doch veel
moeilijker bleek het bem te ignoreeren dan den heerscher bij voorbeeld
van een machtigen buurtstaat : waar hij miskend wordt, dreigen
spoedig wanorde en verval.
Geengeheimzinniger en wonderbaarder insteIIing dan bet pausdom !
Historisch, staatkundig, juridisch, psychologisch is bet tegelijk onverklaarbaar en de verklaring van alles. Hetincarneert op de wereld
de Macht van Gods liefde : ontbreekt die liefde, zoo stort de gerech..
tigheid. De liefde is deziel, die het gerechtelijk organisme leven doet;
aIleen het pausdom waarborgt, in elken staat en bij de staten onder..
ling, eerbied, onderwerping, eendracht, vrede.
Tot aan het einde der eeuwen zullen, op de wereld, pausen elkander
opvolgen, telkens nieuwe stedehouders van Jesus..Christus en voort..
zetters van zijn verlossingswerk. Als zoodanig stellen wij ze hiervoor.
In een eerste deel sehetsen en kleuren we den achtergrond : JesusOhristus namelijk in Ziijn verhouding met de menschheid, met de
Kerk, met den pause In een tweede deel teekenen we, op den voor..
grond nu, den paus (een van de 254 pausen die totnogtoe regeerden (2)·), in zijn verhouding met Jesus-Christus, met de Kerk, met
de menschheid. Stuk voor stuk beantwoorden beide gedeelten aan
e1kander; zij vervloeien in dit eenige besluit, het woord van Ons Heer :
«Schept mood : Ik heb de wereld overwonnen» (Jo. XVI, 33).
I
1. WAT IS JESUS-CHRISTUS VOOR DE MENSCHEN?

De menschgeworden God, voor allen gestorven, die allen voorgoed
vereenigen wiil met 'zijn 'goddelijkheid ! Ieder mensch ontmoet Christus
op zijn levensweg; hij aanvaardt Hem of wijst Hem 'af : dat aanvaarden of afwijzen ·beslist over zijn ·leven. Jesus-Oaristus staat aan het
kruispunt vanialle wegen; ieder mensch 'van goeden wil geleidt hij
naar de zaligheld,
Er is meer. Als hetwaar is, wat gezaghebbende theologen beweren,
dathet goddelijke decreet der menschwording en bovennatuurlijke
verheffing volstrekt vooraan zou komen, v66r dat der schepping en
dat beheerschend: dan is Jesus-Christns de diepe grond yan aIle
bestaan, de innigste stuwing van elk leven,het meest eigene zelfs
(2) Volgens de lijst van L. Ohristiani in Tu 'es Petrus, blz. 491-529.
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van ieder persoon. Niet Minder God daarom, oneindig volmaakt en
onveranderlijk, Schepper en Beer van hemel en aarde; maar het
bestaan zelf der scbepselen laat Hij berusten op de liefde, waarmede
Hij zicbzelf mededeelt. Ter beiliging voorbestemd, ontvangt alles het
aanzijn. Dan wordt bet woord van Sint Paulus, lijkt bet, nog voller
van beteekenis: «Alles is geschapen door Hem en voor Hem.; Hij
is voor alles en alles bestaat in Hem» (Col. 1,15); - dan is Christus
«de Eerstgeborene van gansch de schepping » (Col. 1,15), en niemand wordt, dan in en door Hem, geheel zichzelf.
We kunnen hier nog verder op ingaan. Door Jesus-Christus door ..
dringt de liefde alle werkelijkheid; maar de liefde is hierbeneden
een hunkeren, over den dood heen, naar de volkomen vereeniging.
Door Jesus-Christus dan is de dood een overgang geworden, een
voltooiing en een bekroning; zelf is Hij de « Eersteling onder hen die
ontslapen zijn» (I· Cor. XV, 20) en «de Eerstgeborene nit de dooden»
(Col. 1,18). Door Hem staat de dood, overheerlijk, te midden, van
bet leven : na dezen pelgrimstocht en dit gescheiden-zijn vervoegen
we Hem en elkander, allen verrezen en vereenigd, in het eeuwige
tehuis.
Wat is dan Jesus-Christus voor de menschen ? De Godmensch !
God, en dus onbereikbaar verheven; - mensch, en weI z66 dat, met
Hem vereenigd, alle menschelijkheid zich ontplooit; - Godmensch,
die de geheele menschheid, de geheele schepping, met goddelijke liefde
omvangt en doordringt ! Hij draagt in zich eenieders bovennatuurlijke
bestemming, tegelijk eenieders natuur. Door Hem ontstijgen de
menschen aan bun natuurlijke beperking en verwezenlijken hun innig..
sten drang; zij vereenigen zich onderling en ontdekken hun persoon..
lijkheid; zij verliezen alles en vinden alles; zij sterven en leven : door
Hem is het leven de dood, de dood bet leven geworden. In zoover aan
Jesus-Christus deelachtig, zijn we op aarde mensch en vergoddelijkt,
sterfelijk en reeds verrezen, strijdend en zalig, onszelf en het universeele leven, de schepping met haar Schepper vereenigd.
2. WAT IS JESUS-CHRISTUS VOOR DE KERK?

Toen de tijd vervuld was, kwam Christus op de wereld. V66r zijn
komst konden de menschen zich weliswaar redden : zij tastten naar
Hem die zich DOg niet had vertoond; hun goode wil yond de onderdanigheid aan Gods verborgen plannen. Maar sedert zijn komst dient,
wie Hem kent, in Hem eenvoudig te gelooven, Hem kinderlijk te
volgen. Veilig draagt ODS DU de genade; dit is de tijd der voltooiing.
Met Christus' verblijf op aarde ving hij aan; zoolang hij duurt (en
hij gaat tot het einde der eeuwen) verlaat ons God niet meer.
Eucharistisch vooreerst, bestaat en werkt Christus voort: elk
misoffer brengt zijn kruisoffer tegenwoordig; in elke kerk of kapel,
waar de godslamp brandt, wacht Hij op .getrouwen. En de H. Euchalistie, offer en sacrament, staat van de andere sacramenten omgeven,
en wijd daar omheen trekt de eeredienst een drievou.di'ge haag van
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schroomvol eerbetoon. Priesters vooreerst moet Christus' Kerk dus
bevatten : offeraars, bedienaars van sacramenten, waarnemers van den
eeredienst ; bisschoppen ook, die, met de volheid van het priesterschap
bekleed, het aan anderen vermogen mede te deelen, en wier reeksen
tot aan de apostelen moeten opgaan, door Christus gezonden.
Eucharistie en sacramenten zijn de ziel van de Kerk ; clue priesterlijke waardigheid is centraal bij haar machthebbers. Maar aan Eucharistie en sacramenten moet men gelooven ; geldig en waardig moet
men ze toedienen en ontvangen : bij de bisschoppelijke zending hopren
dus een leergezag en een bestuursmacht, die, in laatste instantie,
bij één mensch volledig en volstrekt zullen berusten. Dien weze dan,
daarin, de goddelijke bijstand verzekerd.
Zichtbaar bestaat Christus dus voort in zijn Kerk : wezenlijk in
de H. Eucharistie ; met een bijzondere genade in elk sacrament ; net
een onmiskenbaren bijstand in het onfeilbaar leergezag van den paus
en het onfeilbaar geloof der getrouwen ; met verlichting en steun in
bestuur en onderdanigheid. De eeuwen gaan voorbij : in zijn Kerk
left Christus ze mede ; merkbaar is Hij er, voor wie zien kan,
aanwezig.
Wat is Christus dan voor zijn Kerk ? De stichter, de altijd aanwezige be2.eler, het einddoel ! Op een volmaaktere wijze is Hij voor haar
wat Hij voor de geheele menschheid is ; als het onvolmaakte en het
volmaakte in hetzelfde geslacht beantwoorden aan elkander de
mensehheid die zijn openbaring niet kent, en de Kerk die ze bezit.
Dáàr onderkent men Hem, af en toe, als in een wazigen spiegel;
hier vertoont zich, nooit verzwonden, zijn scherp omlijnde gestalte.
In haar geheel gezien draagt de wereldgeschiedenis sparen van het
universeele verlossingsplan ; de ontwikkeling en de geschiedenis van
de Roomsch-Katholieke Kerk teekenen, allerduidelijkst, het beeld en
het bedrijf af van den Verlosser.
3. WAT IS JESUS-CHRISTUS VOOR DEN PAUS?

Gaan we hiervan uit : door den paus, zijn verbonden werktuig bij
uitstek en Benig als zoodanig, zet Christus zijn verlossingswerk voort.
Want zonder het pausdom, hoe bleven de eenheid en de apostoliciteit
bewaard, de kenmerken van Christus' Kerk, en, gingen dele teloor,
hoeveel moeilijker zou men den Verlosser herkennen, in Hem gelooven'
Maar de ononderbroken reeks van pausen legt den band tusschen
de Kerk en haar Stichter, en het onfeilbaar leergezag met de
volstrekte bestuursmacht van Gods stedehouder groepeert de Katholieken, één met elkamier waar • ter , wereld ze ook mochten verblijven.
Waar een christelijke gemeenschap zich volstrekt gehoorzaam toont
aan den paus : daar herkennen we Katholieken, en, zijn er priesters
onder hen : daar is Christus eucharistisch aanwezig. Het pausdom
bovenal het pausdom alleen, mag men zeggen geeft aan de
Roomsche Kerk eenheid en duur*; het waarborgt haar onvergankelijken, ja onveranderlijken trouw aan de. goddelijke zending.
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Wat is Jesus-Christus dan voor den paus ?
Hij is hem, gelijk voor ieder mensch, de Verlosser ; gelijk voor ieder
christen, Jesus van Nazareth ; gelijk voor ieder priester en bisschop,
de ,eucharistisch Aanwezige, die hem tot offeraar, bedienaar, leeraar
en herder heeft aangewezen. Maar voor den paus in het bijzonder is
Christus de voorganger, wiens voetstappen hij, de opvolger, allergetrouwst dient te drukken.
Voorganger en opvolger : zoo verhouden zich Jesus-Christus en de
paus tot elkander. Wel is Christus de eerste der voorgangers, de
Stichter zonder wiens stichting nooit een opvolger had bestaan, de
altijd Aanwezige die geen opvolger aan zichzelf overlaat ; niettemin
heeft de paus zijn taak, precies dezelfde, geheel overgenomen ; geen
beroep oefent hij voor de menséhen uit dan : als Christus te zijn.
« Zooals de Vader mij gezonden heeft, zoo zend ik u » (Jo. XX, 21) ,
sprak de Heer eens tot zijn apostelen ; zoo precies zendt Hij ieder paus.
Hij is in den Vader en de Vader is in Hem (cfr. Jo. XIV, 11) ; wie

Hem gezien heeft, heeft den Vader gezien (cfr. Jo. XIV, 9) ; zijn
spijs is het, den wil te volbrengen van wie Hem heeft gezonden,
en diens werk te voltooien (cfr. Jo. IV, 34) : al deze woorden passen
op den paus in zijn verhouding met Christus, en dikwijls mag hij
het gebed van den doodsstrijd herhalen : « niet zooals ik wil, maar
zooals Gij het wilt » (Mt. XXVI, 39) .
Gelijk den Vader en Christus in zijn m.enschelijke natuur, zoo
eenigszins kan men Christus en den paus vereenigd zien en onder
Alles wat de paus (als paus) verricht, is Christus' werk,-scheidn.
en geheel Christus' werk convergeert, voor den tijd waarop de paus
regeert, naar diens gezag en waardigheid. Christus is voor den paus
de andere, de diepere hijzelf ; degene die hij, als paus, zijn moet, en
waarbij hij, meer dan eenig ander, zichzelf moet verliezen. Christus
is voor den paus het ideaal, waarbij zich de werkelijkheid- tot in de
kleinste bijzonderheden concreet aansluit. De paus speelt, op het
wereldtooneel, de rol van den Godmensch ; die rol is ook werkelijkheid.
We vatten ons eerste deel samen. Dank dij Christus' verlossing
staat de geheele menschheid, in een geheiligde schepping, van binnen
uit en door haar meest intiemen levensdrang, gepolariseerd naar de
eeuwige zaligheid, over den dood heen. De Kerk doet die zaligheid
hier reeds aanvangen : men leeft één met Christus aan Wien men
zich voedt,. in Wien men gelooft. Als opvolger van Christus beschikt
de paus over haar eigenmachtig ; maar zooveel volstrekter en univer-

seeler is zijn plicht om Christus voort te zetten, om zelf een Christus
te zijn.
II
Zoo kleurden we slechts den achtergrond ; laten we in een tweede
deel, heelemaal vooraan, de gestalte van den paus afteekenen. Drie
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vragen willen we beantwoorden : wat is de paus voor Christus ? wat
voor de Kerk ? wat voor de menschheid ?
1. WAT IS DE PAUS VOOR ,CHRISTUS?

De afgezant, eenig in zijn 800rt ! De gevolmachtigde, en plechtig
werd hem die volmacht eens geschonken : « al wat ge op aarde zult
binden, zal ook in den hemel gebonden zijn; en al wat op aarde zult
ontbinden, zal ook in den hemel ontoonden zijn» (Mt. XVI, 19) ! Niet
Petrus alleen, ook de apostelen werden door Christus gesonden; ook
hun opvolgers; de bisschoppen, beschikken dus over een zekere
volmacht; doch gescheiden van het volstrekte gezag van den paus
vervalt deze, of wordt onwettig uitgeoefend.
iDe palls bezit alles: alles is hem .gegeven in den hemel en op. de
aarde (cfr, IMt. XXVIII, 18). Alles vertrousode Ohristus hem toe:
zichzelf en geheel zijn onderneming. Eucharistisch legde Hij zich in
zijn handen : in die van ieder priester weliswaar; maar bij den pans
berust het opperste toezicht over de verspreiding en werkzaamheid
van de priesters. Zijnsacramenten geeft Hij hem als een hoogere
maeht : de beschikking over tallooze genademiddelen en genaden.
De geloofsleer, die, een nooit gewijzigde openbaring, zich toch moot
ontwikkelen en aanpassen; de rechterlijke macht over rechtgeloovigen
enketters, deemoedigen en opstandigen; de bestuursmaeht en de
groote initiatieven. Zijn ·bisschoppen en priesters vertrouwt Christus
aan de pans toe: hoezeer door hen ook geholpen, deze rieht en
geleidt hun werkzaamheid. Zijn religieuzen : hun regels van volmaaktheid; hun levenswijze, arbeid en stralend gebed! Zijn geloovigen :
hun vrede en vertrouwen, rust en of:f.ervaardigheid, .gewetens en
belangen ! Alle menschen tenslotte, die den hemel nog kunnen verwerven: de paus heeft, vanwege Christus, de sleutels in handen van
het rijk des hemels.
Alles is den paus toevertrouwd: 'maar in alles moet hij dienstbaar
zijn. Dienstbaar aan GodJl die, in zijn hamden gesteld, hemzelf tegelijk
bruikbaar wil voor zijn barmhartigheid ! Een eerbiedig bevorderaar
van den eeredienst der Kerk; van haar geloofswaarheden, rechten
en inrichting: alles moet hij voortzetten en aannemelijk maken,
bloeien doen en uitbreiden, en niets loope verkeerd ! Aan de bisschoppen dienstbaar en Ran de priesters, wier ijver en krachten bij richten
moet naar grootere vruchtbaarheid, wier heilige wijdingen de gemeenschap dienen te heiligen ! Aan de .massa der geloovigen, en" geen
verloren schaap late hem onverschillig! Aan de menschheid, .haar
kunst en cultuur, baar ordening en eendracht : voor al deze hooge
en universeele belangen is hij, gedeeltelijk tenminste, verantwoordelijk ! De maat van zijn verheffing is die van zijn dienstbaarheid, en evenals Christus,zijn voorganger, gehoorzaam is geworden tot
den dood, ja den dood van het kruis (efr. Phil. 11,8) : evenzoo moet
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hij, meer dan een mensch op aarde, sterven voor zichzelf, niets dan
de alles-gevende uitvoerder zijn van Gods plannen.
De paus is de hoogst verhevene en de meest dienstbare, grooter dan
koningen en de dienaar aller dienaren Gods. Bovenmenschelijk zwaar
is de meer dan vorstelijke kroon die hij draagt ; alle genade is hem
ook gegeven opdat hij ze, sterk en trouw, recht zou dragen. Alles is
hem gegeven ; dat onderscheidt hem van ieder ander gevolmachtigde.
Wie, in een staat, macht ontvangt, openbaart soms een vroeger
onvermoede bedrijvigheid en kunnen ; hoezeer leert de gelegenheid
ons beseffen wat we vermogen '. Anderen echter zijn duidelijk zwak,
weerstandloos, niet opgewassen tegen hun taak, en men kan het
alleen betreuren dat deze hun werd toevertrouwd. Doch als een paus
nacht heeft ontvangen, wordt hij van binnen uit ook geholpen. Elk
ander gevolmachtigde handelt tenslotte naar eigen inzicht en impulsen; zijn beperktheid blijft hem omprangen, terwijl de paus door
Christus wordt verruimd. Niet van buiten uit legt God iemand een
last op. Hij, die de harten en nieren doorgrondt, weet hoe de uitverkorene zijn ambt bekleeden moet ; Hij wijst hem den weg en stuwt
hem met het eigen vermogen (3) .
Alles heeft de paus dan ontvangen. Van niemand gelijk van hem is
(zoover het ambt dat meebrengt) de natuur doordrongen van genade;
tot het bijna bovenmenschelijke wordt hij verheven, want dat vergt
zijn verplichting. Ten overstaan van allen is hij de groote begenadig
noemt hem Zijne Heiligheid, omdat hij doorstraald is van-de;mn
goddelijken glans.
Wat is de paus voor Christus ? Meer dan de afgezant, de gevolmachtigde ! In het Oosten vindt men steeds nieuwe incarnaties van
Boeddha : laat het onwaardige van deze vergelijking van kant; maar
is de paus, in een zekeren zin, de actueele Christus niet ? In hem
vooreerst leeft Christus zijn openbaar leven voort, en, is hij getrouw,
niets vertoont zoo duidelijk hoe de Godmensch eens onder de menschen
verscheen als een teeken van tegenspraak.
De paus is, voor Christus, de voortzetting van Hemzelf, de tijden
door. Zooveel een mensch, ten aanzien van anderen, Christus kan zijn,
is het de paus : met zijn macht bekleed en drager van zijn verantwoordelijkheid, persoonlijk voortzetter van zijn persoonlijk verlos
-singwerk,
levend van zijn leven.
Zoo hoog verheven, hoe kan de paus nog zondigen ?
Voor ieder mensch wordt de vraag gesteld, in haar wezen dezelfde.
Van genaden zoo overstelpt, hoe kan iemand zondaar zijn ? Maar een
hooge begenadiging neemt de mogelijkheid van zondigen niet weg; zij
vergroot alleen, bij de zondaars, de boosheid en schennis. Geen
1 <3) In ieder paus, ook den heiligste, den geleerdste, den meest bekwame,
stuit men wellewaar op menschelijke beperktheid. Doch leg hun reeks naast
het allergrootste der vorstelijke geslachten, en vergelijk geschiedenis met geschiedenis : dan pas wordt het klaar hoe, ook door de -bijzondere hulp aan de
pausen geschonken, Christus zijn Kerk in stand houdt en heilig maakt.
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boosdoener heeft dan ooit de waardigheid en verhevenheid der Kerk
zoo geschonden, den genadenvloed van Christus zoo gestremd, als de
misdadige en zondige pausen, en ontzet staren we op het mysterie
hoe soms de Kerk, aan haar heiligheid te herkennen, door de zonde
tot ' in haar levensbron zelf bezoedeld leek.
2. WAT IS DE PAUS VOOR DE KERK ?

De machthebber, die alles in handen heeft ! Leergezag, bestuurs
naacht, priesterlijke macht : hij is de drager van alles, en niemand
kan waardig iets uitoefenen, tenzij aan hem onderworpen. Kon men.
eens (wij veronderstellen het onmogelijke) al de geloovigen van hun
wettigen paus scheiden : Christus' Kerk zou in den paus, in hem
alleen, berusten.
Geen autocraat bezit zijn macht. Met veel meer recht dan de
Fsche Zonnekoning zich eens met den staat vereenzelvigde, mag
de paus getuigen : « De Kerk, ik ben het ». En terwijl de staat
slechts de gerechtigheid, de welvaart, de eendracht, het uitwendige
en tijdelijke leven ordent en bevordert ; oefenen Kerk en paus op de
gewetens gezag uit : zijn beschikken over tijd en eeuwigheid.
De paus bezit de oppermacht. Niet alleen op de bisschoppen en
priesters oefent hij onmiddellijk gezag uit, om, door dezen heen
slechts, de geloovigen te bereiken; zijn macht geldt onmiddellijk ieder
geloovige in het bijzonder, tegelijk elke religieuze groepeering, --daardoor, onrechtstreeks nu, strekt ze tot alle menschen en staten
eenigerm,ate zich uit ; niemand gaat ze, zonder onrecht, eenvoudig
voorbij. Bisschoppen en priesters, religieuzen en geloovigen : ieder
en allen, elke godsdienstige vereeniging en elk indivdu zijn hem
rechtstreeks onderworpen ; middellijk en onmiddellijk leven allen en
alles in de schaduw van zijn macht. Geen autocraat regeert gelijk hij;
er is hierbeneden geen heerschappij, die ziel en leven zoo universeel,
zoo totaal aangrijpt, richt en ordent.
Zijn heerschappij : ze bestaat vooreerst uit zijn priesterlijke macht,
de volheid van zijn priesterschap. Naar haar wezen is deze van die
der bisschoppen wel niet onderscheiden ; doch met zijn bestuursmacht
omkleed en met zijn leergezag vereenigd, laat zij hem over bisschoppen
en priesters, sacrificiën en sacramenten, vorstelijk beschikken. Het
is zijn uitzonderlijke bestuursmacht dan ook : universeel, voor ieder
en voor allen onmiddellijk, komt ze hem van ambtswege toe ; zij
maakt hem tot den oppersten wetgever en rechter. Het is nog het
onfeilbaar leergezag, waarmede hij de geloofsleer authentisch ver
aflijnt, de ketterij veroordeelt, de waarheid voorhoudt van-klarten
dogmatische feiten, bepaalde afgestorvenen heilig verklaart, bepaalde
religieuze groepeeringen goedkeurt... Voeg alles samen, want dit
drievoudig aspect geldt slechts één oppermacht : op verscheidene
domeinen heerscht de paus onbetwist en onbetwistbaar; tegen zijn
vonnissen, besluiten, officieele uitspraken bestaat geen beroep. Geen
autocraat heeft zijn macht, en dank zij zijn zoo volstrekte heerschap-
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pij, blijft de Kerk, in bestuur, leer en sacramenten, zoo- volstrekt een,
zoo duidelijk katholiek en apostolisch.
De paus is, voor de Kerk, de oppermachtige ; doch zoo gaven we
slechts één aspect aan van zijn wezen. Want de macht van de
bisschoppen is niet eenvoudig een deelname aan de zijne. Wel is de
twistvraag niet beslecht of zij hun bijzondere bestuursmacht van hem
ontvangen, dan wel, door hem, van Christus (4) ; dit echter staat
vast : de bisschoppen, als opvolgers der apostelen, vervullen een
onmiddellijk goddelijke zending ; minder verheven en minder volstrekt,
blYjven hun collectief gezag en waardigheid van die van den .paus
duidelijk onderscheiden. Buiten hem mogen zij het niet uitoefenen;
van zijn kant mag hij nooit of nimmer handelen alsof het episcopaat
niet bestond. Aan de hiërarchie van de Kerk, gelijk Christus ze wilde,
staat hij geheel onderworpen, en het is zijn onvoorwaardelijke plicht,
deze, gelijk ze bestond, voort te doen bestaan. Tegenover zijn eigen,
zijn geheel persoonlijke waardigheid, blijft hij een vreemde : door hein
gedragen, worde ze precies overgeleverd gelijk hij ze ontving, en
ten overstaan van de geloofsleer gelijk van het sacramenteele leven
torst hij dezelfde onverbiddelijke verantwoordelijkheid. Wat God
openbaarde, wat in de Heilige Schrift en in de overlevering vervat
ligt : hij moet het, onveranderlijk en toch groeiend, voorhouden
en doen 'gelooven ; de sacramenten die Christus instelde,
zijn genademiddelen, het maffer dat het kruisoffer steeds tegen
houdt : bij de menschen over wie hij regeert kome alles-wordig
terecht ; maar, ongewijzigd en steeds vruchtbaar, ga het eens over
tot het volgende geslacht... Hoe weinig gaat de vergelijking dus op
tusschen den paus en een autocraat ! De paus is de geheel afhankelijke opvolger van Christus ; juist in zoover hij zichzelf niet zijn mag,
is hij oppermachtig. Geheel alleen zou hij de Roomsche Kerk kunnen
zijn, zelfs het christendom ; maar aan Christus dan volkomen getrouw.
En als zoodanig is hij aan alles van het christendom zóó onderworpen,
dat, poogde hij iets daarvan te verminken, hij zichzelf vernietigde.
Doch dat blijft wel onmogelijk !
=

De paus is dan, voor de Kerk, de opperste machthebber; hij is
meteen de trouwe bewaarder, bewaker, verbreider van openbaring en
genn^aden. Maar machthebber en mandataris : zijn de twee wel anders

vereenigbaar, dan indien het mandaat het wezen zelf zou wijzigen
van wie het bekleed. ? Weer komen we tot wat we hooger reeds
bereikten : het als vergoddelijkte, nochtans geheel persoonlijk gebleven leven van den paus : vergoddelijkt zoover een menschelijk bestaan,
in het openbaar, het zijn kan ; geheel persoonlijk gebleven, zoodat hij
steeds handelt met het hem eigen temperament, voorzichtigheid en
wijsheid. Op zijn trouw met zijn macht verbonden, berust de Kerk:
(4) Cfr Tu es

Petrus,

blz. 114-117.
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zijn trouweloosheid zou '~ vernietigen, en, ware hij machteloos, ze
bestond niet.
Wat is dan de paus voor de Kerk ? De actueele Christus . voor haar
moot hij nu zijn, wat Christus eens was voor apostelen en getrouwen.
Maar dit allerbelangrijkst onderscheid weer : hij hoort bij de reeks
van de Christus-opvolgers, wier taak door den Christus-eersteling
scherp werd omsehreven.
3. WAT IS DE PAUS VOOR DE MENSOHHE1D?

Onderstellen we een hedendaagsch cultuurmensch, diet ruim denkend en opreeht, op het pausdom en den paus zijn aandaeht .zou
vestigen. Op de eerste· plaats zag hij weI den geheimzinnigen macht..
heboer, met den diepgaamden invloed.
Want geheimzinnig is, reeds op de geloovigen, het pauselijk inwerken. Van waar, op gewetens en groepeeringen, zijn onweerstaanbaar
gezag ? Hoe kan hij menschen nit hun land zenden, ergens in verre
ballingschap, waar zij, gelukkig in de ontbering, den Heer dienen en
zielen winnen voor Hem ? Hoe ziet 'hij vereenigingen van mannen
en vrouwen ontstaan : hij keurt ze goed en laat ze zich verbreiden;
in de strengste zelfverloochening vinden allen het· innigste geluk!
Hoe stellen alle goode katholieken zijnge~g hoven elk ander : «men
moot (toch) meer aan God gehoorzaam zijn dan aan de menschen )\
(Hand. V,29) ! Wie, in bet habitueele leven van Kerk en geloovigen,
den eerbied, de onderdanigheid waarneemt, die men «den Heiligen
Vader» betoont: hoe de gedachte aan hem velen vroom en vurig
maakt, tot welke geestdriftige offervaardigheid een woord van hem
duizenden ineens opvoert, boe 'zijn kortstondige aanwezigheid de
dierbaarste herinnering bUjft van vele levens; - wie dat waarneemt,
beseft hoe nooit een vorst of leider, zelfs in den krachtigstIevenden
staat, ook maar van verre den invloed evenaart, welke de paus, op
de meest universeele Kerk, dagelijks en duurzaam uitoefent.
Hij ziet hoe de pausen der laatst eeuw bij voorbeeld, beurt om beurt,
op hun tijd den stempel drukten van hun persoonlijkheid. Na den
vervolgden en beroofden Pius IX, die toch bet inwendig leven der
Kerk weer bezielen kon en de pauselijke macht duidelijk omschreven
zag, rijst voor hem, ruim en hoog, de koninklijke begaafde Leo Xill,
die, voor pausdom en Kerk, cultureel, religieus, politiek, sociaal, een
plaats veroverde in demoderne wereld. Na den vromen Pius X, den
verbreider van de Heilige Eucharistie en den bestrijder van bet
modernisme, ziet hiJ den oorlogspaus Benedictus XV, die, na zoolang
den vrede te hebben bevocbten, er niet lang .meer van genieten mocht,
En dan neemt Pius XI, met een verdubbelde werkzaamheid en veelzijdigheid, het breede, grootsche, diepgaande werk van Leo XIII weer
op : een modern georienteerde Kerk in de moderne wereld... Ieder
onbevangen toeschouwer$et de maatschappelijke gezondmaking, de
katholieke actie en de missie-bewegtng, de zoozeer toegenomen katho-
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lieke wetenschap, de vereering van nieuwe heiligen en velerhande
vormen van nieuwe godsvrucht : onafzienbaar zijn het werk en de
resultaten der laatste pausen ; onpeilbaar, onontwarbaar bijna in hun
verscheidenheid.
Gaat hij verder in het verleden terug : de geschiedenis der pausen
is, in die der Kerk, het allereerste bestanddeel, en zonder de eeuwenoude Kerk, wat was nu onze beschaving ? Veel meer dan de laatste
pausen, hadden hun voorgangers gezag in handen ; doch nooit hield
hun tijdelijke macht met hun geestelijk inwerken gelijken tred... Voor
ieder toeschouwer is de paus dan, eeuw na eeuw, de geheimzinnige
machthebber, zonder krachtvertoon, steunend op een grootendeels
onzichtbaren bijstand ; de weldoener der menschheid, ook ver buiten
het Katholicisme.
Waarop steunt die macht ? Op het religieuze in de menschen, zou
men antwoorden : het is voor hen wel een behoefte, zich aan een
zedelijke en godsdienstige heerschappij te onderwerpen. Doch waarom
bleven, bij ieder ander stichter of heerscher, de leer en het
gezag, de godsdienst dien hij vertegenwoordigde en bestuurde, nooit
geheel dezelfde, onveranderlijk en één ? Waarom kon zijn religie zich
in verschillende landen niet vestigen, tenzij verscheurd en verdeeld ?
Bij den paus geschiedt het onbegrepen wonder : sedert meer dan
negentien eeuwen blijft zijn gezag ongewijzigd ; zijn leer, zijn bestuursmacht, zijn priesterlijke waardigheid verschillen in niets essentieels
van de opdracht en zending, die Petrus van Christus eens ontving.
Van waar die onverklaarde universaliteit en standvastigheid ? Moet,
wie aandachtig toeziet, daaronder de bestendige aanwezigheid niet
vermoeden van een machtiger dan de menschen, van God zelf ?...
Daarom blijft niemand voor den paus onverschillig. Ieder mensch van
goeden wil, die tijd en gelegenheid vindt om zijn waardigheid en ambt
aandachtig na te gaan, voelt zich tot hem aangetrokken : den vaderlijken machthebber, den oppersten heerscher over wereld en menschen;
door wiens ongereptheid een ander Machthebber, de allerhoogste nu.

zich schemerend vertoont.
Iets anders dan macht neemt men bij den paus ook waar : weerloos
Evenzeer als de geheimzinnige heerscher, is hij de geheimzinnige-heid.
wweerlooze, en dat geheim gaat nog dieper. Het wekt vaak ergernis.
Zelfs tegenover zijn onderdanen staat de paus dikwijls machteloos
en weerloos. De vurigen en getrouwen gehoorzamen, ja, deemoedig
en eerbiedig; doch hoevelen, zelfs van de Kerk, staan daar onverschillig en oneerbiedig ! En tegenover lauwheid, ongehoorzaamheid,
afvalligheid, boosheid ; tegenover de verkrachting van zijn heiligste
recht : wat vermag hij, tenzij zooveel milder zijn schapen te weiden ?
Eertijds, jawel, rekende hij op den steun der wereldlijke macht : een
steun, die wel eens dwang werd ! Nog heeft hij nu de kerkelijke
straffen : het ontzeggen van de sacramenten of het verwijderen uit
de godsdienstige gemeenschap ; doch hoeveel menschen zijn daaraan
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nog gevoelig ? De paus is degene, die, met het boogste gezag bekleed,
dat gezag menschelijkerwijze het minst kan doen eerbiedigen.
Tegenover de samenleving, ais deze het geloof uitspuwt, tot welke
macht-praestaties ishij in staat, wanneer liefde-praestaties onopgemerkt voorbijgaan ? Tegenover staten en volkeren, tot hoeveel noodconcessies werd hij gedwongen, - en in de internationale politiek,
naast enkele diplomatische successen, hoe weinig kon hij de groote
conflicten voorkomen, kon ~hij bemiddelen tusschen onverzoenlijke
vijanden!
Religieuze herleving en maatschappelijke hervorming: jaren lang
hebben de pausen, met de meest onbetwistbare principes, met de
allemoodzakelijkste organisaties, er onverpoosd voor geijverd : hun
gezag Ieken ze in de schaal te werpen en aan allerlei tegenspraak
stonden ze bloot. Hoe weinig hebben de verantwoordelijken naar hen
geluisterd, - en Ievert de hedendaagsche oorlog, naar het getuigenis
van Pius XII zelf (5), het bewijs niet hoehet besef van zedelijkheid
en godsdienst bij individus en volkeren teloor is gegaan ! Machthebbers zijn de pausen stellig; maar sommige mensehenhebben, met een
schijn van waarbeidalthans, hun Macht vennolmd genoemd, bouw..
valliggelijk onze kathedralen het Iangzaam worden : tegen negentien
nieuwe eeuwen zou ze niet meer bestand zijn !
De paus is de groote machtel ooze, de groote weerlooze. Vanaf den
Heiligen Petrus die den marteldood stierf, tot aan Pius VI en Pius VII
die door Napoleongevangen werden gehouden, tot aan Pius IX dien
men ~ zijn staten beroofde : haast ieder pans onderging zijn
vervolging. Het hoorde bij hun macht, zou men meenen, dat men ze
somsmisprees, - en als de toesehouwer dat alles heeft opgemerkt :
ook zijn hart hoort den diepen weergalm van het misprijzen, den
haat, den spot, waaraan de paus, ook nu, aanhoudend staat blootgesteld.
En raakt men zoo, misschien, bet diepste geheim niet ? Hoort die
weerloosheid met werkelijk bij de pauselijke oppennacht? «Een
dienaar is (toch) niet meer dan zijn beer» (Jo, XIII,16) ! Gelijk
Christus, stervend op het kruis, bet koningschap verwierf : roo zijn
de pausen, in en door de vervolging, machtig engroot geworden.
Hun rijk wordt slechts op de wereld gevestigd, wanneer het perspectief op het hiernamaals, ·door tegenspraak, vernedering en miskenningruimer staat opengesteld,
.
Voor de menschen is de paus de machthebber dien men eerbiedigt
en bemint, of de weerlooze dien men bespot en misprijst. Wie nadenkt
ziet hem, in deze tweevoudige veT8chijning juist, met het groote
geheim omhuld der goddelijke barmhartigheid. Als het waar is dat
Ohristus, «de Eerstgeborene van gansch de schepping» (CoL 1,15),
de eerste ook is van de menschen, en niemand is volmaakt mensch
tenzij in zoover aan zijn menschelijke natuur deelachtig: dan is de
(5) In de encycliek SU'I1't'1ni Pontificatus., 29 October 1939.
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paus, onder de actueel levenden,, de eerste der menschen, en waar
de menschheid met hem vereenigd leeft, bloeit ze vanzelf schooner
en hooger. In zoover van hem gescheiden, moet ze geleidelijk ver
-kwijne
vervallen.
Zoo is de paus, voor de leden der Heilige Kerk vooreerst, daarna
voor de geheele menschheid, « de Heilige Vader ». Voor de Heilige
Kerk, dien vruchtbaarsten grond voor schoonmenschelijkheid en
heiligheid ; voor de menschheid, zoo ver en zoo diep als doordringt
de genade ! Ieder mensch van goeden wil, hoe ver van Kerk en paus
ook verwijderd, hunkert, zonder het te weten misschien, naar een
vereeniging en een vaderschap, door God in de Roomsche Kerk en
onder den paus onweerlegbaar verwezenlijkt.
God doordeesemt en verheft de menschheid : onzichtbaar door zijn
genade, die in de heiligen toch stralend wordt ; zichtbaar door zijn
Heilige Kerk, en de paus, haar vorstelijk opperhoofd, is de
meest zichtbaar geteekende. Hij is tegelijk een ander en zichzelf,
Jesus-Christus en een zondig mensch. In zoover Jesus-Christus, is
hij voor allen « de Heilige Vader » ; in zoover een zwak dienaar,
behoeft hij onze gebeden, opdat hij zijn bovennatuurlijken last waardig
zou torsen.
Hij is een vorst, ook voor de wereld. Zijn staat is de kleinste
onder de staten : Vatikaanstad, en, al moeten vorstelijkheid en
soevereine onafhankelijkheid hem gewaarborgd blijven, zelfs dat bezit
hoort niet bij het wezen van zijn waardigheid. Terwijl de andere
staten zwaar op de aarde rusten : op één punt slechts raakt zijn
macht den grond; als een breede albatros overzweeft hij van
daaruit landen en volken. Hij is, gelijk zijn Meester, de witte
pelikaan : door hem voelen de menschen zich gevleugeld, bestemd
tot de hemelvlucht... Andere staten vergaan ; zijn macht bestaat
voort ; op het einde der wereld slechts zal Jesus-Christus, in en door
den laatste der pausen, zijn verlossing op de aarde hebben voltooid.

HET KLASSIEKE PORTRET(I)
dor Prof. Dr. Jozef MULS

De eerste groote Belgische portretschilder van de 'XIXe eeuw is
de in 1781 te Charleroigeboren Waal, F. V. NAVEZ. Hij heeft zijn
ouderen als Lens, Herreyns, Ommeganck, Senave, Smits, Van Huffel)
Van Bree, Verhulst en Alex. de Latour snel voorbijgestreefd en
schitterend overvleugeld. Ook zijn medeleerlingen in het atelier van
David, als Jozef Odevaere nit Brugge (1778-1830), Jozef Paelinck
uit Gent (1781-1859), P. J. van Hanselaere (1786-1862) en Henri
de Caisne uit Brussel (1799-1852), portretschilders als hij, heeft hij
allen in de schaduw gesteld, Treffend zijn de woorden die hij sehreef
aan een vriend: «Ik wil niet spreken van de schilderkunst, zooals
die hier beoefend wordt. Ik neem Paelinck nog aan, maar al het
overige heeft niets te beteekenen, Ook de oude schilderijen vallen
niet in mijn smaak. Ik heb genoeg van Rubens, Van Dijck, de HoI..
landers enz.•. Ik heb meergenot aan een kopjev gegraveerd naar
Raphael, dan aan al die meesters. »
Hij is de bloem geweest van het classicisme in ons land. Zijn
studiejaren bij Francois en later ibij David, een lang verblijf in
Rome, hebben voor gevolg gehad dat de schoone lijnvoering en de
,klare compositiebij hem de kleurgeving zouden overheerschen.
Dat valt vooral op in zijn historiestukken met Italiaansche motieven
en religieuse onderwerpen. Maar die hebben nog slechts documentaire
waarde, behalve wellicht het stuk «IDe Spinsters van Fundi », dat
zoovele portretten van Italiaansche vrouwen bevat, op den achtergrond van een locaal getint landschap.
Hij was een geboren portretschilder. Reeds in 1819 sehreef hij
van uit Rome aanzijn vriend de Hemptinne : «lorsque tu en trouve..
ras l'occasion, ne manque pas de dire que le portrait est rna specialite,
car j'attends plus de ce genre Ill, que de taus les autres. ~
Hij is verwant met de internationale vakgenooten: Gerard en
Ingres in Frankrij'k, Runge, Kriiger, Carstens, Wasmann, Tischbein
en Hildebrandt in Duitschland, Men kon toen spreken van een algemeen-gangbaren europeeschen stijl. Het was de tijd dat de Propyleeen
in MUnchen werdengebouwd en de monumenten met frontons en
zuilenrijen overal in de mode waren, Wij kunnen dan ook niet zeggen
dat Navez een uitgesproken nationaal karakter vertoont. De tijd
was er nog niet naar.
(1) Uit bet boek Bet portret in Belgie van Navez tot Ensor, dat binnenkort
zal verschijnen.
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Doeh naast zijn elasaicistlsche vorming, had hij een romantische
ziel en nagenoeg al zijne modellen behooren, door uitzicht en gemoedsgesteltenis, tot de Romantiek. Hij is de tijdgenoot geweest
van Goethe en Holderlin, wat ons die vereeniging van stijlstrengheid
en gevoelswarmte weI eenigszins kan verklaren. Die twee eigenschappen schijnen vaak in deze periode samen te treffen.
De achtergrond waarop het leven van Navez zich afteekent, heeft
een zeer bewogen uitzicht. Bij zijn geboorte stond ons land onder
Oostenrijksch bewind. Hij heeft de legers van de Fransche revolutie
zien aanrukken en de regeering van de Fransche prefecten gekend,
Hij was acht en twintig jaar toen Napoleon te Waterloo werd verslagen. Hij heeft het Hollandseh regime en de Omwenteling van het
jaar '30 meegemaakt. Hij was toen drie en veertig. Hij is de aanvoerder geweest van het Classicisme tegen het Romantisme. Gallait,
Wappers en de Keyser waren zijn tegenstrevers. Brussel stond in
't gelid tegen Antwerpen : de lijn werd uitgevochten tegen de kleur,
de rust tegen de bewogenheid,het mooie evenwicht tegen de schilderachtige, dramatische handeling. Hij heeft geleefd tot in 1869, den
vooravond van den eersten Fransch-Duitschen oorlog van '70. Hij is
twee en tachtig jaar oud geworden. Hij heeft de opkomst van het
realisme bijgewoond, maar is er onverschillig voor gebleven,
In 1813 schildert hij zijn eerste zelfportret, uit de verzameling
van Mw. Norga te Brussel. Zijn vroeg-ernstig hoofd rust op de
linkerhand met de teekenstift, de romantieke kroesharen vallen naar
rechts op zijn breed voorhoofd, zijn rechterhand houdt den schildersstok, de oogen speuren nadrukkelijk in den spiegel naar de eigen
gelijkenis.
In 1814 had hij zijn eerste sukses op een tentoonstelling te Gent:
de groote prijs voor schilderkunst werd hem toegekend, De Hertog
van Ursel, die toen voorzitter was van de « Societe Royale des Beaux
Arts », stelde hem in de gelegenheid om naar Parijs te gaan studeeren
onder David. Toen deze naar Brussel uitweek heeft Navez hem
gevolgd.
In 1817 schildert hij het portret van zijn meester, thans in het
Brusselsch museum. Er ligt iets sombers in bet gelaat. 'De mond
heeft een bitters plooi. De oogen zeggen de melancholie van den
banneling. Nog hetzelfde jaar vertrekt Navez met een studiebeurs
naar Rome. Een verblijf van drie jaar in de Eeuwige Stad wordt nog
verlengd met achttien maanden, op kosten van den Koning der
Nederlanden. Van af 1822 is hij bestendig te Brussel gevestigd. Hij
werd er professor aan de Academie en lid van den Gemeenteraad.
Hij heeft een heele schare van schilders gevormd. Hij gaf ook privaatles in een atelier dat, na zijn dood door Portaels werd overgenomen..
Bet was gevestigd in de Koninklijke straat, ter hoogte van de tegenwoordige Congres-Kolom, van waar men dat prachtig uitzicht op
het oudste gedeelte van de stad geniet. Er waren drie werkhuizen
boven elkaar. Ophet gelijkvloers verbleven de mannen, de eerste
verdieping hield de meester voor zich zelf en daarboven zaten de
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dames, die zeer talrijk waren,
Zijn verwantschap met de familie de Hemptinne uit Gent' - hij
wasmet een de Lathuy, zuster van Mevrouw de Hemptinne gehuwd
-·deed hem in de hoogere burgerij opnemen. Zoo ging hij zelf stilaan
tot de aristocratie behooren, Niet aIleen door zijn faam, maar ook
door zijn rang in de maatschappij kreeg hij toegang tot den adel
van Brussel en van de provincie. De rijke families waren toen zeer
in aanzien, naast een iklem-burgerij die in zorgen leefde en een
arbeidersstand die nagenoeg tot den bedelstaf werd gebraeht. Hij
schildert Markies de Beaufort, Graaf du Bus de Ghisignies, in zijn
ambassadeurspak, Ridder Morren die er uitziet als een Enge1sch
lord, de burgemeesters Rouppe en de Brouckere van Brussel, de
Gerlagh, president van het Verbrekingshof, Verhaegen, voorzitter
van het parlement, Baron de Stassart, voorzitter van den Senaat,
geleerden enkunstenaars aIs Quetelet, directeur van het observatorium, den musicus Fetis en Hemelraet, rector van de Brusselsche
universiteit.
Hij is als een soort hofschilder geworden van de adellijke families
van den tijd. Hij heeft zoo wat tien portretten gemaakt van zoo vee!
verschillende leden van het geslacht der Hemptinne's uit Gent,
ettelijke ook van het huis der 't Serstevens, de rijke leerlooiers uit
Stavelot, van de families 't Kint de Roodebeke en Gendebien, die er
rnee verwant zijn.
Van in de vroegste werken is Navez een meester. Hij veropenbaart
zich niet alleen als een buitengewoon begaafd schilder maar tevens
als een edeI, evenwichtigmensch. Metgezond verstand nam hij zijne
modellen waar en hij gaf ze weer zooals lhij 7Je zag met nuehter oog en
sterke zelfbewustheid. Maar met zijn aangeborengoedheid zag hij
ze langs hun voordeeligsten kant.
Er leefde iets iheroisch en dweeperigs in de geesten van den tijd.
De mannen waren liberaal en deist. Door hun natuurlijke voor..
naamheid, door kleederdracht, haarsnit en bezielden blikvertoonen
zij soms een vage verwantschap met de markante figuren van den
tijd: Byron, Chateaubriand, Delacroix, Chopin. Zij wisten hun
vesten te kiezen en hun ingewikkelde hoogopstaande <lassen te
lmoopen. Zij droegen nog pandjassen waaruit een front te zien kwam.
Het zijn meestal menschen van voor honderd jaar. Wij kunnen ze
thans niet !llen meer bij name noemen : een oude heer met grijzen
ringbaard en kaIotje, die weI een makelaar zou kunnen zijn; een
redenaar met vochtige lippen, die nog zijn discours in de hand houdt;
een romantisehe musieus met een notenblad, een schilder met zijn
haar « a Ia diable », fijngesneden grijsaards die er uitzien als staatslieden.
De dames waren toen dankbare onderwerpen. Zij- zitten te pronk
met weemoedsvolle, droomerige, liefdezieke of van voldaanheid
stralende geziehten, Zij lietenzich kleeden teParijs. Zij droegen
fluweelen of zijden japonnen met hoepelrokken, .pofmouwen en
volante, met kanten kragen, een col Marie-Antoinette of een col
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Berthe. De garneering was zeer ingewikkeld. Lintjes en bouquetten
kwamen erbij te pas. Zij fladderden ook over de monumentale hoeden
of de zediger mutsen. Hare handen kwamen uit kant te voorschijn.
De tailles van de directoire -kleeren waren stijf ingeregen en sloten
hoog onder de boezems met een gouden cordelière of gordelband.
Op feestelijke gelegenheden waren zij omhangen met cachemires,
zijden falies en een overvloed van tulle en neteldoek, in modieuse
tinten. Zij pakten uit met gewichtige familiejuweelen, parelsnoeren,
.gouden kruisen met edelsteenen, camées, groote oorbellen en diademen. Hare kapsels waren ingewikkeld. Het friseerijzer kwam er bij
te pas om de « chignons », de « rouleaux », de « crèpés », de « ondu lation Marcel », de pijpkrullen aan te leggen, hoog als kunststukken
op het hoofd of romantisch langsheen de slapen. Later werden het
platgestreken, glimmende bandeaux, met frisuur die de ooren bedekte.
Stijf en deftig mochten deze verschijningen genoemd worden. Het
was een nogal merkelijk verschil met Mme Récamier, Mme Tallien en
Pauline Borghèse die, nagenoeg of heelemaal, ontkleed voor de
.meesters poseerden. De tijd was preutsther geworden.
Van de jaren '30 tot '50 dagteekenen de groote groepen. Het
publiek van toen verlangde door de kunst onderhouden en geroerd te
worden. Niet alleen de gezinnen, maar ook de buitenstaanders, die
:ze voor het eerst zagen op de tentoonstellingen van den tijd, konden
hun hart ophalen aan die schoone monumentale voorstellingen van
familietrouw.
De groep 't Serstevens, uit de verzameling van Baron Gendebien
te Thuin, laat ons het jonge echtpaar zien met hun eerste baby. De
vader houdt het kindje op het kussen van een tuinbank. Het kindje
kijkt reeds wijs met zijn ouders den toeschouwer te gemoet. Haar
eene handje houdt een bouquetje, het andere laat zij likken door
een poedel. !De drie gestalten met het hondje zijn vast ingebouwd
in de struktuur van een driehoek.
Grootmoeder de Lathuy, de schoonmoeder van Navez houdt zijn
kinderen zoet, waar zij zit in haar zetel. liet jongentje steekt een
vlaggetje omhoog, het meisje staat naast de wieg met 'haar pop.
Argeloos zijn de uitdrukkingen, vergeleken bij den ernst en de gespannenheid van de bejaarde vrouw, die nog mooi wil zijn met haar
dichtgeknepen tandeloozen mond.
De « Familie Doucet de Villers » uit de verzameling Lambotte te
Brussel is een klassieke compositie van een allermooist evenwicht.
ZSj vertoont eene haast geometrische zuiverheid van contouren, over
de zes figuren. Vader leunt tegen een zuil, moeder zit neer in haar
feestjapon en houdt het kleinste op een bankje. Het speelt met zijn
schoentje en trommeltje. Een ander dochtertje zit op den grond.
Het heeft een jachthond met loof omkranst. Het dier laat zich goelijk
doen. Tusschen de ouders staan de twee oudere kinderen : zus die
haar armpjes rond broers hals heeft gelegd en sentimenteel doet.
Huiselijkheid en weelde, zekerheid en geluk, trouw en aanhankelijkheid zijn de karaktertrekken van deze familiegroepen. De ouders
,

,
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zijn trotsch op hun mooie jongens en aardige meisjes. De schilder
weet ze gemoedelijk rond vader en moeder te scharen. Zij zijn , de
vroolijke, bloeiende schoone jeugd naast de rijpheid van den ouderdom. Zij hebben iets ongerepte en tegelijk vroeg wijs. Hun blikken
eontrasteeren met de uitdrukking van de ouders. Elk wezentje heeft
zijn eigen guitig, droomerig of ernstig gezicht. De schilder heeft ze
alien uitvoerig beschreven. De heele groep wordt als een stil verhaal
vol zielsinhoud en fijne, geestige bespiegeling. Het laat zich aanvoelen
hoe -hij, zonder eenige vooropgezette gedachte ontvankelijk was voor
wat hij zag en alles trouw genoteerd heeft. Wij kunnen er ons thans
nog in verdiepen, genoegen hebben aan die vriendelijke, bevallige,
keurige menschen, meeleven met het intieme geval van een huisgezin uit voorbije jaren, dat voor ons vereeuwigd werd met zijn zekere
weelde en zijn zichtbaar geluk. Onze tijd is wonderbaar genoeg
weer gaan voelen voor die sentimentaliteit van het jaar '30, zonder
er nochtans opnieuw in te vervallen. Die rust van vroeger treft ons
in de onrust van dezen tijd.
Deze groepen, die een specialiteit geworden waren van Navez
en later nog slechts zelden door andere schilders werden ondernomen,
doen soms denken aan de verteederde familiebeeltenissen van Friedrich von Amerling en Waldmuller uit den Biedermeier-tijd. Maar de
kamers en de landschappen waarin de Duitsche schilders hun
gezinnen voorstélden, waren van een sterker doorgevoerde realiteit.
De menschen zijn omgeven door hun eigen vertrouwd milieu. Dewereld van het gelaat teekent zich af op het gelaat van de wereld
en beiden zijn innig op elkaar afgestemd.
Dergelijke groepportretten zijn slechts denkbaar onder den patriarshalen vorm van het familieleven, die toen nog overheerschend was.
Zij konden slechts hun plaats vinden in de ruime huizen van de.
« upper-ten », waar ze dan ook van geslacht. tot geslacht bewaard
zijn gebleven. Soms werden er door Navez nog kinderen van latere
geboorte aan toegevoegd. Het schijnt dat in de « Familie Doucet de
Villers », de hond op het voorplan voorzien was om plaats te maken.
voor een vijfde dat verhoopt werd, maar niet kwam.
Men kan niet zeggen dat Navez een schitterend schilder was in
den picturalen zin van het woord. Hij boetseerde niet in de kleurbrik
zooals Rembrandt, Frans Hals, ' Velasquez of Goya dat deden. De
schoone oortreklijnen van figuren en groepen, de binnenteekening
van elk gelaat, het mooie evenwicht der samenstelling hadden zijn
hoofdzakelijke bekommernis. Het koloriet van zijn portretten werd
bepaald door de locale kleur der kleederdrachten, die hij in hun
schelheid, zonder tonaliteit of harmonie weergaf. Blauw en groen,
zooals het geval is bij de « Familie de Hemptinne », zijn soms schreeuwend tegenover elkaar gesteld in hun harde en koele nuanceering..
Enkele malen toch is er iets speelsch in zijn penseelstreek en schijnt
hij genoegen te hebben genomen in het tot waarde brengen van de,
kleurstof. Toch zijn de portretten van Navez over het algemeen
kleurrijker dan deze van Ingres, zijn grootera tijdgenoot. Onbewust
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wellicht heeft de Vlaamsche vizie op hem vat gekregen en zoo mag
deze Waal als de grondvester aanzien. worden van de in de • XIXE
eeuw zoo bloeiende Vlaamsche School.
Hij wist ook behendig het richt te doen spelen op de costumes en
het gelaat zijner modellen. Een enkele maal is zijn techniek vrij en
haast modern. Het rokje van Marie de Hemptinne, de verrukkelijke
baby uit de verzameling Loiseau, doet aan als een stuk impressionistische schildering.
Navez heeft nimmer, zooals de romantiekers, gezocht naar
verhevigde uitdrukking. Maar mannen, vrouwen en kinderen zijn
zoo scherp waargenomen dat de familietrekken nog weer te vinden
zijn in de nakomelingschap van heden. Hij poseerde zelf ook nooit,
zooals Wiertz, voor een geïnspireerd genie. Van het jeugdig zelfportret uit 1826 tot dat van zijn lateren leeftijd heeft hij denzelfden
nuchteren, scherpzinnigen, haast zakelijken kunstenaarsblik.
De mooiste portretten van Navez zijn wellicht deze die hij van
familieleden en vrienden heeft gemaakt. Hij voelde zich dan vrijer
en kon ongedwongen zijn temperament volgen. Wij kennen reeds
het portret van zijnschoonmoeder Mevrouw de Lathuy met zijn
twee jongste kinderen. Hij had ze vroeger reeds geschilderd, wanneer ze nog niet zoo oud was, op het zeer mooi doek uit de verzameling Loiseau te Brussel. Er bestaat ook een beeltenis van Jacques
de Lathuy, zijnschoonbroer, die er uitziet als een minister uit de
regeering van Karel Rogier. Hij heeft ook zijn dochters vereeuwigd,
Jeannette en Marie-Thérése die later de vrouw werd van Portaels,
zijn besten leerling. Er zijn niet min dan tien portretten van familie
Zijn vrienden Paelinck en Voordecker, die met hem het atelier-ledn.
van David bezochten, hebben voor hem als model gezeten en het zijn
mooie stukken geworden.
Wanneer wij de heele galerij van zijn menschgestalten overzien
dan komt ons op de meest levendige wijze een voorbije tijd voor
oogen. Zoo waren dan die bankiers, die zakenmannen, die nijveraars,
die staatslieden, die kunstenaars, die edellieden, met hun fijn besneden gelaat, met hun rondborstig, burgerlijk voorkomen, met hun
slimme berekening, met hun dweepzieke natuur. Zoo waren ook
hun dure vrouwen en verwende kinderen. Zij blijven de vertegenwoordigers van een maatschappij, waar het geld nog de eenige spil
was, waar rond alles draaide. Het laat zich aanzien dat zij gewoon
waren van uit te rijden in glimmende koetsen met vurige paarden
bespannen en gemend door fiksche koetsiers. In den afstand van den
tijd komen zij ons voor als personages uit de romans van Balzac.
Het zijn de rijke lieden van den aanvang der XIXe eeuw, maar tevens
ook de vertegenwoordigers van een geslacht dat groote gebeurtenis
meegemaakt, als deze die de eeuwwende hebben gekarakteri--senhad
seerd tot een ' uitzonderlijk bewogen tijdvak in de geschiedenis. Met
hun ernst en hun voornaamheid behooren zij tot de generatie van de
grondleggers, de eerste steunpilaren der toen nog jonge Belgische
natie. De kinderen zelf hebben iets nadenkends en dappers in hun
r
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jeugdig gelaat: zij zijn voorgesteld met een geweertje, eenvlag, een
kroon en hun spel is gewichtig. Zelfs wanneer zij naasthun hoepel
zitten te droomen of hun zilveren rinkel met het kleine stompje van
hun hand omklemd houden, dan kijken zij nog met een vroeg-wijzen
blik, Toch is de voorstelling steeds natuurlijk en vrij van elke overdrijving.
Navez ishet type van 'den burgerlijken kunstenaar, tevreden met
zijn tijd, een van zin met de societeit waarin hij verkeerde. Hij kon
het best stellen met het Hollandsch regime, hij de Waal van Charleroi,
en hij schilderde zijn vorst, Koning Willem I en Prins Karel van
Gaver, grootmeester van het Hof der Nederlanden en die toen
voorzltter was van 'de Academie Royale te Brussel. Zoo was hij
geintroduceerd in de Hollandsch-Belgische hooge ambtenaarswereld.
Hij kon het stellen met het nieuw Belgtsch regime na de omwenteling
en hij sehilderde Engelspach-Lariviere, den muiter der Septemberdagen, Hijkon het stellen met de katoenbarons van Gent en hij
schilderde de «Familie de Hemptinne» en hare verwanten. Hij
voelde zich thuis in het midden van die industrieele ploetokraten. Na
de Gentsche katoenbarons veroverde hij de rijke leerlooiers van
Stavelot, de 't Serstevens en schilderde portret na portret van deze
voorname familie.
De ·portretten van Navez; ontroeren ons niet door huneeuwige
menschelijkheid. Wij staan voor geen verschijningen die zwaarmoedig
zijn van hun innerlijk noodlot en waarvan de' aanblik ons kan aangrijpen als een tragische wolkenhemel. De zielen zijner modellen gaan
dikwijis schuil onder het mas-ker der conventie. Wanneer hij geen
karakters van 'groote afmetingen te schilderen kreeg, dan vroeg de
voorstelling toch niet Minder inspanning, Wanneer zijn menschen
geen door het levenslot verdiepte uitdrukkingen vertoonden, dan was
er toch een scherpe en ervaren blik van noode om' al de fijne, schier
onmerkbare trekken voor 00gen. te roepen. Dat kleine zieleleven
heeft hij .gevat, Daardoor is hij transcendentaal en in zekeren zin
mystiek te noemen. Hij was naar dat luttele innerlijke leven gekeerd.
Wanneer het tragische en het groot..menschelijke bij hemniet aanwe~ig zijn, dan moot men.toch bekennen dat hij gevoel had voor deftigen
stand en de burgerlijkheid door hem zeer goed getroffen werd.
Sociale problemen stelden zich niet voor de maatschappij die hij
heeft afgebeeld. Men leefdegelukkig en zonder zorg in de rijke
Gentsche en Brusselsche heerenhuizen of op de landelijke kasteelen.
Wanneer de modellen geen problemen hadden, dan stelden die zich
ook niet voor denkunstenaar. De fortuinen werden gevestigd, de
kJinderen kregen een goede opvoeding en zouden van hun rijke
ouders .erven. Waar kon men beter zijn danIn dat rustige ·BeJgie
met zijn opkomende industrie 'en handelsbedrijvigheid, De aardappelziekte van 1847, die de Vlaamsche proleten in massa deed omkomen,
heeft de rust van .deze gevestigde burgers niet gestoord,
·Navez keek niet, zooals Leys het later zou doen, naar de groote
voorbeelden uit het verleden van de Nederlanden of .Duitschland. Het
I
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klassiek ideaal dat hem te Parijs of te Rome werd ingeprent is hij
altijd getrouw gebleven. Hij heeft zijn stijI en zijn Manier nooit
veranderd, wat er ook in zijn lang leven mocht veranderen rondom
hem. Hij had niet zoo zeer artistieke bekommernissen. Hij kende
alleen 'zijn opdrachten, Hij moest zijn modellen voldoening schenken. Buitenlandsche reizen, zooals zoovele romantieke kunstenaars
die ondernamen naarDuitschland en Parijs, had hij niet noodig.
David was, gelukkig voor hem, naarBrussel verhuisd, hij had nu
Zijn meester bij de hand. Er is geen vooruitgang waar te nemen in
de talrijke rij van zijn portretten. Zij waren nagenoeg alle even
good. Vruchtbaarheid is gemakkelijk voor een vaardige hand die
zonder angst of zorg een ambacht beoefent.Hij liep voortdurend
aan de hand van zijn opdrachten. Zoo verwezenlijkt zijn werk de
kalme rust in de onstuimigheid, de ongebondenheid, den storm van
de romantiek.
Men heeft hem weI eens den Belgischen Ingres genoemd, maar hij
bezat niet diens kracht tot individualiseering, die elke menschverschijning -tot iets uitzonderlijks wist te maken, niet aIleen door bet
uitdrukkingsvolle gelaat, maar ook door de handen en de minste
details, die alle zoo vele verbijzonderende eigensehappen hadden
en die hij met angstvallige nauwgezetheid weergaf. Hi] had ook niets
van de zinnelijke ontroering die Ingres de rondheid van een ann,
de zaehtheid van een hand, het zwellen van een borst of van een
hals zoo verzoekend deed schilderen.
Navez heeft langen tijd niets dan bijval en geluk gekend. Somber
was nochtans zijn levensavond. In 1862 heeft hij zijn laatste werk
voltooid. Hij was toen vijf en zeventig jaar. Zijn gezicht ging gaandeweg verzwakken. De eenige zoon en dochter die hem overbleven
zijn DOg v66r hem gestorven, Hij verloor ook zijn vrouw en zijn
zuster die met hem leefde, zoodat hij als een eenzame blinde achterbleef en in 1869 verlaten stierf.
Hij heeft een talrijke schare van leerlingen gevormd. Het zijn geen
navolgers geworden, wat getuigt voor de waarde van zijn lessen.
Hij wist de persoonlijke begaafdheden op te wekken en tot volledige
ontplooiing tebrengen. Velen van zijn leerlingen zijn portrettisten
geworden zooals 'Charles de Groux, Eug. Smits, J. B. van Eycken,
Alex. Robert, J. Stallaert, A. Stevens, Const. Meunier, Cam. van
Camp en Alfred Cluysenaer.
Een groot tijdgenoot van Navez en een veel knapper schilder nog
dan hij was de Vlaming Fra'll,8 Bimonau van Bornhem aan de Schelde,
waar hijin 1783 geboren werd. Hij had zijn eerste opleiding gekregen
aan de Academie van Brugge, werkte een tijd in het atelier van
Gros te Parijs, en geraakte nadien bevriend met Sir Thomas
Lawrence, die. de «finishing touch» aan zijn persoonlijkheid heeft
gegeven, Hij is ons aIleen bekend door de twee stukken die het
museum van Brussel van hem bezit : bet prachtig portret van een
ouden man, vrij in de pate geboetseerd en de bekende « Kleine orgel-

374

HET KLASSIEKE PORTRET
RET

speler », die als een . jongensportret mag aanzien worden. In de
verzameling van Mw. Brunin te Brussel zijn nog twee beeltenissen
van hem : die van den Heer Clays, vader van den Brugschen
marinist Paul Clays en die van een man van middelbaren leeftijd,
die met zijn mooie handen de cyther bespeelt, terwijl uit het ovaal
gelaat van lokken omkranst twee , slimme pogen op ons toekijken.
Zijn werk is veel omvangrijker dan dat, maar hij vond, naast Navez,
geen werkgebied in ons klein land met zijn beperkt getal van portretbestellende menschen. Hij is in 1815 naar Engeland uitgeweken en
Lawrence heeft hem bij de Londensehe society geïntroduceerd. Hij
exposeerde voortaan regelmatig in de Royal Academy, in de British
Institution en in de Society of British Artists. Paul Lambotte (1)
die opzoekingen liet doen in de catalogi van den tijd heeft zoowat
22 portretten teruggevonden, gedateerd tusschen de jaren 1818 en
1860. In den aanvang zijn het nog gekende personaliteiten, maar later
kwam hij er toe leden van de Londensche politie, !een onbekend
grijsaard, een jood, een visscher te schilderen. Doch waar jn al die
werken gebleven ? Geen enkel Engelsch museum bezit er een, zij
komen nooit voor op Engelsche veilingen. Paul Lambotte veronderstelt dat vele portretten van Simonau, door oneerlijke kunsthandelaars op naam van Lawrence werden geschreven, met wiens stijl zij
zoo zeer verwant waren. Gaandeweg is zijn roem in Londen gaan
tanen, maar hij wilde de stad waar hij de glorie gekend had niet
verlaten. Jaren nog heeft hij er zielig geleefd en hij stierf er in 1859
vereenzaamd en vergeten.
Een figuur die hier nog bij het classicisme moet worden onder
deze van Ferdinand de Braekeleer (1792 Antwerpen 1883) .-gebrachtis
De bijval dien hij genoot als verteller van burgerlijke anekdoten deed
wellicht den portretschilder in hem verloren gaan, ook wel het
beperkt publiek dat door Navez werd verzadigd. Wij kennen zijn zelf
uit het Antwerpsch museum. Dat van Lier bezit van hem de-porte
beeltenis van den kustverzamelaanr Wuyts, stichter van het museum.
In de collectie de Kinder te Antwerpen is het portret van Mej. Theunissen, dat zoo goed en wellicht beter is dan eenig werk van Navez
en misschien het best met Ingres zou kunen worden vergeleken. Er
moeten nog meer andere beeltenissen van Ferdinand de Braekeleer
bij families terug te vinden zijn en het zou de moeite bonen om ze
op te zoeken.
Hendrik van der Haert, uit Leuven, 1790 en gestorven te Gent 1846,
staat wellicht het dichtst lbrj Navez. Het Museum van Brussel bezit
van hem verschillende portretten, waaronder een Familiegroep met
fijne en 'gevoelig waargenomen physionomieën.
Karel Picqué, uit Deinze, 1799 en gestorven te Brussel in 1869,
was een leerling van Paelinck, die hem de klassieke traditie had
ingeprent.

(1) Paul Lambotte, Les peintres de Portraits.' -- Bruxelles, G. Van nest, 1913.

BEVOLKINGSSTATISTIEK
OP KLEINE SCHAAL
door Ir J. -M. L. DEMEYERE

De stad Kortrijk was in ons land een der allereerste om de structuur van haar bevolkingaan een diepgaand onderzoek te onderwerpen. Oorzaak hiervan waren .de uitslagen die wij zelf bekomen
hadden bij het structureel onderzoek van de kiezerslijsten van 1933.
'Wij stelden ons toen nl, de vraag in hoever Kortrijk met een saneeringsuitbreiding en met een nat-uurlijke uitbreiding rekening zou
moeten houden. Het kwam ons toen voor, dat de grondslag dezer
laatste op de eerste plaats de structuur der meerderjarige bevolking
was en in tweede instantie, de verhouding der minderjarige bevol..
king tot het gedeelte der meerderjarige bevolking dat het 43ste jaar
.nog niet bereikt had. Van lieverlede is de structuurbepaling toegepast
geworden op de gansehe bevolking, en weI sedert 31 December 19361'
door den stedelijken bevolkingsdienst.
Om het eenmaal voorgoed duidelijk te zeggen, verstaan wij onder
.structuur eener bevolking de indeeling dezer bevolking in groepen
welke zich door den leeftijd onderscheiden, zij het in zooveel groepen
als er leeftijdsjaren zijn, zij het in groepen welke bijvoorbeeld vijf
volle leeftijdsjaren omvatten. Het blijkt verder ook zijn nut te hebben,
de structuur der mannelijke en die der vrouwelijke bevolking af'Zonderlijk te bepalen.
Men weet dat de Centrale 'Dienst voor de Statistiek, tijdens de
volkstelling die om de tien jaar gehouden wordt, ook den leeftijdsopbouw der bevolkinlg bepaalt voor het gansche land, voor iedere
provincie, voor ieder arrondissement en voor bepaalde steden.
Uit bet voorhanden zijnde statistiseh materiaal lichtenwij eenerzijds de structuur der Kortrijksche bevolking, zooals die was op
31 December 1910 en anderzijds de door de stad Kortrijk opgestelde
structuurbepaling op 31 December 1939.

Kortrijk is een kleine stad van 41.000 zielen, zeer gunstiggelegen
in een der meest oevolkte arrondissementen van het land, in bet
gedeelte van het Leiedal waarvan de bevolkingsdichtheid ongeveer
800 inwoners per Km2 bedraagt. Kortrijk is terzelvertijd verkeersknooppunt, commercieel, administratief en financieel centrum van een
der meest belangrijke economische gebieden van het Rijk en daarenhoven zelf industriecentrum. van groote beteekenis : te Kortrijk of in
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de onmiddellijke omgeving vindt men textielnijverheid, (waaronder de
wereldberoemde vlasvezelbereiding), kunstmeubelnijverheid, kleiaardenijverheid, metaalbewerking, boekdrukkunst, juweelnijverheid..

Al1erhande administraties,veelfinancieele "en middenstandsbedrijven
hebben zich te Kortrijlt;~,,~hela:Qpijke~scholeDmet,~giOnaie
beteekenis alsook caritatieve; religieuze,heelkuudige Instelllngen, ens,
De economische structuur der ibevolking is er dUB zeer geschakeerd : patroons, bedienden; werklieden, middenstanders, handelaars,
handelsvertegenwoordigers, vrije beroepen, beambten, leeraars,
rustende ouderlingen, enz.
De bevolklngsontwfkkeltng eener stad is de resultante van vier
factoren :
de geboorten: die de jongste leeftijdslaag telkensaan-

, vullen en vervangen;
de sterfgevallen : die zich in aIle leeftijdslagen voordoen
voornamelijk in de jongste (kindersterfte) en in de
oudere (boven de 55 jaar);
de vestiging: deze kan alle leeftijdslagen met nieuwe
eenheden verrijken;
de uitwijking: deze ka» uit aIle leeftijdslagen enkele
eenheden wegnemen.
Deze vier factoren hebben voorgevolg dat het levensbilan eener
stad van dag tot dagverandert, Het structuurbeeld van 31 December is dUB te beschouwen als een moment, een '« instantane » uit het
wisselende leven dat een menschengroep is. Deze menschengroep
is aan bepaalde wetten onderhevilg. Inderdaad, degeboorten njn.
functie en vanhet structuurbeeld en van economisehe en zedelijke
factoren die het aantal en de kwaliteit der huwelijken befinvloeden;
ook de sterfgevallen zijn functie van den leeftijdsopbouw en van.
wisselende klimatologische omstandigheden. Vestiging en uitwijking,
schijnen meer wisselvallig, ofschoon ook hier wetten te bespeuren.
vallen die wortelen in de sociaal-economische eigenschappen van de
bevolkingsgroep. Daarom juist is zooveel belang te hechten aan het
jaarlijks vastleggen van het structuurbeeld, daar de. opvolgende
structuurbeelden de krachten doen ontdekken die voor het heden
en de toekomst van de bevolkingsgroep beslissend zijn.
Ret is onze bedoeling om door een vevgelijking der twee structuurbeelden 1910 en 1939 een dieper inzicht te Ibekomen in het innerlijke
vanhet gemeenteleven.
In 1910 telt de. Kortrijksohe bevolking 35.689 zielen, waaronder
1~.618 mannen en 19.071 vrouwen: de vrouwelijke bevolking over-

treft dus de mannelijke met 2.~53 eenheden.
Hetzelfde feit is vast te stellen in 1939.: de Kortrijksche bevolking is gestegen tot 41.320 inwoners. De vrouwel'ijke bevolking overtreft de mannelijke bevolking met 2.202 eenheden,
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STRUCTUUR DER KORTRIJKSCHE BEVOLKING IN 1910 en 1939
Mannelijke bevolking tVrouwelijke bevolking

Ieftijdøgroepen

1910
(A)

Beneden 5 jaar
j.
j.
j.
j.
j.
j.
j.
j.
j.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

55 j. en meer

15 j.
20 j.
25 j.
30 j.
35 j.
40 j.
45 j.
50 j.
55 j.

1939
(B')

Verschil

196 1763 1461

302

Verschil
A-B

1755 1559

5 j. tot beneden 10 j.
10
15
20
25
30
35
40
45
50

1939
(B)

1910
(A')

A'-JB'

1842

1766

76

1836

1688

148

1804
1758
1522
1302
1166
1027
899
821
742

1691
1663
1014
1425
1469
1680
1456
1316
1111

113
95
508
123
483
653
557
495
369

1851
1932
1816
1589
1362
1212
1032
1003
896

1652
2035
1250
1729
1732
1718
1556
1446
1357

199
+ 103
566
+ 140
+ 370
+ 506
+ 524
+ 443
+ 461

+ 1251

2781

4137

+ 1356

1978 -3229

+
+
+
+
+
+

Voor 1910 als voor 1939 is dit verschil grootendeels te verklaren
door de aanwezigheid van een talrijk contingent inwijkende jonge
meiden (Kortrijk is immers een stad waar de gegoede burgerij zeer
sterk vertegenwoordigd is) en vrouwelijke bedienden waarvan een
groot aantal definitief in de Kortrijksche bevolking opgenomen
wordt. Inderdaad, terwijl jongens en meisjes van onder de 15 jaar
nagenoeg even talrijk zijn, is een vrij groot verschil waar te nemen
tusschen de vrouwelijke en de mannelijke leeftijdsgroepen 15-30. Dit
verschil is, ofschoon gedempt, ook in de oudere groepen te con-

stateeren.
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Bij dit sociaal-economisch verschijnsel komt zich dan nog het
bekende feit voegen dat de levensduur bij de vrouw verder reikt
dan bij den man.
Het is opvallend hoe, in het structuurbeeld 1910, de vier jongste
leeftijden zoowel der mannelijke als der vrouwelijke bevolking, weinig
van elkaar verschillen. Gesteld dat de groep 15-20 normaal zij tegen
groep 20-25, dan is het duidelijk dat Kortrijk een tekort had-overd
aan jongens (en meisjes) beneden de 15 jaar, wat enkel te verklaren
is ofwel door uitwijking van ganache huisgezinnen ofwel door sterke
geboortevermindering sedert 1895. Beide oorzaken zijn na te gaan,
ofschoon reeds onmiddellijk blijkt dat uitwijking van huisgezinnen
met jonge kinderen ook zichtbaar zou moeten zijn in de leeftijdslargea.
20-40, wat het geval niet
In tabel A geven wij het verloop der bevolking sedert 1879 (1),
het jaarlijksche bevolkingsaccres alsook het aandeel van het veatigingsoverschot in dit jaarlijksch bevolkingsaccres.

£t&A_:1cthÂ
U^de,^siKN^r^

e,5
40

3a

i$7

198

;1g+

1904

191

1919 X9 4 í9M9 4934 9934

TABEL A.

Datum

31-12-1879
» 1884
» 1894
» 1904
» 1914

Gemiddeld jaar- . Aandeel van het
lijksch accres
vestigingsovenBevolking tusschen twee op- schot in het beeenvolgende data volkingsaccres

26.997
28.716
32.091
34.760
37.257

+ 343,8
+ 337,5
+ 226,9
+ 249,7

+ 173,6
+ 197,9
19,1
8,2

(1) De tijdvakken zijn zoo verdeeld dat de oorlogsjaren. 1915-19161917-1918 en het jaar 1919 één vijfjarig tijdvak uitmaken; deze vijf jaren
zijn gekenmerkt door het gering aantal huwelijken en geboorten, veel
sterfgevallen, en vestiging en uitwijking afhankelijk van oorlogsonistandigheden.
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»
>>

»
»

1919

36.327

186,0

1924

37.986

1929
1934
1939 (2)

38.639
39.982
41.320

+ 328,0
+ 134,2
-11-

269,6

+ 264,6
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+ 57,6
+ 24,2
+
+

106,2
13,2
86,8

Uit tabel A blijkt het volgende : tusschen 1880 en 1895 is het
bevolkingsaccres niet alleen belangrijk, maar voor meer dan de
helft te wijten aan vestigingsoverschot ; tusschen 1895 en 1914 is
het bevolkingsaccres ongeveer met een derde verminderd terwijl
het vestigingsoverschot plaats maakt voor een zeer klein uitwijkingsoverschot.
Inderdaad sinds 1895 doen zich drie belangrijke feiten voor : de
textielindustrie welke zich tot dan toe te Kortrijk kwantitatief
uitbreidde, begint zich te vestigen in de gemeenten ten Zuid-Oosten
van Kortrijk ; in de gemeenten te Noorden van de Leie, ontwikkelt
zich de vlasvezelbereidingsnijverheid en «fixeert» op die wijze het
bevolkingsoverschot in dit landbouwgebied ; te Kortrijk zelf worden
honderden krotwoningen uitgeroeid, als gevolg van het grootsch
stedebouwkundig opzet van wijlen burgemeester A. Reynaert. Deze
drie feiten geven aanleiding tot ,een licht uitwijkingsoverschot waar
echter de abnormale structuur der jongere bevolking in 1910-dor
niet verrechtvaardigd kan worden.
De eerste wereldoorlog luidt een periode in van groote schom:-melingen in het bevolkingsaccres en in het vestigingsoverschot.
Verder zijn de voorspoedjaren 1925-1929 gekenmerkt door nieuwe
nijverheidsvestiging in de dorpen rondom Kortrijk en uitwijkingsoverschot te Kortrijk zelf. Men bemerke ook dat de crisisjaren
en de tweede wereldoorlog een vestigingsoverschot met zich medebrengen.
Wij voegen hier onmiddellijk aan toe, dat ofschoon de cijfers
van het vestigingsoverschot klein zijn, de beweging der inwijkelingen en der uitwijkelingen, op zichzelf beschouwd, toch belangrijk is:
in de jaren 1930-1939 telt men gemiddeld 2.000 inwijkelingen per
jaar en bijna evenveel uitwijkelingen. Deze uitwisseling van inwoners deed zich voor de groote meerderheid gevoelen in de categorie :
meiden, bedienden van centrale administraties als spoorweg, buurt
financies, tol, rijkswacht, leger, bruggen en wegen, tech.-sporweg,
nici, kloosterlingen, en in veel mindere mate werklieden en han
-delars.
Tusschen 1895 en 1939 speelt dus de vestiging maar een zeer
kleine rol in de bevolkingsuitbreiding van de stad Kortrijk en kan
zij niet de oorzaak zijn van het tekort aan kinderen, evenmin in 1910
als in 1939.

Het abnormale in de structuur der jonge bevolking is dus te
(2)

Jaar
1940
1941

Bevolking
41.464
41.548

Accres
+ 144
+ 84

Vestigingsoverschot
+ 172
+ 142
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wijten aan een versehijnsel dat in de Kortrijksche lbevolking zelf
ligt. : dit verschijnsel .is een geboorteremming opgroote sehaal,
In Tabe! B ontleden wij bet verloop van de geboorten en van de
sterfgevallen te Kortrijk sedert 1880.
TABEL

B~

Gem-iddeld jaarlijksch
Tijdstipaantalgeboorten

Gemiddeld jaarlijksch
aaDtal sterfgevaDen

1880-1884
955,4
785,2
1885-1894
981,8
842,2
1895-1904
1025,7
739,7
1905-1914
876,5
616,6
1915-1919
529,6
773,2
1920-1924
805,0
501,0
1925-1929
728,8
488,4
1930-1934
731,0
475,6
1935-1939 (3)
658,0
480,0
Tabel B geeft naar onze meening een diepen kijk op het tragische
van hetgemeenteleven waarin sedert bijna een halve eeuw de algemeene gezondheid veld wint maar waar de atmosf.eer steeds minder
geschikt lijkt voor een frisschen levenswil.
, De .sterrgevallen bereiken een maximum in 1885-1894; het nit..
roeien vankrotwoningen, het aanleggen van nieuwe gezonde kwar..
tieren heeft een gunstigen weerslag op de algemeene gezondheid;
tot en met 1913 dalen desterfgevallen zeer snel: inzonderheid
de kindersterfte vermindert. Hierdoor worden de 3 jongste bevol..
kingslagen gunstig beinvloed, Toch is dit nauwelijks zichtbaar,
omdat het aantal geboorten sedert het einde der 1ge eeuw, d.w.z,
onmiddellijk na het einde der periode gekenmerkt door een belangrijk vestigtngsoverschot, zeer snel begint af te nemen,
De invloed van den eersten wereldoorlog was noodlottig: onder..
voeding, besmettelijke ziekten, angst en besehieting eischen vele
slachtoffers. Na 1918 wordt het peil der sterfgevallen nog veel
lager dan in de periode die onmiddellijk aan den wereldoorlog
voorafgaat, Tusschen 1920 en 1934 daalt het 'DOg, doeh steeds in
mindere mate. Na 1934, en zooals wij het afgeleid hadden uit de
Kortrijksche bevolkinJgsstructuur w~bert bejaarde element tal..
rijker aanwezig is, zijn desterfgevallen weer, zij bet dan ook in
zeer geringe mate,gestegen. (4)
Ten slotte, is er tusschen 1910 en 1939, (afgezien van het tijdstip
1915-1919) een buitengewone vermindering van het aantal sterf..
gevallen. Daar in dezelfde tijdsspanne, het vestigingsoverschot zeer
klein is, mag men aannem.en. dat het aangroeien der bevolking boven
Jaar
Geboorten
Sterfgevallen
1940
539
567
1941
528
Q86
(4) De tweede oorlog met tZijn bombardementen en met de ontberingen
die hij medebraeht heeft ze weer sterk opgedreven,
(3)
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de 25 jaar, tuss chen 1910 en 1939, voor een zeer belangrijk deel te
danken is aan den beteren algemeenen gezondheidstoestand, aan bet
feit dus dat de inwoner van Kortrijk langer leeft. Voor het ander
deel is deze aangroei ook te danken aan de stijgende lijn welke
de geboorten vertoonen tot het einde der XIXe eeuw, tot 1895, jaar
gekenmerkt door het maximum aantal geboorten dat ooit te Kortrijk
werd geregistreerd : 1083.
In het structuurbeeld van 1910 maken de overlevenden van de in
1895 geborenen deel uit van de bevolkingslaag 15-20. In het structuurbeeld van 1939 zijn de overlevenden dezer geboorten opgesdhoven naar de bevolkingslaag 40-45. AIle leeftijdsgroepen die in
1939 de 44 jaarreeds overschrijden, hebben elkaar dus sedert 1910
met positief overschot vervangen.
Men bemerke ook dat het maximum der geboorten onmiddeUijk
valt na het einde van het tijdvak 1880-1894 dat zich door groot
inwijkingsoversch.ot kenmerkte. Wij zijn de mooning toegedaan, dat
er correlatie bestaat tusschen het stijgen der geboorten en de sterke
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inw:ijking, ofsehoon wij niet mathematisch hebben kunnen vaststellen of de inwijkelingen jonge gezinnen waren.
Tusschen 1895 en 1914 dalen de geboorten zeer snel : hetzelfde
doet zich voor in West-Vlaanderen (maximum 1902) , in Belgie
(maximum 1900-1904), Engeland en Duitschland (maximum 19001904) , en is te wijten aan een zelfde complex van economische,
sociale, zedelijke en godsdienstige factoren die zich nu in de zich
snel uitbreidende steden bijzonder doen gelden.
Hier vindt men de verklaring van den abnormalen bouw, in het
structuurbeeld van 1910, van de 2 jongste leeftijdslagen, en in het
Btructuurbeeld van 1939, van de leeftijdslaag 25-30 en 30-35 tegenover de leeftijdslaag 35·40.
Net als voor West-Vlaanderen, Belgte en Duitschland, brengt
de eerste wereldoorlog een uiterst scherpe geboorteremming teweeg :
gemiddeld 529,6 geboorten per jaar in het tijdvak 1915-1919 tegen
876,5 in het tijdvak 1905-1914.
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In het Kortrijksche structuurbeeld van 1939 vindt men den neeralag dezer geboorteremmng terug in de leeftijdsiaag 20-25 waarvan
de beztting zeer dun is tegenover de beide aangrenzende lagen.
Men bemerke dat de onmiddellijk oudere leeftijdsiaag 25-30 ook
de sporen vertoont van de grootere kindersterfte waaronder vanaf
1915 de kinderen geleden hebben, die vóór den wereldoorlog geboren
werden.
Na 1919 zijn de geboorten terug gestegen zonder nochtans de

hoogte te bereiken van het tijdvak 1910-1914, ofschoon 1920-1924
gekenmerkt is door zeer veel huwelijken welke niet konden aange
gaan worden gedurende den eersten wereldoorlog. Eens dit tijdvak
rijk aan huwelijken afgesloten, dalen de geboorten, tot op 730
gedurende het tienjarig tijdvak 1925-1934.
Gedurende het tijdstip 1935-1939 doet zich een nieuwe belangrijke
inzinking voor van het aantal geboorten : van 730 per jaar valt
het op 658.
Een inkrimping van de jongste leeftijdsiaag tegenover de leeftijdslaag 5-10 is er het gevolg van. (5)
Deze onfleding geeft o.i. een afdoende verklaring:
10 voor de abnormale structuur der jongere bevolking in 1910
2° voor de abnormale structuur in 1939
a) van de groep 25-30
b) van de groep 20-25
c) van de groepen 5-10, 10-15, 15-20 tegenover de maximum
groep 35-40
d) van de groep 0-5 tegenover de voorgaande.
30
voor het feit dat het verschil tusschen de gezamenlijke bevolking hi 1939 en de gezamenlijke bevolking in 1910 de resultante
is van een positieve aanwinst in al de leeftijdajaren boven de
25 jaar en een verlies in al de leeftijdsjaren beneden de 25 jaar.
Alvorens over dit laatste kenmerk nog verder uit tewijden hebben
wij antwoord te verstrekken op de vraag, hoe het komt dat de
geboorten zoo geweldig zijn ingekrompen.
TABEL C.
Tijdstip

18804884
1885-1894
1895-1904
1905-1914
19154919

Gemiddeld jaarlijkschGemiddeld jaarlijkseh
aantal geboorten
aantal huwelijken

955,4
981,8
1025,7
876,5
529,6

196,0
204,8
238,4
256,5
206,6

(5) Gelet op het diepe doorvallen van de geboorten gedurende den
tweeden wereldoorlog, is het duidelijk dat het structuurbeeld van 1941
ex dit der volgende jaren een inkrimping zal vertoonen gelijk aan deze
die door den eersten wereldoorlog veroorzaakt werd daar het gemiddelde
van 1940-1941 dit van 1915-1919 zeer benadert.
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1920-1924
1925-1929
1930-1934
1935-1939 (6)

728,8

43'1,3
349,8

731,0
658,0

320,4
286,6

805,0

In tabel ;C geven wij het verloop van bet aantal geboorten en
van het aantal huwelijken.
Bij gelijke economisehe en zedelijke factoren, is het aantal huwelijken een functie van de bevolkingsstructuur. Daar het aantalgeboorten jaarlijks steeg tot op bet elnde van de XIX~ eeuw, was
het te verwachten dat - de mindere kindersterfte medegerekend het aantal huwbare jonge menschen zou stijgen tot 1925 en dat
bijgevolg ook het aantal huwelijken zou toenemen, Dit is dan ook
gebeurd. Weliswaar heeft de eerste wereldoorlog (vanaf Oogst 1914)
het aantal huwelijken geweldig naar beneden gebracht: toch mag
men aannemen dat een groot deel der uitgesteide huwelijken in
1920-1924 werd aangegaan, Dit verklaart .hoe het tijdvak 19201924 een abnormaal maximum huwelijken vertoont.
Het bIijkt dus dat de geboorteremming ingetreden na 1895 zieb
bij stijgende huweIijksfrekwentie heeft voorgedaan, waaruit wij moeten besluiten, dat reeds lang v66r 1914 de levenswiZ op ongemeen
sterke wij~ isgedaald en weI om sociale, economische, zedelijke
en godsdienstige redenen, De levenswil wordt door mangelaan vertrouwen, door eigenbaat, uitgedoofd, Het omsIaan der geboorte..
kromme rond 1900 moest voor gevolg hebben een omslaan rond 1925
van het aantal jonge menschen-in-huwelijksleeftijd, met een eerste
minimum rond 1938-1942,d.w.z. ongeveer 24 jaar na den eersten
wereldoorlog. (7)
Opvallend is het feit dat het aantal geboorten constant blijft
gedurende de 10 jaar 1925-1934, spijts dalende huwelijksfrekwentie,
en dan onmiddellijk na de crisisjaren 1930-1934 sterkdaalt spijts
licht dalende huwelijksfrekwentie : 320,4 in 1930;;.1934 en 301,25 in
1935-1938. (Het gemiddeide voor 1935-1939 daalde immers zeer
sterk door de 228 huwelijken van bet mobilisatiejaar 1939).
Het verioop der huwelijken, vertoont dus niet aIleen devertrouwensschommelingen van de jonge lieden-in-huwelijksleeftijd maar
ook de schommellngen in het aantal dezer jonge lieden zeIf, nl. de
structuurwijzigingen in de groep 20-30.

Wij hebben reeds gewezen op het feit, dat het totaal versehil
tusschen degezamenlijke bevolking in 1939 (41.320) en degeeamenlijke bevolking in 1910 (35.689) de resultante is vaneen poei~
(6)

Jaar
1940
1941

Geboorten
539
528

HuweUjken

187
270

(7) De tweede wereldoorlog bracht bet aantal huwelijken nog ~
naar beneden: in 1939 .(mobilisatie), in 1940 (oorlog) en. in 1941
(bezetting) .
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aanwinst in al de leeftijdsjaren hoven de 25 jaar en een verlies
in al de leeftijdsjaren beneden de 25 jaar.
Bevolking in 1939
41.320
Bevolking in 1910
35.689
--------

Verschil
5.631
Aanwinst (1910-1939) boven de 25 jaar :
Verlies beneden de 25 jaar :

7.731
2.100

--

-

5.631
Het is een feit, dat aIleen de bevolking in en boven den huwelijksleeftijd maatgevend is voor de uitbreiding van het aantal woonhuizen en weI volgens den door ons opgestelden eenvoudigen approximatieven regel : voor twee nieuwe inwoners boven de 25 jaar een
nieuw huis.Past men dezen regel toe op Kortrijk dan zien wij dat bet
aantal nieuwe huizen gebouwd tusschen 1910 en 1939 geen verband
houdt met den aangroei (5.631) der gezamenlijke bevolking maar
wel met de 7.731 nieuwe inwoners boven de 25 jaar.

.
·
ClJiifer -7.731
- - of 3866·
meuwe h wzen
I n stede van het theoretisch
2

vindt men in werkelijkheid het dicht benaderend cijfer 3736 waarbij
rekening dient gehouden te worden met den invloed van het mobilisatiejaar 1939, toen er slechts 86 nieuwe huizen werden gebouwd,
Uit dit alles blijkt ten overvloede dat de studie van de structuurbeelden klaarheid kan verschaffen omtrent de uitbreiding .eener
gemeente in het onmiddellijke verleden.
Ook op de toekomst eener gemeente werpt het jaarlijksch structuurbeeld een zeer scherp licht. Het is opmerkenswaardig dat er
zich tusschen de 7731 nieuwe inwoners welke Kortrijk telt tusschen
1910 en 1939, 2607 nieuwe inwoners bevinden boven de 55 jaar. Bijna
de helft van den totalen bevolkingsaangroei tusschen 1910 en 1939
is samengesteld uit bejaarde lieden wier proportie in de gezamenlijke Kortrijksche bevolking sterk toeneemt.
Vermindering der sterfte medegerekend, is het duidelijk dat deze
proportie nog veel meer zal stijgen en weI tot in 1959, d.w.z. tot
wanneer de maximale groep 35-40 zal opgeschoven zijn naar de
groep 55-60. Er zal dus rekening dienen gehouden te worden met een
groeiend getal werkonbekwamen van hoogeren leeftijd, waarvan de
technische vaardigheid met het vorderen der jaren, door physisehe
factoren zal verminderen. De gemeenschap heeft zonder dralen te
zorgen voor tehuizen voor alleenstaande ouderlingen - hoe kleiner
trouwens het gezin, hoe vroeger de ouders aIleen komen te staan -,
bijzondere rusthuizen voor zieke ouderlingen, woningen voor gehuwde ouderlingen, rusthuizen voor gehuwde ouderlingen zelfs uit
de gegoede burgerij. Ook zou voor deze inrichtingen welke zooveel
caritas eischen, een speciaal verplegingspersoneel voorbereid moeten
worden.
De gemeenten waarvanhet structuurbeeld dezelfde verschijnselen
vertoont als het Kortrijksche moeten rekening houden met een
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groeiend aantal sterfgevallen spijts betere gezondheidstoestanden;
wegens hun leeftijd blijven de steeds talrijker oudere inwoners, kandi-

daten voor den Dood, die maar nu en dan een honderdjarige duldt.
Wij zijn overtuigd dat de stedebouwkundige aanleg der gemeenten dit verouderen in aanmerking zal moeten nemen ; een groote
slag tegen de stadskrotwoningen zou gewonnen worden, indien men
bejaarde lieden vanaf 65 jaar te lande kon onderbrengen in gezonde
met tuintjes omringde huizen.

Beschouwen wij nu de leeftijdslagen 35-40 tot en met 50-55;
iedere leeftijdslaag zal aan de onmiddellijk voorafgaande met een
licht overschot opvolgen. Voor dit overschot zijn nieuwe huizen te
voorzien. Met behulp der sterftetabellen is hun aantal te berekenen.
De jongere leeftijdslagen 20-25 tot en met 30-35 zijn inkrimpende
lagen die bij het opschuiven in leeftijd zonder moeite huisvesting
zullen vinden in de huizen verlaten door de oudere lagen.
Eindelijk zal elk der vier jongste leeftijdslagen minder talrijk
zijn dan de maximale leeftijdslaag 35-40, wanneer de overlevenden
dezer leeftijdslagen zullen geroepen worden om op hun beurt de
maximale te vervangen.
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Wat de leeftijdslagen betreft die nog moeten geboren worden
- afgezien van den tweeden wereldoorlog die den levenswil even
diep naar beneden drukt als de eerste wereldoorlog - bet zal van
hen afhangen of de stad Kortrijk van uitbreiding moot afzien of we 1
of zij, steunende op een vernieuwden levenswil, grootsche plannen
mag smeden die een herboren volk waardig zijn.
Het is echter duidelijk dat de vernieuwde levenswil niet bet feit
is van degenen die nog moeten geboren worden maar weI van hen
die nu de bron van het leven in zich dragen en van de omstandigheden waarin zij zich bevinden. Omdat het met wiskundige zekerheid toelaat uitbreidingsplannen op te maken aangepast san de
werkelijkheid, (waarvan ook de saneeringsuitbreiding deel uitmaakt), hebben wij, als stedebouwkundige, dit structuurbeeld ontleed, Verder hebben wij slechts het woord te verleenen aan den
moralist die, dieper grijpend dan het materieele, de innerlijke oor.ken van de terughoudendheid tegenover het leven zal blootleggen,
het eigene van het stadsklimaat zal ontdekken waarin ieder mensch
voor de dringendste zijner behoeften: kleeding, voeding, huisvesting, lieht, warmte enz, totaal afhangt van zijn medemensehen en
ook van die rekbare waardeeenheid die men geld noemt, en waardoor ook aan niet dringende behoeften, die, waar veel menschell.
samen wonen, zoo sterk geprikkeld worden, kan worden voldaan,
Mocht het structuurbeeld van Kortrijk, van West-Vlaanderen,
van Belgie en van Europa, de oogen openen niet aIleen van den
technicus die een wiskundigen ondergrond zoekt voor zijn stedebouwkundig werk, maar van iedereen die begaan is met het diepste
van wat in een volk moet leven : den wil om met vasten tred de toekomst in te gaan, en niet de laffe hoop om door berekende onvruchtbaarheid nog met moeite te blijven bestaan.
In het Europa van morgen, waar zich een tragisch struetureel
tekort aan jonge menschen zal doen gevoelen, is ieder Yolk zonder
levenswil reeds van te voren verloren. (8)

(8). Een volgend artikelzal handelen over West- Vlaanderen, een derde
over Belgie,

KAREL VAN DE WOESTIJNE
door M. BRAUNS S. J.

Het is voorwaar niet gemakkelijk, binnen het enge bestek van een
tijdschriftartikel, iets waardevols te zeggen over een dichter, wiens
verfijning van zielsaanleg en atmospheer, wiens overladenheid en
toch altijd beluisterenswaardige duisterheid van klank en verbeelding,
misschien pas na jaren vertrouwdheid ten volle voor het rijpe, alles
oordeel opengaan ; maar die den critischen geest dan-warden
ook met zoo een overvloed van indrukken, stemmingen, beelden en
gedachten overstelpen, dat het uitzeggen dier volheid een genot
wordt, en, eilaas, beperking en verzwijgen haast een onmogelijkheid.
Ook zal het vermetel gaan worden, over den grooten Gentenaar nog
wat nieuws en persoonlijks trachten te zeggen, waar zooveel critici
en bewonderaars hun visie over den auteur en zijn werk hebben mee
Joris Eeckhout deelde ons grootste lof wellicht voor den-gedl.
criticus en levensbeschrijver van een groot en bewonderenswaardig
dichter zijn aanstekelijke, van persoonlijke vriendschap doorgloeide, van liefdevol genietendoortrokken bewondering mee ; Math.
Rutten doorvorschte, gewetensvol en enhaustief, het lyrisch werk,
bedacht op alles-aanvaardende en -begrijpende objectiviteit, peilende,
af en toe, naar hetgeen in 's dichters ziel omging, maar vooral toch
geimponeerd door de constructieve kracht van den grooten lyricus,
die niet een vlagen- en luimvollen improvisator is van afzonderlijke
gedichten, maar een opbouwer van bundels, een vertolker van een
zielengang en een levensvisie. In meesterlijke essays, spraken twee
markante dichters en critici zich nog eenmaal definitief uit over den
meester : Marnix Gijsen en Urbain Van de Voorde. Gijsen, de
expressionist, vorschte naar den levensinhoud, het menschelijk gehalte van die poëzie, en Gijsen, de criticus, onderzocht bedachtzaam,
bewonderend en scherp, het aesthetisch verschijnen van dien « dolorist » onzer literatuur, die, als geen andere, de levensmoeheid en
verziekelijkte man-vrouw verhouding heeft verwoord, om, ten slotte,
de verijling uit het aardsche en zware te gaan vertolken. Urbain
Van de Voorde scherpte zijn gehoor, om, onverbiddelijk selectief, de
zuivere poëzie, in dat werk, te beluisteren en vond, met spijtiger
weemoed, hoe haar eerste, bedwelmende intensiteit, in het latere
werk, afnam ; even voelend naar den levensinhoud, doorzag hij, met
ontnuchterende eerlijkheid, de mislukking van Karel's « mystiek »;
maar de genietende dichter in hem, de heimwee-volle naar eeuwige
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en definitieve lyrische schoonheid, vond, na herhaald doorsmaken,
bij den jongeren Van de Woestijne vooral, de zuiver poëtische verzen
die de eeuwen zullen overleven.
Volledigheidshalve zou nog veel als studiemateriaal kunnen aan
bij de vlugge schets der zooeven genoemde critici,-gehald,n
evenveel moeten geschakeerd en aangevuld. Maar misschien is het
toch al mogelijk, het domein der literatuur over K. van de Woestijne,
te verlaten, om -den dichter zelf even te bespreken. .
Wellicht zal de overvloed der indrukken aan deze bespreking een
licht chaotisdhen glans bijzetten. Wat geeft het, als het maar boeit
en aangrijpt. Misschien zal toch nog een aangeboren scherpte en
zakelijkheid, een ontembare lust naar het concrete, naar het onverbiddelijk-verhelderende, naar het inzicht dat het doet, dien rijkdom
doortrekken met de zinnen die bondig en klaar zeggen wat de criticus
bedoelt.
Onder de vele vragen, die spontaan, bij de lezing van die groote
lyrische poëzie, opkomen, zijn er twee die wellicht speciaal aantrekken :
1. Wat heeft de dichter zelf ervaren, in eigen ziel en leven, van
wat hij neerschreef ? 2. Hoe is zijn werk, in zijn pracht en beperkt
-heid,
gegroeid ?
We wenschen vooral de tweede vraag te behandelen, waarmee ook
de eerste voor een groot deel wordt beantwoord. Maar een schematisch
antwoord -op de eerste is, voor een ontstaansgeschiedenis van het
werk, onontbeerlijk.
,

I LEVENSBIECHT OF ARTISTIEKE HERSCHEPPING?
Wat nu volgt is misschien een inloopen van open deuren. Tot daar
en
toe. Ons lijkt het althans dat, in Van de Woestijne's geval,
niet alleen in het zijne het antwoord te onscherp en omzwachteld
blijft. Wij gelooven dat de leek in het vak, indien hij zich naief en
argeloosovergeeft aan de spreekwijze van vele critici, den indruk
krijgt dat « dichters » buitengewoon vreemde wezens zijn, met allerlei
verbijsterende ervaringen, een soort opper- menschen die dingen
meemaken, waar een gewoon sterveling bij benadering niet kan aan
denken. Als hij hoort, over den dichter, dat hij de verscheurde was
tusschen de zwoelheid der zinnen en de ijlte der mystiek, dan moet
hij wel gaan denken dat de besprokene een heel raadselachtig en
dubbelslachtig wezen moet zijn, bestemd voor een aparten hemel,
tusschen den hemel der bekeerde zondaren en der devote heiligen in.
Laten we nu al met de eerste van die zegswijzen kort spel maken :
« Wat bedoelt u, als u zegt dat Van de Woestijne zinnelijk was ? »
« Eenvoudigweg en allereerst, dat hij zijn poëzie volzet met zichtbare, hoorbare, tastbare, geurvolle beelden en dat de muziek van
zijn vers verzadigd is van hoorbaren klank... Dit wijst natuurlijk
op een zekeren zintuiglijken aanleg. Luisteren we maar even naar:
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't Is triestig dat het regent in den herfst,
dat- het moe regent in den herfst daarbuiten
- en wat de bloemen wegen in den herfst en de oude regen lekend tangs de ruiten.
waarbij bet slepende van de taalmuziek den indruk wekt van een
kw'ijnend.e zintuiglijkheid die zich aan de trage regenobsessie haast
niet kan ontrukken. Deze trage, haast slapende zintuiglijkheidssuggestle steekt sterk af tegen de zinswaarneming, zooals ze verschijnt in Gezelle's werk : heel en al snelheld en opgewektheid als
in :
tach spreeuwt het en Vtinkt
het luide overal,
de merelaan lacht

en tatelt,
het muscat en hat meest,
het koekoet in 't hout,
het zwaluwt en 't zwiert
en 't swatelt.

Waarom heeft men dan minder gesproken van zinnelijkheid bij
Gezelle ? Niet omwille van een afwezigheid der zintuiglijkheid, maar
omwille van een anders-voorkomen. Voeg erbij dat de leek, in tegenstelling tot den priester-dichter, een uitgesproken voorkeur betoont
voor een iangdurige en openhartige behandeling van de man-vrouw
relaties, en heelhet geheim van die kenschetslng is uitgelegd.
Jammer genoeg 'werd al te weinig de nadruk hierop gelegd dat
de diehtee het man-vrouw thema, niet vooreerst naar zijn zinnelijk,
maar naar zijn zielsaspect heeftbehandeld, Van de Woestijne is niet
de dichter van het conflict der zinnen, maar van het conflict der
ziel. De bezetenheid der zinnen is vooral de plastische bezetenheid
van den dichter nit de Na-tachtiger periode, die, daarenboven, hard
overtuigd is van de noodzakelijkheid van het beeld voor Ide intensiteit
der poezie.
En wat heeft hij nu eigenlijk van de uitgebeelde verhouding in
zijn leven doorgemaakt ? Spreekt hij b.v. zijn biecht als hij schrijft
in De M ocldetren Man :
0; vrouw, 0 vrouw, 0 goede vrouw,
die weet hoe 'k weere lijd,
die weet hoe 'k in mijn zie1.e rouw
om' wat mijn Iijf verblijdt... ;
spreekt hij zijn eigen zwakheden en dwalingen uit waar hi] b.v,

gewaagt van :
Omdat ik slechts aan 0. mijn driften zou verzaden
was 'k, onverzaadb're zatte, uw duld'ge schoonheid moe;
en, :wljl mijn dorre rnond U\V [onst'ge lip versmaadde,
ging mijn begeeren andren toe... ?

Of heeft hij misschien aIleen maar de bekoring gevoeld? Of
beeldt hij. aIleen maar het algemeen type uit van den erfzondigen,
in zijn verhouding tot de vrouw geteisterden mensch ?
De eerste veronderstelling verwerpen we, al was het maar om ons
niet aan Uchtvaardig oordeel te bezondigen; de tweede: dat de
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dichter den prikkel der zinnelijkheid ervaren heeft, kan er desnoods
nog door, als men maar van hem geen gekruisigde en getormenteerde
der zinnelijkheid maakt, 't zal wellicht al niet erger geweest zijn
dan bij om het even wie —. Trouwens, met de derde veronderstelling
komen we nog ruim toe : de dichter is niet essentieel de arme mensch
die het allemaal met zijn hartebloed betaalt, maar de begaafde kerel
die het allemaal eens schitterend en droomschoon zeggen kan. Het is
waar, als mensch, zijn dichters vaak dieper, fijner, teer-gevoeliger
dan de massa, en zoo kan men ze, met een lichten pathos, smartelijker
kinderen van een smartelijke menschheid noemen, maar men moet
toch nietoverdrijven. Verstand, intuitie, woordvermogen en fijngevoeligheid ja, maar speciaal fijngevoeligheid voor het menschelijke
en droom-schoone, zijn het wellicht geen grondiger en wezenlijker
kenmerken ?
Wij stellen ons Van de Woestijne niet voor als een phenomeen van
bovenmenschelijke verscheurdheid, maar als een phenomenaal woord
een heel klein beetje levensstof kan een groot-kunstear.Em
en durvend kunstenaar geweldig veel maken, en aangrijpende « belijdenissen » opbouwen.
Misschien krijgen we ooit nog wel de gelegenheid, om die vragen
grondiger te bespreken. Hoe snel en flitsend ook, kunnen deze
bemerkingen volstaan, om op onze tweede hoofdvraag in te gaan.

II DE ARTISTIEKE GROEI VAN LYRISCH WERK
Van de Woestijne heeft den autobiographischen uitleg in de hand
gewerkt, door zijn uitdrukkelijke verklaring, dat lyriek, naar zijn
opvatting, een muzikale, beeldende en verzinnebeeldende autobiographie behoort te zijn. Deze opvatting is inderdaad ruim toepasselijk
op zijn Vaderhuis, De Boomgaard der Vogelen en Vruchten, en ook
nog heel wat op De Gulden Schaduw : zooals Gezelle zijn leven als
leeraar en zieleherder als poëtische en thematische grondstof heeft
verwerkt, zoo deed de Oost-Vlaming het met zijn leven als verloofde
en getrouwde man. Maar, naar onze bescheiden meening, heeft de
artist toen, scherper dan ooit, aangevoeld dat het met zijn systeem
spaak liep. Als het er, bij een dichter van zijn formaat, op aankomt
te kiezen tusschen -systeem en kunst, dan klinkt het zonder aarzelen :
« Adieu, systeem, en leve de kunst ». Waar de eerste trilogie nog
autobiographisch gekleurd was, werd de tweede namelijk De Modderen
Man, God aan Zee, Het Bergmeer, gedachtelijk-geconstrueerde lyriek.
Waarom die koersverandering ? Dit omgooien van de werkwijze ?
Omdat de lyrieker in Van de Woestijne uitgeput geraakte, overwoekerd werd door den al te woorden-pronkenden artist, en dus naar
nieuwe themata en uitgezuiverde vormgeving uitzag. Waarom ging
hij niet op in epiek en zuivere plastiek ? Omdat, wie eenmaal zoo
fel als hij, de uitsluitelijke, geconcentreerde schoonheid der zuivere
stemmingslyriek schiep en genoot, het maar moeilijk kan laten.
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Hernemen we nu even, wat meer in den breede, de geschiedenis
van die koersverandering en haar gevolgen.
DE EERSTE PERIODE

De zuiverst en helderst gebouwde bundel, de meest autobiographisch aandoende, is ongetwijfeld Het Vader-Huis, zijn allereerste:
hij verhaalt, als het ware, van een dichter, die, uit de droomspheer
van het vaderlijk huis ontwakend voor de aantrekkelijke vreemdheid
der vrouw, uit de geliefde eenzelvigheid, uit het superieur en mee
gevoel van den man die al vele vrouwen heeft bemind « met-warig
moeden geest en smeekende gebaren », naar de eindelijk gevondene
geliefde uitgaat en zijn moeder voorgoed om haar verlaat. In de
« Zeven Gebeden » spreekt dan een ietwat modern-vermoeid en superieur-doende zich uit tegenover een meewarige, in allerlei dichterlijke
natuurverschijnselen zich operabarenden God. De autobiographische
elementen daarin zijn b.v. : het katholieke geloof, het vaderlijk
huis, het Leie-landschap, zwakke gezondheid, kennismaking, en... de
belezenheid, de gemoeds-en vorm-rijpheid van den jongen dichter
waardoor hij gemakkelijk dien superieur-aandoenden, lusteloozen toon
te pakken kreeg, en wat voorbarige, barok-sexueele boekenwijsheid
uitstalde, waarvoor een Van Langendonck hem eenmaal, om aesthetische redenen, even op de vingers tikte, en die zijn werk voor rijpere
lezers laat voorbehouden.
Meteen had de wichelroede van den jongen artist den goudader
gevonden : in hoofdzaak, naar den vorm : de atmospherische, van
Leie-landschap, van villa en binnen-huis doordrenkte symboliek ;
naar den inhoud : de verhouding man-vrouw ; naar den psychologischen klank : een lusteloozen trots. Dit laatste mag even onder
heeft het altijd maar gehad over de zinnelijkheid bij-strep:mn
van de Woestijne, maar ons lijken de psychologische componenten
van die kunst heel wat duidelijker, durender en boeiender. Hij is de
dichter van een geblaseerd superioriteitsgevoel, veel meer dan van
een zinnelijke zwaarte, en daardoor wordt de betrekkelijke « ongodsdienstigheid » van zijn, overigens poëtisch vaak heerlijke,
religieuze lyriek verklaard : tegenover God voelt men zich niet
superieur. Karel is wellicht een diep -religieus mensch geweest, maar
de algemeen toonaard van zijn poëzie ging nogal recht tegen den
aard van den religieuzen zang in, die niet vooreerst zelfbegaan en
zelfbewust klinkt maar deemoedig, extatisch, vol overgave. In hoever
ook trots, rechtmatige trots, in -de godsdienstige houding kan meeleven is natuurlijk een boeiende vraag, die we hier niet nader
onderzoeken. Belangstellenden kunnen we aanraden hiervoor niet
bij een Gezelle, maar bij een Hadewijch te rade te gaan.
Welke ook de religieuze waarde of mindere waarde van Karel's
religieuze lyriek zij, hij had althans, naar Keats' woord, het eiland
gevonden waar hij zich, als priester van Apolloon's heilige dicht-

konste, en als oppermachtig leenheer ,kon handhaven en heerschen :
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in het lied van Phaoon schreef hij eenmaal de verzen die als ondertoon door heel zijn werk doorklonken :
0 Dat ik thana, onnaakbaar-eenzaam, zinne en weene
ik die sirenen kende en elke vrouw genoot...

De Modderen Man zou ooit nog een uitwerking van dit thema, in
dramatischen aard, bieden. Voorloopigkonden er, in den boomgaard
der vogelen en vruchten, weI eens idyllischer tonen van af als :
«Wat is het goed aan 't hart van zacht verliefd te zijn... » ; op die
oogenblikken, viel het superieur toontje van onnaakbare eenzaamheid
even weg, en werd de vrouw niet meer toegesproken als «0 kind»
maar «0 vrouw ». De dichter hanteerde al die toonaarden met welbewuste artistieke bedoelingen: hij wist zelf zeker even goed als
om het even welke criticus, hoe zijn poezie psychologisch «klonk»:
schreef hij zelf niet eenmaal in dat centrale tweegesprek : De dubbele
Nachtegaal :
Uw vrouw is needrig als een bleeke mete-regen
ze kent u, schaemle, gijJ die buiten mate u waant... ,

en de lusteloos-doende Ikon, als het hem inviel, of als hi] 't noodig
vond, met aIleen den toon der superioriteit dempen, maar ook den
toon der lusteloosheid laten, om die der luchtige hymne te treffen
als :
... UWe vrouwe lis als een schietend winde-zaad.
Ze mint u. Zie ze heeft haar liefde om u gewonden,
gelijk een winde-bloem die reikt naar uw gelaat.
Z,e mint u. Hare liefde is als de geur der malven ;
Haar liefde is schuchter als de sehuwe malve-geur,
Ze is als een straalken dat, terspleetder halve deur,
scheurt van zljn reetje zon, de duistre deure, t'halven... »

Eigenlijkwas dit prachtige gedicht een allerheerlijke en poetische
oproeping van het Leie-land in zijn zomersche atmospheer. Zoo zou
hij later nog, in «De Delling» uit De Gulden Bchaduio, bet Brabantsche, beuken-omlooverde heuvelland, eilaas, wat moeizamer toch,
optooveren, aan de hand van het thema der «eenzelvigheid ». Bij de
Leie ging het gemakkelijker, daar liep de idyllische gedaante der
vrouw er tusschen ronde Een knoeier zou hopeloos en detailleerend
aan 't beschrijven 'zijn gegaan, maar Van de Woestijne had een
genialen bewaarengel der dichtkunst die hem telkens aan het manvrouw thema herinnerde, en, zooals vroeger in «Kom, laat ons gaan
door 't land derherfsten... » - Vigny herkent gij daar ook niet een
van uw aanheffen in ? - , werd dit thema, telkens weer, de melodische
laan, waarlangs hij kon opstappen en al de idyllische, de bedwelmend-poetische veelheid van zijn indrukken en verbeeldingen loszingen. Zou hij zoo, later, in zijn « Vaarwel aan de Leie » de gestalten
der half-godinnen wordende boerenmeiden op den berm, niet gebruiken
om leven en lyrischen gang in het landschap te brengen ? ..
Van de Woestijne had dus bet themagevonden, dat zijn stemmingsgediehten, zijn atmospheergevoel en beeldenden lust zou
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voortstuwen en voeden : de verhouding van den lusteloos-superieuren
man tegenover de «goede vrouw »,
Ieder groot dichter heeft zoo een thema-vondst : bij Geselle was
het de vertrouwelijke en ziels-verfijnde samenspraak met de objectiviteit der natuurverschijnselen; bij H. Roland Holst, een meer
gedachtelijk-thematische vondst: de reacties van het marxisme in
haar humanitair-religieus temperament; bij Hadewijch: de uitsluitelijke drift der goddelijke minne ; bij Gorter: het van fantasie
doordrenkte natuurimpressionisme; bij Van de Woestijne: die
speciale man-vrouw verhouding in een atmospherisch en .« villahome »-kader. Het man-vrouw thema is zoo 'Dud als de straat en
zoo eeuwig als de poezie. Niet in de keuze van bet tbema lag de
vondst, maar in de wijze waarop het gezien en gesteld werd. Nog
in de 1g e eeuw bi] ons, werd dit thema in devote huiselijkheid en
tranerige romantiek uitgewerkt - wellicht als late reactie daarop
schreven huidige dichters daar cynische onbehoorlijkheidjes over
tot ontstemming en ontstichting der goede gemeente, indien deze
ze zou lezen. Karel koos een artistieke «via media », omwond een
deel van die, in onze brave letterenwereld, nog ongehoorde dingen
in de gewaden van een prachtige, nonchalante symboliek, verhief
een paar doodgewone gevoelens als «verliefdheid» en e Iiefde » in
een omdroomder spheer van ingewikkelder gevoel en dichterlijke
beeldenweelde, liet zich enkele gewaagder dingen ontvallen met de
beheersching van den kunstenaar, kortom, zonder brutaal te breken,
deed hij genoeg om te laten voelen dat 'hij in 't gild der artisten, en
niet in dat der kwezels, thuishoorde, en ging mooi en aristocratisch
zijn gang.
Hierbij verwerkte hij wellicht enkele elementen uit Vigny, die in
Eva (La Maison du Berger) oak al, net als Bet Vtuier-Huss, wat
subtieler zieletoestanden ging uitbeelden dan een argeloos « je t'aime ~
of een huilerig Lamartiniaansch heimwee naar de beminde. - Terloops gezegd : wij staan volkomen onverschillig tegenover «oorspronkelijkheid » van thema of middelen bij den dichter, Wat kan
het on's schelen of onze groote Iyrieker Vigny benutte. Het resultaat
telt. Trouwens, poezie is zoo wat als wetenschap. De eene bouwt
voort op de vondsten van den andere. Wie weet van hoeveel eeuwen
epos en hexametergebruik Homeros de gelukkige en geniale erfgenaam was. En de modernste dichter, die den mond vol heeft van
oorspronkelijkheidseischen, is soms nog de tamste en bleekste navolger en de brutaalst-behendige afkijker. - Maar eigen aan den
Vlaming was die interessante zielkundige vondst, waardoor hij zich
kon vergenoegen met de overname van den psychologiseerenden
Alexandrijn en een algemeenen, ietwat romantisch-modernen grandtoone Door die uitbeelding van trotsche lusteloosheid, van ziekelijke
aarzeling tegenover de vrouw, week hij meteen scherp af van de
erotiek der gouden eeuw, waar het vitale in kloeker en blozender
gedaante verscheen : bij Hooft, den prinselijk-verliefde en Vondel
den sanger van het normale, klassieke huwelijksleven.
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INSPIRATIE -MOEILIJKHEDEN

Zoo was de dichter in het rijk bezit van een eigentonig, diep klinkend thema.
De uitwerking ervan kon aanvankelijk nogal vrij makkelijk gevoed, uit de bewogener en poëtischer periode der verloving en eerste
huwelijksindrukken. Dat waren de bundels Het Vader-Huis en De
Boomgaard der Vogelen en Vruchten.
Maar het gestabiliseerde huwelijksleven bleek minder inspiratief.
(Het is nu eenmaal een feit, waar vrome en andere zielen zich
moeten overheenzetten, dat niet zoozeer het levenspeil en de levens diepte, maar vooral levensbewogenheid litterair boeiend en uitwerk baar zijn. Naar alle rechtgeloovige beginselen b.v. gaat het leven
van een stille heilige veel dieper dan dat van een luiden veroveraar
als de veroveraar per abuis een heilige was moesten we natuurlijk
de zaak anders bekijken, doch, voorloopig, handen af van die zoete
en romantische tegenstelling : de onschuldige kloosterduif tegenover
den wreeden, wereldschen arend ! Nu, spijt die plechtige waarheid,
is, voor een roman- of tooneelschrijver, een Napoleon veel dankbaarder onderwerp dan, laten we zeggen, een heilige Johannes Berchmans. Zoo vergaat het ook met het huwelijksleven : kennismaking,
verliefdheid, verloving en eerste huwelijksmaanden zijn poëtischer
en dynamischer dan de latere periode waar trouw en liefde dieper
worden, maar die, tot groot spijt van den literator, wat statischer
en vlakker uitvalt. Nu, waar de poëet voet verliest, daar voelt de
predikant vasten bodem. Predikantenpoëzie en huiselijkheid werden dan ook haast synoniem, maar dichters en dichtkunst hebben
al sinds eeuwen meer de eerste periode bezongen dan de tweede.
Karel van de Woestijne was wel niet zóó aan alle inspiratieve
omstandigheden ontheven, dat hij ook die speciale moeilijkheid
niet gewaar werd, en, waar anderen aandoenlijk en lustig hadden
gepreekt, voelde hij zich als dichter ten einde raad. Nog vond hij
wel enkele gelukkige accenten in De Gulden Schaduw, maar de rei
der maanden, de zee- gedichten, de individualistische natuurgedichten moesten de schaarschte der eigenlijke huwelijksgedichten ver
hij trouwens, in de vorige bundels, de meest wezenlijke-goedn.Ha
momenten van die serene, gelukkige huwelijksspheer al niet bezongen, doorschenierd alleen van een stil-zingende, nooit - lossende

eenzelvigheid bij den man ? Wat bleef er dan nog over ?
De gedichten, waar man en vrouw samenleefden, werden minder
talrijk, korter, meer verlicht van hun psychologischen inhoud en
meer gevuld met duistere, onzekere stemmingen. Mijmerende een
begon het thema te worden ; en dat scheen den dichter-zelvighd
niet diezelfde, zangmogelijkheden te bieden als het man -vrouw
thema. Maar ja, bij lyrische uitgeputheid van dit laatste, schoot er
hem wel niets anders over dan plastiek en eenzame stemmingslyriek.
De Gulden Schaduw was dus al, voor een groot deel, een aasstemmen van nieuwe themata zooals : de Gedachte en de Dichter, De rei
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der maanden en de Zeegedichten. Autobiographische lyriek was het,
in dien zin dat ze werkelijk een trouwe spiegel was van het leven
van een burger, die zich, in de eenzaamheid van een mooie villa,
opsluit in de uitsluitelijke kamer der litteraire bedrijvigheid : dg
individualist en impressionist behield nog altijd zijn ruim atmospherisch aanvoelen, de dichter zijn liefdevol orgaan voor het zware,
klankrijke woord en de burger op den buiten den 'bedwelmenden
geur en smaak van bosch en aarde, en den bijtendeii adem der zee.
Iare1 was daarin nog ten volle Vlaming. Maar anders was hij wel
hard op weg om een kamerliterator te worden, een Virgilius van
beperkt formaat, d. w. z. artistiek :- zonder diens bouwkracht en
bouwwil van groote ' geheelen, wat decadenter en gongoristischer, en
menschelijk : met geringer gemeenschapsgevoel en kommerloos voor
wat we de spontaan-apostolische taak van den dichter te midden
van zijn volk kunnen noemen. Zooals Gezelle de groote dichter was
van een -diep en eenvoudig leven. H. Roland -Holst de dichteres van
een hoog - gespannen en groot -menschelijke hartstocht, zoo was Van
de Woestijne de groote dichter van een klein en burgerlijk leven.
Nu mag men de zaken draaien en keeren zooals men wil : van de
drie was de Gentenaar misschien de sterkste poëet maar stellig ook
de -kleinste mensch, en het is waarachtig niet gemakkelijk uit een
peuterig leven een groote kunst te voeden. Dat is weer een stelling
die grondiger behandeling vergt, maar die ik zoo zou formuleeren :
de beste kansen maakt de expressionist die tot in de vingertoppen
artist is. Persoonlijk ben ik er voor dat men ten gronde toe het
domein der zuivere en etherische poëzie doorwerke en zich verdiepe
in de scTiaduwigste schuilhoeken der hyperindividualistischhe mijmering ; in poëzie wil ik hartstochtelijk individualist en aesthetist zijn.
Maar men kan tegelijk ook nog wat anders zijn misschien ; de
universeelste mensch maakt wellicht de beste kansen, en het is
altijd in-treurig te vermoeden dat beperktheid van geestelijken
horizon de kunstproductie ondervoedde en verlamde. Ik kan den
indruk niet , van me afzetten dat de groote van de Woestijne, waar
hij schitterend maar uitentreure aan 't beschrijven valt en altijdaan maar symboliek, vooral rond het sexueele, herkauwt, zijn talent
in muf impressionisme verknoeit, en dat nog wel in proza waar de
willende en bouwende geest veel grondiger en krachtiger kan ingrijpen, veel ruimer en wijder kan vertellen, uitbeelden en denken, dan
in de poëzie die toch eerder iets van een delicaat kruidje-roer -mijniet weg heeft. Om werkelijk alles uit zijn schrijftalent te halen
wat er uit te halen valt op litterair gebied, moet men, op tijd en
stond, zijn zolen kunnen vegen aan literatuur.
DE KENTERING.

Wat er ook van zij, de stem^iningslyriek van den eenzamen, burgerlijken artist zou zelfs in de bundels der latere periode doorwerken.

Men denke even aan:
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o Late dag g1ij smaakt naar water en naar rozen.
lk weet me aIleen te zijn in 't wijde koele huls,
'k Geniet mijn eenzaamheid...

Voorloopig waren de klanken dier stemmingslyriek dichterlijk
niet zoo gaaf en zuiver, Zijn « Poemata » uit De Gulden Schaduw
bleken nog in de lossere zangmogelijkheden der fantasie (met de
themata «man-vrouw en «eenzelvigheid» die we steeds zien terugkomen), het zuiverste poetisch gebied waar de dichter zijn oude
triomphen van bezielde landschapatmospheer, en van die wondere,
pOOzievolle mijmer-trotsche lusteloosheid kon vieren. Men mag zich
zelfs afvragen waarom de dichter niet meer nog dat genre heeft
beoefend : had ook Vondel geen heerlijke lyriek gelegd in den mond
van 'zijn personages nit zijn drama's ? Sohreef ook de jonge Hooft
niet van zijn zuiverst lyrische verzen in Granida zooals het overbekende:
Vaartwel, schepters, vaartwel, vaartwel verheven tronen ?

Ontbrak het hem aan scheppingskraeht op langeren adem? Was
hij zoo op stemmingslyriek belust dat hij dit genre, waarbij eenvoudiger lyrische gevoelens verwoord moesten worden, achteloos voorbij
WOll gaan ? Wou hij subtieler en dieper doen ? Wat er ook van zij, uit
aard en aanleg misschien en mede dan uit onbewuste of bewuste
voorkeur, stelde hij de zuivere lyriek boven de lyrisehe epiek, Tegenover de eerste gold de tweede maar als verpoozing, als spel. Wij
kunnen misschien betreuren dat hij dat spel nog niet blijer en vaker
heeft gespeeld, Doch het feit alleen dat hij er zoo herhaaldelijk zou
naar grijpen duidt o. i. op een verzwakking der zuiver-Iyrische aandrift. De stemmingslyriek, de symbolische autobiographie begon hier
als theorie en als praktijk waarIijk in het gedrang te komen.
Misschien had Karel er zich uit kunnen redden door, steun-nemend
aan de reaIiteit van zijn huwelijksleven, het wijsgeerig en godsdienstig te gaan ultdiepen. Vondel had dit gedaan, in zijn Adam in
Ballingschap b.v., rnaar Vain de Woestijne was niet gedachtelijk, doch
te uitsluitend litterair en artistiek ingesteld, en leed missehien aan
de fatale beperktheid 'van een sehrijver die niets anders is dan Iiterator. Of lag het wellicht nog niet bepaalder aan zijn artistiek
temperament zelf: meer naar stemming, uitstralende gevoelswaas,
Impressionisme en plastiek gericht ?
In aIle geval de dichter voelde zelf genoeg aan dat het zoo niet
kon blijven duren. Hij werd gewaar dat hij zijn verzen meer vulde
met snelle en ingewikkelde taalvaardigheid, met opeenstapelingen
van samengestelde woorden, meer dan met werkeIijk poetische
vondsten. De artist in hem kreeg gewetenswroeging over zijn gongorisme en zoeht naar nieuwe uitwegen, Een eersten uitweg, naar den
inhoud : de visie van deb zinnelijken mensch opschrijdend ter « ijle »
hoogten der «mystiek », Een tweeden uitweg, naar den vorm : van
het weidschere vers: Alexandrijn, wat meer naar de vijfvoetige
iambe en naar de viervoetige maten, met een scherper snoeimes tegen
de trossen der adjectieven dan in De Gulden Schaduw.
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Maar een bundel uit «ijlte ~ construeeren is een moeilijke taak.
Op «verijlende 1> stemmingsvondsten wachten, als men een verworven
taalvermogen heeft zooals hij er een had, is geen tijdvullende bezigheid, en zoo sloeg hij dan nog een derden weg in (waarover we het
daarboven hadden) : de voortzetting der glanzende mythologische
verhalen en verbeeldingen uit den tijd van De Gulden 8chaduw.
Niet den ontwikkelingsgang van zijn privaat leven, maar de logische
ontwikkeling van den bewust-ingrijpenden en plannenmakenden artist
herkennen we aldus in den omgooi van zijn lyriek. Dat deze opvatting
van essentieel belang is voor de juiste duiding en interpretatie der
levenswaarde .van zijn latere lyriek is duidelijk, Niet omdat hij
mystieker werd, pakte hij met een andersgeaarde poezie uit, maar
omdat 'hij mystisch WOll doen, Niet onder den dwang van nieuwe
ervaringen, maar omdat hij zijn kunst vernieuwen wou, deed hij
nieuw. Niet de weergave van ervaringen was die lyriek, maar de
weergave van een uitgedacht bouwplan :
De dichter had den «autobiographischen» waan verworpen en
ontwierp een meer· constructief opzet, waarin hij de huwelijksverhouding tot een xiramatische situatie opdreef: de echtgenoot die
tegenover zijn eigen vrouw de onvoldaanheid aan de vrouw beleed,
en meesterlijk de gevoelsreactie van de spijts alles liefhebbende
vrouw beschreef voor het feit gesteld,
dat deze slechte doode uit uw vernietigd leven
ineeuwigheid verscheiden is.

De phenomenologie van den zinnelijk-overprikkelden man, lijdend
aan de trotsche superioriteit van zijn onvoldaanheid tegenover de
vrouw, zoo zouden we het wezenlijke van De Modderen Man kunnen
weergeven. Meteen was het rustig en half-autobiographische der
stemmig-huiselijke huwelijkslyriek verlaten geworden voor de spanning van een gedramatiseerde en een algemeen type uitbeeldende
lyriek.
Deze bundel was dus, in volle beteekenis, een overgangsbundel :
een laatste uitlooper en een uiterste poging om het man-vrouw thema
door te zetten en er nog iets «ongezegds », iets pakkend en sober
uit te halen, iets nieuws afijn... Hij deed zooals een romancier zou
doen, die zijn roman met een huwelijk liet beginnen : door ontrouw
en misverstand brengt hij een nieuwe uiterlijke en verhaalbare bewogenheid in het gestabiliseerde levan. Een uiterste poging was
net; daarom droeg De Modderen Man er de heerlijke sporen van :
van die hardnekkigheid om het oude thema, tegen aIle uitputting in,
opnieuw te bezielen. Nog droeg de vorm de sporen van de overdadige
taalweelde van De Gulden Bcluuiuso, maar het was of de inspanning
zuiverend had gewerkt, of de moeite, om boven de vage stemming
weer in het verhaalbare rijk der zielsconflicten uit te monden, het
vers meer volgoot met zuivere, diepe, heldere muziek en pakkende
verstaanbaarheid : voor de volheid van het gedramatiseerde, ten spits
gedreven gevoel week de weekelijke tooi der taal en sprong het
naakte, flitsende woord scherp en indrukwekkend op den voorgrond,
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Waar had de dichter ooit nog zoo'n klassiek gebolde verzen geschreven
als :
maar weten zat van liefde of ziek van beiden
dat ik -de Man ben, vrouwe, en gij de Vrouw ?

Waar had hij zoo naakt het uit te drukken gevoel vertolkt als
in het aangrijpende :
Wanneer ik sterven zal (o glimlach om de vreeze
en om 't begeeren dat ik eindlijk sterven zou !) :
neem dan dit pijnlijk .boek ; wil deze verzen lezen
waarin tic u miskenne, o vrouw...
Ik weet gij zult er niets dan bitters ondervinden;... ?

Het maakt op ons waarlijk den indruk alsof de dichter inderdaad
een artistieke verbittering had doorgemaakt om vele verzen van
De Gulden Schaduw, waar de schoonheid in versmachtte, uit weg duisterde en vluchtte. Het bitter misnoegen om eigen werk deed hem
weer zijn krachten samenrapen om iets groot - schoons te scheppen ;
en, bitterheid is een naakt, bits en scherp gevoel dat, ongeduldig
en koud, tooi en woorden wegwerpt de naaktheid van zijn verbetenheid vond de naaktheid terug der klassieke gevoelstaal.
De zuivere lyricus had zich bedreigd gevoeld aan de langzame
verstikking van overwoekerenden groei en wazigen, saaien, bleeken
inhoud. Verbeten had hij zich bevrijd, bevrijd uit het autobiographisch stemmingssysteem, bevrijd uit de enge opvatting van een
verliteratuurde levenscopie om eensdurvend op te treden op het
kloekere podium der gedramatiseerde, der naakte en tot bittere
conflicten opgedreven gevoelslyriek. Hij had zich gered gevoeld.
Waardoor gered ? Door de gedachte, de opbouwende gedachte, die
niet gewacht had tot het leven hem den inhoud in den schoot zou
werpen, maar die, uit het ongeduur van de artistieke scheppingsacht, was opgestaan, en de baan zelf had ontworpen en afgebakend
om de mogelijkheden van het leven te verkennen door de schouwende kracht van den kunstenaarsgeest. Niet uit ervaring, maar uit
scheppende intuitie, hoe anecdotisch ook gevoed denk maar aan de
Vivien Moréas- gedichten was de gestalte van den Modderen Man
gegroeid. Het oude man -vrouw thema bereikte er tegelijk een bittere
en tragische bekroning in : op het einde van den bundel stelde de
dichter den dichtenden Modderen Man voor, peinzend op zijn dood,
bereid om de vrouw in haar weduwschap alleen achter te laten, nazinnend op al wat zij van zijn drift en trots en onvoldaanheid had
geleên : de slechte doode die, uit haar vernietigd leven, in eeuwigheid
verscheiden was. De dichterlijke visie in De Modderen Man eindigde
met het eeuwig afscheid aan de vrouw. Toch zou ze in de volgende
bundels nog terugkomen als miskendheid, wee, schoonheid en doem.
Dit bewijst alleen hoe diep dat thema in den dichter nawerkte en
hoe gemakkelijk hij dat behandelen kon.
Maar , vonk uit den vernieuwden scheppingshaard en sprankel
uit het vreugdevuur van den geredden lyricus ? een ander constructief denk-beeld was opgeflitst : als De Modderen Man toch
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van de vrouw heenging naar het naakte licht der eeuwigheid zooals
de eindvisie het inhield, waarom van die mysterieuze reis niet het
thema maken van nog te construeeren bundels ? Eenmaal aan het
ontwerpen en bouwen, waarom niet doorgaan ? Waarom niet de
Eeuwige Man voorgesteld, opschrijdend uit den poel en de modder
der zinnelijkheid, uit de onmachtig-prangende armen der vrouw naar
de ijle steilte der alles-zuiver-brandende Gods-nabijheid ?
HET VOORTGEZETTE DRIELUIK

Het was, na de « autobiographische », de tweede groote vondst van
Karel's leven als lyrische vinder : de « constructieve ». Een « groote »
vondst, grooter dan de vondst van een enkel gedicht of vers, want
zeker maakte ze een heele uitwerking mogelijk. Niet als de vondst
van de dérivee door Leibniz, die de differentiaal en integraalwetenschap mogelijk maakte Tusschen haakjes gezegd : wat is er
eigenlijk veel gelijkenis tusschen de verschillende gebieden der menschelijke bedrijvigheid, maar daar hoeven we verder niet op in te
gaan —. Karel was dus in het bezit van een uitwerkbare bouwgedachte, althans zoo kwam het zijn onversaagde lyrische virtuositeit
voor. De zoo sterk plastisch aangelegde kon nog allerlei antieke
gestalten gaan uitbeitelen, symbolistische of plastische en impressionistische prozastukken voortschrijven, de zuivere lyricus, het
troetelkind van Karel's artistieke zelf-genegenheid, voelde dat hij
gered was : zooals nog niemand vóór hem in. de Nederlandsche
letterkunde, - en wellicht niet in deze alleen de man-vrouw
verhouding lyrisch had uitgewerkt, zoo had nog niemand een dergelijk thetha : van zinnelijkheid naar mystiek uitvoerig lyrisch behandeld, tenzij wellicht maar o zoo heel anders Luyken !
Nu, van vondst tot uitwerking ligt er soms een lange weg. Bij de
compositie van De Modderen Man had de dichter dat al ervaren. De
moeilijkheden voor hem waren veelvuldig : zoo stelde Urbain Van de
Voorde als uitleg voor : dat de laatste bundels te rauw en bloedwarm
uit het onmiddellijk beleefde moesten gesneên om de afstandname,
de onbewuste verdrooming, bezinking en kristallisatie der zuivere
poëzie mogelijk te maken. Dat is, in zich, een uitstekende verklaring,
die getuigt voor het scherpe inzicht van den eminenten criticus in
het ontstaan van een bepaalde poëzie, en (als men het woord « beleefde » juist verstaat, onderscheidt en schakeert) van alle echte
poëzie. Maar...
iOm het laatste woord te zeggen over het ontstaan van die gedichten,
zouden we wellicht meer hebben aan een lijst der boeken door Karel
rond dien tijd gelezen, en aan anecdotische indrukken door zijn
heele lijf en ziel opgedaan, dan aan de wankelheid der veronderstellingen en gissingen. En dan nog ! (Wie weet wat er allemaal in het
verslaboratorium van 's dichters hoofd en papieren is gebeurd !
Velenstellen het zich nogal schoolmeesterachtig klaar voor : de
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dichter beleeft iets ; die beleving ziet hij met de inwendige oogen
van den geest, en dan beeldt hij ze na, zoo getrouw mogelijk, in
de taal. Als ge dus ergens een vreemd-aandoend gedicht leest, wees
er dan maar van overtuigd dat de dichter een vreemde beleving
opdeed... !
Men moet nog niet heel veel aan ontstaans-psychologie van een
gedicht hebben gedaan, om te weten dat een vers heel anders kan
groeien. Het is Perk meen ik, die eens ongeveer moet gezegd hebben :
dat hij geen last had om gedachten voor zijn rijmen te vinden. Met
a ndere woorden, een gedicht is geen foto, zelfs niet van innerlijke
belevingen, maar een constructie ; en het groeiproces is vaak het
omgekeerde van wat men zich gewoonlijk voorstelt : niet gedachten,
beelden, stemmingen, belevingen vragen om uiting en vinden ze,
maar de woorden zelf wekken het « denkbeeld » of de werkelijkheid
van stemmingen, beelden, gedachten, belevingen op, waar de dichter
anders nooit zou aan gedacht hebben. Sommige moderne dichterscholen, de surrealisten b.v., hebben die « zelfinductie » van het
gedicht, datoproepen van het latere door het reeds gezegde, tot
systeem verheven : uit het onderbewuste ontspringt een beeld, een
rhythme, een vers, en dat roept weerom uit het onderbewuste, door
associatie, nieuwe woordgroepen op. Dat daarbij bewuste berekening
het onderbewuste af en toe kwam helpen heeft de praktijk overvloedig
bewezen.
Wat heeft dit nu met Van de Woestijne te maken ? Wel, wij hebben
heel sterk den indruk dat God aan Zee en Het Bergmeer op zoo'n
« geconstrueerde » wijze ontstonden, en dat het dus niet noodig is
bij den dichter allerlei verbijsterende belevingen als bron en achtergrond te gaan zoeken. Hij was een volmaakte woordentemmer en
beeldenherder en hij had den hond van een uiterst schrander en
waaksch intellect bij om die allemaal op den goeden weg van zijn
metra, kwatrijnen en genoegzame intellectueele duidelijkheid of onduidelijkheid te houden. Lustte het hem de zaken wat klaarder en
helderder voor te stellen, dan schreef hij wat duidelijker, en wou
hij wat heimlijker doen, wel dan deed hij het.
Eigenlijk had de dichter een gemakkelijker en goedkooper schrijfwijze kunnen gebruiken, om den Modderen Man van het moeras der
zinnen naar het bergmeer Gods te krijgen : hij had b.v. een soort
bekeeringsgeschiedenis in lyrische zangen en dialogen kunnen voor
daar was hij knap genoeg in : wat had hij b.v. niet kunnen-steln,
maken van een Augustinus die vaarwel zegt aan zijn bijzit... !
Maar Karel hield nu eenmaal geweldig veel van stemmingslyriek en,
zelfs in zijn constructieve periode, van zoowat autobiographisch aandoende symbolistische dingetjes. Misschien waren er oak nog andere
redenen. Tenslotte heeft hij, zooals we daarboven aanstipten, na zijn
overdadige barok, zich grondig willen vernieuwen en toch de duidelijk herkenbare Van de Woestijne blijven. Misschien heeft hij zijn
dichterlijk temperament moedwillig geweld aangedaan. In die laatste
bundels schijnt hij zoowat tegen zijn hand en aanleg in te hebben
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gewerkt. Dat zou dan de betrekkelijke schaarschte aan lyriek der
tweede periode verklaren, Wie tegen zijn aard ingaat snoert den
bloedstroom der gulpende schepplngskraeht af.
Doeh hierin herkennen we weer een artistieke doelbewustheid,
heelemaal naar den geest van zijn onuitroeibaar symbolisme: als
men de ascese weergeeft van den Modderen Man die zich uit de
zinnen bevrijdt en de zuiverheid, de verontstoffelijking van het
« mystieke» licht wil suggereeren : dan betaamt het dat er ook wat
« ascese» in de schrijfwijze komt. Is het dan zoo vreemd dat de
Iatere poezle aan muzikalen gevoels- en woordenovervloed verliest
om er ascetischer, sphinxachtiger en cerebraler te gaan uitzien ?
Wellicht mag men er ook nieuwe litteraire invloeden in terugvinden
(Van Ostaijen missehien, van wien de dichter veel hield) en, algemeener, den invloed van een nieuwen litterairen stijI. Er is een
opvallende gelijkenis tusschen net expressionisme, zelfs in de beeldende kunsten, en de latere poezle van den vroeger zoo weelderigen
Oost-Vlaming : hij wordt naakter en cerebraler, de muziek van het
vers dort eenigszins uit, cynisme en spot worden op een superieurvolksche wijze gehanteerd ; dit aIIes Iijkt op tijdsinvloeden te wijzen,
op een vernieuwinga-ecil, meer dan op innerlijke evolutie.
MYSTIEK ?

Bet is niet mogelijkalles aan te halen en uit te zeggen wat ons
onweerstaanbaar naar dit inzicht brengt : «zoek toch, asjeblief, geen
buitengewone ervaringen achter die verzen maar aIleen berekenenden
wiI en artistieke scheppende kracht!» Uit tallooze aanduidingen
van beeld, stijl, gedachte maken we het voor ons zelf op, en wie zal
ooit den rijkdom van flitsende Inzichten en de onvertolkbaarheid der
onweerstaanbare intuitie bevredigend verwoorden ? Maar dat lijkt
ons overduidelijk : de moeilijkheid waaraan de dichter laboreerde
lag hierin dat er aan zijn abstract bouw-schema niet veel te beleven
viel, dat het allemaal zoowat uit bet niet moest geschapen : uit de
ijlte van het object en het stoffeervermogen der dichterlijke verbeelding. Indien hij de concrete gestalte van een soort Augustinus had
willen uitbeelden, dan had hij misschien meer kans gemaakt. Indien
hij het epische en dramatische, waar hij toch een zekeren aanleg
voor had, verder had ontwikkeld, had hij misschien nog enkele
meesterlijke dialogen of toespraakgedichten geschreven zooals zijn
«Moeder en Zoon» uit Bet Vader-Huis of zijn «Wanneer ik sterven
zal ... ». Maar de dichter zag de lyriek te zeer in het teeken van
symboliek, stemmingsgedicht en beeldende omzetting der gedachte,
om op te gaan in de naakte zegging van het zuiver-classieke, Misschien meende hij ook nog aldus beter een eigen van de Woestijneaanschen stempel op zijn gewijzigden stijl te zetten. In aIle geval :
ons lijkt de laatste periode van zijn Iyriek als eengespannen poging
om een uitgedacht schema te stoffeeren met een lyriek, te zeer in
een plastische en stemmingswankelende droomenwereld gehouden,
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om een gemakkelijke uitwerking te dulden. Het gebied waar hij,
buiten stemming en plastiek, het sterkst was : de verfijnde psychologie, had hij verlaten om zich in te schepen voor de abstracte
zeekimmen van een gedachtelijk onderwerp, belichaamd in de nog
maar dunne visie van moeras naar bergmeer, van poel naar kimmen
van water en licht. Naar de bedoeling moest de « mystiek » wel.
mystische toestanden symboliseeren, verzinnebeelden. Maar daar
bleef het dan ook bij : want, naar den inhoud gezien is deze « mystiek » tenslotte niets anders danstemmingslyriek, waarbij de visueele
elementen, het poëtisch aanvoelen van licht -ijlte en strandatmospheer
de hoofdbestanddeelen uitmaken ; af en toe moest een zinnebeeldig
theologische of filosofische uitdrukking aanduiden, waar de dichter
met -die poëtische stemmingen en vondsten heenwou. Strandatmospheer en zeezicht, opgeroepen door de mechaniek der woordvondsten,
met wat goedkoope dubbelzinnige filosofie en een in een heerlijk
beeld uitgedrukte geloofswaarheid ; dat alles doortrokken van een
poëtische muziek den grootera dichter openbarend, dat is de heele
inhoud van b .v. :
(de dag iis flitsen-rijk, die flitsen van de vlijmen
der scherpe zeilen, als de zeisen van de zee) ,
weet: ééns toch scheurt uw rust de karteling der vlammen
die Kennen openbaart en die Bezitten bant;
o zegen-rijke zee van vochte en vuur'ge kammen!
o Blind-gevreten oog dat Eeuwig licht doorbrandt!

Dat is genoeg om heerlijke poëzie te zijn. Maar meer zit er aan
levensinhoud toch niet in. Daarom doen al de diepzinnigheden die
over deze bundels verteld werden nog al eens vreemd en irriteerend.
aan : een critisch aangelegde kan zijn ooren haast niet gelooven als
hij betreffende Het Bergmeer hoort gewagen van echte mystieke
ervaringen door den dichter opgedaan ! Waar gaat dat henen?
Dichterlijke begaafdheid en aandoening is nog lang geen mystieke
begenadiging, en het is toch wat al te kras, bij bundels waar het.
artistiek en poëtisch uitdenken zoo duidelijk is, te gewagen van naystieke ervaring. Van mystieke formules kan er desnoods nog door,
maar ervaringen ! Hoe is het toch mogelijk dat een overigens zoo
nauwgezet werker als Dr. Rutten schreef : « In hoever Karel van de
Woestijne een mystiek dichter moet worden genoemd, tot welken
trap van vereeniging met het goddelijke hij is gestegen, meehen wij
als volgt te mogen omlijnen. Het gotische stadium van zijn lyriek
moet aldus worden opgevat dat de dichter, langs persoonlijke n
weg, werkelijk de godservaring heeft gekend. Hij wordt, aan
het einde van zijn leven vooral, op onloochenbare wijze door de
mystieke vervoering aangegrepen. De vraag die in dit verband oprijst is : in hoever heeft de mystieke verijling den dichter met de
mystieke pool God vereenigd en in hoever kan van een werkelijke
oplossing van zijn innerlijke krachten met God sprake zijn... » (De
lyriek van Karel van de Woestijne, blz. 274, onderstreepte woorden.
van Dr. Rutten zelf) . Wat dan verder nog wordt gezegd over
mysticus, werkelijke godskennis, Gezelle : een religieus mysticus,
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van de Woestijne : een cosmisch mysticus, Hadewijch, Ruusbroec en
hun meer effen weg van vroomheid en theologie, de noodzakelijke
« werken » en de hoogte van de orthodoxe katholieke mystici, dat
alles bevestigt in ons het vermoeden dat hier de grenzen der bevoegdheld werden overschreden. Een klein ongeluk was hierbij wel onvermijdelijk. Dit doet trouwens niets af aan de wezenlijke en eigenlijke
waarde van die gewetensvolle studie van Dr. Rutten, want zoo heel
talrijk zijn ze niet, die het werk van een meer geprezen dan gelezen
dichter op zoo een wijze hebben doorgewerkt. Alleen, om zich aan
dergelijke uitspraken over mystiek te wagen, moet men zich ook de
noodige psychologie, metafysiek, en mystieke theologie hebben eigen
gemaakt, en volstaat het niet het woord « mystiek » in een doezelige
litteraire beteekenis, met een licht vernis van vlugge belezenheid,
kloekmoedig en doctoraal te hanteeren. Dr. Rutten wist er wellicht
wat •. meer van af, maar lang niet genoeg : zijn uitspraken zijn te
onduidelijk en wankelend.
ik zie in van de Woestijne's laatste periode zelfs geen sporen van
bizondere en opvallende vroomheid, laat staan dan van mystiek of
mogelijke mystiek. Urbain Van de Voorde slaat den spijker op den
kop als hij beweert meer « mystiek » te vinden in de « Zeven Gebeden » van * Het Vader-Huis dan in Het Bergmeer b.v.. Alleen lijkt U.
Van de Voorde pantheïsme en mystiek wat te verwarren. Tot daar
toe. We kunnen in alle geval zeggen : er steekt meer vroomheid
misschien in de « Zeven Gebeden » dan in de gedichten der latere
periode ; mystieke ervaring nergens. Maar mystieke formules en
voorstellingen vinden we wel in de laatste bundels, in dien zin dan,
dat een zinspeling op den hemel mystiek mag genoemd, omdat de
hemel toch de mystiek is bij uitstek : de Goddelijke werkelijkheid,
de Drie-eenheid zelf aanschouwd, ervaren en genoten.
Feitelijk bezorgde de dichter ons dus geen relaas van een mystieke beleving, maar iets van een katholieke, mystieke levensbeschouwing, verteld niet door de schamele en scherpe taal van -den beroeps
maar door de heerlijke, muziek-, atmospheer- en beelden--theolg,
volle van een koninklijk poëtisch talent. Een • theoretisch werk over
mystiek hoeft niet vroom te zijn, het moet maar uiteenzetten ; zoo
ook die poëzie : zehoefde al eens niet erg vroom te zijn, ze moest
maar poëtisch zijn en de katholieke Gods- en levensvisie vertolken.
Dat deed ze. Op een vrij ontraditioneele, een scherp-individualistische
wijze, maar des te beter, want ook. die moderne toon mocht eens
gehoord worden. In van de Woestijne vond bij ons de katholieke
levensbeschouwing. een superieur en modern ingesteld dichter zooals
in Frankrijk een Claudel, in Duitsehland een Gertrud von le Fort,
in Engeland een Thompson of een Hopkins. Die poëzie, in haar
bewuste bedoeling mocht dan mystisch worden -genoemd, zooals ook
de catechismus, want beide wijzen naar het Eeuwig bezit van den
diep en geweldig ervarene God :
-

o Blind-gevreten oog, dat Eeuwig Licht doorbrandt.
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BESLUIT
Uit de wijze waarop die groote poezie ontstond mochten we wellicht
leeren lhoeze te benaderen: open, eerlijk, zonder woordbluf, niet
zoekend wat er niet in staat, maar ons geduldig en genotvol overgevend aan haar bedwelming, haar vreemdheid en fascinatie. Misschien
hadden we die schoonheid ruimer en grooter van menschelijkheid
gewenscht, doch wie weet was haar verenging geen voorwaarde
voor haar fascineerende geslotenheid. Maar ze is wat ze is: van
zoo een verfijning enbedwelmende intensiteit van poetische stemming dat heel de wereld ons Van de Woestijne mag benijden, net als
dat eenig phenomeen van natuurlijkheid en eenvoud : Gezelle. Karel
stierf te vroeg. Maar wat hij ons naliet, is voedsel van eeuwige
schoonheid, doordrenkt, en geteekend met de overtuiging van zijn
geloof, hoe onbevangen en zelfgenoegzaam wereldsch ze zich vaak
voordeel. Met den eerbied en de dankbaarheid die zijn vriend-priester
Joris Eeckhout 'zoo een ontroerend in memoriam ingaf mogen we
dan zijn eigen hoopvol vers op hem toepassen :
maar 'k weet dat Gode niets verloren gaat
Ik 'ken het nut van bloeien en van sterven...

Mocht hij bij zijn Yolk, zeker bij de fijnsten en begaafdsten onder
ons, een klankbodem vinden om hem 'met den rijkdom van zijn geluid
te verzaden,

DE BEDRIJFSORDENING IN
BELGIE VOOR io MEI 1940
door Ph. VAN ISACKER

V
ONTWERPEN VAN PARLEMENTAIR- EN
VAN BEROEPSINITIATIEF
Het verlangen naar bedrijfsordening, dat na 1930 in ons land tot
alle richtingen van de openbare opinie was doorgedrongen, bleef niet
bij een zuiver academisch betoog. Talrijke ontwerpen, zoowel van
.parleimentair- als van beroepsinitiatief, werden voorgedragen. Enkele
onder hen, zooals de ontwerpen Wauters, Van Ackere-Joris, Devèze
en Heyman, zijn slechts als gedeeltelijke oplossingen van het probleem
der bedrijfsorganisatie bedoeld; andere, zooals het ontwerp Velge,
stellen een algemeen regeling van het vraagstuk voor. Daarnaast
is ook te wijzen op pogingen van vergelijk tusschen strekkingen uit
verschillende sociale middens. Onder deze zijn de voornaamste, het
ontwerp van de speciale commissie van « Le Progrès social » van
.Duik en dat van het officieuse Studiecentrum tot Hervorming van
den staat.
Het ontwerp Wauters bepaalt zich tot de organisatie van de
vertegenwoordiging van den landbouw in de openbare instellingen en
sluit alle corporatieve strekkingen uit.
Dat van de hh. Van Ackere en Joris, goedgekeurd -door den
Hoogeren Raad van den Middenstand, voorziet de beroepsordening
van het Ambachtswezen en is op dat beperkt gebied een belang
proef van een volledige regeling. De vereenigingen van-weknd
Ambachten en Neringen en hun federaties bekomen de rechtspersoon
worden gemachtigd het leerlingenwezen in te richten, de-lijkhed,
voorwaarden vain de uitoefening van een klein bedrijf te bepalen, de
normen van de eerlijke en van de oneerlijke concurrentie vast te
stellen, scheidsrechterlijke tribunalen voor beroepsgeschillen op te
richten, collectieve contracten af te sluiten, bedrijfsreglementen uit
te vaardigen, inrichtingen van voorzorg , en verzekeringen te stichten
en te beheeren ; dit alles evenwel mits bekrachtiging en onder toezicht
van den Staat.
Het zoogenaamde ontwerp Devèze sluit aan bij een initiatief van
staatsminister Paul Janson uit het jaar 1908. De heer Albert Devèze,
,
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in 1913 en 1920, en later de heer Flagey, in 1922 en 1925, hebben
het oude voorstel, gewijzigd, opnieuw voor het parlement neergelegd;
in zijn laatsten vorm werd het, in 1936, voorgesteld door de hh.
Janssens en Michel Devèze.
Het liberaal ontwerp heeft tot doel een kwestie te regelen, die
de wet van 1898 praktisch niet had opgelost, namelijk die der
rechtspersoonlijkheid van de beroepsvereenigingen. De ontwerpers
van het project meenden daardoor ook een einde te stellen aan de
twistvraag nopens de collectieve arbeidsovereenkomsten en hadden
verder voor doel een basis te leggen voor een professioneele sociale
reglementeering.
Het ontwerp Devèze voorziet, voor de beroepsvereenigingen, de
mogelijkheid om een beperkte rechtspersoonlijkheid te verkrijgen :
een rechtspersoonlijkheid « beperkt tot de bekwaamheid om als partij
in de collectieve arbeidsovereenkomsten op te treden en in rechte
te verschijnen voor de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomsten ». Hiertoe is een minimum van formaliteiten vereischt
het neerleggen van de statuten der vereeniging en van de lijst van
haar beheerders, met uitsluiting van de andere vennooten.
De beschikkingen nopens de collectieve arbeidsovereenkomsten
bepalen dat elke individueele arbeidsovereenkomst nietig is, indien
ze in strijd is met een collectief contract dat een der partijen, hetzij
persoonlijk, hetzij als lid van een beroepsvereeniging, heeft aangegaan. De leden van de beroepsvereenigingen zijn individueel verantwoordelijk voor de uitvoering der collectieve akkoorden, zonder dat,
voor hun daden, verhaal mogelijk is tegen de beroepsvereeniging zelf.
Door deze regeling, zochten de ontwerpers van het project Devèze
de opwerpingen te voorkomen die de arbeiderssyndikaten lieten
gelden zoowel tegen de rechtspersoonlijkheid met haar vroegere
indringerigheid als tegen het rechtstreeksch opleggen van een wettelijk verplichtende kracht aan de collectieve overeenkomsten. De
stelling der socialistische syndikaten kwam het ontwerp verder
tegemoet door te voorzien in de mogelijkheid om de collectieve
overeenkomsten tot beroepsreglementen te omvormen. Collectieve
overeenkomsten verkregen automatisch, zonder overheidstusschenkomst doch mits het naleven van een vastgestelde procedure, de
bindende kracht van een wet van openbare orde, wanneer ze werden
afgesloten onder patroonsvereenigingen die de drie vierden van de
belanghebbende werklieden vertegenwoordigden, en werkliedensyndikaten met een zelfde meerderheid van de drie vierden der
betrokken werknemers.
Ook het project Heyman blijft uitsluitend op het terrein van de
arbeidswetgeving. Het ontwerp, zooals het op 30 November 1934
neergelegd werd, bedroeg beschikkingen nopens het statuut der
syndikaten, de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
commissies; in zijn formuleering van 16 Juli 1936 liet het de kwestie
an de collectieve overeenkomsten, om tactische redenen, voorloopig
onopgelost.
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Krachtens dit ontwerp, bekwamen de syndikaten de volledige
rechtspersoonlijkheid, zonder andere pleegvormen dan het neerleggen
van hun staten en de afkondiging ervan in het Staatsblad. Moesten
de bevoegde departementale diensten van meening zijn dat de statuten
in tegenstrijd zijn met de wet, dan weigerden zij de bekendmaking;
maar de vereenigingen !behielden tegen deze beslissing recht van
beroep bij de Rechtbanken van eersten aanleg.
Erkende syndikaten konden, volgens het ontwerp van 1934, collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten. Strafmaatregelen werden
voorgesteld tegen de syndikale leiders die tot niet-naleving van de
overeenkomsten mochten aanzetten. De syndikaten waren burgerlijk
verantwoordelijk voor de fouten van de leden van hun comité's.
Wat de paritaire commissies betreft, was er voorzien dat, mits
een meerderheid van de drie vijfden van de werkgevers- en de
werknemersvertegenwoordigers en na bekrachtiging bij Koninklijk
Besluit, bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten of van
beroepsreglementen de wet van gansch het beroep zouden worden.
Een voorstel van algeheele oplossing van het probleem van de
bedrijfsordening hebben we voor het eerst in België gekregen met
het ontwerp van de katholieke patroons, door Prof. H. Velge opgesteld. Op latere wetsvoorstellen en o.m. op dat der regeering Spaak,
heeft het stelsel Velge ontegenzeglijk invloed uitgeoefend. We meenen
dan ook dat een meer nauwgezette ontleding er van niet overbodig is.
Het ontwerp Velge blijft bij ,het economisch en sociaal
uitzicht van de bedrijfsordening
met uitsluiting van alle louter
politieke hervormingen,
maar, op dat gebied, geeft het ons een
logisch opgebouwd systeem, dat volledig alle takken van de bedrijviigheid opvat, in al de uitingen van het beroepsleven.
In het systeem der katholieke patroons blijven de vrije vereenigingen
met de vrijheid om al of niet tot de organisaties toe te
treden
behouden ; doch de vereenigingen moeten een vastgestelde
verantwoordelijkheid op zich nemen. De rechtspersoonlijkheid is dus
een onmisbare vereischte.
Indien de heer Velge het oprichten van wettelijke en verplichte
vereenigingen, als organen van de beroepsordening, verwerpt, is dit
niet om het grondwettelijk principe van de vrijheid van vereeniging.
Constitutioneel is een wettelijke en verplichte organisatie voor de
bedrijven mogelijk, op voorwaarde dat, naast deze organisatie, het
vrije vereenigingsrecht behouden wordt. De advokaten b.v. die
verplicht zijn deel uit te maken van hun wettelijke organisatie,
kunnen zich vrij vereenigen, a.m. in de federatie der Belgische
advokaten.
Maar op 't gebied der economische bedrijvigheid, zoo meent de heer
Velge, staat men voor een te ingewikkeld en te verscheiden complex :
een legale afbakening der bedrijven is hier praktisch niet mogelijk.
Laat dus, zoo besluit hij, de vereenigingen zich vrij vormen, overeen
onze traditie, maar geef haar het recht deel te nemen aan-komstig
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de wettelijke vertegenwoordiging van de beroepen. Het is overigens
duidelijk, zoo lezen we nog in de memorie van toelichting, dat een
organisatie dient aangepast aan haar speciaal midden. Een onvoldoende aanpassing aan het midden was de oorzaak van de mislukking
van het experiment van 1887.
In het ontwerp zelfzijn twee groote onderdeelen te onderscheiden :
de beroepsordening en de beroepsreglementeering.
De beroepsvereenigingen, met uitsluitend professioneele doelstellingen - de maatschappijen met winstbejag zijn uitgesloten - en de
federaties die de beroepsvereenigingen gemachtigd zijn op te richten,
verkrijgen de rechtspersoonlijkheid door de eenvoudige bekendmaking van hun statuten in. het Staatsblad. Ze zijn bevoegd om te
bezitten, arbeidscontracten af te sluiten, collectieve handels- en
fabrieksmerken neer te leggen en tenslotte in rechte te verschijnen
voor de verdediging zoowel van hun collectieve belangen als van
de individueele belangen die hun leden, uit hoofde van hun hoedanigheid van vennoot, mogen bezitten.
'De collectieve arbeidscontractenzljn akkoorden, afgesloten tussehen
werkgevers en werknemers, en die uitsluitend de arbeidsvoorwaarden betreffen. Ze moeten schriftelijk opgesteld en neergelegd worden
op de griffie van den Goedemannenraad. Ze mogen worden afgesloten eenerzijds door een werkgever of een of meer beroepsvereenigingen van werkgevers, anderzijds door een of meer beroepsvereenigingen van arbeiders en bedienden, Elke werknemer of beroepsvereeniging kan tot een bestaand collectief arbeidscontract
toetreden. De beroepsvereenigingen zijn voor hun leden verantwoordelijk voor de inbreuken op de contracten. Ze zijn gemachtigd om
met het oog op hun naIeving in rechte te verschijnen.
Boven de vrije beroepsvereenigingen, richt de Staat een wettelijke
bedrijfsvertegenwoordiging in : in de eerste plaats, door de paritaire
commissies. Deze zijn door den Koning opgericht met een zeIfde
aantaI patroons en arbeiders die, op voorstel van de beroepsvereenigingen, door den Koning worden benoemd. Hun bevoegdheid strekt
zich uit tot aIle kwesties die de arbeidsvoorwaarden aanbelangen.
In 't bijzonder pogen ze de arbeidsconflicten te vermijden en collectieve arbeidscontracten af te sIuiten. Hun beslissingen kunnen door
den Koning vernietigd worden, indien ze buiten de bevoegdheid der
commissies vallen of tegenstrijdig zijn met het algemeen belang,
Voor de algemeene vertegenwoordiging van de beroepsbelangen,
richt de Koning, per beroep of per groep van beroepen, Beroepsraden
in. Hunaantal is op maximum 25 vastgesteld, Hun leden worden
door den Koning verkozen onder de beroepsvereenigingen van werknemers en werkgevers, met bijvoeging van competenties op economisch en sociaal gebied. Het voorstellen der Ieden gaat van de
beroepsvereenigingen uit. De Raden zijn door den bevoegden minister
voorgezeten; hun vergaderingen worden bijgewoond door een regeeringscommissaris. Hun bevoegdheid is breed opgevat en strekt zich
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uit tot alle belangen van het beroep. Daarbij zijn ze gemachtigd
beroepsreglementen uit te vaardigen.
In laatste instantie,stelt het ontwerp een Hoogeren Raad van de
Beroepen voor. Deze telt 40 leden, paritair onder de werkgevers en
de werknemers door den Koning benoemd. Hij is de vertegenwoor..
diging van's lands economie, beeft tegenover de regeering een raadgevende bevoegdheid en ordent de werkzaamheid van de speciale
beroepsraden.
Zoo kan men het eerste gedeelte van het ontwerp Velge samenvatten, In uitvoering van dit ontwerp heeft professor Velge een
voorstel van inrichting van de Beroepsraden uitgewerkt. Hij bepaalt
hun aantal op 23. AIle groote vertakkingen van de economisehe
bedrijvigheid en ook de vrije beroepen hebben bun beroepsraad.
Wat de bedrijfsreglementeering aangaat, herneemt het antwerp
in hoofdzaak de bepalingen van bet Koninklijk Besluit van 13 Januari 1935, dat we verder ontleden, Dit Besluit overigens had de
heer Velge, als technisch adviseur van bet departement van economische zaken, mede opgesteld. Het nieuw ontwerp nochtans is
breeder opgevat en blijft niet bij de zuiver economische reglementeering, zooals bet Besluit van 13 Januari 1935. Ook de procedure
voor sociale reglementeering .Is voorzien. Het nieuw ontwerp beeft
daarbij meer soepelheid. AIle beroepsvereenigingen zijn bevo.egd om
de procedure tot reglementeering voor te dragen, en niet alleen
degene die, zooals bet Koninklijk Besluit bet eischte, « een onbetwistbare meerderheid » van de belangen van het betrokken vak
vertegenwoordigen.
Men heeft zich veelal het terrein van toepassing van de beroepsreglementeering, zooalsde heer Velge dit bedoelt, als te beperkt voor..
gesteld. In elk geval, kan het niet worden betwist dat de belanghebbende organisaties aIle mogelijkbeden van het Koninklijk Besluit
van 13 Januari 1935 niet hebben benut. Te uitsluitend hebben ze
de procedure voor den Raad van Economische Geschillen ingeleid
voor prijzenregeling en productiebeperking, De heer Velge heeft
het dan ook noodzakelijk geacht meer uitdrukkelijk te wijzen op
de mogelijkheden die de reglementeering aanbiedt.
In zake sociale aangelegenheden zijn, volgens het ontwerp Velge,
voor beroepsreglementeering vatbaar: de collectieve arbeidscontracten, de voorwaarden van den arbeid, de inrichting van bet
beroepsonderwijs, het opnemen in het kader van het beroep van
instellingen van sociale voorzorg en socialen bijstand; verder in zake
de, beroepsmoraliteit : de bepaling van eerlijke en oneerlijke
concurrentie, het kwalificeeren der producten, de juiste beteekenis
van de handelsbenamingen, het vaststellen van de normen van
hoedanigheid der exportproducten, de collectieve fabrieksmerken en
de merken van oorsprong.
Meer bijzonder op het gebied der productie en der verdeeling
behooren tot het domein der reglementeering: de vaststelling der
prijzen, de aanpassing der productie aan het binnenlandsch verbruik
<
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en aan de mogelijkheden van den uitvoer, het bepalen van contingenten vaan voortbrengst, de beperking van de productiemiddelen,,
het vergoeden der overtollige voortbrengst, het gemeenschappelijk
uitbaten van brevetten. Op het gebied van den in- en uitvoerhandel
komt het natuurlijk aan de regeering toe, de contingenten van
import en export vast te stellen. Maar dank zij de beroepsordening
en de bedrijfsreglementeering zal het mogelijk zijn dat de bevoegde
departementen en de bedrijven gemeenschappelijke programma's opmaken betreffende de hoeveelheid, de kwaliteit en de prijzen der uit
te voeren producten. Eindelijk op een meer technisch gebied, is de
beroepsreglementeering aangewezen om de fabrikage te normaliseeren en te specialiseeren, de studie van het verbeteren van het materieel gemeenschappelijk aan te vatten, de arbeidsmethoden te orde
laboratoria of proefstations in te richten en de kwaliteits--ne,
controle uit te voeren.
In werkelijkheid dus een « georganiseerde economie » door het
bedrijf geordend, onder toezicht van den Staat ; en niet « een door
den Staat geleide economie ».
Een eerste poging om, bij vergelijk, de nog uiteenloopende opvat
zake de bedrijfsordening op een gemeenschappelijk stand--tinge
punt samen te brengen, is van de « Progrès social » van Luik, in
1937 uitgegaan.
De samenstelling van de speciale commissie wijst op een vrij
groote verscheidenheid in zake de wijsgeerige en sociaal - economische
beschouwingen der leden. Voorgezeten door Ernest Mahaim, telde
de commissie onder haar leden professor Fernand Van Goethem van

de Hoogeschool van Leuven, Juffr. Antonopoulo van de Hoogeschool
van Brussel, Michel Devèze, liberaal volksvertegenwoordiger, Henri
Pauwels, voorzitter van het A.C.T., Delsinne van de socialistische
syndikaten, Goldschmidt van het C.C.I. en Horion als verslaggever.
Ziehier het gemeenschappelijk ontwerp, waartoe deze samenwerking geleid heeft. De beroepsvereenigingen behouden de keus tussdhen de volledige rechtspersoonlijkheid, op grond van de wetten
van 31 Maart 1898 en 27 Juni 1921, de beperkte rechtspersoonlijkheid, naar den geest van het ontwerp Devèze, of het voortbestaan
als vereeniging in feite. De collectieve arbeidsovereenkomsten zou
bindend zijn voor de leden van de vereenigingen die ze hebben-den
afgesloten, maar met mogelijkheid voor deze leden om ontslag te
nemen binnen de acht dagen na het toetreden van hun organisatie
tot de collectieve overeenkomst. De vereenigingen als zoodanig
zouden slechts binnen de perken die zij zelf bepalen verantwoordelijk
zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomsten door hun leden;
die beperkingen gelden evenwel niet voor de leden individueel beschouwd, die tot algeheele naleving van de overeenkomsten gehouden
blijven.

Van meer gewicht is het ontwerp van de derde commissie van
het Studiecentrum tot Hervorming van den Staat. Het geldt hier
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inderdaad een officieuse poging tot samenwerking en het vraagstuk
van de bedrijfsordening werd in zijn geheel behandeld. De derde
eommissie van het Studiecentrum waa eamengesteld uit P. Arendt
aI'S verslaggever, 'de HR. Velge, Speyer, Baudhuin, Eyskens,
E.-J. Solvay, G.-L. Gerard, Goldschmidt, Mullie, Van Collie, Pauwels,
Colle, Vos, Wigny en den Heer J. Rens, als observer.
De meest uiteenloopende maatschappelijke belangen waren dus
hier bijeen : de middenstand en de landbouw zoowel als het grootbedrijf. De drie majoritaire syndikaten waren vertegenwoordigd de liberale syndikaten o.m. door den Heer Colle --; competenties
op economisch en maatschappelijk gebied zetelden samen met de
patroonsafgevaardigden van conservatieve en van meer vooruitstrevende strekking.
Zooals in het ontwerp Velge, zijn de private organismen, in het
ontwerp van het Studiecentrum, de basis van de bedrijfsordening.
Om in het kader van de wettelijke bedrijfsorganisatie opgenomen
te worden, moeten de vereenigingen blijven bij zuiver beroepsbelangen en aIle winstbejag uitsluiten. Ze kunnen zich organiseeren tot
vereenigingen, in den eersten graad, verbonden van vereenigingen,
in den tweeden graad, en confederaties van verbonden, in den derden
graad. De vrijheid van vereeniging wordt gehandhaafd. Om van de
voordeelen van de wet te genieten, moeten deze private organismen
ingeschreven zijn in het register der professioneele groepeeringen.
Drie reehtsvormen zijn voor de organisatles mogelijk : de maatsehappi] met feitelijk bestaan, de vereeniging met beperkte en die
met onbeperkte rechtspersoonlijkheid. AIle bedrijfsorganisaties,
welke ook hun juridische vorm zij, hebben recht van vertegenwoordiging bij de regeering, en nemen zitting in de paritaire commissies
en in de andere officieele beroepsorganismen. Collectieve arbeidscontracten afsluiten en collectieve handels- of fabrieksmerken neerleggen, is voorbehouden aan vereenigingen met onbeperkte rechtspersoonlijkheid. Deze zijn verantwoordelijk voor de daden van hun
aangestelden en van hun organen van uitvoering.
In zake collectieve arbeidsovereenkomsten, maakt het ontwerp
onderscheid tusschen de akkoorden en de contracten. Dit is een
origineele formuIe, voor dewelke het Studlecentrum de instemming
van breedere kringen moclht verwachten. De contracten zijn aIleen van
de bevoegdheid van de vereenigingen met onbeperkte rechtspersoonlijkheid; akkoorden daarentegen kunnen door aIle beroepsvereenigingen gesloten worden.
De akkoorden brengen voor de groepeeringen zelf geen verplichtingen mede. De bestuursleden der groepeeringen zijn nochtans burgerlijk verantwoordelijk voor de gevolgen van hun redevoeringen,
geschriften of daden, wanneer zij met kwaadwilligheid en met het
inzicht te schaden, de toepassing der akkoorden pogen te verhinderen. Het Studiecentrum stelt daarbij een onrechtstreeksch middel
voor om de akkoorden met juridische kracht te bekleeden. Van
rechtswege zijn hun besehikkingen ingelascht in het werkhuisregle-
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ment van al de ondernemingen bij een werkgeversvereeniging aangesloten, wanneer deze vereeniging bij het collectief akkoord betrokken is en de bij de overeenkomst belanghebbende werknemersvereenigingen minstens de helft van de arbeiders groepeeren die
in de bedrijfsinrichting werkzaam zijn. De bindende kracht der
akkoorden wordt aldus door het individueel arbeidscontract en
namelijk door het werkhuisreglement aan de bedrijfsleden opgelegd.
Collectieve arbeidscontracten - het tweede soort van ov,ereen..
komsten - verbinden niet aIleen individueel de leden van de
beroepsvereenigingen; zij stellen ook de beroepsvereenigingen zelf
burgerlijk verantwoordeIijk voor de overtredingen door hun leden
gepleegd, maar niet voor hun gewelddaden. De artikelen 1226 en 1227
van het burgerlijk wetboek in zake de strafclausule zijn van toepassing. Borgsommen kunnen worden neergelegd. De leden van de
beroepsvereenigingen die wenschen ontbonden te zijn van de verplichtingen der collectieve arbeidscontraeten, moeten, zooals ook
het ontwerp Deveze het voorziet, binnen de acht dagen na het
afsluiten van het contract, ontslag bij hun organisatie indienen,
Op het gebied van de officieele bedrijfsordening, voorziet het
ontwerp : de ondernemingsafgevaardigden, de paritaire commissies,
de bedrijfsraden, de interprofessioneele raden, den Algemeenen Raad
der Bedrijven.
De ondernemingsafgevaardigden zijn vertegenwoordigers van de
arbeiders: ze zijn door dezen aan te duiden en hebben als zending, de
arbeidsgeschillen in de private ondernemingen te voorkomen. Zij
moeten aangesteld worden in aIle bedrijfsinrichtingen met meer dan
500 werknemers. De Koning kan deze hervorming uitbreiden tot
inrichtingen met meer dan 200 werknemers.
De paritaire commissies krijgen in het ontwerp een me.er stelselmatige inrichting. De Koning richt ze op, minstens eene voor ieder
nijverheids-, handels- of landbouwberoep. Hun leden worden door
den Koning benoemd op dubbele 1ijsten, voorgelegd door de meest
representatieve vereenigingen. De commissies hebben tot taak, het
afsluiten van collectieve arbeidsakkoorden en contracten te bevorderen, gesehillen te bemiddelen en seheidsrechterlijk bij te leggen,
voorstellen en adviezen, o.m. voor reglementeerbare beschikkingen,
bij de regeering nit te brengen, Bij het nemen van beslissingen, is
de eenparigheid der commissie vereischt; bij gebrek aan algemeen
akkoord, dient 'het advies van ieder lid in 'bet proces-verbaal vermeld.
Het antwerp voorziet verder een maximum van 30 door den Koning
opgerichte Bedrijfsraden, ingedeeld per beroep of per groep van
aanverwante beroepen, met elk een maximum van 50 leden. Dezen
vertegenwoordigen aIle belangen van het bedrijf. De Koning benoemt
de leden, weerom op voorstel van de meest representatieve beroepsvereenigingen. De Raden hebben, in de hoogere leiding van het
bedrijf, bevoegdheid om adviezen uit te brengen, de belangen van
het beroep waar te nemen en als verzoenende elementen in de bedrijven tussehen te komen,
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Zes Interprofessioneele Raden - voor Nijverbeid, Handel, Landbouw, Middenstand, Arbeid en Sociale Voorzorg, Vrije Wetenscbappelijke en Artistieke Beroepen - met mogelijke gewestelijke of
provinciale interprofessioneele vertakkingen, hebben een zelfde be..
voegdbeid als ide Bedrijfsraden, maar op bet meer algemeen plan.
Ook bier is de aanstelling der leden aan den Koning voorbebouden,
op voorstel van de vrije beroepsvereenigingen,
De Algemeene Raad der Bedrijven, het toporganisme van de
bedrijfsordening, heeft, op bet nationaal plan, de adviseerende en
beheerende bevoegdheid der ondergeschikte Raden. De Koning benoemt zijn leden op voorstel vande zes Interprofessioneele Raden,
de vier Universiteiten en de meest representatieve vrije organisaties.
In verband met de bedrijtsreglementeering, bouwt net Studiecentrum het Koninklijk B.esluit van 13 Januari 1935 verder uit,
met de beide hervormingen die ook in het ontwerp Velge voorkomen
- reglementeering ook op sociaal gebied en verbreeding van het
initiatiefrecht dat ditmaal gegeven wordt aan aIle private beroepsvereenigingen, aan de Bedrijfsraden en de Interprofessioneele Raden.
Ten slotte vult het ontwerp een leemte aan die, na het Koninklijk
Besluit van 13 Januari 1935, in de Belgische wetgeving was opengebleven, Om te beletten dat de ondememingen trusts of kartels
zouden vormen met schadelijke gevolgen voor het algemeen welzijn~ is
voorzien dat alle overeenkomsten in zake voortbrengst of verdeeling,
om geldig te zijn, op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
dienen neergelegd, De Koning kan deze overeenkomsten onwettig
verklaren,· op eensluidend advies van de Kamer van Economische
Betwistingen.
Het ontwerp van het Studiecentrum werd, met andere voorstellen
van de officieuse commissie betreffende de staatkundige hervormingen, aan de regeering overgemaakt in September 1937. In de meerderheidsgroepeeringen werd het over het algemeen gunstig onthaald.
Het Studiecentrum bad, met zijn ontwerp, aan de regeering en de
volksvertegenwoordigrng een basis van vergelijk aangeduid, waarop
ontegenzeglijk, met de meeste kansen van slagen, een regeeringsvoorstel uit te werken was.

KUNSTKRONIEK

INLEIDING TOT HET
<EUVRE VAN JEROEN BOSCH
door L. VAN DEN BOSSCHE

Dekunst van Jeroen Bosch is moeilijk om vatten. Studie achterhaalt haar beteekenis niet en wellicht zal men nooit noch met volle
zekerheid heel den inhoud van zijn eeuvre uitputten. Er ontbreken
ons overigenseen aantal materieele gegevens : verschillende belangrijke werken gingen in den brand van's Hertogenbosch of in dien
van het Prado verloren, Anderzijds zijn wij met het leven van
Bosch weinig bekend. Hoop en al weten we dat hij geboren werd
te 's Hertogenbosch tegen het midden der 15e eeuw, dat hij er
stierf in 1516, dat hij als lid der Broederschap van Onze Lieve
Vrouw tooneel heeft gespeeld ener soms de regie van waarnam.
Ais schilder kan men van hem geen meesters aanwijzen en, in de
kunstevolutie van zijn tijd staat hij als een eenzaam genie, tevens
zeer getrouw aan de traditie en toch een baanbreker vol durf.
Heel de vraag zou er op neerkomen den geest van Jeroen Bosch
te identificeeren. Maar die geest gaat sehuil onder de gedaante van
een verbijsterende phantasie en onder de strenge maat die een
scherp en klaar verstand de werkelijkheid weet op te leggen. Ret
eehte mysterie van Bosch ligt juist in dat samentreffen, dat wederzijdsch inwerken op elkaar, van eenglasheldere rede en een ongehoord stoutmoedige droomvisie.
Wie het reuvre van Bosch tracht op te klaren vergist zich licht,
ja onherroepelijkzoodra hij systematiseert. Op ieder ogenblik moet
men alle werken van den schilder voor oogen houden en elk onderdeel
ervan. Wie het detail bestudeert van die Verzoek'ingen van St .Antonius of van den Tuin der aardsche lusten, zonder zich de Geboorte
van Keulen, den St Jan te Paimos van Berlijn, den Heiligen
Hieronumu« van Gent te herinneren, schrijft Bosch onmisbaar doelstrevingen en theorieen toe die nooit de zijne waren.
Het uitgelezen charrne van het landschap dat tot zijn somberste
werken opheldert, zijn zuiver en sierlijk dessin, zijn onbewogen trant
wijzen er duidelijk op dat Bosch' onmeedoogende nuchterheid gaaf
had weten te bewaren in het diepste van zijn hart, de goedheid,
het medelijden en de Iiefde,
Het komt me voor dat onze dagen bizonder geschikt zijn om hat
getuigenis van den ouden meester te vernieuwen. Men weet welke
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wanorde er in zijn tijd heerschte. Een wereld stond voor den onder
nieuwe tijd zocht nog naar zijn eigen gestalte en wist-gan.De
maar puinen te stichten waar hij intrad. Oorlog en ketterij teisterden
onze gewesten. Tooverij, magische praktijken verlokten de ontredderde gemoederen. Aan al die uitwendige onlusten beantwoordde
de verwarring van het geweten en al te dikwijls het teloorgaan
van alle zedelijke tucht. De traditioneele wereldopvatting, de traditioneele kijk op de menschen, de traditioneele wijze om het goede te
zoeken en te verwezenlijken schenen te hebben uitgediend. De
bestaande orde werd in twijfel getrokken. De tocht naar het geluk
voer langs een anderen weg.
In de kunst evenals in de spiritualiteit laat de nieuwe
strekking de serene beschouwing van het christelijk mysterie varen.
Reeds had de eeuw van onze groote Primitieven zich meer en meer
de natuur en den mensch toegekeerd. Mystieke beschouwing gaat
niet langer meer op : eerder breekt de tijd aan van de moraal.
En vanaf deze tweede helft van de 15e eeuw was Jeroen Bosch
het kind der nieuwe tijden. Hij was vooral -de moralist met scherpen
blik, objectieven geest, onbarmhartige nauwgezetheid.
Een andere schilder wat jonger dan Bosch, wiens werk hij
bestudeerd had zou -de wereld met een even scherpen, even doordringenden blik opnemen : Breughel sloeg dezelfde mensohen gade,
dezelfde wereld, dezelfde troebele tijden. Elk van beide schilders
nochtans reageerde verschillend op zijn omgeving.
Maar ook het voorwerp van hun visie is niet heelemaal hetzelfde. Brueghel ziet den mensch zooals deze voorkomt. Hij kijkt
met een ironie die tevensboordevol compassie is,, naar het weinig
verkwikkelijke schouwspel der armzalige menschelijke gedragingen.
Hij stipt aan en drukt uit hoe zie afsteken tegen de pracht van de
geschapen werkelijkheid; maar in den grond blijft hem een zeker
optimisme bij, dat hem toelaat tot in de ergste ontaarding toch nog
de poëzie te ontwaren van al wat leeft, het wonder van het bestaan.
Bosch integendeel, spijts zijn scherpen blik en zijn realisme, blijft
niet staan bij den mensch. Grooter moralist dan Brueghel en minder
poëet, ziet hij als door de dingen en de menschen heen. Terwijl
Brueghel zich met een getrouwe weergave vergenoegt en er zich in
vermeit, dringt de metaphysische geest van Bosch tot de oorzaken
door. De menschen ziet 'hij niet enkel alshandelend, maar ook als
« gehandeld », en het eigenlijke voorwerp van zijn visie is juist de
macht die ze drijft en in hun verderf stort.
Als moralist blijft Bosch nochtans niet stil bij de gevolgen van
de ondeugd, bij haar uitwerkselen in het menschelijk schepsel : de
ondeugd, het kwaad zelf tracht hij te belichamen. Daartoe schept
zijn genie nieuwe vormen die deel hebben -aan de doorzichtigheid,
de klaarheid, de strengheid van den geest. Die bovendien ijzig zijn
en droevig als de hel.
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De verholen Macht immers die het genie van Bosch heeft ontsluierd, waaraan zijn realistische en nauwgezette kunst een leven
wist te schenken vatbaar voor zintuiglijke aanschouwing, is de
werking van Ide hel op 'de menschen en op de schepping: het is de
kracht van de booze qeesten door de lucbt verspreid, over wie
Paulus spreekt,
In tegenstelling met de schilders van de zoogenaamde «diableries».
die na hem kwamen en bijster weinig geloofden in de duivels en monsters die ze voorstelden, beoogt Jeroen Bosch niet zoozeer «duivels» te
seheppen als hun booze werking te laten waarnemen. En omdat
Bosch in die werking der duisternissen gelooft - liever : omdat zijn
visie van geloovig kunstenaar de verborgen realiteit raakt van
Satan's bedrijvigheid overal in de wereld van zijn tijd aanwezig,
plooien zich de picturale vertolkingen van ~jn phantastisch droomgenie naar dekracht van zijn Iogica en van zijn rede : ze komen
ons voor als zoovele verontrustende, maar best aanneemhare werkelijkheden.
Onder onze oude meesters heeft aIleen Bosch vertolkt en doen
aanvoelen: de werkelijke tegenwoordigheid van den Booze in de
wereld. En omdat de werkelijkheid die hij waarnam en weergaf tot
de orde van den geest behoorde, blijven toch zijn meest gedurfde
werken, degene namelijk waar de ontaarding tot op de meest
monsterachtige wijze wordt vertolkt, onbewogen en sereen, gedrenkt
met een ijzige, droevige onstoffelijkheid die als een tragisehe earicatuur aandoet van de vrije, blije zuiverheid der geheiligde geesten :
de onvervreemdbare, koude geestelijkheid der gevallen engelen,

*
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Die duivelsche werking die onder al het bestaande sluipt en
waartoe de blik van Bosch doorbrak, neemt de schilder niet altijd
op dezelfde wijze waar, vertolkt hij niet altijd met dezelfde middelen.
Er zijn om~oo te zeggen verschillende trappen in het oeuvre van
Bosch, die beantwoorden aan een steeds meer angstwekkende uitbeelding van de diabolische macht. Het is ons niet mogelijk dat aspect
binnen het korte bestek van deze eenvoudige «inleiding» uitvoerig
te behandelen : we vergenoegen er ons mede die verschillende trappen
even aan te duiden.
Het inwerken van den duivel op de menschen openbaart zieh vooreerst door een beneveling van het verstand. Bosch schiep een der
volledigste reeksen van typen der menschelijke dwaasheid: enge
geesten, gekerkerd in hun ijdelheid en zelfvoldaanheid; trage, loome,
slapende geesten; stompe geesten en versufte geesten - kortom
alle mogelijke sehakeeringen van de onnoozelheid en onbezonnenheid tot de authentische gekheid, van de toeschouwers van den
Kwakzalver (Museum van St-Germain) tot de Narrenschuit (Louvre), langs de Dokters in Israel om.
Maar Satan's werking treedt nog duidelijker te voorschijn in de
ondeugd en de drift. We zegden net reeds : hier schildert Bosch
al geen menschen meer, Hij schept vormen waarin hij hetkwaad

418

KUNSTKRONIEK

zelf volgens zijn versehillende soorten beliehaamt, De afsohuwelijke
wezens die Christus omgeven in de Bespotting (Gent en Antwerpen),
zijn zooveel definitieve belichamingen van lhaat, wreedheid, afgunst,
ontaarding...
Voor Bosch nochtans Iblijft die werking der duistere maehten
niet enkeltot de menschen beperkt, De kwade geesten door de lucht
verspreid vermengen 'zich met al het gesehapene. Het onnoozelste
voorwerp - een aarden Ikruik, eenbo(jIn, een schelp - kan de
woonplaats worden van een dier geesten. En plots treedt zijn nieuwe
vormnaar voren, De uitbeelding door het genie van Bosch geschapen maakt de verholen werking van den boozen geest zichtbaar en
daar ontstaat een spookbeeld van hybridische wezens en voorwerpen, vertrouwd tevens en apocalyptisch : verbijsterende, angstwekkende visies niet zoozeer we/gens hun vreemdegedaante dan
wegens het werkelijkheidsgevoel dat ze spijts alles afscheiden,
En zoo komen we tot den laatsten trap 'waarop zich het diaboIische vertolkt in het werk van Bosch : de atmosfeer, We roerden
reeds even die ij1zige, doorzlchtige atmosfeer aan waarin ziclh vormen
bewegen als geesten ontheven, Bij Jeroen Bosch ademt en leeft het
kwaad in de atmosfeer van den geest. En zoo kon een werk als de
Tuin der aardsche lusten een hemelseh visioen worden om de voornaamheid van het naakte, om de sierlijkheid en het gratievolle der
gebaren, als men niet wist welke onafwendbare droefheid, welke
onverbiddelijke koude OIP al die lichamen het teeken van de wan..
hoop drukt.

* * *

Moeten we nu Bosch van satanisme beschuldigen, hem verwijten
dat hij er genoegen in Yond, met een totale harteloosheid, in Gods
sehepping het werk van 'den Booze nit te beelden ? Moeten weer
de pathologie en depsychiatrie bijroep~n ? Wij gelooven van niet,
Maar Bosch Iheeft het 'kwaadgezien met de scherpte van een
uitzonderlijk verstand, verlicht door (bet geloof en ide gave van het
genie. Hij zag net in 'zijn volle realiteit en toonde het aan in de
werkelijkheid aanwezlg, in de geheele werkelijkheid.
Soms, bij bepaalde gelegenheden, ontkomt hij die sombere visie.
Neen, alles is toch het domein niet van die duistere .maehten, die
zijn genie in al hun schuilhoeken heeft nageset, Dan schildert hij
paneelen doortrokken van een bovennatuurlijke zuiverheid, waar
alles klaar is en vol rust, waar in allen eenvoud de ontroering
spreekt van zijn gemoed : 'hij schildert de Geboorie 'Van' Keulen, hij
sehildert 8t Jan te Patmos in den glans van 'zijn eigen visioen,
in de sereenheid van een geexorciseerd landschap" in de atmosfeer
zelf der genade,
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KATHOLICISME EN
LICHAAMSKULTUUR
door W. LUYTEN

Deze harde tijden, smet hun stoffelijke ellende en geestelijke
verwarring, hebben velen tot bezinning gebracht. Wanneer alles goed
gaat, denkt men niet aan verbetering. Slechts dan, als de nood
groot is, zoekt men naar oorzaken en genezing. Men ziet nu pas
wat verkeerd was, welke waarden overdreven en welke andere
geminacht werden. Nu leerera we beseffen wat echte rijkdom is, wat
« arbeid » beteekent, wat orde en saa nhoorigheid kunnen verwezenlijken. Alom gaan stemmen op voor een hernieuwing, een totale
revolutie op staatkundig, economisch, kultureel, niet het minst op
paedagogisch gebied.
Meer en meer komen we tot de overtuiging dat de opvoeding van
onze jeugd al te intellectualistisch wordt opgevat, de ontwikkeling
van het verstand te uitsluitend beoogd wordt, te weinig die van
den « mensch » in zijn geheel. De heerschende levensbeschouwingen
die « eerder inteliectualiseerend en spiritualiseerend zijn, aanzien de
geestelijke eigenschappen nog steeds als de hoogste goederen —
en negeeren volstrekt al wat denken doet aan belangstelling voor
de materie, voor het lichaam. Deze levensopvatting is een reactie
geweest tegen het materialisme van het paganisme uit alle perioden
der geschiedenis. Ze huldigt het princiep : geest, voorrang op het
lichaam ! Gaat zelfs verder : geest alleen heeft waarde. Ze vergeet
dat ziel en lichaam door God geschapen zijn als een geheel. De
gevolgen : overdreven ascetische opvatting van het leven, in bepaalde
kringen, die volstrekt negeeren de dienende waarde van het lichaam;
vandaar uitschakeling van het lichamelijke in de vormingsperioden
der jeugd » (1) .
Vandaar ontstond een onvermijdelijke reactie : een geheel afbreken
van het oude, een kritiek zonder einde, een overvloed van suggesties. Een chaos, waarin de nieuwe generatie haar weg zoekt !
Als vanzelfsprekend dringt de vraag zich op : hoe staan de jonge
katholieken tegenover die actueele problemen ? Welke zijn de materialen en beginselen die het Christendom ons aanbiedt om te bouwen
aan het nieuwe waarvan we doordrongen zijn ? Want bouwen
willen we, omdat het heilige plicht is voor een jong, strijdend
christen. Geen defensief, geen afbreken
Laten we maar rechtuit bekennen dat sommige katholieke opvoe-

(1) A. Dolphijn, Het Algemeen Nieuws, 8 November 1942.
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ders zeer onverschillig, zoo niet wantrouwend gestaan hebben tegenover sport en lichamelijke opvoeding. Tot voor enkele jaren werd
in de katholieke jeugdbeweging weinig aan sport gedaan ; in de
katholieke onderwijsinstellingen ging het heel langzaam. Ik herinner
me eens een artikel gelezen te hebben over -de sport en de Katholieke
Actie (2) . In twee woorden samengevat : « het sportverschijnsel is
een heerschende grootmacht geworden, heeft zich opgedrongen als
een tyran van heidensch materialisme en wij hebben laten begaan.
We moeten met man en macht de huidige sportidee bestrijden, zelfs
in het kader van katholieke jeugdorganisaties, en de overtuiging
doen ingang vinden dat een gezond lichaam ten goede moet komen
aan de ziel ».
Schematisch gezien is dit natuurlijk juist. Maar is het niet overdreven te beweren dat sport op zichzelf verkeerd is. ? « Katholicisme
en sport staan in wezen dwars tegenover elkaar als hemel en aarde,
als geest en stof, als ernst en oppervlakkigheid, als altruïsme en
egoïsme, als levensvolheid en nihilisme » (3) . En dan een. reeks
citaten om het sportkwaad met geuren en kleuren af te schilderen.
We moeten echter onderscheid mak -en tusschen de zaak in zich
en de gevolgen ervan. Toegegeven dat er vele uitwassen en mis
uit de sport gegroeid zijn, dan bewijst dit slechts één ding:-bruiken
dat de mensch zwak is en gemakkelijk toegeeft aan lagere en
dierlijke neigingen. Maar geenszins dat « de sport als dusdanig geen
opvoedende waarde kan opleveren voor de bovennatuurlijk-zedelijke
opvatting van het katholicisme » (3) .
Zeker, er zijn sportmaniakken, supporters die profiteeren van
eens andermans praestatie, athleten die enkel leven voor hun lichamelijke ontwikkeling, snullen die zich laten beetnemen door uiterlijke schoonheid of krachtspraestaties, leegloopers die nog slechts
dwepen met naaktkultuur.
Is het echter geen dwaling, geen onrecht zelfs deze ontaarding
voor algemeen te doen doorgaan ? Zoo weinig duidelijk af te lijnen
dat ze juist in de afwijkingen bestaat, waartegen we overigens den
strijd willen aanbinden ? Men houdt de goeden van de sport terug;
men schept een valsehen geest bij onze katholieke jeugd, als zou
sport iets minderwaardigs beteekenen.
Wij willen de zaak geheel anders voorstellen. Naar onze meening
wordt er nog veel te weinig aan sport en lichaamsoefening gedaan;
de groote massa doet niet aan sport. Het zijn enkelingen. En deze
enkelingen worden nagekeken en bewonderd door een aanzienlijk
getal supporters die razen, tieren, vloeken, schelden, wedden en bieden
maar te lui zijn om zelf iets te praesteeren. Denk aan de duizenden bezoekers van voetbalwedstrijden, aan de duizenden die onze
(2) Hernieuwen VII, 3, blz. 125 vlgd.
(3) J. Morel S. J., Katholicisme en Sport (aangehaald volgens Hernieuwen).
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Vlaamn^sche kermiiskoersen meeleven, aan de groate boksmatchen,
aan de pronostieken en de sportkranten. « Daar het publiek anders
gezind werd bij het nieuw voorgespiegelde ideaal (lauweren winnen
en goed gerangschikt staan) zijn de stadia circussen geworden, waar
zich haast om een spektakel bij te wonen, en die-henm
« commercialisatie », aangewakkerd door de auri sacra fames of
vervloekte gouddorst die steeds de wereld verslindt, voegt bij al
die verwarring nog een listig verderfelijk winstbejag » (4). Zucht
naar sensatie en naar « exhibitions » eischt steeds meer, en zoo
moeten die enkelingen hun praestaties hooger opdrijven. Wie het
hoogste record haalt, kan het meeste geld verdienen ! Dit treft
den mensch op een zwak punt : geldzucht ! En het wordt een
sjacheren, een bieden, een koopen en verkoopen.
Zooals u ziet, is de verwording geenszins aan de sport zelf te
wijten.; de lichaamskultuur is slechts een object, een terrein voor
« troebelwatervisschers » zonder verantwoordelijkheidsgevoel of eer-

lijkheid. En juist omdat de kinderen van de duisternis slimmer zijn
dan die van het licht, zijn de misbruiken hier zoo groot geworden.
Omdat wij steeds teruggetrokken leefden en te weinig invloed hadden
op de zoo gezegde neutrale gebieden, is de sportfurie ons boven het
hoofd gegroeid ; omdat de christelijke jeugd zelf te weinig actief
was en het initiatief in andere handen overliet. De sportbeoefening
weze geen monopolium voor enkele « phenomenen » ; onvermijdelijk
zullen dezen zichzelf verafgoden en door anderen verafgood worden.
Negeeren we dus niet wat er goed kan zijn in geheel het complex
van de lichaamskultuur ; kijken we ons niet blind op uitwassen en
overdrijvingen. Putten we veeleer in den rijken schat van ons eeuwig
geloof, toetsen we onze houding aan de normen en princiepen van
ons heilig Christendom. Het is niet waar dat de H. Kerk vijandig
staat of stond tegenover alles wat « den lijve » aangaat. Zij die
zulks beweren zijn van kwaden wil ; ofwel begrijpen zij den waren
zin van het Christendom niet. Het is noodig op dat punt klare
gedachten te hebben, en daarom willen wij een kort overzicht
schetsen van de betrekkingen die kunnen bestaan tusschen Christen,

dom en lichaamskultuur.
We stijgen op tot de kinderjaren van de Kerk. We zien de jonge
Christenheid zich ontwikkelen te midden van een heidensche, laag
gevallen wereld, die den vrijen teugel laat aan al het dierlijke in
een mensch. De Grieksche opvatting over lichaams- en zieleschoonheid was ver te zoeken. Alle harmonie tusschen geest en lichaam
was verstoord door het brute geweld van het instinkt ; « panem et
circenses » was het bloeddorstig gehuil van een massa die hongerde
naar sensatie en wellust. Overal bestonden circussen en amphitheam
ters waar onmenschelijk ruwe wedstrijden gehouden werden :
gevechten van gladiatoren, wedrennen met paard en wagen, en zelfs
(1) M. Christian, L'esprit chretien dans le sport, blz. 101.
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dierengevechten. Regelmatig trok de groote massa naar den circus:
bij groote feesten, bij de viering van machtigen en leiders. Het was
dagelijksche kost.
In de geschriften van de eerste Christenen leest men herhaaldelijk
over « hen die kampen in de wedrennen ». Vooral Sint Paulus, de
man die van stad tot stad trok, schijnt zich met voorliefde van
sporttermen te bedienen. Doet hij niet gelijk zijn. Heer Jezus- Christus ? Gebruikte Deze de beelden en woorden niet die de Joodsche
landbouwbevolking alle dagen op de lippen had ? Door eenvoudige,
goed gekende dingen moest het Woord Gods in de zielen binnendringen. Dat is de heerlijke strategie van de eerste geloofsverkondigers. En die heidenen begrijpen Paulus, wanneer hij ze zoo aan
Ze zien het verband ; ze zullen zich die ontberingen en-sprekt(5).
inspanningen van de sportlui te nutte maken. De harding, de training
is nu het uitgangspunt geworden voor verderen zielestrij d. De nieuwe
christenen kampen niet meer voor een vergankelijke kroon of voor
tijdelijken roem; maar voor het eeuwig leven. Hoe rot en bedorven
alles rondom hen ook is, breken de'
gedoopten toch niet met de
sociale gewoonten van hun tijd. Ze leven te midden van hun tijdgenooten, zonder evenwel deel te nemen aan de verafgoding en
verdierlijking. Geenszins bestrijden ze de lichamelijke kracht; ze
blijven gehecht aan de sportpraestaties van hun jeugdjaren, als
de harde slagen van de vervolging op hen neerkomen (6) . Het gaat
er enkel om het evenwicht te herstellen en den onsterfelijken geest
de eereplaats te doen innemen. En Sint Paulus (7) legt er nadruk
op dat het lichaam een eigen waarde heeft, dat men fier moet zijn
op den adel van vleesch en bloed, dat we onze lichamen, ledematen
van Christus' mystiek lichaam, moeten voeden en verzorgen (8) en dat het er vooral op aankomt de zorg voor het lichaam in de
bovennatuurlijke ascese in te schakelen.
Het moet evenwel gezegd, dat sommigen ook hier weer te ver
gingen : de lichamelijke harding werd door hen verwaarloosd, zelfs
bekampt en bevochten; alle verzorging van het lichaam werd een
als laag en gemeen bestempeld. Maar dit is nooit de leer-voudig
van de officiëele Kerk geweest ; we zien toch dat het concilie van
Braga, in 561, de stelling als zou « de opvoeding van het lichaam
het werk vhn den duivel zijn » beslist verwerpt. Ook de H. Chrysostomus wijst er op dat het allernoodzakelijkst is « een gezond lichaam
te hebben » en Clemens van Alexandrië wil het lichaam opvoeden
tot schoonheid, zelfs bij middel van voorgeschreven gymnastische
oefeningen (Paed. 3, 10) .
Het Christendom bestreed enkel de gruwelen van de heidensche
(5) I Cor. IX, 24-27 — Ephes. IV, 16 — Philipp. III, 12 — II Tinrot. IV,
7-8.
(6) Brief van Ígnatius aan Polycarpus.
(7) I Cor. III en IV.
(8) Eph. V, 29.
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sportfurie, waaraan talrijke menschenlevens ten offer vielen. In
de 5e eeuw schaften de christene keizers de spelen der gladiatoren
af; in de 6e eeuw verdwenen ook de dierengevechten, en het gerechterlijk duel werd omvormd tot steekspe1, dat stilaan een meer
vriendschappelijk verloop kreeg.
Zoo vinden we dan, in de Middeleeuwen, dezeIfdespeIen van de
Oudheid terug, met Germaansche gebruiken vermengd, gelouterd
door de christelijke idee. Dit tijdvak staat in het teeken der vereering
van mannelijkc kracht en dapperheid. Het is de tijd van de ridderschap, die het woord «eer),\ scherp in haar schild heeft gegrift.
Men bindt den strijd aan tegen al wat het ware en het goede in
den weg staat. De ridder heeft zich tot taak gesteld de zwakken te
verdedigen, en vooral de belangen van Kerk en Godsdienst hoog te
houden. De Kruievaarten zijn dan, als het ware, een synthese van
christelijk geloof en mannelijke kracht.
Van zijn prille jeugd af, maakt de toekomstige ridder een harde
training door : paardrijden, schermen, worstelen, hardloopen, springen, zwemmen, boogschieten, jagen en balspel ; dat alles naast
dichtkunst, zang, muziek, dans en hoofsche manieren. «De lichaamsoefeningen dragen nu een gewijd karakter; de lange en nauwgezette
voorbereiding wordt doorgebracht in een geest van hooge waardigheid en werkelijke pieteit, die waarlijk den ken doen aan een priesterlijke, een religieuze bediening » (9). De wijding van den nieuwen
ridder was een godsdienstige gebeurtenis, waarbij aHes er op berekend was : de nieuwe strijder moest goed weten dat zijn leven in
den dienst stond van het Geloof.
Lichaamskultuur, verstandelijke ontwikkeling en godsdienstig
leven zijn harmonisch vereenigd, Overal richt de Kerk scholen op,
en met deze volledige opvoeding worden knappe geleerden belast
naast dappere ridders.
Men denke echter niet dat de lichaamsoefeningen enkel door den
ridderstand in eere gehouden werden; het gewone Yolk was even
sportlievend, In steden en dorpen beoefende men kaatsspel, kolfspel
of andere spelen, die de lichaamskracht fel bevorderden (10). En
het stemt weI gunstig te lezen dat de geestelijkheid aan die spelen
geestdriftig deelnam : in Noord-Frankrijk vooral, in Normandie en
in Vlaanderen. De « pasters » spelen mee, op het kerkplein, '8 Zondags na de hoogmis, en komt het zoo misschien niet dat talrijke
schuttersgilden, bij ons, hun eigen altaar hebben in de kerk ? Vermelden we tenslotte het gebruik, op veel plaatsen van Frankrijk
in voege, dat elke nieuwe kanunnik, bij zijn opname, aan alle
confraters een bal moest schenken.
Uit de riddergebruiken van dien tijd ontstond ook reeds een soort
beroepssport : sommigen deden niets anders dan van de eene plaats
(9) M. Christian, L'esprit cbretien. dans le sport, bIz. 45.
(10) efr. F. A. Vuillermet, Les jeume« gens et les sports, ;bk. 16.
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naar de andere rij den, om er kamp te leveren. Zoo ontstonden de
«toemooien », Wanneer deze tenslotte in ruwe gevechten en winstgevende zaakjes ontaard zijn, dan pas zal de Kerk, bij monde van
Paus Innocen.s II en Alexander ITI, zich tegen de welig tierende
misbruiken uitspreken.
In de Middeleeuwen is de Kerk erin geslaagd de lichaamskultuur
te verchristelijken, niet enkel door den overwegenden invloed der
ridderschap, maar nog meer door de leer voorgehouden in haar
scholen van Wijsbege'erte en Godgeleerdheid. Albertus de Groote en
Sint Thomas van Aquino hebben de lijn klaar getrokken: lichaam
en geest vormen een wonderbare eenheid, het eene moet zich bij
bet andere voegen om den mensch te vormen, den volledigen mensch
zooals God hem wiI. Geen vijandschap tusschen ziel en licbaam
zooals een verkeerde aseese zou onderstellen; geen onbeperkte verheerlijking van het liehaam, zooals ten tijde van het heidensch
materialisme ! Wil men een goed christen zijn, dan moet men eerst
een goed mensch zijn, en waarom zou een goed mensch niet, in een
zekeren zin, een goed dier moeten zijn ? Gratia non tollit naturam,
sed perficit.
Ret kader van dit artikel laat niet toe' hier verder nit te bouwen
hoe geest en Iichaam elkander beinvIoeden en voortdurend op elkander inwerken. Een zaak moet evenwel onderlijnd : geest en liehaam
zijn de onmisbare en niet te verwaarloosen componenten van bet
menschelijk wezen; de geest heeft evenwel den voorrang, omdat
hij het vermogen is der onsterfelijke ziel, naar Gods beeld geschapen,
En daarom juist moet het licbaam ondergescbikt blijven aan den
geest; moot aIle opvoeding van het liehamelijke den geheelen mensch
nuttig zijn. De dienende rol van het lichaam isechter geenslavenrol :
weI die van een onmisbaar, op alles inwerkend bestanddeel.
Heeft, volgens het boek Genesis, God zich van bet menschelijk
Iiehaam niet bediend om zieh ziehtbaar te maken ? Dat het « Woord
is vleeseh geworden » om den Schepper met zijn schepping te verzoenen, bewijst nogmaals de voortreffelijkheid van het Iichaam, In
het Nieuwe Testament zien we de waardeering ervan nog sterker
doorgedreven; door de Liturgie en bijzonder door de Sakramenten
worden de geloovigen er voortdurend aan herinnerd, Het wasschen,
zalven, voeden is niet louter symboliek : het is de konsekwente en
praktische doorvoering van het antwoord der scholastiek: het
lichaam is geen vijand, geen rem, geen ballast (11). Dienstbaarheid
beteekent niet bijkomstigheid; ondergeschlktheid veronderstelt nlet
noodzakelijk verwaarloozing. Daarom wil het Christendom dat de
menschzijn lichaam goed verzorge en dat men het meer gunne dan
juist datgene waardoorhet in leven blijft. We moeten onse lichamen
fraai en gezond houden, eenigszins gelijk we onze altaren in de kerk
versieren : zij zijn de levende tempels van den Geest Gods !
(II)! Cfr. Ad. De Meyer, S'8cerdos 'V, 1, November 1937, ·bIz. 3.
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Zelfs de versterving die de Kerk ons oplegt is niet in strijd met
de eischen die de lichamelijke opvoeding stelt. Er is slechts schijn
van tegenstelling tusschen het vasten der asceten en de stralende
lichaamskracht der athleten. Het moet ons klaar voor den geest
staan dat de versterving geen doel is op zich zelf ; evenmin als de
sport een doel mag worden. Ascese is slechts een middel om « het
ideaal van menschelijke volmaaktheid te kunnen bereiken : namelijk
het edele in den mensch te -doen heerschen over het onedele, den
geest over het vleesch ; om alzoo, door die overheersching, al onze
vermogens in een standvastig evenwicht te brengen » (12) . Onze
zintuigen, spieren, reflexen en driften dienstbaar maken aan hoogere,
geestelijke strevingen het lichamelijke zoo kneden, zoo aan tucht
gewennen, dat het spontaan en soepel plooien kan en nooit weerspannig of opstandig zij. Willen we echt vrij zijn, niet gebonden
aan de tyrannie van een of ander gebrek, dan moet het lichaam
positief meewerken. Indien het gehard en gestaald is, gezond en
veerkrachtig,, moedig en volhardend : dan 'pas behaalt de ziel den
zege. Hierdoor wordt dan de rol der lichamelijke opvoeding duidelijk:
ze moet een leerschool zijn voor het lichaam, waardoor het zich leert
onderwerpen aan de hoogere vermogens in den mensch. Door lichamlelijke opvoeding komen we tot echte geestesvrijheid, omdat we,
evenals door de ascese, ordenend optreden in den chaos van physiologische krachten en neigingen. Door een rationeele lichaamskultuur
bekomen wij rust en evenwicht, blijheid en frischheid, moed en
zelfvertrouwen ; alle eigenschappen die hooren bij den opgang in
deugd en genade. Lichaamskultuur is dus een zeer nuttig middel ; de
Kerk wil dat het aangewend worde, voorzichtig natuurlijk en volgens
de voorschriften der chris telijke moraal. Zoo opgevat, worden lichamelijke opvoeding en sport werkelijk iets grootsch ; zoo helpen ze
mee aan den opbouw van de menschelijke en christelijke persoon
-lijkhed.
Die leer wordt door de Kerk steeds hooggehouden, ook in tijden
van verval. Na de Middeleeuwen zien we onder den invloed der
humanistische gedachtenstroomingen een groeienden afkeer voor
lichaamsoefeningen ontstaan. Men dacht aan de Oudheid en aan
geestesverruiming; men snuffelde in oude teksten, ontleedde Grieksche
en Latijnsche schrijvers. Het werd stilaan een nieuwe mode : de snobs
van dien tijd haalden de schouders op voor ridderspelen ; de lichaamsoefeningen verbanden ze uit de opvoeding, omdat deze hun te laag
bij den grond schenen. De christelijke geest der ridderschap meet zijn
hoogen dunk van eer en strijd, is tenslotte heelemaal verloren
gegaan : de Renaissance heeft de bakens verzet ; ook het Protestantisme leerde het lichaam misprijzen.
Zoo komt het dat de christenen van de 16e en 17e eeuw over
lichaam en lichaamsverzorging heel anders dachten dan die der
(12) F. A. Vuillermet, Les Jeunes Gees et les Sports, blz. 2,5.
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Middeleeuwen. Het lichaam verloor nu zijn aanzien ; het werd veracht
als een opstandeling of een verrader, gewantrouwd als een wild
dier... Men gunde het niets ; men duldde het nog als een onmisbaren
dienstknecht, dien men niet doorzenden kan.
En te midden van die misleidende geestesstroomingen, te midden
van scherpe tegenstellingen, botsingen en reacties werd het
lastig om overal het juistestandpunt te doen innemen. Geen nood !
De Christenheid heeft steeds nieuwe, jonge strijders voorhanden.
De H. Theresia, die • den Carmel hervormde, hecht er aan dat
haar volgelingen flink hun gezondheid verzorgen, om zooveel beter
den regel te kunnen onderhouden. « God heeft oneindig meer vreugde
aan een klooster van stille en gezonde kinderen, die doen wat hun
geboden wordt, dan aan een hoop hysterieke jonge vrouwen, die
zich inbeelden bevoorrecht te zijn » (13) . Ook de H. Ignatius eischt
een buitengewoon flinke gezondheid van hen die bestemd zijn voor
het apostolaat. Herhaaldelijk lezen wij van hem dat de boetedoening
niet onredelijk of schadelijk mag zijn; dat, naast intense ascese, ook
het oefenen van het lichaam moet onderhouden worden.
En later, in den tijd van de Romantiek, toen op het Vasteland
nog slechts belangstelling bestond voor ziekelijke sentimentaliteit
en een politiek van goocheltoeren, zetten% de Dominikanen de zuivere
traditie van Thomas en Albertus voort. Lacordaire, de groote
Fransche redenaar en paedagoog, zorgde ervoor dat, in de opvoeding, zoowel het lichamelijke als het moreele en het verstandelijke,
zijn deel kreeg. Ook zijn opvolger Pater Didon ijverde met alle
krachten voor een doelmatige, redelijke, lichamelijke opvoeding.
Op het internationaal Olympisch Congres van 1897 te Le Havre,

zette hij het katholieke standpunt inzake lichamelijke opvoeding
duidelijk uiteen. De physische kracht is volgens hem een moreele
deugd, daar ze aan de basis ligt van de andere deugden. Luie, tamme
kinderen zijn ook moreel zwakkelingen ; daarbij ontwikkelt de physische kracht den strijdlust; ze geeft sterkte en uithoudingsvermogen, vermeerdert het eergevoel en het zelfvertrouwen van den
sportman. Om zich echter geheel te doen gelden, moet de sport
op haar plaats blijven, binnen de haar voorgehouden grenzen, en
zeker niet een hinderpaal zijn voor de vorming der ziel, welke zij
integendeel moet ondersteunen en dienen.
Zoo bereiken we de 20e eeuw. Deze staat in het teeken van de
sport : competities, records, comrnercialisatie en specialisatie vieren
nu hoogtij. Daarbij lieten veel verderfelijke invloeden zich gelden
en heeft de plaag van den tijd. de genotzucht, ook hier wortel
geschoten. In het begin van onze uiteenzetting schilderden we vol
huidige sportfurie af ; daartegen moeten wij een duidelijke-doen
houding aannemen. Gemakkelijk is dit niet ! Want eenerzijds mogen
(13) W. J. Lockington, S. J., Bodily health and spiritual vigour, Longmans,
Green and C°, London, 1914, b1z. 10.
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we niets overdrijven : we mogen enkel bekampen wat bepaald
verkeerd is ; anderzijds dient sport als dusdanig een vorm van
lichamelijke opvoeding te blijven, met een onbetwistbaar bestaansrecht.
Dit 'beteekent dus eerst en vooral dat we niet alles over één kam
mogen scheren. Niet alles wat naar sport ruikt, mag dadelijk, onder
voorwendsel van zedelijke en hygiënische gevaren, veroordeeld en
bekampt. Ook de sport met haar wedstrijden kan een opvoedende
waarde hebben : het komt er slechts op aan dat ze toegepast worde
door gevormde volwassenen, dat ze in de handen blijve van onbaatzuchtige leiders en niet te koop gegooid op de markt der zinnelijke
bevrediging en sensatiezucht. De sport moet helpen opvoeden en
dit op de haar toegewezen, min of meer beperkte plaats in het
algeheele opleidingscomplex. De sport zal haar doel bereiken als al
haar vijanden geweerd zijn : geldzucht, emotie, lichaamsverafgoding,
heidensche levensbeschouwing. En dezelfde monsters, die het
terrein van de huidige lichaamskultuur onveilig maken, krijgen we
overal te bekampen. Dit mag ons niet weerhouden meer aan sport
te doen, en aan de lichaamsontwikkeling een ruimere plaats toe te
kennen. Niet echter als heidenen, maar als trouwe kinderen van de
Kerk ! We zullen, ook in zake lichamelijke opvoeding, haar moederlijk
gezag aanvaarden en haar richtlijnen volgen, « want men denke
niet, schrijft Zijne Heiligheid Paus Pius XI, dat althans de zoogenaamlde lichamelijke opvoeding buiten haar moederlijk gezag valt,
want ook daarin kan de christelijke opvoeding baat of schade
vinden » (14) .
Onlangs nog heeft Z. E. Kardinaal Van Roey de stellingname
van het Kerkelijk gezag duidelijk uiteengezet : « Het menschelijk
lichaam deelt eenigermate in de waardigheid van den persoon. Is
het niet, mét de ziel, een van de wezenlijke bestanddeelen van de
menschelijke natuur ? Neemt het geen deel aan, of dient het niet
tot werktuig van zeer edele en zeer verdienstelijke handelingen ?
Is het niet bestemd om;, na de heerlijke verrijzenis, deel te hebben
in de belooning van een plichtvol en deugdzaam leven ? Ook heeft
het, om al deze redenen, recht op eerbied, en de christelijke zeden
beschermt en verdedigt het werkdadig, door zijn onderhoud en-ler
behoud tot een plicht te maken en door alle verminkingen er van,
zonder (gewettigde reden,, te verbieden.
Hieromtrent hechten wij eraan te verklaren dat de Kerk, verre
van vijandig te staan tegenover lichamelijke opvoeding, lichaamsoefeningen, sportwedstrijden, daarentegen alles toejuicht wat van
aard is om de lichamelijke gezondheid, de spierkracht, de lenigheid
der ledematen, vooral bij de jeugd, te onderhouden en te ontwikkelen; maar op voorwaarde de rangorde der waarden in acht te
(14) Z. H. Pius XI, Over de christelijke opvoeding der jeugd, 31 December 1929, Uitg. Reeckmans 1941, blz. 16.
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nemen, op voorwaarde dientengevolge, terzelfdertijd en in ruimere
mate, de edele vermogens van de ziel te oefenen » (15) .
Ook de Duitsehe bisschoppen hebben in 1925 een gelijkaardige
verklaring afgelegd, waarin een scherp onderscheid wordt gemaakt
tusschen lichaan kultuur en -kultus, en waarin een goedgeleide
en welbegrepen lichamelijke opvoeding ten zeerste aanbevolen wordt.
Zoo spraken de hoogste gezagdragers van de Kerk ; het zijn richt
-lijne
voor onzen tijd.
Praktisch kunnen wij ze als volgt uitstippelen:
1) Lichamelijke opvoeding is niet uit den booze, is geen ijdelheid,
is geen materialisme, en als wij er aan meedoen, dan is het niet
omdat wij het beschouwen als een kwaad dat noodzakelijk is, maar
wel als een goed in zich zelf (16) .
2) LichaamskuItuur mag voor katholieken nooit een voorwendsel
worden om mee: te doen aan naaktkultuur en zedenverwildering.
Dat spreekt .'
3) De katholieke opvoeding zal zich voortaan ok meer richten
tot het lichamelijke in den mensch. Er worde meer tijd besteed aan
lichaamsoefeningen (2 tot 3 u. per week) : openluchtspel, schooluitstappen en 'algemeen hygiëne.
4) Al onze opvoeders leeraars, zielzorgers, predikanten
moeten zich inspannen om de huidige beoefening der sport te
kerstenen. Ze moeten zelf initiatief en leiding durven nemen (17) ;
ze moeten de christelijke princiepen propageeren en vruchten doen
dragen. De rangorde der waarden doen eerbiedigen is reeds een
heele onderneming!
5) We zullen breken met alles wat rond de -sport geweven werd en
er feitelijk niet bijhoort : sportkranten, pronostieken, supporters,
beroepssport en records.
6) De katholieken moesten het tot een plicht rekenen, de sportpraestaties op den Zondag te beperken. Het huisgezin moet in
Christus hersteld
7) Er worde ten -slotte geijverd voor meer soberheid, eenvoud en
kinderlijke blijheid in spel en ontspanning.
Lichamelijke kracht is ook een igave Gods ; dat moeten wij erkennen. Het aanvaarden van die gave beteekent verzorging, verpleging,
voeding en opvoeding van de krachten„ die God ons persoonlijk
verleende; die Hij gaf aan ons volk.
-

(15) Kardinaal Van Roey, Vastenbrief 1942, blz. 174.
(16) Z. E. H. Misonne, Verhandelingen v.h. VI Katholieke Kongres van
Mechelen, VI boekdeel, blz. 88.
(17) We wijzen hier met fierheid op het bestaan ;van een hypermodern
sportinstituut aan de Hoogeschool te Leuven, en van een instituut voor
kinesitherapie onder leiding der Eerw. Zusters van Liefde te Brussel.
Onwillekeurig denken wij ook aan Pater Van Clé O.Praem., die sinds 1936
aan -de sportlui van beroep — wielrenners en boksers — zijn beste zorgen
wijdt.
(18) De Lichamelijke Opvoeding XXIX 17. (20 September 1941).'
,
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Godsdienst, Moraal
Chanoine J. DERMINE, La famille au service de la personne. — « Bátir »
I, Casterman, Doornik, 1941, 64 blz., Fr. 7.
Giovanni HOYOIS, Famille et profession. --- «Bâtir» II, 1941, 64 blz., Fr. 7.
Albert MULLER, S. J., Famille et société. — « Bátir » III, 1942, 78 blz.,
Fr. 7.
Romain RAYMAEKERS, Famille et problèmes éeonomiques. -- « Bestir »
IV, 1942, 90 blz., Fr. 77
Valère FALLON, Famille et population. — « Bátir » V, 1942, 80 blz., Fr. 7.
Philippe DE SOIGNIE, S. J., Famille et éducation. --- « Bátir >> VI, 1942,
86 blz., Fr. 7.— (De geheele reeks van 7 brochures tegen Fr. 42) .
De reeks « Bátir » draagt haar naam met eere. Onze samenleving is niet
christelijk meer, en, wij weten het allen, alleen een christelijke samenleving
waarborgt vrede, welvaart en geluk. Maar moeizaam wordt, in onze steden
en op het platteland, Gods tempel weer opgetrokken ; onbeschroomd, onpartijdige dienaars van de geheele waarheid, edel en tot alle diensten bereid, willen
de schrijvers van deze studiën de grondsteenen leggen waarop het gebouw
eens rijzen kan. Eensgezind en katholiek, ieder volgens eigen bekwaamheid
en inzicht, bewegen ze zich op het zedelijk, economisch, maatschappelijk,
paedagogisch terrein. In reeksen van 7 brochures willen ze, volgens een vooraf
vastgesteld plan, bepaalde aspecten voorstellen van de noodzakelijke heropstanding ; met een beter onderwerp dan Het gezin kon hun actie niet ingezet.
Bijna volledig ligt de eerste reeks voor ons ; nog ontbreekt de studie van
Professor K. Piret : Famille et patrimoine. Het, eerste werkje, dat van Kan.
J. DERMINE rangschikt, omheen dit eenvoudig-diepe ap'horisme : « la mission
de la famille est de faire 1' homme » (blz. 6) , allerlei inzichten over het huwelijk, de opvoeding der kinderen door de ouders, de school en de opvoeding na
de school, de staatsopvoeding en de rechten van de Kerk op het tijdelijke
met zijn uitgebreid en verscheiden onderwerp leidt het de geheele reeks in. —
Meester G. HOYOIS stelt ons daarna, methodisch en constructief, zijn gedachten voor : hoezeer is het gezin afhankelijk van het beroep van zijn hoofd ; hoe
eensgezind en hoe verscheiden dienen dus de onderneming waaraan hij verbonden is en het gezin zelf samen te werken ! De studie van Pater MULLER op
haar beurt, meewarig en apostolisch van toon, klaagt pramend de hedendaagsche
maatschappelijke ordening aan, die den bloei van ihet gezin breekt en zijn
leden verspreidt. Twee ondertitels geven den technisch-preciesen inhoud wel
niet weer, doch zooveel beter den geest : « La grande pitié de la famille aux
temps présents », « Sous le signe et par la force de la grace ». — Met
een zin van Romain RAYMAEKERS vatten we zijn gedetailleerde verhandeling
samen : « tenter un effort sérieux pour contribuer a l'instauration de 1'ordre
qui doit assurer le bien de la famille, notamment en faisant bien fonctionner
l'économie » (blz. 7) . — Even ernstig, in zijn overweldigende zakelijkheid, is
de poging van Pater FALLON om de menschen te waarschuwen. Ziehier zijn
indeeling en den geest waarin hij schrijft : « Nous nous proposons de retracer
d'abord sommairement l'évolution de la population belge de 1830 à 1940. Nous
dégagerons ensuite les causes des changements survenus. Enfin no us dirons
les chances qui nous restent d'échapper au pire » (biz. 9). — Met de hem eigen
soepelheid en penetratie tenslotte beklemtoont Pater DE SOIGNIE de geestelijke
roeping van het gezin, dat door Pius XI « het eerste natuurlijke en noodzakelijke milieu voor de opvoeding » genoemd werd ; om dan (ja, dat moet wel !)
op de vorming van de opvoeders en van de ouders zelf den nadruk te leggen.
Niets hoeven we hier nog aan toe te voegen. Studeerenden, intellectueelen en
bestuurders van studiekringen, om actueele vragen bekommerd, weten nu
waar voor hen voorlichting gelegen is, vorming en verheffing.
Em. Janssen
,

-
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1. Dr. Alb. KRIE'KEMANS, De natnurlijke grondslagen van huweltjk en
gezin. - «Familieleven» 1, Geloofsverdediging, Antwerpen, 40 bIz.,
Fr. 7,50.
2. Hoogleeraar Prof. Dr. O. DAUWE, Het hoofddoel van het huwelijk. «Familieleven» 2, 34 blz., Fr. 7,50.
3. Dr. Edg. MUYLLE, Gelokkig en gezond huwelijksleven. - «FamilieIeven » 3, 58 blz., Fr. 7,50.
4. Dr. A. VAN HUFFELEN, Kinderbeperking.
« Familieleven» 4,
32 bIz., Fr. 5.
5. Dr. J. LAMSENS, De Psychologie voor man en vrouw. - «Familieleven» 5, 38 blz., Fr. 5.
Deze brochuren komen te gelegener tijd, want meer dan ooit dient de ware
leer over het huwelijk en het huwelijksleven in Ihet Iicht gesteld. Van verscheldene zijden wordt 'daze door God en de natuurgewilde instelling bedrelgd,
Bier gaan bevoegde stemmen op om het ,huwelijk in al zijn heerlijkheid en
van verantwoordelijkheid zware grootheid te doen inzien.
1. Schrijver geeft een diepe, alhoewel niet «stipt wetenschappelijke» uiteenzetting van de natuurlijke grondslagen van thet Ihuwelijk : net kind, de eigen
rol van man en vrouw, de Hefde.
2. Dubbel is het hoofddoel van .het huwelijlk : Ihet voortbrengen en het opvoeden
van kinderen. Schr. belicht het eerste en, zakelijk maar overtuigd, sehandrvlekt hij de tegennatuurlijke praktijken.
3. Geen idealistische overdrijving, maar een diep Inzlcht ryan het sehoone
geluk, dat moeder, vader, kinderen kunnen smaken,
4. Bondige verklaring van canon 1013 van het Ke1'lkelijk Reeht, Er zijn omstandigheden, die de kinderbeperking wettigen ; doch als middel wordt het Neomalthuslanisme verworpen, Periodische onthouding zou alsdan kunnen
geoorloord zijn. Priester en dokter zijn in dergelijke gevallen de aangewezen
raadgevers.
5. Schr. heeft een grondigen kijk op bet wezen van man en: vrouw. Hij gaf
eohter aIleen algemeene trekken, die tot verdere studie aanzetten. De besehouwingen over de vrouw 'zijn vollediger en meer geschakeerd dan die over den
'man.
A. Darquennes

Theodore l\tfAYNARD, Franciscus Xaverius. 1940, 264 blz., geb, Fr. 74.

Het Spectrum, Utrecht,

Wieeen bondige, zakelijke en origineele schets van het leven van Franciseus Xaverius begeert, zal dtt boek met ,genoegen Iezen. In 264 blz. weet de
sehrijver heel de loopbaan van Franciscus uiteen te zetten. Weliswaar is de
schrijver genoodsaakt zich, voor de meeste episoden, tot het allerbelangrijkste
te beperken, maar toch slaagt 'hij er uitstekend In een beeld te geven van
den Apostel dat en de natuurlijke hoedanigheden en de heiligheid tot hun
volle recnt laat komen. Veel verkeerde opvattingen omtrent Xaverius worden
uit den weg geruimd dank zij het gebruik dat de schrijver maakt van
Franciscus' briefwisseling. Aangetoond .hebben dat Xaverius niet alleen een
sublieme avonturier was maar tevens een koel beredeneerende man die in
de volle werkelijkheid stond, is wellicht de grootste verdienste van dit boek,
Ret is een werk dat de jeugd graagzallezen en dat voor de ouderen nog zeer
leerrijk zal zijn.
J. Cuypers

Emile ERENS, K1uizenaressen. -

Brand, Hilversum, 1941, 128 blz.

In de «inleiding» (blz, 5-24) geeft Sch. een korte uiteenzetting van de
versehillende werken over het al of Diet bestaan van de geheimzinnige
«Solitaire des rochers »,
Zijn «eerste verhaaI» (blz. 25-92) is mets anders dan een vlotte schets
over het verschrikkelijk boeteleven van die Eenzame, wier izieI, naast de
vunzigste bekoringen, van mystieke gebedsgaven genoot,
De bekeering van de wereldsche «Marguerita» van An tioehie tot de
kluizenares «Sinte Pelagie» is heel wat 'poetischer en bekoorlijker verteld
(bIz. 95-127).
Beide verhalen 'zijn voor den vorm keurige vulgarisatie. Over den aard
zelve, nm. het klulzenaarsleven, geldt het woord van Ons Heer: «qui
potest capere, capiat ».
B. Dewint

J. VAN IDE STEEN C.SS. R., In eenvoud groote - Levensschets vall
Z. E. P. em. Van Steene C. S& R. - Sint-Alfonsusdrukkerij, Leuven, 1941, 171 blz,
De levenssehets wordt ons aangeboden van een Vlaamschen boerenjongen
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die, als Redemptorist, na voltooiing van geslaagde studiën, nagenoeg geheel
zijn leven aan de bestuursaangelegenheden zijner Congregatie besteden moet.
Dat deze administratieve beschouwingen een hoog gebedsleven niet in den weg
stonden, ;bewijzen de talrijke excerpten uit zijn dagboek. Vooral om deze
persoonlijke aanteekeningen bevelen wij het korte levensrelaas graag ter lezing
aan ; al mag het jammer heeten -dat -de chronologische volgorde der teksten
en de geleidelijke opgang van ;het leven zoo weinig in acTit werden genomen.
Eveneens hadden een natuurlijker en eenvoudiger voorstelling, een minder
rhetorische en hoogdravende stijl het werkje zeker niet geschaad.
M. D. B.
-

Dr. Th. VAN TICHELEN, Beelden uit het Evangelie. 5e uitg. — Geloofsverdediging, Antwerpen, 1941, 535 blz., gen. Fr. 65, geb. Fr. 80.
Dr. Th. VAN TICHELEN, Sint Paulus, 4e herwerkte uitg. — Geloofsverdediging, Antwerpen, 1941, 398 blz., Fr. 48.
Een diepe beleving van den christelijken godsdienst kan alleen berusten
op een doorleefde, innige kennis van Christus in diens algeheele beteekenis :
een kennis namelijk, die ons doet doordringen in den zin van zijn sterfelijk
leven en van zijn verlossingswerk, gelijk dit op het kruisoffer werd volbracht
en zich door de genadeuitdeeling voortzet in Christus' Mystiek Lichaam.
De historische kennis van Christus berust op het Evangelie. Christus' voort
gestichte Kerk leeren we kennen in de andere geschriften van-levnidpas
het Nieuwe Testament, voornamelijk in de Handelingen der Apostel-en en de
Brieven van St. Paulus. Het is dan ook een verheugend feit dat sinds een
halve eeuw en vooral in de laatste decennia er in vele katholieke kringen
naar gestreefd wordt om de geloovigen die innige kenris van Christus te
leeren putten bij de bron zelf : het Nieuwe Testament.
Niet zelden nochtans hoort men hiertegen de opwerping, dat gewone geloovigen meestal zeer weinigmeedragen van een rechtstreeksche lezing van den
tekst zelf van het Nieuwe Testament : ze zijn te weinig bekend met het
heele leven en het milieu, dat daar wordt voorgesteld. In deze opwerping ligt
ongetwijfeld een grond van waarheid. Het is echter de taak van den priester
en den geleerde aan die geloovigen de noodige toelichtingen en voorbereiding
te verschaffen.
Uitstekend werk leverde in dat opzicht E. H. Th. Van Tichelen in zijn talrijke
geschriften, en niet het minst in zijn Beelden uit het Evangelie en Sint Paulus,
waarvan thans respectievelijk een 5e en een 4e uitgave verschenen.
Onnoodig hier uit te weiden over den inhoud dier boeken : ze zijn reeds
voldoende verspreid en bekend. Nergens vonden we het Evangelieverhaal en
het leven van S. Paulus eenvoudiger en natuurlijker teruggeplaatst in het
historisch kader en de lokale omgeving. Vele moeilijke begrippen of feiten
uit het Nieuwe Testament, die ons vreemd aandoen, komen, zooals ze hier
worden voorgesteld vanzelfsprekend voor : Deze voorstelling berust bovendien
op een soliede wetenschappelijke basis en getuigt van een zeer groote belezen heid. Ze geschiedt in een sappige beeldrijke taal, nret een aangename vertelkunst gekruid. « Geloofsverdediging » 'heeft bovendien gezorgd voor een keurig
uiterlijk en een aangenamen druk.
Als inleiding ;bij een leergang of een persoonlijke studie over het Nieuwe
Testament zijn deze boeken uitstekend geschikt en verdienen alle aanbeveling.
E. De Cooman

Anton SCHUTZ, Christus mit uns. Geist and Kraft der eucharistischen
Wirklichkeit. — Pustet, München, 1939, 288 blz.
Een heel boek over de H. Eucharistie. De schrijver, bekend om zijn « Dogmatiek », gaat hier ook uit van het -dogma, zooals het in het Concilie van Trente
bepaald is en uitgewerkt. De rest van het werk zal maar de belichting zijn
daarvan, van uit de verschillende standpunten die -de theologie gewoonlijk
inneemt : de Schriftuurteksten, het theologisch-philosophisch - denken en de
traditie. Een laatste deel behandelt de drie bijzonderste aspecten van de
eucharistie zelf : offer, zielespijs, voorwerp van aanbidding. Men kan niet
zeggen dat de voorstelling heelemaal geslaagd is. Een vrij houterige problematiek wil zich hier vulgariseeren en neemt dan soms wansmakelijke vormen
aan die trouwens niet altijd harmonisch uit de problemen zelf zijn gegroeid.
Indien de metaphysiek van het Heilig Sacrament reeds vrij profaan aandoet,
wat dan gezegd van een geometrie of een physica van de Eucharistie. Schrijver
bedoelt het ongetwijfeld goed, maar hij ontneemt aldus eenigszins de wijding
aan zijn werk. De zakelijkheid is dan ook de wezenlijke hoofdeigenschap er van.
A .S.

Richard EGENTER, Von der Freiheit der Kinder Gottes. — Herder, Freiburg im Breisgau, 1941, 356 blz., RM. 2,60.
Wie dit boek leest zal zich opgemonterd voelen. In dezen tijd, waarin ieder
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op na houden, zet Egenter meesterlijk uiteen wat de echte vrijheid is. Niet
de sociale vrijheid van den eenling tegenover Kerk en Staat, niet de vrijheid
van het volk onder de volkeren, niet de vrijheid van de Kerk in den Staat
en van den Staat in de Kerk zullen den dorst naar vrijheid lessc+hen ; maar
de innerlijke vrijheid, de vrijheid van het -hart. Zoowel kerkvreemden als
geloovige christenen zijn arm aan die innerlijke vrijheid en daarom voelen zij
zich diep ongelukkig. Hun gehechtheid aan de vergankelijke goederen, aan
alles wat schijnbaar groot maakt, aan de zonde, brengt levensangst voort
waardoor de vrijheid te loor gaat ; want levensangst baart ontmoediging, den
sluwsten vijand van de vrijheid. Egenter toont ons aan, — en daarin -ligt de
groote waarde van zijn werk, — shoe wij -door de liefde van Christus en niet
door psychologische en ethische begrippen ons weer vrij kunnen maken en
onze vrijheid door die liefde bezegelen. Mochten vele lezers in dit boek de
opbeuring vinden, die elke verdieping van het christelijke leven met zich
brengt.
A. Darquennes
-

Letterkunde
Maria in de Nederlandsche Poëzie. Keur van gedichten gebundeld door
E. P. Alfons v. d. Moeder van smarten O.D.C. Ingeleid door Jozef
De Voght. — Carmelitana, Kortrijk, 1942, 255 blz., Fr. 45.
Dichters van alle tijden hebben « liederen voor moeder » gezongen, en wel
de mooiste voor de Moeder van God, onze hemelsche Moeder, Maria. Onze
taal moet in dat lofconcert voor geen enkele andere onderdoen. Dat bewijst, voor
wie -het niet wist, deze rijke verzameling van Mariagedichten -door E. P.
Alfons aangelegd. Alle tijdvakken rvan onze litteratuurgeschiedenis zijn er
vertegenwoordigd. De gedichten zijn nochtans niet in chronologische volgorde
geplaatst, waarbij men wellicht beter het opkomen en den groei van sommige
motieven had kunnen waarnemen. Men gaf de voorkeur aan een indeeling
volgens de stof ; maar een register op het -einde rangschikt de auteurs « volgens
de hoofdmoniënten der nederlandsche letterkunde ». De verdeeling is tweeledig :
een eerste deel : « Maria Moeder Gods », volgt de voornaamste gebeurtenissen
in Maria's leven ; ;het tweede : « Maria der menscthen Moe-der », laat alle
schakeeringen van Mariavereering in lyrische ontboezeming opklinken. Bij
de oudere stukken werd hier en daar een woord toegelicht (blz. 95 is « voor
oorlof », niet « met uw oorlof » te verklaren, maar wel « ten afscheid ») . Men
zou de keus, vooral onder de modernen, soms kunnen betwisten, maar het
waardevolste zal men niet missen. Een _ mooi onuitgegeven rvers van Henriette
Roland Holst in facsimile gereproduceerd opent het boek. Vier kunstplaten,
waarvan twee in kleurendruk, luisteren het op, en maken het, met zijn keurige
typographische verzorging (jammer genoeg op oorlogspapier) , tot een kostbaar
geschenk van kunst en vroomheid inéén.
Prof. Dr. E. Druwé

Aug. VERMEYLEN, Beschouwingen. Een nieuwe bundel verzamelde
opstellen. — Manteau, Brussel, 1942, 267 blz., ingen. Fr. 55, geb. Fr. 70.
Dit nieuwe boek van Vermeylen mag met recht een derde bundel verza melde
opstellen heeten. Lijviger dan elke van de eerste twee reeksen, ,heeft het niet
dezelfde historische heteekenis, omdat de Van-Nu-en- Straks-beweging wel
degelijk achter den rug is. Overigens blijft de auteur zichzelf.
Zes-en-dertig stukken werdenhier verzameld ; het eerste verscheen in
Vlaanderen, in 1905 ; -het laatste in Leiding, in 1939. Eerst komt Vermeylen's
arbeid van 1905 tot 1907 aan de beurt (blz. 7-107) : geen zuivere literatuur ;
tegelijk het strijdbare flamingantisme van den Van-Nu-en-strakser in actie.
Na 1907 worden de opstellen sobaarsch : het vierde daarop volgende dateert
reeds van 1921, het achtste van 1929. In 1929 nemen we een vluchtig grijpen
naar literaire journalistiek waar ; de laatste -dertien opstellen zijn occasioneel
onstaan : voordrachten meestal of korte inleidingen bij bepaalde uitgaven.
De inhoud is heel verscheiden : over literatuur en schrijvers ; over schilderkunst en kunstenaars ; over Vlaamsche grieven, hooger onderwijs en cultuur.
Telkens hooren we een zelfzekeren man, met evenwichtige en bedachte oordeelvellingen, schrander en ruim van geest ; wat ;hij zeggen moet, zegt hij helder
maar niet oppervlakkig, scherp maar niet hard, sober maar niet armtierig.
Nog altijd komt zijn proza naar ons toe als een man ; nog altijd herkennen
we den krachtig denkenden rijkbegaafde, — en gelijk -de jonge Vermeylen
wel eens een beeldenstorm aandurfde, zoo heeft de veel oudere Rector aan
de Gentsche Universiteit (blz. 222-230) de allures van het « enfant terrible »
nog niet heelemaal verleerd. De zelfbewuste onafhankelijkheid is iets te groot.
Laat anderen dat een hoedanigheid noemen ; wij zien er ook een tekort in.
Een scherpe geest, een begaafd denker, een veelzijdig ontwikkelde, onze beste
-
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criticus, een egeharnast breln s : noem Vermeylen zooals u wilt; maar
noem Ihem niet diep. :Hij is te helder om diep te ,zijn ; hij mist den sehroom,
thet on tzag, de superieure dwaasheid van elke religiositeit; .hij is gelatctseerd.
Over reUgie enmystlek kan ,hij meespreken en confereeren ; jaren geleden was
hijeen getrouw leaer van Ruusbroec (cfr. blz, 125), - 'maar dat het Heilige
het e geheel andere» is en het diepe leven een «wagen van alles » : .hij lijkt
:het niet tebeseffen. Alles kent ihij... in verkleind formaat; hij heeft iets
Voltairiaansch ; aIle problemen brengt 'hij tot e algemeen-menschelljkhetd s en
« groot-menschelijkheid» terug: bedekken die woorden tenslotte niet een
grondig agnosficisme, dat ztchzelf begoochelt ?
Toch worden er in ons land heel weinigbetere .bundels van critische opstellen
uitgegeven.
Em. Janssen

Dirk VANSINA, Het wezen der kunst, -

Wiek op, Brugge, 1941, 47 blz.,

Fr. 10.
iDit boekje van V. staat zoo wat op de grens van een philosophisch tractaatje
en een literair essay, het is eehter noah het een noch Ihet ander en mist daardoor
de bewijs'kracht van het eerste, en de intellectueele speelschheid van !het
tweede. WeI zal men er heel wat merkwaardige ideeen in ontdekken, doch
meestal zijn deze onvoldoende gefundeerd. Dat b.v. «heel het kultuurgebeuren
terug te brengen is tot de verbinding van de psyche tot het numen s is een
zeer interessante bewering, maar die toeh pas in een accurate bewijsvoering
haar gewenschte schakeering zou vinden.
L. Vander Ker:ken

Filip ·DE PILLECIJN, Hugo Verriest. Tweede uitgave, s. a., 256 blz., Fr. 27,50.

Lannoo, Tielt,

Deze herultgave van de studle over Verriest, waarmede De Pillecijn destijds
promoveerde, komt op haar tijd: we zouden Verriestkunnen vergeten,
Ten onrechte vergaten wij hem! Er ztjn twee soorten van leidende gestalten:
de optimisten en de pessimisten ; beter : de drtjvers en veroveraars tegenover
de gelatenen en onderworpenen, de redenaars tegenover de dichters, de wekkers
van nieuw leven tegenover de waarnemers van het onveranderlijke bestaan.
Er zijn : Corneille en Racine, Schiller en Goethe, BJornson en Ibsen, Verriest
en Gezelle.
Door 'zijn temperament - een onverwoestbaar optimisme op een onweerstaanbare bekocrlljkheid gesteund - ihoort Verriest bij Schiller. Bjornson,
Corneille. De diepe penetratie van Gazelle heeft hij niet, evenmin werkt hij
zoo diep en \blijvend in; doch warmer beztelt hij zijn tijdgenooten. In een
Sturm-und-Drang-periode staat hij op ; woord en voorbeeld maken de veroverende .heldhaftigheid tot een jubelend geluk. Op handen wordt hij gedragen
zoolang die tijd duurt; deze gaat voorbij : ontzetbemerkt men ineens zijn hopeloos verouderd-zijn. En onrechtvaardig projecteert men de verkleinde gestalte der
laatste jaren in geheel het verieden.
.Hugo Verriest, den leerling van Gezelle, den leeraar en leider van Rodenbach,
den pastoor en vriend van Streuvels zouden wij vergeten ! Wij verga.ten den
werkelljken vader der studentenbeweging, den veelvuldigen bevorderaa.r van
het nationale .bewustworden in de moeilijke jaren van 1870 en 1913, den Schiller
van den Katholiek-Vlaamschen Bturm-und-Drang' waarvan we nu nog leven !...
IMaar wij vergeten hem niet; daarvoor staat dit steeds actueele boek weI
borg: het definitieve beeld van den leeraar, principaal en «pastoor van te lande»,
wetenschappelijk in al zijn trekken verantwoord en geheel doorlicht van een
begriJpend idealisme.
Em. Janssen

Gerard WALSCHAP, Volk. - Tweede druk, «De Seizoenen» 12, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 143 bIz., Fr. 12.
Gerard WALSCHAP, De dood in bet dorp. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 115 bIz., Fr. 15.
:Het is weI interessant de twee novellenbundels te iheriezen, die Walschap
in 1930 liet verschijnen. In een bijna ongewijzigde heruitgave liggen beide
voor ons,behalve dat, in De dood in bet dorp een vertellmg door een andere
werd vervangen. De twaalf verhalen van De dood in het dorp zijn korter, de
vier van VoZk langer; in de twaalf kortere bemerken we de stylistische
aarzeling nog, de vier tangere vertoonen zich zeker en.zuiver; in de twaalf
ontbreekt de cllche-fantasie niet heelemaal, de vier langere lijken zoo maar
uit .het leven gegrepen : gelljk een man uit het volk zijn hertnneringen en
ervaring zoumeedeelen.
Met deze verhalen heeft Walsehap eens zijn stijl gevonden. Zijn « dynamischen
stijl », zegde men; want aile beschrdvtng' viel nu wag, en feiten en jaren
kenden een razend verloop. Doeh dat is slechts het uitwendige; de kern
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lag dieper. Wars van conventie en •houterigheid, van elegantie en abstractie,
van valsehe pudeur en goochelen met de leuzen, noemde de auteur, stout
en boud, elk kind bij zijn naam. In het midden der volksmenschen plaatste hij
zich terug; hij zag en hoorde ze leven, denken, voelen, vertellen : het
ontroerde hem diep. Hij vond zijn stijl ; tegelijk en vooral vond hij zichzelf
zijn bijzondere kracht en aanleg in het onvergetelijk schetsen en teekenen
van ruwe bonken en trotsche gestalten ; zijn diepe meewarigheid, die, tegen
den schijn in, zijn werken doordrenkt -met een heel eigenaardige (hier en
daar overdrevene) romantiek; zijn hard oratorische, wel eensbrutale en
tergende, soms ►buitensporige en niet altijd gegronde voorstelling, telkens
(of bijna todh) pakkend en krachtig. Hij vond zijn persoonlijkste wezen en
de uiting daarvan ; hij vond zijn toekomst.
Dat is • wel het interessante van deze twee bundels : in het verhalend
proza der laatste twintig jaren vertegenwoordigen zij een moment, een
overgang. Andere werken van den auteur zijn machtiger geconcipieerd, meer
trefzeker geschreven; doch hier, nog geheel jong en frisch, doet zich een
nieuwe stijl voor, een nieuw inzicht, een nieuwe persoonlijkheid.
Em. Janssen
,

Bert VAN AERSCHOT, De kleine wereld. — « De gulden reeks », P.
Truyts, Antwerpen, 1941, 156 blz., gen. Fr. 22, geb. Fr. 32, als nummer
van de reeks Fr. 15.
«De kleine wereld » is die van een mondain pension, waarin Paul (« de « ik »
uit dit boek », blz. 151) terecht is gekomen. Het leven, het zijne en dat van
de andere pension-gasten, vindt hij er ijdel en doelloos ; verscheidenen ver
omdat zij aan niets meer -houvast hebben; — tenslotte grijpt hij, nogal-dwalen
avontuurlijk, naar den huwelijksplicht, die zijn leven vernieuwen zal en vullen.
Uit dezen eersteling kunnen we nog weinig opmaken. Hij doet aan « Villa
des roses » (Elsschot) en aan « Pension Vivès » (Fonteyne) denken : doch
de atmosfeer wordt niet bereikt, en de verhaaltrant, die zweven blijft tusschen
realisme en verbeelding, komt kunstmatig voor. Evenmin overtuigt ons de
problematiek, waar de gefingeerde schrijver onder gebukt zou gaan (cfr.
blz. 45, 127-128 en elders) ; evenmin mag de stijl op eenigerlei wijze praegnant
heeten. Zelfs de taal is niet altijd zuiver. Doch de auteur lijkt ergens een
tiieuw verhaal aan -te kondigen (blz. 151), dat beginnen zou met het besluit
van het eerste, — en dan is, ook literair beschouwd, dit aanloopje wel nuttig
geweest.
Em. Janssen

Daniel ROSSEELS, Blindeman. Roman. — De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, • 1941, 174 blz.
Deze roman is, lezen we, een eersteling; maar D. Rosseels kan schrijven.
Hij schrijft een zuivere taal, en zijn stijl, zonder nog schitterend of op een
andere wijze praegnant te zijn, vertoont een bij ons ongemeene voornaamheid,
een nergens ontgoochelende degelijkheid ... Een onbemiddelde jongen vertelt
zijn geschiedenis : na voltooide studiën komt hij, spoedig herhaaldelijk en
diep ontgoocheld, tenslotte in de zeevaart terecht en bouwt in Afrika zijn
fortuin op. Tevergeefs zoekt hij naar een vrouw en naar rust; in het avontuur
liggen zijn leven en zijn geluk. Hij is een « blindeman » ; « ik heb nu de
Storm als reisgezel en Vertrouwen als gids » (blz. 173).
Als eersteling staat dit werk uitzonderlijk hoog. Kan de auteur nog stijgen,
of ontvingen we reeds de volle maat van zijn menschelijk kunnen ? We krijgen
eerder den indruk als zou hij zioh niet gauw meer overtreffen ; doch wie weet ?
Tegen de nogal amoreele en agnostische inspiratie bestaan wel bezwaren;
om enkele prikkelende tafereelen ook blijve het boek volwassen lezers voor
-behoudn.
Em. Janssen

Paul LEIBEAU, Mijn vriend Max. -- De ' Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, z. j., 214 blz., ing. Fr. 40, geb. Fr. 60.
Hondenverhalen bezaten we -reeds : Black van Claes bij voorbeeld, Fontie
van Van Suchtelen; Tita vlucht van Jonckheere. Lebeau overtreft, dunkt
ons, elk van -deze voongs ngers ; zijn ;boek is meer gevarieerd, inniger en menschelijker.
Jonckheere vertelt minstens even goed; Van Suohtelen en Claes beter. Minder dan Jonckheere en Claes, steekt Lebeau zich (om het zoo uit te drukkenl
in het vel van het dier; terwijl Van Suchtelen glimlachend voorstelt wat
zelfs een straathond zijn kan voor kinderen, Is Lebeau, in de laatste hoofd
vooral, door de geheimzinnige gemeenschap tusschen mensch en dier-stuken
dieper .getroffen (zie voornamelijk : XVI Paradise regained, XVIII Kritiek der
reinefl Vernunf t, XXI Het eeuwige leven).
In den auteur van Max zou men bezwaarlijk dien van Het experiment her-
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kennen. Nog heeft hij den verhaaltrant niet beet : veel hoofdstukken, overigens overladen, vallen uiteen in losse anekdoten ; — nog weet -hij niet altijd
maat te 'houden en gaan de geestigheden wat veel terug naar een conventioneel°e
trivialiteit ; — nog mist het geheele boek de sobere lijn en de krachtige allure;
.-- nog is de stijl weinig verzorgd, en de taal en mengsel van boekentaal,
Antwerpsch en beschaafd Nederlandsch. Daartegenover staat dat Lebeau,
hoe intellectualistisch oak aangelegd, een fijn opmerker, een geestig prater,
een gemoedelijk spotter, een innig meevoelend vriend en broer moet zijn, —
en nu de verscheidenheid van zijn literaire gaven meer aan het licht komt,
stellen we onze verwachting weer zooveel hooger.
Em. Janssen

R. VAN GENECHTEN, Van de Vos Reynaerde. -- Van Dirtmar's
Boeken Import, Antwerpen, 1941, 98 blz., ing. Fr. 22, geb. Fr. 27.
Verhaalt als voortzetting van het bekende dierenepos de strijd tussohen de
,democratie en den zoon van koning Nobel, die het heerschersrecht van de
gezonde natuur vertegenwoordigt. Een gegeven -en een vorm die tot een
amusant boekje hadden kunnen leiden ; door echter de allegorie al te duidelijk
te maken, mist het wel zeer den fijnen humor van zijn illusteren voorganger.
Cl. B.

Ernest VAN DER HALLEN, Op eigen grond. -- Wiek Op, Brugge, 1942,
196 blz., ing. Fr. 35, geb. Fr. 48.
Dit is het verhaal van een zwerver die boer wordt; in de liefde tot zijn
volk vindt hij, de rustelooze, eindelijk rust. Nu was Ernest van der Hallen
— de tot rust -komende zwerver — de eenige auteur wel, die ons zulk een
verscheidenwereld kon voortooveren : den neveligen hemel en het stille
bestaan van bij ons, tegenover de heldere lucht en de drukke uitbundigheid
van Spanje of Italië. Veel autobiographie moet hij hier hebben verwerkt;
hij schreef een symbolische belijdenis van gehechtheid en trouw : « op eigen
grond » wil hij blijmoedig en gelukkig leven.
Schenkt dit werk ons voldoening ? Zijn taal en stijl konden beter verzorgd.
Doch vooral : het is te lyrisch, te programmatisch ; het mist den overtuigenden
toon die over alles beslist. Een zweem omgeeft het van irrealiteit en romantiek.
Vond de geestelijke zwerver Van der Hallen de rust van den geest wel :
een rust waarbij hij zich geleidelijk verdiept, een nieuwen vrede steeds
vindt en een nieuwe verrijking ? Vond hij zijn eigen vruchtbaren grond van
denken en beminnen, met voedend koren en vonkelenden wijn ? Wij durven
het niet verzekeren.
Em. Janssen

Jeanne DE BRUYN, De Speelman en zijn zoon. Geïllustreerd door A.
Herckenrath. — Standaard-Boekhandel, 1941, 234 blz.
,Met een wonderen eenvoud, met een springlevende fantasie, met vooral
een diep verlangen naar de veredeling van ons volk, laat schrijfster Tijl
Uilenspiegel met zijn zoon Michiel een sym;bolischen tocht houden door het
hedendaagsche Vlaanderen. Eerst is hij maar de speelman die, -waar hij ook
komt, door zijn blijgezindheid het leven vereenvoudigt en een lach weet te
tooveren op bekommerde gezichten. Geleidelijk aan groeit zijn gestalte tot die
der heldhaftigste dienstbaarheid in de sombere dagen van Mei '40. Als Tijl
zich dan voor eeuwig heeft te rusten gelegd naast Nele aan het Noordzeestrand, rukt heel Vlaanderen achter zijn zoon aan, een nieuwe toekomst te
gemoet. — Een weldoendboek om zijn overtuigend idealisme: Tijl wekt de gaven
die zoo dikwijls nog sluimerend in ons volk aanwezig zijn. Een rijk boek
tevens : gansche brokken VlaaQnsche traditie en folklore zijn er in verwerkt
op de meest onverwachte wijze, want Tijl streelt er Reintje en converseert
er met Lange Wapper ! Voor jongeren bestemd, zal De Speelman ook bij
menige ouderen een welverdiend succes oogsten om de verjonginskuur die
hij verstrekt naar hart en zinnen.
R. Leijs

Fil. DE RIDDER, De Bruid. — De Crone, Brussel, 1941, 201 blz., Fr. 25.
,Het kampleven onder de mobilisatie brengt Herman in kennis. De oorlog
en de na-oorlogsdhe omstandigheden louteren die liefde, die uitgroeit in een
ideaal.
.Het belang van dezen roman ligt in een paar tamelijk lange brieven van
Herman aan zijn geliefde, waarin hij zijn opvatting over liefde en huwelijk
duidelijk uitspreekt : de vrouw is voor den man noch het lidhamelijk, noch
het platonisch geluk naar de ziel alleen, maar belde : geluk naar ziel en
.lichaam, begenadiging van zijn werk, inspiratie van leven en zijn, voleinding
van alle streven.
De rest van het boek is enkel omlijsting.
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Niettegenstaande de onzeker overgangen van levensbanaliteit in hoogdravende redeneering, verdient deze zakelijke roman, die geen enkele
trivialiteit bevat, om zijn juiste en verheven stelling, een warme aanbeveling.
A. Block

P. ROGGHE, Jacob van Artevelde. Historisch roman. — De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 151 blz., Fr. 25.
Iedere poging om het verleden nader tot het volksbewustzijn te brengen,
moet welkom heeten. Ze zal des te verdienstelijker zijn, naarmate zij gedragen
wordt door intensievere kunst. Daarombrengt Dr. P. Rogghé ons met zijn
J. V. A. van stonden aan een verrassing, en een verslagenheid, wanneer
wij bladzijde na bladzijde doorlezen. De verrassing is, dat schrijver ons
een « Historisch Roman » aanbiedt ; de verslagenheid echter, dat, na lezing
tot de laatste bladzijde, we geen spoor van een historisch roman ontwaren :
geen historie, geen roman ! Geen historie : we geven onmiddelijk toe dat
schrijver een stapel historisch materiaal verwerkt. Maar geschiedenis, dat
is dat onverdeelbare complex, dat is tegelijk zoo ontzeglijk één om zijn
onontwarbare vervlochtenheid en zoo onuitspreekbaar menigvuldig om zijn
inééngrijpen van oorzaken bij menschen en -dingen. Hier echter
missen we de verbondenheid van wat bijna als een gek avontuur wordt
voorgesteld, met de ontwikkeling van Nederlands wording, met de groote
eigentijdsche gebeurtenissen, die West-Europa schokten, metheel de dynamiek
van Nederlands verleden en toekomst. Hier wordt Van Artevelde een knap
volksmenner met een, goed hart dat een ... fout beging — in een tijd
dat de sociale strijd met den eisoh « arbeid en brood » (klinkt heel middel
beroert om -een « paar grooten opslag ». We missen achter-euwsc^h!)Gnt
ruimte van horizonten ! Geen roman : een roman is toch het ontvouwen-grond,
van de psychologische machten, die de geschiedenis scheppen naar eigen
levenswetten, in de objectieve vormgeving van gestalten die spontaan oprijzen
en zichzelf rechtvaardigen in absolute zelfstandigheid. Och neen, v. A.
beheersoht ;het gebeuren niet; hij heeft niet eens een eigen physionomie, een
eigen psyche. En de schrijver komt persoonlijk met zijn meening aandraven :
een meening, niet eens een overtuiging, onwrikbaar gevestigd op doorzicht
in de geschiedenis ! — En de vorm 7 Tegen de vormleer bezondigt Dr. Rogghé
zich niet réér dan een gewoon feuilletonschrijver. De uitdrukkingen die hij
aanwendt, gebruikt hij meestal verkeerd : « het bloed sloeg naar de hooféen» (48) ; « de wil van X. werd legio » (72) ; « in een roes van duizenden koppen
en handen » (78) . Het gebruik van -het adjectief is onhandig : « de karpeldikke vijvers » (68) ; « een zwalpende zee van hoofden » (108) . De beelden
zijn vaak op het randje af vulgair en missen objectiviteit. En dat in Vlaanderen ten jaren 1941 ! - Het historisch gedeelte der verluchting noemen we
keurig en goed. In de teekeningen van Fr. Van den Berghe kunnen wij de
stijiverscheidenheid noch de stijlloosheid waardeeren ... en allerminst de
teekening van J. van Artevelde in -de gevangenis.
A. Ampe

Blanka GIJSELEN, « En zij vonden het kind ». — Davidsfonds, Leuven,
1941, 157 blz., ing. Fr. 18 ; geb. Fr. 22.
Hiermede heeft deze bekende dichteres aan het Nederlandsche volk haar
Kerstgesdhenk gegeven.
In een doorschijnend, fragiel proza voert zij den lezer terug in de innige,
zuivere atmosfeer van Chet heilig gebeuren van Bethlehem ; de jonge, lichtende
moedervreugd van Maria is de onderliggende melodie van -hare beschrijving.
« Zoo -heb ik U gezien, o Maria, en schroomend U gevolgd op den glorieuzen
tocht uwer jeugd, uwer kiemende verwachting -en ontbloeiend moederschap.
Ik heb gepoogd -deze heerlijke bladzijden van uw smetteloos leven te beschrijven
met woorden die glansden in mijn hart en beefden in mijn ziel, -opdat Gij,
volmaakter na de schamelheid van dit verhaal, rijzen zoudt voor de weeldebrekende oogen van de vrouwen, die hun oppersten strijd leveren tusschen
tijd en eeuwigheid » (blz. 25) .
,.Het oude verhaal van de komst van het Kerstekind wordt verder door een
paar mooie legenden opgelucht, waarin de teere soberheid van zegging een
vergoeding is voor datgene, dat de legenden missen aan innerlijke spanning.
Een fijn boekje, dat vele menschen, vooral jonge moeders, blij zal maken.
Het strekt het Davidsfonds ter eere dergelijke fijne werken op de versierde
kersttafels in Vlaanderen aan te brengen.
L. Vandekerckhove

Hilarion THANS, Lange heilige bergen. Vertellen IV. — St.-FranciscusDrukkerij, Mechelen, 1941, 214 blz., Fr. 15.
Thans blijft vertellen, en .boeiend ; wat voor reisverhalen niet zoo gemakkelijk
is. Nu reist hij met Poteau door Italië, langs en over de bergen geheiligd
door Franciscus, Clara en hun groote volgelingen. We reizen gaarne mee,
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zien veel, hoor veel en komen thuis verrijkt met passende beschouwingen
over natuur, kunst en (heiligheid; niet het minst over de geliefde Armoede,
voor wie het ziele-zinderen van den schrijver door heel het warme boek
heen trilt.
R. 13.

Joz. DE WILDE, De Zegebanier. — M. Van Haver, St. Niklaas-Waas,
100 blz., Fr. 12.
Een jongensboek dat op historische gegevens verhaalt van een flinken boerenzoon die, samen met een gravenzoon, voor Vlaanderen strijdt en, in het Heilig
Land, voor Christus. Te prijzen ; zal gaarne gelezen worden.
Cl. B.

Valere DEPAUW, Van twee sukkeleers. Met illustraties van Victor
Quienen. — Manteau, Brussel, 1941, 61 blz., ing. Fr. 18 ; geb. Fr. 28.
Dit verhaal verscheen in Mei 1940, achteraan bij Jules Bonnemine. Wij
bespraken -het als volgt : « Het tweede verhaal ... bevestigt den gunstigen
indruk. Er zit meer diepgang in, en het lijkt ons niet onmogelijk dat Valère
Depauw, ook in het ernstige, uitstekend werk zou leveren » (Streven VIII,
blz. 199). Over deze nieuwe, keurig verzorgde en suggestief geïllustreerde
uitgave kunnen we ons dan alleen verheugen.
E. J.

Anton VAN DE VELDE, Peter zoekt het geluk. Illustraties van Jef Rottie.
— Kunstuitgeve'rij « Pro Arte », Diest, 1941, 270 blz., Fr. 35; gekartonneerd Fr. 40.
Minder dan een jaar na de eerste uitgave van dit jongens'boek, verschijnt de
tweede, in een handiger formaat en anders geïllustreerd. Het werk wordt dus
gekocht en gelezen.
We hoeven het niet meer voor te stellen. Eens te meer plaatsen wij het
in het gezamenlijke oeuvre van den auteur : « Meer fantastisch en
symbolisch dan Het hart vecht, staat deze tweede roman van Van de Velde
dichter bij zijn tooneelwerk. Zonder moeite kon men, uit Perle-fine en uit
Radijs en Bot, soortgelijke motieven ophalen. Hij staat ook dichter bij Kop
en de andere jongensboeken ; daarvan verschilt hij toch weer, want zijn
bestemmelingen voelen zich geen kinderen meer. Zoo vereenigt deze roman
(is het wel een roman ?) de verscheidenheid van Van de Velde's literaire
productie ... » (Streven VIII, blz. 198).
E. J.

J. SIMONS, Victor Ceulemans, — Van Mierlo- Proost, Turnhout, 1941,
125 blz., Fr. 15.
Bij deze tweede uitgave herhalen we wat we vroeger over het boekje
schreven (Streven IV, blz. 574) : « Het is een sober en stil verhaal, In de
bruine donkerheid der Kempische hei en dennen. Té stil misschien om velen
te boeien ; maar wie het rustig leest, voelt zich zacht bekoord en ongemerkt
verheven. Eens te meer legt de schrijver, na Eer Vlaanderen, vergaat en na.
Dientje Goris, het beste van zichzelf open : zijn innig be-grijpende liefde
tot de Vlaamsche volksziel, met ;haar berustend contemplatiever aanleg en
de wijze vroomheid van haar traditie. »
E. J.

Frank MEYLAND, Andante (Gedichten) . — N.K.B. Vlaanderen, Brugge,
Januari 1942, niet gepagineerd.
Dit verzen!Dundeltje -bevat 30 stukken, onder vier titels gegroepeerd
Andante (9 st), Ontmoetingen (7 st), Op den drempel (9 st), Kleine suite
(5 st). Naar den inhoud niet rijk en vol, valt het in verscheidenheid nogal
uiteen ; bij den dichter nemen we overigens een nog kunstmatig Van-deWoestijne-geluid waar, even verteederd door het zacht- droomende rhythme der
Tijdstroom-dichters.
Toch laten we ons door deze prille poëzie bekoren. Over veel cliché-regels
moeten we heenlezen ; dan valt de zin voor rhythmische constructie op (het vers
Getuigenis b.v. is fijn geconstrueerd) ; tenslotte waardeeren we, in een stuk
als Nocturne, het suggereerende impressionisme :
Zoo is de nacht mij welkom : boomen neigen
hun prevelende kruinen in den wind;
ik voel het duister langs de hagen stijgen
terwijl de merel een nieuw lied verzint,
een dartel lied dat orgelt iri de struiken,
een dankend lied om den voorbijen dag.
En plots is het gedaan : er ploffen luiken
en ergens schatert nog een kinderlach.
Em. Janssen
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Kunst
Dr. F. W. S. VAN THIENEN, Algemeene Kunstgeschiedenis. Eerste
boekdeel. - De SikkeI, Antwerpen, 1941, 323 blz., Fr. 210, luxe
halfleer Fr. 285.
Ret verschijnen van «De Gesc'hi-edenis van de Vlaamsche Kunst» onder
leiding van Prof. Dr. Ir. stan Leurs, ook van de «Kunstgeschiedenis der
Nederlanden» onder redactie van Dr. H. E. Van Gelder was een verbeugend
feit. Een degeIijke geschiedenis van onze eigen kunst, in eigen taal geschreven, werd vroeger Diet aangedurfd. Doch juist deze werken deden ons
nog meer de behoefte gevoelen aan een Algemeene Kunstgeachledenls in
eigen taal en van eigen standpunt gezien. Immers, zooals Prof. Vermeylen
in de voorrede zegt : «De kunst van een Yolk, de Europeesche kunst zelve,
zij kunnen niet geheel begrepen 'Worden, in.dien men ze als totaal onafhankelijk voorstelt ». We hebben weliswaar de zeer gewaardeerde, docb al
te beknopte «Kunstgeschiedenis» door E. H. Korevaar Hesselin.g; maar
verder zijn we aangewezen op werken in andere talen, in dewelke de
Vlaamsche 'Kunst, gezien haar overwegend belang, weI een eereplaats inneemt,
maar «waar de navorscber watmeer geven wi! dan boedelbeschrijving of
archivarische ibouwstoffen-verzameling, waar .hij voornarnelijk op een uitgebreid gebied den samenhang van de verschijnsels wi! aanwijzen, moet zijn
perspectief - het onderschikken van het minderbelangrijke aan bet gewichtige - weI grootendeels op de waardebepalin.gen steunen, die in ruime
mate op eigen smaak teruggaan ». Het is dan ook duidelijk dat in een
Algemeene Kunstgeschiedenis de eigen kunst met voorliefde wordt behandeld
en, hoe objectief de schrijver ook wenscht. te blijven, speelt nochtans de
nationale trots een rol in werken die ({ het gansche kunst-universum omsluiten ». Zoo verkreeg dan de «Kunst der Nederlanden» nlet altijd de haar
toekomende plaats. Juist om deze plaats duidelij'k. te bepalen, om de waarde
van onae kunst in de Algemeene Kunstgeschiedenis duidelijk aan te to 0 nen,
was een wer.k noodig in eigen taal en door eigen kunsthistorici geschreven.
En dat is, afgezien van het feit dat het de eerste uitgebreide Algemeene
Kunstgeschiedenis·· is in het N ederlandsch, het groote belang van het bier
besproken werk, nl. de kunst der N ederlanden in te schakelen en een haar
waardige plaats toe te kennen. Tevens, nu de belangstelllng voor kunst in
de laatste jaren zoo opvallend is toegenomen, zal dit werk zeker bet zijne
bijdragen om de kunstgeschiedenis in nog breedere kringen te versprelden ;
voor oningewijden aal het een betrouwbare leidraad zijn en voor degenen,
die reeds belang stelden in de Kunstgeschiedenis zal 'het toelaten de geheele
kunst te overschouwen en hun studie verder en dieper door te zetten.
Om nu een echt standaardwerk tot stand te brengen dienen vooreerst
gespecialiseerde medewerkers te worden aangeschaft. Laat ons al dadelijk
zeggen, dat wij .hier een volledige waarborg vinden in de liJst van kunsthistorici die de 'bijdragen leverden of ,zuBen leveren voor dit boek. Ook onze
meest gekende kunsthistorici komen er op voor; we noemen : Prof. Dr. R.
Lemaire en Prof. Dr. R. Maere, die de Vroeg-Christelijke Kunst van het
Westen behandelen; Prof. Dr. Ir. Stan Leurs die 'bijdragen levert over
Bouwkunst; Prof. Dr. D. Roggen, schrijft de geschiedenis van de Beeldhouwkunst voor bet Overgangstijdperk en de Gotiek; voor de Kunst na 1800
worden de namen venmeld van Prof. Dr. A. H. Cornette, Prof. Dr. J. Muls,
Dr.. A. Stubbe; en eindelijk Prof. Dr. F. M. Olbrechts die «De Kunst der
Negers» beatudeert, Graag tochhadden wij ook een Vlaming de Barokkunst
zien behandelen. Maar laat ons niet voorbarig zijn en afwachten.
Een moeilijkheid - waarop Dr. van Thienen trouwens wijst in zijn voorwoord - is de illustratie. Aan welke monumenten moet de voorkeur gegeven
worden, aan degene die voorkomen in elk Kunstgeschiedenis-boek of weI
aan de Minder bekende? Aan beide oplossingen zijn moeilijkheden verbonden,
zoo men eenerzijdsniet wenscht een platen-album uit te geven, en anderzijds den indruk wi! ontgaan van het reeds gekende. Het komt ons voor
dat, in dit eerste boekdeeI, de gulden middelweg werd bewandeld, want
naast de steeds voorkomende platen. die onontbeerUjk zijn om zich een voldoende scherp beeld te vormen v-an het besprokene, werden ook Minder
gekende af,beeIdlngen opgenomen. Daarmede is ook gezegd dat er voor een
overvloedig piatenmateriaal gezorgd is : het prospectus belooft 50 gekleurde
platen en 1.000 zwarte reproducties.
Laat ons nu even het eerste boekdeel doorloopen. De eerste bijdrage is
van de hand van Dr. F. C. Bursch, die handelt over de Paleolitische Kunst.
In een vijfttgtal bladzijden gelukt het den schrijver de evolutie van deze
kunst te schetsen; vervolgens beantwoordt hij de vraag: «Hoe benaderen
wij, hoe taxeeren wij nu als moderne mensch deze kunstuitingen op de meest
juiste wijze? ». En het antwoord, dat dan verder ontwikkeld wordt, luidt:
«Wij hebben ons slechts af te vragen, wat de,ze kunst voor het leven,
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voor de gemeenschap te beteekenen had, en daarna hebben wij haar te
vergelijken met parallele uitingen in de kunst van andere primitieven, uitgestorven of wel levende stammen ». De doelmatigheid, ze1fs de D:oodzakelijkheid, deze vraag duidelijk te beantwoorden, zal weI geen betoog vergen,
Het leeuwenaandeel van dlt eerste deel werd geleverd door Prof. Dr.
C. W. Lunsingh Boheurleer, die de hoofdstukken over Mesopotamie, Egypte
en Griekenland schreef. Een deel der drukproeven werd nog door hem zelf
verbeterd, terwijl het, bij zijn overlijden nog overblijvende gedeelte, voltooid
werd door Mej. Dr. E. F. Prins de Jong, die trouwens samen met den overledene den tekst had opgesteld,
EI,k dezer studies afzonderlijk ontleden en bespreken zou ons te ver
leiden. De gevolgdemethode is dezelfde voor de verschillende overzichten.
V66r elk kapittel nl. vinden wij een zeer bondig - enkele regels slechta
-geschiedkundig overztcht : juist voldoende om ons geheugen op te frisschen.
Terwijl voor de toonaangevende werken van elk tijdvak, een vrij uitvoerige
beschrijving wordt gegeven, worden voor de minder belangrijke, de karakteristieke kenrnerken aangestipt, zoodat men een duldelijk beeld van elke
periode krijgt en tevens de evolutie der kunst gemakkelijk te volgen is.
Architectuur, beeldhouw- en schilderkunst, kunstnijverheden, worden afzonderUjkbehandeld. Eenvoudtg, duidelijk, en toch wetenschappelijk, wijzen die
studies op de groote onderlegdheid van den schrijver. Deze drie hoofdstukken
zijn de bekroning van een leven gewijd aan wetenschappelijken arbeid.
In het Iaatste hoofdstuk - een zestal bladzijden - wordt het belang van
de Scytische kunst als bemiddelaarster tusschen Oost en West voor de VroegEuropeesche kunstontwikkeling uiteen gezet door Dr. F. C. Bursch.
Een chronologisch en een literatuuroverzicht sluiten dit eerste boekdeel.
Dit laatste hadden wij graag vollediger gezien. Daar immers vinden de lezers
de noodige aanwijzingen voor verdere studie, terwijl het voor meer gespecialiseerden materiaal verschaft voor toetsing en controle van de opvattingen
van den schrijver. Om slechtseen tweetal voorbeelden te geven. De werken
van J. Capart over Egypte, die zelfs in vele particuliere bibliotheken aanwezi,gzijn, ten minste toch bier in Belgie, vinden we niet vermeld; slechts
een enkel werk komt voor op de lijst en dan is liet nog een werk dat de
Brusselsche conservator uitgaf samen met Conteneau, getiteld « Histoire de
l'Orient Ancien». Wat ons nog rneer verwondert is dat de werken van
Charles Picard niet opgegeven worden. Terwijl de «Manuel d'Archeologle
Orientale» van Conteneau vermeld wordt, werd de in dezelfde reeks ver..
schenen «Manuel d'Archeologie grecque », waarvan toch reeds drie deelen
verschenen zijn (1935-1939) niet opgegeven. Evenmin als de twee deelen «La
Sculpture Antique» van denzelfden schrijver op de lijst voorkomen. Misschien
mogen wij hopen dat, waar de eigen kunst zal behandeld worden, de
bibliographie meer uitgebreid zal zijn. Bij deze gelegenheid zouden we de
vraag willen stellen, of het hier niet een gunstige gelegenheid is, om met
enkele woorden de waarde van de vermelde werken aan te geven.
Dit eerste boekdeel doet ons met belangstelling uitzien naar bet verschijnen
van de volgende deelen. Wij mogen gerust getuigen dat de inzet ons doet voorzien dat de «Algemeene Kunstgeschiedenis », de eerste in het Nederlandsch
uitgegeven, de vergelijking met soortgelijke werken in andere talen eervol
zal doorstaan.
Ad. Jansen
Clemens V. TREFOIS, De bouw der boerenhoeven in de Zuidelijke Neder-

landen. Bijdrage tot de studie der ontwikkelingsgeschiedenis van de
plattelandsche architectuur. Maerlantbibliotheek III. De Sikkel,
Antwenpen, 1941, 72 blz., Fr. 35.
Deze korte studiebeschrijft hoofdzakelijk debouwvormen der boerenhoeven
in Vlaanderen, en de invloeden welke Izij ondergingen of zelfs uitoefenden in
naburige streken. Schrijveronderscheidt drie hoofdtypen : het langgeveltype,
de omwalde hoeve en de gesloten .hoeve, waarbij talrijke varianten ztch komen
voegen. De evolutie dezer gebouwen voltrok zich onder invloed van geografische en sociaal-economische toes tanden ; naar sohrijver-smeening hadden
physlograflsche factoren meer invloed dan historisch-ethnografische. Enkele
bladzijden over de Iboerderijwoning en den houtoouw (gebouwen rnet houten
vakwerk) - en een bondige literatuuropgave - sluiten dit werkje dat nuttig
zal zijn, niet enkel voor den deskundige, maar voor al wie het heerlij:ke onzer
landschappen beter wilbegrijpen. Onvermijdelijk komen er veel vaktermen
in voor, 'maar een ikorte uitleg hierover, talrijke keurig uitgezochte foto's en
een goed rverzorgde druk maken de Iezing aangenaam.
C. Pickery
Jozef SCHELLEKENS, De architectuur in ODS landschap en het Stede..

bouwprobleem.
Fr. 85.

Van Mierlo,.lProost, Tumhout, 194.1, 237 blz.,

Er wordt tegenwoordig veel gesproken en geschreven over urbanisatie en
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ordening in het bouwen. Daar het zoo ingewikkelde probleem, in zijn huidige
gegevens, tot nog zeer weinig praktische toepassingen werd doorgevoerd, is
het niet te verwonderen -dat het aanleiding kan geven tot veel uiteenloopende
opvattingen en oplossingen. Schrijver -onderzocht het probleem in al zijn
aspecten, de oplossing welke hij voorstelt tracht met elk standpunt rekening te
houden : het sociale, het .hygienische, het technische,... ; maar het zal niemand
verwonderen -dat de aestheticus véel meer aan het woord komt dan de technicus,
-de officieele beambte meer dan de particuliere burger. Wat daarom niet
beteekent dat zijn werk eenzijdig zou zijn of 'beperkt blijven tot louter theoretische beschouwingen : wel integendeel, het stelt voor het stedebouwprobleem
een nuchtere, concrete oplossing voor, tot in de bijzonderheden uitgewerkt, en
daarvoor verdient schrijver onze gelukwenschen. Stellig zal zijn boek critiek
uitlokken en zal de voorgestelde oplossing niet iedereen overtuigen ; maar
wegens het onvaste van het vraagstuk is opbouwende critiek hier ten zeerste
gewenscht. Het ware overigens interessant, hetzelfde vraagstuk op zijn beurt
door een technicus, een +socioloog of een ander specialist behandeld te zien.
Het ,boek spreekt ons eerst over de architectuur in het landschap. Welke
is de huidige toestand, welke zijn de nieuwe problemen, hoe zal het natuur
gevrijwaard worden, volgens welke princiepen dient de landelijke-schon
architectuur geordend en aangepast bij de landelijke omgeving ? In het tweede
deel gaat het over het eigenlijke stedebouwprobleem : hoe de vraag gesteld
werd in het verleden, hoe nu; de vele nieuwe sociale- en gemeenschapsproblemen, de vereischten waaraan het +stadsbeeld zal moeten voldoen. Verder
gaat -het over de noodzakelijkheid, ook over de mogelijkheid, van degelijke
streekplannen en van een nationaal plan. Een reeks van foto's en plannen
illustreert schrijvers' gedachte ; de lijst der geraadpleegde werken getuigt
van zijn belezenheid.
Een boek dat het zijne kan bijdragen om in breedere kringen de overtuiging
te doen groeien dat een ordening in -het bouwen noodzakelijk is. Deze ordening
komt ongetwijfeld met particuliere belangen in botsing; zooveel meer dient
ze ten goede te komen aan het gemeenebest.
C. Pickery

L. AERTS, Pr., De vermeende inspiratiebron van de Aanbidding van het
Lam Gods der Van Eycken. — Van der Donck, Maaseik, 20 blz.
A. Remans publiceert hiermede een nagelaten werkje van Pastoor L. Aerts,
de Limburgsche Van Eyckkenner. Het is een antwoord op -het boek van
Dr. L. Clysters « Kunst en Mystiek ». De Aanbidding van het Lam » waarin
de auteur een nieuwe genetische verklaring van het Genter altaarstuk voorstond. Volgens Dr. Clysters zou de Aanbidding niets anders zijn dan de
uitbeelding van het 13e visioen uit het 3e Boek van het Scivias van de
H. Hildegardis van Bingen. L. Aerts ibetoogt met klem vara argumenten,
dat -deze thesis noch met het summarium van het 13e visioen, noch met de
bijgaande miniatuur, noch met den tekst zelf overeenstemt : hoewel niet
zonder interesse, berust, volgens hem, Dr. Clysters' thesis !hoofdzakelijk op
phantasie en op het voorbarig enthousiasme van een eerste ontdekking. Het
is hier de plaats niet om het voor en tegen van beide stellingen in detail
te onderzoeken. Allen -die zich voor de polemieken omtrent de Aanbidding
l bben geïnteresseerd, zullen deze publicatie welkom heeten.
L. Vander Kerken

Geschiedenis
Dr. Paul ROGGHE, Vlaanderen en liet zevenjarig beleid van Jacob Van
Artevelde (1338-1345). Een critisch-historische studie. — A. Manteau,
Brussel, z. j. le deel, 56 blz., 2e deel, 64 blz., Fr. 12 per deel.
Het is de tragiek van het Vlaamsche volk niet meer gevoed te worden door
den stroom van levende, bewuste traditie. Chlodovech, Karel de Groote,
Godfried van Bouillon, de zalige Karel de Goede, Boudewijn van Constantinopel,
de twee Artevelde's en zoovelen die bouwden aan de grootheid van het
katholieke Vlaanderen zijn nog steeds door hun stamgenooten niet verheerlijkt
in een waardige monographie. Daarom verheugt ons deze critisch-(historische
studie van Dr. Paul Rogghé over Jacob van Artevelde. De helaas al te schrale
zekere gegevens nopens het leven en werk van Van Artevelde worden
moeizaam uit de historische dokumenten opgedolven : dit is een ondankbaar
maar zeer verdienstelijk werk. Wij hadden graag gezien dat de auteur Van
Artevelde's streven naar toenadering tusschen de verschillende Nederlandsche
gewesten meer had uitgewerkt, en dat hij in den loop van zijn uiteenzetting,
en niet enkel in een kortbesluit, diens ruimen politieken zin van Europeesch
formaat ten volle had in het licht gesteld. Met deze studie is de weg gebaand
voor een breèd opgevatte levensbeschrijving die den helderzienden volksleider
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van Vlaanderen in het gansche politieke en vooral kultureele gebeuren van
de roemrijke 14e eeuw doet herleven.
M. Dierickx

Floris PRIMS, Kan., Geschiedenis van Antwerpen VU!. Met Spanje (15551715) . Eerste boek. De politisehe orde. — Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1941, 302 blz., bij inschrijving Fr. 28, afzonderlijk Fr. 45.
In dit 19e boekdeel van zijn Geschiedenis van Antwerpen behandelt Kan.
Prims de politieke gebeurtenissen onder het Spaansch regime. Stap voor
stap volgt de schrijver de chronologische orde der gebeurtenissen, zich
daarbij zoo trouw mogelijk aan de tijdsdocumenten houdend, waarvan we
dikwijls zelfs den stijl in het werk terugvinden. Kan. Prims wil een terugkeer naar de analyse, daar de bestaande synthesen hem niet bevredigen;
de geschiedenis verlangt hij te zien zooals de tijdgenooten zelf de gebeurtenissen hebben waargenomen : volgens den schrijver werd het verleden
te zeer beoordeeld naar de eigen opvattingen der historici. In het besproken boekdeel geldt dit speciaal voor het « Wonderjaar » (1566-1567) dat
Kan. Prims niet katholiek genoeg en te a-priori anti-Spaansch behandeld
acht; deze periode heeft hij dan ook uitvoerig afzonderlijk beschreven in
zijn « Het Wonderjaar », verschenen in 1940 (2e uitgave in 1941) . Ook voor
de periode 1577-1585, gecompliceerd wegens het innig verband met de Europeesche politiek, belooft Kan. Prims een afzonderlijk boekdeel, waarvan
hij hier enkel de synthese geeft.
Verder moet opgemerkt dat we hier een nog onvolledige schets krijgen
het belangrijkste van Antwerpens geschiedenis uit deze periode : de economische en -de geestelijke orde, wordt behandeld in het 2e en het 3e boek
van dit achtste deel.
Achteraan in het besproken boekdeel vindt men een chronologische lijst
der Antwerpsche overheidspersonen.
K. Van Isacker

P. VAN DE KERCKHOVE, L'Histoire de 1'abbaye cistercienne de ValDieu, depuis son origine jusqu'à nos jours. -- Abdij Godsdal (Aubel),
414 blz., Fr. 28.
Een goed gedocumenteerde studie over de Orde van Citeaux of de Orde der
Cisterciencers. Opkomst, roem, verval dezer Orde. En tusschen al dien strijd
door de eeuwen heen blijft de aloude Abdij van Godsdal, (Val-Dieu) die door
haar tucht en godsvrucht de bewondering harer oversten en zelfs der koningen
afdwong, gaaf en pal staan, niettegenstaande tegenspoed, oorlogen en
geloofsafval.
De schrijver geeft ons terzelfder tijd een beeld van de geschiedenis van
het Land van Overmaas, Maastricht en Herve. Dit boek zal voorzeker welkom
zijn in die streken waar de abdij van Godsdal nog immer een invloedrijke rol
sneelt, dank zij vooral den huidigen abt, Dom Pater Albericus.
Ph. V. d. G.
Kan. Dr. Fl. PRIMS, Hoe kwam Antwerpen aan een Rubens ? — Uit de

Verslagen en Mededeelingen van de Kon. VI. Academie voor Taalen Letterkunde, April 1941, 19 blz.
In deze kultuurhistorische schets toont Schr. welke kultureele en kunst
er 'in het Antwerpen der 15e eeuw aanwezig waren die de-elmnt
verschijning van een figuur als Rubens hebben mogelijk gemaakt. Zooals
te verwachten viel, een stevig gedocumenteerde en degelijke studie. Maar
minimaliseert Dr. Prims niet al te veel het kultureel verlies dat de vervolging
tegen de Calvinisten door Farnese ingezet aan onze gewesten berokkende
(blz. 17-18) ? Indien Rubens naar Antwerpen kon terugkomen, de familie
Vondel bleef voor goed weg. Ik meen dat we waarhei-dshalve moeten toegeven
dat +het Spaansche regime hier voor het letterkundig leven — wat velen
als de voornaamste kultuurfactor beschouwen — zeer ongunstig is geweest.
S.

Dr. Leo DELFOS, Die Anfänge der Utrechter Union 1577-1587. — Ein
Beitrag zur Geschichte der niederländischen Erhebung, insbesondere
zu deren Verfassungsgeschichte. — Historische Studiën. Heft 375, Emil
Ebering, Berlijn, 1941, 350 blz., gen. RM. 13,20; geb. RM. 15.
De Gentsche historicus Dr. Leo Delfos biedt ons hier een grondige studie
van den aanvang en het verloop der Unie van Utrecht tot 1587. De bedoeling
van de stichters der Unie van Utrecht (1579) was niet een vereeniging van
de 7 Noordelijke gewesten, en evenmin een bond op calvinistischen grondslag,
zooals het maar al te veel tot nog toe is voorgesteld geworden, maar zij
wilden, zoo mogelijk, alle Noordelijke en Zuidelijke gewesten samenbrengen
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voor -den gemeenschappelijken strijd tegen den landsvijand, terwijl aan elke
soevereine provincie de eigen godsdienstregeling werd gewaarborgd : de Unie
was dus Nederlandsch en religieus « indifferent », echt de hartewensch van
Willem van Oranje. In 1582 omvatte de Unie werkelijk : « Brabant, Gelderlant,
Vlaenderen, Holland, Zeelandt, Utrecht, Mechelen, Friesland, Overijssel »
(blz. 143). Slechts in 1587 verschrompelde zij door -de militaire veroveringen
van Farnese in het Zuiden tot de 7 Noordelijke provinciën.
Met een fijne opmerkingsgave wijst de schrijver herhaaldelijk op een tegen
nationaal voelen tusschen de Dietsche en Waalsche gewesten,-stelingIva
in die stormachtige kenteringsjaren, terwijl hij anderzijds beklemtoont dat
de bewoners der XVII provinciën een sterk gemeenschapsgevoel -hadden, zoodat
men toen duidelijk een « Nederlandsche natie » kon onderscheiden, « die sich
durch ihre kulturelle Eigenart, rwirtschaftliche Kraft and Sonder'bewusstsein
auch van Deutschtum im Reich abhebt » (blz. 19).
Het is in dit tijdschrift niet -de plaats om op bepaalde details dieper in te
gaan. Wij willen er slechts even -op wijzen dat de auteur van nationaal
standpunt uit schrijft, en dat hij het overwegend belang en ook het goed recht
van de godsdienstige overtuiging in de politieke beroeringen van de 16e eeuw
eenigszzins onderschat.
Dr. Leo Delfos heeft zoowel de Pirennistisohe als klein-Hollandsche voorstelling van een der meest tragische en meest belangrijke perioden van de
geschiedenis der Nederlanden definitief weerlegd. Ook heeft hij het onhoudbare
aangetoond van de sinds eeuwen in het Noorden verspreide idee dat het
Calvinisme aan Noord -Nederland de onafhankelijkheid heeft gegeven.
Dat deze degelijke znonographie in een vreemde taal werd uitgegeven, zal
zeker meer dan een lezer afschrikken, al heeft een dergelijke publicatie in
een wereldtaal niet te onderschatten. voordeelen.
M. Dierickx
,

Ernst STRIEFLER, Gottfried Kurth. -- S. Mirzel, Leipzig, 1941, 84 blz.,
RM. 5.
Onder de verscheidene biographieën van G. Kurth zijn deze van Alfred
Couchie, die meer in katholieken, en van H. Pirenne, die meer in weten
zin schreef, zeker de voornaamste. Ernst Striefler, een paar-schapelijkn
jaar terug nog student te Leuven, heeft in deze biographie een nieuwe
synthese beproefd van Kurth's persoonlijkheid en Kurth's werk. Zooals de
ondertitel van zijn studie aangeeft, beschouwt hij hem als « ein deutschbelgisches Grenzlandschicksal ».
G. Kurth was eerst en vooral een katholiek wetenschapsmensch, die in
het katholieke geloof -de meest determineerende componente van de Westeuropeesche kultuur zag; vervolgens was hij met hart en ziel verknocht
aan zijn Belgisch vaderland. Deze twee grondtrekken van den mensch G. Kurth
verklaren zeer veel van zijn geschiedkundig werk. E. Striefler nu wil in
zijn studie aantoonen -dat G. Kurth slechts ten volle begrepen wordt, wanneer
hij beschouwd wordt als een grenslandmensch. Geboren te Aarlen, uit een
vader die uit Keulen stamde, In het Duitsch opgevoed maar tot de Fransche
kultuur overgegaan, strijder voor de rechten van de Duitsche gewesten in
België, toenadering zoekend tot de Duitsche geleerden, de Vlaamsche grieven
opvallend 'helder begrijpend, en. vooral zich voortdurend toeleggend op de
historische problemen van een grensland waar Germaansche en Romaansche
invloeden sinds vijftien eeuwen elkaar kruisen, dat zijn zeker zooveel aspecten
die bij het belichten van Kurth's persoonlijkheid, tot nog toe te veel in
de -schaduw werden gelaten. Daarom zal men met dit werk van E. Striefler
rekening moeten houden als men een grootsche biographie van den Aarlenschen 'historicus zou publiceeren. Anderzijds lijkt het ons zeer overdreven,
in een tijd toen de volksche krachten nog in diepen sluimer lagen, hierin
de eenig mogelijke verklaring van G. Kurth te zoeken.
Het waardeoordeel dat de auteur velt over Kurth's geschiedkundig werk,
zullen wij hier niet bespreken. Het moge volstaan er even op te wijzen dat
de Luiksche professor de historische wetenschap in ons land op een veel
hooger niveau 'heeft gebracht, en dat hij als katholiek historicus aan de
Kerk onschatbare diensten heeft bewezen ; en dan mag men op zijn werk
heel wat afdingen, steeds zal men moeten toegeven dat het baanbrekend
was, ofschoon het op meer dan een domein voor het oogenblik voorbij
-gestrfdi.
M. Dierickx

Arthur DE BRUYNE, Een volk wil leven. — Wiek op, Brugge, 1941,
32 blz., Fr. 10.
Arthur DE BRUYNE, De boerenkrijg. -- Wiek op, Brugge, 1941, 63 blz.,
Fr. 15.
1. In dit boekje, de heruitgave van een brochure van 1939, belicht de
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auteur, met geestdrift en overtuiging, de geschiedenis en den geest del'
Dietsche volksbewegfng. Oorspronkelijk is de voorstelling niet, en verscheidene
beweringen lijken ons betwistbaar. Een zekere voortvarendheid hmdert den
serenen en ruimen blik ; doch ook zoo denken we graag na over wat ons
word t voorgehouden,
2. Dit is een heel leesbare korte geschiedenis van denboerenkrijg, na
een heel degelijke voorstudie geschreven. Of het Dietsche nationalisme van
den auteur de feiten niet een duwtje zou geven en het geheel niet een
bepaalde kleur: daarvoor staan we niet in. Een rustiger behandeling met
een ruimer gezfchtsveld had o.i. meer bereikt.
,
E. J.

Cyriel VERSCHAEVE, Voortrekkerspad. Met een inleiding door Dr. Elisabeth J. M. Conradie. Tweede vermeerderde druk. - Zeemeeuw,
Brugge, 1941, 191 blz., gen. Fr. 35; geb, Fr. 50.
Dit boek verschijnt op zijn tijd, meergepast dan ooit. Vele volken, ook
ons Yolk, .het Vlaamsehe - in zijn N ederlandsche stamverbondenheid - leeft
bekommerd om zijn nationale toekomst. Wij denken aan onze geschiedenis
van eeuwen terug, en wij vreezen ... Doch als wij de geschiedenis van ZuidAfrika lezen hopen lwij weer.
Wat dit yolk kon, moeten ook wij kunnen; kunnen wij, omdat het ZuidAfrilkaansche 'Yolk en wij, een volk zijn.
De voortrekkermarcheert langs Lijden, Weenen en Moordspruit, niet naar
den dood ... naar 't leven, en de ossewagen trekt het epoor naar de vrijheid.
Zooals Verschaeve den grooten trek beschrijft, met ieder woord dubbel geladen
aan krachten beteekenis, krijgt dit Zuid-Afrikaansche drama voor ons de
allure van een heldenepos. Onze geest kan niet rusten na een lezing, hij wil
lezen en herlezen en telkens doorhuivert hem een sterker bezieling, om de
krachtige en ievenwrohttge schoonheid van vorm en inhoud.
In de machtige portretten, gebouwen met vaste en soepele kunstenaarshand
in het onvergankelijkste graniet van sohrijvers levend woord en sympathiek
hart, worden we door hun innerlijk en uiterlijk getroffen, als zagen we hen
voor 't eerst.
Groote Paul Kruger, die er voor zorgt dat «alles reg kom ».
Stoere Christiaan de Wet, VOl' wien de wet is DE 'VET.
Stille held, Jopie Fourie, die stierf met twaalf vreemde kogels in zijn
Afrikanerhart.
Tragische dichter Leipoldt, levende voor .het wee van zijn land en stervende
door dat 'wee. Lijdende dichter van het Lijdend Zuid-Afrika. - Mocht er
weldra een verrijzen, sterk en strijdend als Kruger en de Wet met het
strijdend Zuid-Afrika, om de glorie van zijn land vol te maken.
IMysterievolle zanger 'I'otius, die uw vroom Zuid-Afrikaansch volk in rijk
en eigen psalmenrhythme voorgaat op den weg naar God.
Rasechte dichter van Wijk Louw, Zuid-Afrikaansche Bcdenbach, «met dat
heerlijke woelen, dat nog geen orde, maar worden is ; worden is bij de
mensohen streven naar orde ».
U .het ons hart in so'n drif gemaak
dat nerens rus 'vir ons bestaan ...
Allenmens,chen, strijdend voor 't zelfde ideaal, ook ODS ideaal: de
nationale herwording 'van heel 't Nederlandsch volk.
IMochten aIle menschen van dit volk, het boek van Zuid-Afrika lezen,
begrijpen en leven.
L. Sterkens

Opvoedkunde
Kan. Dr. A. DECOENE, Leer en Ieven, -- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, ~. j., 332 blz., Fr. 45.
In dit werk, zooals in zijn Kristelijke Paideia in denken en doen, deelt
ons de humanist, paedagoog en katecheet Kan. Dr. Decoene zijn rijke
ervaringen mede, Zooals we ziJn PaideiaziOuden mogen betitelen « een actief
denken », zoo mogen we dit boek een «levende en doorleefde leer» noemen.
Ret bevat gerangschikte beschouwingen of artikelen van de twee Iaatste
jaren. In het eerste gedeelte, «AIgemeene Beschouwingen », behandelt Schr.
vooral het actueele probleem van de opvoeding tot Vlaamschen adel en
kultuur. De oplossing is heelemaal doordrongen van krtstelijk-opvoedenden
geest. Hoe kunnen en moeten priester en onderwijzer, met den bij,gtand
van den H. Geest, aan de godsdienstige en kultureele opleiding van ons
volk medewerken ? «In Vlaanderen is geen kultuur zonder k:rdstelijken
inslag » (bIz. 63).
De ervaren vkatecheet behandelt dan enkele grondvragen del' katecheti.ek.
Bet is heel waar dat het probleem van de katechetiek niet eerst en vooral
een kenntsvraagstuk is. Het doel van het godsdienstonderrtcht moet zijn
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een « religieuze ziel » vormen, een kinderlijke houding leeren aannemen die
heel het leven van den opvoedeling naar God toekeert. « Godsdienst woont
in elk deel van het grondplan, waarop alle levensuitingen : kunst of literatuur of huiselijke bezigheden of vermaak of zaken of menschelijke liefde,
moeten zijn geborduurd » (blz. 117) . Dus een doorleefde en een te doorleven
godsdienstige kennis moet aan het kind gegeven worden in den godsdienstcursus. Daarom moeten én predikant én katecheet voeling -houden met
den opvoedeling. Om dit doel te bereiken moeten ze de intuitieve methode
gebruiken : uitgaan van den mensch, zijn milieu en zijn leven, van de
historische werkelijkheid en van konkrete gegevens, en niet van de theorie
of van de katechismusformule. Ze moeten leiden naar persoonlijk gebed
en naar persoonlijke beleving van het dogma. Ze moeten dus de verbeelding
ten dienste stellen en van de katechetiek en van het geestelijk leven :
teekenen, vertellen, stoffeeren van de sprookjeswereld. We meenen nochtans
dat -de nauwgezette historiciteit van de verhalen moet geëerbiedigd worden.
Te veel jongens maken een geloofscrisis door, die wortel schiet in gefantaseerde
bijbelverhalen of verdraaide historische feiten uit het lager onderwijs. De
oprechtheid en de verbeelding kunnen zeer goed samenwerken.
Alhoewel we de persoonlijke meening van den Schr. kenners over het gebruik
van de filmstrooken (ze is gebaseerd op moeilijkheden van praktischen aard),
toch hadden we graag iets gelezen over het gebruik van die visueele verbeelding. Dat hulpmiddel, goed begrepen en aangepast, lijkt ons van het
grootste belang.
Op deze grondvragen volgen enkele hoofdstukken over « verwezenlijkingen »
van leer en leven, en dit vooral in Amerika en in Canada. Het zijn de
vruchten van de laatste groote reis van den beroemden paedagoog.
We meenen deze bespreking niet beter te kunnen besluiten dan met te
bekennen dat -de Schr. heerlijk getracht heeft het heilig lyrisme, dat helaas
dikwijls ontbreekt, bij de lezers - in te boezemen, « een opgang die uitslaat
boven de bleekheid van de zaak » (blz. 233).
M. van Stratum
,

Elsa STEINMANN, Kluge Mutter, glückliche Kinder. — Benzinger & Co,
Einsiedeln, Koln, 1941, 94 blz., RM. 2.60.
Een titel die niet beter kon gekozen worden voor een heerlijk boekje
Om zijn kinderen gelukkig, levensvreugdig en levensmoedig op te voeden
welke moeder zou de simpele, maar oorspronkelijke raadgevingen van Elza
Steinmann niet willen toepassen ? In volkschen trant wondt hier overtuigend
betoogd, dat lichaam en ziel, ook bij het kind, één zijn.
W. Smet

VERHEYEN en CASIMIR, Paedagogische Encyclopaedie. Afl. 17. - De
Sikkel, Antwerpen, per afl. Fr. 12.
Het leven en het systeem van enkele bekende paedagogen worden bier
beschreven : Kohnstamm, de eerste paedagoog, die in Nederland de paedagogie
als normatieve wetenschap een wijsgeerige basis gaf ; Krieck, de nationaalsocialistische paedagoog-philosoof, die de opvoedingswetenschap op de verhoudingen gemeenschap-leden bouwt : Kunkel, de individualpsycholoog, die
den opvoeder tot zelfonderzoek en zoo tot zelfopvoeding noopt ; Ligthart, wiens
paedagogiek van de innerlijke en uiterlijke ervaring uitgaat, ervaring, die
zelf ontstaat uit den actieven levensdrang van den mensch.. Nevens deze
artikelen, bevat deze aflevering een lange uiteenzetting over het « Kind in de
Literatuur » en over de « Medisch-paedagogische behandeling ». In het eerste
artikel bestudeert Agni van der Torre « hoe men voor wetenschappelijk
onpaedagogische doeleinden beelden van jeugdleven in de literatuur verzameld
heeft, om ze als documenten van intuïtieve psychologie voor de belang
gereed te leggen ». In het tweede worden systematisch de genezings--stelnd
mogelijkheden van de verschillende psychische afwijkingen van het kind door
R. Nijssen en J. Van de Ven bestudeerd. Jammer dat ze hun zeer interessante
studie eindigen met het aanraden en het verdedigen van de stelselmatig
doorgevoerde eugenetische sterilisatie, als zijnde het middel tot bevordering
van ras en cultuur, en, de beste prophylaxie der zwakzinnigheid en psychopatische toestanden.
M. van Stratum

Phyllis BOTTOME, Prof. Adler Alfred, wegbereider eener nieuwe wereld.
Nederlandsche vertaling van Landré-Tollenaar en van den Aardung.
— Strengholt, Amsterdam, 1940, 301 biz., fl. 2,90.
Adler's psychologie is niet alleen een wetenschappelijk systeem, zij predikt
ook een levenshouding die mits zekere reserves ook door Katholieken kan
beleden worden. De schrijfster werd door Adler zelf tijdens zijn leven aangesteld om zijn levensbeschrijving te maken.
Zij heeft getracht door het leven en de persoonlijkheid van den ontwerper de

BOEKBESPREKING

445
--------------

Individual-psychologie te laten begrijpen. Aan degenen die met de Individualpsychologie verlangen kennis te maken, kunnen we dan ook niet beter doen
dan de lezing van ditgeromanceerde en prettig gesehreven boek aan te raden.
Al zegt de schrijfster zelf dat A. Adler een paradoxale persoonlijkheid bezat,
toch heeft ze met zooveel voorliefde dit aspect van zijn karakter willen uitbeelden, dat ze het, naar onze meening, den lezer niet gemakkelijk heeft
gemaakt, bij het sluiten van het boek zijn indrukken in een samenhangend
karakterheeld samen te vatten. Dezelfde Hefde voor de paradox verklaart ons
waarom we evenrnin klaar zien in enkele zijden van Adler's leven die ons
nochtans interesseeren: zijn betrekkingen met Freud, met de Sociaal-Democratie en met den godsdienst. Toch zullen ook zij die reeds in de Individualpsychologie zijn ingewijd, met belangstelling deze levensbeschrijving van haar
stichter Iezen. De schrijfster slaagt er volledig in aan den lezer een grootere
sympathie voor Alfred Adler en zijn idee mee te geven.
W. Smet

Friedrich SCHNEIDER, Praxis der Selbsterziehung. -- Herder, Freiburg
i. Br., 1940, 279 blz., RM. 3.80.
Het opzet van dit boek is aan jonge menschen een practischen leidraad
te Igeven voor de lastige taak van hun karaktervorming. De voorgestelde
opvoedingsmethode is de traditioneele, « der gemeinste, sicherste und ebenste
Weg », zooals Schr. het in zijn voorwoord uitdrukt.
Schr. is er in geslaagd de moeilijk te verwerken stof levendig te maken
met interessante voorbeelden, uit dewelke hij de noodige psychologische
gegevens en de middelen tot vorming of de oorzaken van mislukktng naar
voren haalt. De voorbeelden, geput uit blographieen of de persoonlijke
ervaring van Schr., zijn sprekend, alhoewel er hier of daar een schijnt
samengekunsteid «pour lesbesoins de Ia cause».
Het boek wijst een wag: het wil den lezer niet leiden, het wil hem
alleen maar dienen : hem geexperimenteerde middelen aantoonen, hem een
inzicht geven inzichzelf en het gepaste middel leeren uitpikken. De Iezer
mag nochtans niet vergeten dat zelfvorming begint met zelfkennis: het
gevaar blijft dat iemand waant :zich terug te vinden in een van de
voorbeelden, en door een valsch oordeel geleid, ook grijpt naar het verkeerde
rniddel.

Het boek zal met veel !belangstelling en nut worden gelezen, niet aIleen
door hen, die zich zelf willen vorrnen, maar wellicht nog meer door hen,
die anderen te leiden hebben.
F. Lambrechts

Dr. J. H. O. REIJSen L. M. v. d. SLUIJS, Schoolhygiene. ses, Purmerend, 1941, 2e dr., 144 blz., Fl. 1,65.

J. Muus-

Dit werkje, dat de schrijvers bestemd hebben voor allen die met de
school op de eene op andere manter in aanraking komen, behandelt op
klare en duidelijke wijze de vele factoren die de gezondheid van het
schoolgaande kind bemvloeden.
Achtereenvolgens worden behandeld : de meest voorkomende schoolziekten de betrekkingen tusschen intellectueel onderwijs en lichamelijken welstand de voornaamste artikelen uit de Nederlandsche wetgeving op de schoolgebouwen.: dan volgen enkele Iosse gedachten over: spraak, zang, mondv~rzorglng, tubeeculoseoestrfjdtng, luchtgevaar. Op het einde van het boekje
vmden we daarbij een flink verzorgd e woordregtster ».
We durven 8choolhygiene warm aanbevelen aan ons onderwijzend personeel,
omdat we er van overtuigd zijn, dat ook in Vlaanderen op dit gebied
nog meer voor de volksgezondheid kan ,gedaan worden. Iedereen die zich
wijdt aan deopvoeding van het jonge individu, weze er steeds op bedacht
dat tegelijk en geest en lichaarn dienen opgevoed, en dat het van allergrootst belang is een harmonieus evenwicht tusschen beide toe verwezenlijken. Wat er dient gedaan om eventueele schadelijke invloeden van oververmoeienis en ongunstige methoden te ontgaan, wordt in dit handboekje
duidelijk verwerkt. Warm aanbevolen.
w. Luyten

C. VAN HOORENBEECK C. SSe R., Naar een reiner schooljengd. Haver, Sint-Nik:laas, 1941, 104 blz., Fr. 12.

Van

Voor de opvoeders, niet voor de jeugd, werd deze verhandelmg geschreven.
Z.oooer pretentie van geleerdheid (toch hadden wij graag de belangrijkste
referenties volledig opgeteekend gezien) beschouwt de schrijver de toestanden
op onze Iagere scholen, met het oog vooral op de leerlingen van den 3en
en 4en graad, Tot de vaders, moeders en andere opvoeders spreekt een
ervaren volksmlsstonarta : rustig, duidelijk, oprecht en toch steeds beducht
voor o.verdrijving. Vooreerst worden de toestanden, de oorzaken en de gevolgen
sober gesehetst, daarop volgen de middelen om te voorkomenen te genezen.
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Van j^ongsaf begint -de opvoeding tot kuischheid. Het kind moet : 1. leeren
bidden ; 2. geleidelijk voorgelicht worden ; 3. zelfbeheerschi.ng verwerven door
wils- en karaktervorming gesteund vooral op godsdienstige motieven. Aan
-bevoln.
R. D'Hondt

Thilda DECKERS, Spreek eens met mij. -- Het Kompas, Antwerpen,
143 blz., Fr. 20.
Tante Thilda, schrijfster van dit boekje, vertelt er, vlot en simpel, hoe de
drie-vierjarige kleine Marc zich gedraagt tegenover al hetgeen hij voor het
eerst tegenkomt : dierentuin, museum, muziek, verhuizen, enz ..
Maar die kinderreacties van -het neefke kan ieder in honderdvoudige ver
ontdekken bij de meeste kindertjes rondom zich. Buitengewoon-scheidn
kunnen wij het boekje dus niet noemen.
B. D. W.

Wetenschappen
J. N. LENZ, Het lied van den hemel. Tochten door het heelal. Nederlands door H. Kuitenbrouwer. — Het Spectrum, Utrecht, elfde druk,
z. j., 239 blz., Fl. 2.90.
Het was een uitstekend idee om ook eens een goedkoope uitgave te bezorgen
van dit heerlijke boek. Aan den inhoud werden geen essentieele wijzigingen
aangebracht. Slechts enkele gegevens werden hier en daar toegevoegd, om
gelijken tred te houden met de nieuwste aanwinsten van het wetenschappelijk
onderzoek. Het -Lied van den Hemel is een boek van blijvend interesse waar
men steeds graag naar teruggrijpt. De begeesterende beschrijvingen van de
kosmische grootheid en verscheidenheid die toch nooit in fantasie vervallen,
weten zoo onze aandacht te boeien dat wij ons heel natuurlijk als onmiddellijk
toeschouwer verplaatst wanen te midden van de onmetelijke diepten van het
heelal. De groote verdienste van dit werk is o.i. dat schrijver zonder het minste
wetenschappelijk apparaat den lezer trapsgewijze weet op te voeren tot de
kern zelf van de meest actueele problemen van de astronomie. De talrijke,
lyrisch getinte beschouwingen over de almacht en de goedheid van den
schepper schijnen ons wat te zeer uitgesponnen. Dergelijke gevoelens zien
we liever spontaan en als persoonlijke vrucht uit de lezing zelf in ons ontwaken, dan dat ze ons al te kant en klaar worden voorgeschoteld.
0. van de Vijver

Prof. Dr. I. M. VAN DER VLERK, en Dr. Ph. H. KUENEN, Geheim
Aarde. Twee milliard jaren geschiedenis,. — De Haan,-schriftde
Utrecht, 1940.
Belangstellende leeken zullen het boek graag ter hand nemen én om de prachtige, rijk geïllustreerde uitgave, én om den overzichtelijken kijk welken schrijvers
geven over de geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners, een geschiedenis van niet minder dan twee milliard jaren.
De aanschouwelijke -voorstelling van begrippen welke in een handboek van
geologie of paleontologie gevaar loopen oningewijden af te schrikken is o.i.
een der grootste hoedanigheden van -dit boek. Het worde daarom ook den
studenten aanbevolen als een, eerste inleiding in de paleontologie en de
geologie. In een eerste hoofdstuk gaat het over de « taal der steenen » ; het
geeft een kort overzicht over de algemeen geologie : welke waarnemingen
moeten worden gedaan, wil men uit de gebeurtenissen van de aardgeschiedenis
een logische opeenvolging opmaken. Het tweede hoofdstuk, « de geschiedenis
van het leven », beschrijft, aan de hand van de paleontologische gegevens
het ontwikkelingsproces van het leven dat zich in de planten- en dierenwereld
zoo rijkelijkheeft ontplooid. « De geschiedenis der aardkorst », het derde
hoofdstuk, beschrijft alle metamorphosen die het aanschijn van onze aarde
door de eeuwen heen herhaaldelijk hebben gewijzigd. De drie tabellen, achteraf
in het boek, zullen den lezer een geschikte leidraad zijn bij de studie van den
tekst.
J. D. P.
-

Dr. A. W. AUSEMS, 10.000 babys. Herinneringen en overpeinzingen.
Zonnewende, Kortrijk, 1941, 260 blz., Fr. 45.
10.000 babys -helpen ter wereld 'brengen vormt het indrukwekkend cijfer waarop
de ervaring van den schrijver gesteund is. Dat hij daarbij niet alleen een
uitstekend vakman -doch tevens een diepzinnig menschenkenner geworden is,
daarvan vinden we de overvloedige bewijzen in de heerlijke bladzijden die hij
ons in dit boek ter ,hand stelt. Als verloskundige heeft de geneesheer zoo vaak
toch de gelegenheid dieper in de psychologie der familie te dringen, hij deelt
,
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in de moeilijkheden maar ook in de vreí^gde der ouders die aan hem hun
geheimen openbaren. Hij ziet de familie tot stand en tot verdere ontwikkeling
komen, en hij eindigt gewoonlijk met zooveel als medelid dierzelfde familie
geteld te worden. Men kent algemeen dergelijke oudere dokters die niet
uitgepraat geraken wanneer ze in gezelschap hun -herinneringen beginnen
te vertellen, maar ;hun rijke - ondervinding gaat meestal met henzelf verloren.
In dit werk vinden we herinneringen, overpeinzingen en gedachten over geboortabeperking, kroostrijke gezinnen, huwelijken, onvruchtbaarheid, over de kraam
...kraamvaders, kraamverpleging en kinderverzorging, alsook een-vrouwen
groote dosis levenswijsheid die aan de opmerkzaamheid van een volbloed verloskundige vóór, tijdens en na het kraanbed niet kon ontsnappen. Dit alles
wordt in een zeer aangenamen onderhoudenden stijl weergegeven die het lezen
van dit boek tot een ware ontspanning maakt. In zijn inleiding zegt de schrijver
nederig dat zijn boek niet voorziet in een behoefte; wij meenen van wél, en
wij ;zullen, niet aarzelen zijn werk als nuttige lectuur voor de belangstellenden
aan te bevelen.
Dr. F. van Baarle

Dr. George SAVA, Als patiënten spreken. --- Vert. door J. E. Gorter-Keyser.
— Boot, Voorburg, 2e uitg. z. j., 296 blz., ing. Fl. 3,50 ; geb. Fl. 4,50.
Dat, na een lange praktijk als geneesheer, men zijn ervaringen met patienten
te boek stelt, is lang geen zeldzaam verschijnsel meer. Ditmaal is er een
chirurg die jaren lang te Berlijn en te Londen werkte aan 't woord. Hij is
een goed verteller die vooral veel « rond » het geval weet te vertellen en op
deze wijze een 20-tal chirurgische gevallen uit zijn praktijk inkleedt. Dezelfde
gevallen heeft ieder doorsnêe chirurg reeds voorgehad : kankers die te lang
gewacht hebben, fibroom-lijdsters die meenen zwanger te zijn, oude juffrouwen
die een verjongingskuur of een plastische operatie wenschen, rekeningen die
niet betaald worden enz. Maar niet ieder chirurg is zoon goed verteller als
Dr. Sava en de aangename verhaaltrant waarin hij dan ook tot zelfs gewone
van dit werk, al moet er ook van medisch standpunt abstractie gemaakt worden
voorvalletjes uit het chirurgenleven weet op te áisschen, is de hoofdverdienste
van -enkele onnauwkeurigheden of fouten tegen de medische waarschijnlijkheid.
Dr. F. van Baarle

Economie
Dr. J. R. A. BUNING, De beleggingen der bijzondere Spaarbanken in
Nederland. — De Erven F. Bohn, Haarlem, 1942, 281 blz., Fl. 3,65.
« Spaarkassen », instellingen nl. die aan den bescheiden spaarder de gelegenheid aanbieden zijn geld rentegevend te beleggen, bestaan in schier alle landen
en de meeste staatsbesturen 'hebben zich die aangelegenheid aangetrokken. Ze
deden het echter op zeer verschillende wijze. België kreeg reeds heel vroeg (in
1865) zijn staats - spaarkas, de « Spaar- en Lijfrentekas » die aangroeide tot een
,

eerste-rangs financieele instelling met de nagenoeg 20 milliarden frank haar
toevertrouwd (ongeveer evenveel als alle gelden op kort termijn bij onze
gewone banken belegd) . Onze 14 private « spaarkassen » beheeren dan ook
slechts betrekkelijk weinig spaargelden, ongeveer 1 4 milliard. Jammerlijke
financieele onheilen brachten -den wetgever er toe ze, in 1935, aan heel strenge
, bepalingen omtrent hunne beleggingen te onderwerpen.
In Nederland doet de toestand zich geheel anders voor. Ook hier treffen wij
een Staats- spaarkas aan, maar naast haar talrijke bloeiende bijzondere spaarkassen waar ongeveer even hooge bedragen aan toevertrouwd zijn als aan de
staatsinstelling (aan de Rijksspaarbank 670 millioen Fl., aan de bijzondere
spaarbanken 515 millioen Fl., in 1939). De bijzondere Spaarbanken zijn -er aan
geen enkele uitzonderlijke wetsbepaling onderworpen.
In Duitschland, in Engeland en in Frankrijk is de toestand weer anders.
Ook wat betreft het aanwenden der gelden voor verschillende soorten beleg
-gine
treffen wij van land tot land zeer aanzienlijke verschillen aan.
Dr Buning stelde zich tot doel de beleggingspolitiek der Nederlandsche bij-

zondere Spaarkassen van economisch standpunt uit te onderzoeken om tot
praktische besluiten te komen en nuttige vingerwijzingen te geven. Dat doel
bracht hem echter er toe ook even over de grenzen te kijken. Het Nederlandsch
voorbeeld kan voor ons nuttig zijn : die spaarkassen hielden zich steeds
staande ondanks de groote moeilijkheden die ze ontmoetten, zoodat de spaarders
geen verliezen leden.
Dr. K. du Bois

De corporatieve gedachte bij de katholieke sociologen van de XIXe eeuw.
— Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1941, 284 blz., gen. Fr. 45;
geb. Fr. 60.
De overgroote belangstelling voor het corporatisme zette -den « Internationalen
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Studiekring voor Sociale Vraagstukken » er toe aan te laten uitkomen « welk
overwegend aandeel de Katholieke School gehad ;heeft in de voorbereiding
van de gedachten, die geleid hebben tot de huidige verwezenlijkingen van het
corporatisme. Dit is het doel van deze uitgave : verzamelde teksten, welke
alleen ontleend zijn aan katholieke schrijvers van de XIXe eeuw. » (uit de
'Inleiding door Prof. M. Dt FOURNY, Secretaris van -den Internationalen
Studiekring) . Deze tekstenwerden voor ieder land bijeengebracht door een
lid van den Studiekring uit dat land zelf. Een korte « Levensbeschrijving » leidt
telkens de aanhalingen in. Voor België nam Prof. Defourny zelf dat werk
op zich.
Wij zijn ahem echter vooral dankbaar om zijne lange « Inleiding » (blz. 13-44) :
eenmeesterlijke synthese die ons de hoofdtrekken van de ontwikkeling der
corporatieve gedachte in de Katholieke School voorhou1t ; hetgeen niet weinig
er toe bijdraagt de schrijvers te situeeren wier teksten wij lezen.
Dr. K. du Bois

P. W. VAN DEN NIEUWENHUYSEN a.f.m., De nationaal-socialistische
arbeidsdienst. — Standaard -Boekhandel, Brussel, 1942, tweede uiig.
268 blz., Fr. 68.
De Duitsche arbeidsdienst is ongetwijfeld een van de meest karakteristieke
verwezenlijkingen van -het nationaal-socialistische regiem. Het is dan ook te
begrijpen dat het werk van Pater W. V. d. N. veel belangstelling gewekt heeft
en zoo vlug uitverkocht is geweest. De tweede uitgave verschilt slechts weinig
van de eerste; o.a. is het laatste hoofdstuk («Terugblik en beoordeling») eenigszins gewijzigd en aangevuld. De indeeling van het boek is zeer eenvoudig. Na
een kort geschiedkundig overzicht worden de hoofdbeginselen van het nationaal-socialisme in verband met den arbeidsdienst uiteengezet. Vervolgens
wordt de arbeidsdienst zelf onder drie verschillende oogpunten en als in drie
phasen beschreven : de opvatting en het doel, de practische toepassing, de
organisatie. De bespreking van de bereikte resultaten geeft daarna reeds aanleiding tot een persoonlijke beoordeeling die echter vollediger en systematischer uitgewerkt wordt in het laatste hoofdstuk. Den ,arbeidsdienst heeft men
in Duitschland genoemd : de hoogeschool van de natie. Als zoodanig is hij
onvermijdelijk grootelijks beïnvloed door de bijzondere toestanden van het
land waar hij tot stand kwam. Maar de gedachte van een speciale opvoeding
tot sociaal gevoelen en tot nationaalbewustzijn kan overal tot vruchtbare
verwezenlijkingen leiden.
R. Van Ooteghem

Dr. Arthur NIKISCH, Arbeitsvertrag and Arbeidsverhältnis. Schriften
zum Arbeitsrecht, Reihe A., Deutsches Arbeitsrecht, Band 6. -- Deutscher Rechtsverlag, Berlin, 1941, 135 blz.
Dat het arbeidscontract niet een gewone ruilovereenkomst is, waarbij menschelijke arbeid als een verhandelbare koopwaar verkocht zou worden tegen
'n overeengekomen som gelds, dat een dgl. zienswijze geen rekening zou hou
waardigheid van de menschelijke persoonlijkheid van den arbeider,-denmt
de Pauselijke documenten van de XIXe eeuw hebben het reeds, tegen de meest
verspreide opvattingen van dien tijd in, met nadruk geleerd en herhaald. Maar
het heeft tientallen van jaren geduurd voor dat die leer praktisch aanvaard
werd en tot in de wetgeving en -de rechtswetenschap doordrong. Prof. Nikisch,
terecht uitgaande van -het beginsel dat er tusschen patroon en arbeider een
« personenrechtliches Gemeinschaftsverhë ltnis » heerscht, onderzoekt in dit
zeer duidelijk en systematisch werkje waarin die verhouding tusschen patroon
en arbeider eigenlijk bestaat, waarop zij berust, hoe zij tot stand komt, enz.
Als loutere rechtskundige studie bedoeld en natuurlijk steunend op de Duitsóhe wetgeving en rechtspraak,brengt het toch ook helderheid in de meer algemeen-theoretische vraagstukken van de arbeidsverhoudingen en zal daarom
ook in ons land met nut geraadpleegd worden.
R. V. O.
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DOGMA EN LEVEN
door A. SNOECK S. J.
<< Die Dogmen, die viel beriihmten, viel bertichtigten,
viel missverstandenen, viel gefurchteten, sind nichts
anderes als die begrifflichen Formeln fiir die religiose,
im Glauben erfasste Wirklichkeit .(Lippert, Das Wesen des katholischen Menschen, blz. 20) .

Het woord dogma kent een veelgeschakeerden weerklank in de
gemoederen. Het wekt al dadelijk de aanhankelijkheid op aan onze
H. Kerk, en spreekt de geloofssfeer aan. Doch het duidt ook op jets
dat hard is als Steen en onverzettelijk vaststaat; het doet wel eens
denken aan een dwangbuis. Een antiklerikaal affekt in ons, bewerkt
soms dat we dan beelden van bekrompenheid en van achterlijkheid
laten spelen op den achtergrond van ons denken. Dan wekt het
woord onze onrustige geesten op. We zijn reeds van de baan en gaan
het dogma beschouwen van buitenaf, als menschen die << traag zijn
en loom in het gelooven >>. We blijven nog welineenende en serieuze
en misschien zelfs plichtgetrouwe toeschouwers op den rand van
het christendom, maar dringen niet meer door tot het innerlijke
mysterie van ons heilig geloof. Paulus, de neergebliksemde, wist
wat hij aan Christus had, Bien hij eens vervolgde. Wij weten het
niet, of dan toch niet levendig genoeg.
Het woord dogma beteekent, in het grieksch, zooveel als meening.
Maar dit drukt op zichzelf de vastheid niet uit die wij in het godsdienstig gebruik van het woord er aan toekennen en die het, ook
in het profane, steeds heeft gehad. Een dogma was in het politieke
leven een autoritatieve staatsverordening ; in het denkleven een vaste
philosophische stelling : de albezielende << Nous >> van het Stdicisme
b.v. Het is ook in die beteekenis van vaststaande verordening, hetzij
van staatswege of van het godsdienstig gezag, dat het woord werd
overgenomen in de grieksche vertaling van de H. Schrift. Aldus
wordt het dogma een goddelijk gebod en krijgt het bij de Kerkvaders
de waarde van een in de Kerk van Christus geopenbaarde leer over
geloof en zeden. Na verloop van eeuwen nadenken over de geloof swaarheden, is men tot een theologische bepaling gekomen van het
dogma als : een. door God geopenbaarde waarheid die, hetzij plechtig,
hetzij gewoonweg door de Kerk, als onwankelbaar to gelooven wordt
voorgehouden.
De grondlijn in de beteekenis van het woord blijft toch steeds de
beginselvastheid. Beginselvastheid meer zelfs dan geopenbaarde waar-
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heid. Beide elementen zijn weliswaar essentieel tot het begrip van
dogma ; maar kenmerk zou men alleen het eerste noemen.
Dit moeten we eenigszins verklaren. Is het dogma de openbaring
niet ? Het begrip zelf van openbaring bevat dan toch die onfeilbaarheid en vastheid waarover we spreken. Natuurlijk. Doch het
begrip << openbar^ng > its wijder dan het begrip << dogma '. De openbaring bevat alle ggeloofswaarheden, ook degene die nog niet tot
de scherpe omlijning van het dogma zijn gekomen. Ze behel-st waar
heden waarvan de geloovige leeft zonder er zich uitdrukkelijk
rekenschap van te geven ; waarheden ook, die men niet duidelijk
zou kunnen formuleeren. De Kerk leeft, en de Kerk groeit, en de
Kerk bidt. Ze beweegt zich in de ontwikkeling en het verloop
van het menschelijk geslacht. Ze draagt op haar pelgrimstocht
een schat mee waarvan ze zich maar geleidelijk bewust wordt
en d:e ze slechts stilaan kan laten gelden. Het dogma is dan
het element van haar ggeloofsschat, dat reeds, volkomen bewust
nu, tot gelding kwam. Die zekerheid juist, die vastheid, die
innerlijke du delijkheid die niet de duidelijkheid is van de
waarheid, maar de duidelijkheid van het bezit -- bepaalt het dogma.
Dit kenmerk van het dogma is steeds het groote aanvechtspunt
geweest, de bunker zouden we nu zeggen, Bien men tevergeefs heeft
bestookt en gepoogd heeft in de lucht te doen springers. Maar dit
kenmerk is ook het waardevolste in het dogma, de onwankelbare
schatkamer ervan.
-

De moeilijkheden welke het rationalisme opwerpt tegen de onwrikbaarheid van het dogma zijn symptomatisch. Ze zijn toepassing van
zijn volstrekte weigering om een gegeven te aanvaarden dat niet
door het menschelijk verstand helder wordt geboden. Zijn agnosticisme vindt het prikkelend-vervelend dat men voor onbetwijfelbaar
gaat houden wat buiten het gebied ligt van datgene wat het menschelijk verstand volgens de enge wetten van het rationalisme op de
ervaring kan construeeren. Inzonderheid, dat God waarheden aan den
mensch zou openbaren, heeft aan het rationalisme de verkrachting
toegeschenen van het menschelijk denken zelf.
De rationalistische houding is om haar helderheid bekoorlijk voor
den geest. Al werd ze om haar eenzijdigheid door de diepere geesten
verlaten, ze heeft toch zooveel stof opgejaagd, dat het voortaan
moeilijk is, voor al wie in den storm heeft gestaan, de wezens zich
rustig en eenvoudig te laten uitspreken. Daardoor is ook in onzen
modernen geest dit wantrouwen blijven hangen. Eerder dan voorzichtig te zijn in het wetenschappelijk denken, zooals we terecht
hadden moeten leeren van het rationalisme, zijn we angstvallig geworden tegenover God. Twijfels zijn het gemoed binnen geslopen
en hebben er leelijk huisgehouden. Geen zekerheid die ze geheel
hebben gelaten, geen vastheid die ze niet hebben losgeschroefd, en
bij het eerste gedommel begon het denken al uit de voegen te
springen ?
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Doch het leven zelf tracht altijd weer het evenwicht te vinden.
Als het hem een tijdje te bot is geweest, dan wordt het hem dan
weer te zot. Scepticisme is immers geen gezonde levenshouding.
Agnosticisme houdt geen mensch een leven lang vol, zonder zich zelf
te vernielen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het leven alt jd
vanzelf de volledige werkelijkheid terugvindt in zijn opeenvolgende
synthesen.
op verschillende gebieden doet het verschijnsel zich voor dat,
waar een bepaalde synthese geen stand meer kan houden, de ineenstorting dreigt, de verwarring zich ophoopt r tot een nieuw evenwicht
ontstaat. En dit kan soms zeer laag zijn, als er geen remmen zijn
en geen tillende krachten.
Een paard slaat op hol. Het is gewoon in de straten van
een drukke stad te loopen, tusschen het gerij van autos en
getinkel van trams, tusschen de voorbijschuivende fietsen en
onverwachts overstekende voetgangers. Het moet voor het paardenverstand een heele toer zijn om zijn gedachten bij te houden, en,
kalmpjes aan, zijn tred te houden door het gewoel ! Doch daar komt
ineens een ongewone situatie voor, iets wat niet meer past binnen
de gewone construktie van reflexen, en het paard wordt schichtig.
Komt het zijn plotselingen schrik niet te boven, dan loopt de zoo
ingewikkelde reflexenconstruktie in de war. Daar stort alles in ; het
paard slaat op de vlucht de primaire reaktie van vlucht —, en
komt aldus tot bedaren.
Hetzelfde verschijnsel doet zich analoog voor in het leven van
den enkeling zoowel als in dat van geheele gemeenschappen. Een
mensch, werkelijk niet opgewassen tege-n de taak welke de realiteit
van hem vergt, kan vluchten in de phantasie of in de routine van
in de zenuwen gebaande handelingen. Waar geen remmende krachten
meer werken daar stort de geest ineen en wordt de schoone mensch
een bundel primitieve reflexen.
Men kan zich ook een beschaving indenken die zichzelf niet meer
kan bundelen, innerlijk bezwijkt, in beroering komt, verward raakt,
en maar tot evenwicht komt in een minderwaardig stadium. Zijn er
hier weer geen remmende, geen tillende krachten, dan kan de ineenstorting totaal z jn en de synthese primitief. De geschiedenis kent
beschavingen als die van Noord-Afrika, die, eens hoogstaand en
bloeiend, weer primitief zijn gaan aandoen.
Om dan terug te komen tot ons onderwerp, iets dergelijks heeft
zich voorgedaan in het geestesleven van onzen tijd. De rationalistische synthese kon geen stand houden. Ze was immers al te willekeurige beperking. Wat buiten het zorgvuldig onderhouden perkje
stond ten slotte alles, buiten de logica en de exacte wetenschappen
overwoekerde gedurig aan de kunstig gesorteerde bloemen.
De verwarring ontstond en tweeslachtige houdingen. Van de
modernisten in het begin deter eeuw, wist men niet of ze overdreven
rationalisten waren dan wel overdaad begingen aan romantische
gevoelerigheid. Feitelijk deden ze beide. Ze hebben nooit begrepen
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waarom de Kerk hun zelfontbindende houding ging afkeuren. Toen
de storm luwde, herkende men duidelijker de uiteenloopende elemengeesteshouding in het
ten. Doch het kwaad was gesticht en heeft
leven geroepen die we, tegenover de rationalistische, nog als minderwaardiger moesten bestempelen.
Want het agnosticisme werd in den grond behouden, maar, omwille
van de levenszekerheid, gaf men het denken op. Men ging voort op
het gevoel en op die uitdrukkingen van het gevoel die bij machte
waren het verstand voldoende te fixeeren. Aan de behoefte aan
vastheid werd voldaan door slogans waarnaar men zijn leven kon
inrichten. De geest echter vond den toegang ontzegd tot dieper
nadenken en tot afwegen van de waarheid. Het pragmatisme vierde
hoogtij : de philosophic van het alsof-de-zaken-zich-zoo-verhouden.
Men beweerde dat men niets substantieelers noodig had. Het was
levenskunst, door gloeiende beelden opgehouden leven.
Zooals het gebeurt, wat eenmaal in een engen kring van wijsgeeren
werd omstreden, drong stilaan door in de samenleving. En nu is
de tijd gekomen dat menschen geen ' ander houvast meer hebben
dan ronkende of gestereotypeerde begrippen, die, wat het gehalte
betreft, uiterst arm zijn aan gedachte en barsten van gevoel.
Het is werkelijk de terugval in een primitiever ontwikkelingsstadium, met het pijnlijk verschil dat het niet het primitieve is van de
kin•erlijkheid die is frisch en kan uitbotten in rijpdom —, maar
het prim itieve van de kindschheid, van seniel verval, dat Been gezonde
vruchten meer biedt. Daarom zeiden we eens dat de mythus van
onzen tijd verval was tegenover den gezonden mythus van het
primitieve denken, die zijn eerste analogon moet vinden in de heilige
weg der verlossing, zooals Scheler
openbaring Gods. Er is maar
het reeds na den vorigen oorlog heeft gezegd : de weg van het echte
berouw dat teruggrijpt naar de kern van ons wezen en het optilt
in een hoogere spheer.

een

een

Dan begrijpen we hoe groot het voorrecht is, dat wij christenen
hebben, te mogen en te kunnen gelooven in onze twaalf artikelen !
God zij dank, dat wij, in al onze onwaardigheid van christenen
die deel hebben aan de vergankelijkheid en ontbinding van onzen
tijd, en ons rouwmoedig de borst moeten kloppen omdat wij onzen
schat in zoo'n gebarsten kelken hebben gedragen, -- toch innerlijk
juichend het alleluia kunnen en mogen zingen van de overwinning
op de duistere ontbindende krachten.
Erkenden we dan maar de gave Gods, die ons gewerd door ons
geloof ! De apologie van een Chesterton, die in de Kerk van Christus
met verbazing de evenwichtige gezondheid terugvond, past nog absoluut op onze tijden. Geen element van het menschelijk-schoone dat
vergooid wordt ! Geen deel dat wanstaltig gehypertrophieerd wordt
ten koste van het geheel. De mensch is te rijk, te goddelijk eenvoudig
tevens en oneindig veelvuldig, dan dat een schamele karikatuur hem
kon weergeven.
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Zoo is het ook in het probleem dat ons aanbelangt. Het dogma,
zooals de Kerk het voorhoudt en zooals het ons moet aanspreken
als katholiek, geeft ons eenerzij ds de heilbrengende formule waarnaar wij gerust onze menschelijke handeling kunnen richten ; het
wordt anderzijds als vruchtbare waarheid in de eeuwige waarheid
van God zelf gefundeerd.
Alleen deze twee elementen samen moeten en kunnen het voldragen
menschelijk leven bevredigen.
Het dogma is eerstens een verstandelijke uitspraak, waar de
menschelijke geest kan op steunen. Nooit paait men een volwaardigen
mensch met een stootkreet, waarover hij„ in tijden van inkeer, zich
niet zou mogen bezinnen. Rationabile obsequium nostrum ! Het is
maar in de utopische en sarkastische novellen van een Huxley dat
de moderne mensch alle vragen naar zijn grond met een somapastille
kan wegwerken.
Dat het dogma zelf essentieel mysterieus is en dus ondoordringbaar voor het menschelijk denken doet niets of aan die verstandelijke
waarde ervan. Het dogma berust op het gezag van God zelf, en we
weten dat het mysterie van God een mysterie van liefde is : liefde
die zich aan ons meedeelt en ons gelukkig maakt. Zonder God is
iedere mythus van het leven onheilspellend en beangstigend, jaagt
hij ons in den duisteren, zij het nog den helden-dood. Gods mysterie
daarentegen is heilbrengend; het verheft ons tot in den helderrooden
offerdood. Die liefde spoort ook het verstand aan om, zoolang de
pelgrimstocht nog duurt, dieper door te dringen in het mysterie en
zich te voeden aan de eeuwige waarheid. Het intellektualisme is in
zijn engte doorbroken, verdiept in zijn diepte.
Anderzijds is het dogma ook geopenbaard voor het leven, voor
de daadwerkelijkheid. Als we het eerste element
dat het een
waarheid is voor het verstand niet uit het oog verliezen, dan
kan op dit tweede niet genoeg nadruk gelegd. Zelfs wanneer
Christus ons zegt bij St. Jan, dat het eeuwige leven bestaat in het
kennen van den Vader en van dengene Bien de Vader heeft gezonden,
dan moeten we er ons wel voor wachten dit woord van den Heer
platonisch op te vatten. Want kennen is hier erkennen. En erkennen
is de uitdrukking van den geheelen mensch, niet van een zijner
vermogens. Den Vader erkennen betee-kent : de overgave van een
mensch aan zijn Schepper uit Liefde. Erkennen Bien de Vader heeft
gezonden is : overgave aan den Verlosser in vertrouwen en sterkenden cooed. Het is inzicht, gevolgd en doordrenkt van een wegschenkende of een terugschenkende liefde.
Het doel van het dogma is immers hetzelfde als het doel van de
openbaring, en, nog eens, dat is de heiliging van het menschelijk
leven in de aanvaarding en offergave van al het geschonkene, ten
eeuwigen leven. Doch er is geen leven waar geen daad is, geen
volledig menschelijk leven waar ook geen uiterlijke daad is, een
uitwerking in de konkrete realiteit. Al trekken we een duidelijke
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lijn tusschen het geloofsleven als religiositeit en als moraliteit, men
kan toch het ethisch karakter van de openbaring niet loochenen.
Ook bier moet het katholicisme den middelweg bewandelen, tusschen
een geloof zonder de daad en een moralisme van het fatsoen. Het
pragmatisme van ons geloof is dus niet zoo eng dat het zonder
grond zou zijn waarop het voor eeuwig kan berusten. Doch het is
ook zoo gesteld op de daad, dat het den geheelen loop van het
menscheljjk leven omvormt en het aanschijn van de wereld vernieuwt
in den Heiligen Geest.
Daarom is er geen gezond geloof waar bet dogma geen bron is
van christelijk leven. Het dogma, als duidelijk omlijnde openbaring,
moet als het ware een gloeipunt zijn, waaraan de ijver vuur vat
voor Gods leven in ons.
We zagen het reeds hooger. De handeling van den mensch lent
de behoefte om zich op te houden door een Joel, een gedachte, een
slogan zelfs, een kreet die de daadwerkelijke krachten bundelt en
electriseert. Voor enkele maanden was het nog ten onzent < Orde >> ;
het kan ook << Volk >> z**n of << dienen >> of < God en Vaderland >. Dit
is een zeer primitief verschijnsel dat misschien - maar primitieve
reflexen teweegbrengt. Doch het blijft zijn waarde behouden, ook
als ooze gedragingen meer rationeel zijn ingesteld. Het werkt hier
eenigszins verschillend : we zagen dat het diepere leven, vroeg of laat,
in ons naar de waarde zal vragen van het <leitmotiv». De werking
er van wordt in de hoogere synthese ook minder explosief in zijn
uitwerkselen, al blijft ze krachtig in de mate waar het leitmotiv
zwaarwichtiger aandoet.
Al die schakeeringen van het primitieve, electriseerende, tot het
zwaarwichtige krachtidee vinden we ook in de openbaring terug.
Doch altijd met dit groote verschil, dat we bier dadelijk in een
orde van eeuwigvaststaande, onomstootbare waarheid zijn, die ook
dadelijk de kracht oneindig kan versterken.
We kunnen niet meer realiseeren wat de « Kurios Christos >> aan
bundelende, enthousiasmeerende kracht bezat in de eerste christengemeenten van Klein-Azie. De aanhef van de met plechtigheid
voltrokken Paaschmis : het « Resurrexi et adhuc tecum sum >> kan
ons er maar een zeer verre echo van weergeven. En als we ook
maar een kleine zindering van het << Maranata >> willen aanvoelen
dan moeten we ons de << Veni sancte spiritus >> graduale indenken,
wanner we, met Pinksteren, geknield, den Geest van God over de
wereld afsmeeken.
Deze «kerugmata» bazuinstooten zouden we zeggen worden
in den neerslag van het christelijk leven de waarheden, waarover
men, geleid door Gods Geest, gaat nadenken. De bloem, door heiligheid bevrucht wordt rijpheid van het technisch geformuleerde dogma.
Maar de vrucht is daar om genut te worden, niet om te versteenen
in kristallen <<soucoupes>>. Daarom moet het dogma steeds de drijfkracht bewaren van het <kerugma>> ; bet moet in ons de krachten
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loswerken van het christelijk leven. Als we aan het dogma van de
verlossing gelooven, dan moet het ook in ons het <<opus redemptionis^,
het werk van de verlossing, uitvoeren. Wat dit beteekent moeten
we maar eens lezen in die formidabele brieven van Paulus, moeten
we nagaan in de «Handelingen>>, waar we hem te werk zien als
een verloste, gestuurd om aan de heidenen zijn verlossingsvreugde
te melden !
Nochtans is de Kerk menschelijk genoeg om in te zien dat niet
iedere geopenbaarde waarheid op alle tijden van een menschenleven
denzelfden gloed k:tn bewaren. God is Vader, Zoon en Heilige Geest.
Er komt een tijd waar hij vooral de Vader is ; een andere tijd waar
het door God gesproken, alles ordenend Woord in ons de bewondering
gaande maakt, en nog een andere tijd waar de Lief de van God
ons aandrijft in vurigheid. Er komen droeve dagen van verbrijzeling
in een leven, waar we onze heldenkr^,.cht putten aan den kruisdood,
en oogenblikken van verteedering waar we het Jesu-kind aanbidden
in den schoot der Heilige Maagd. Dan is het weer het bewustzijn
van de zondigheid in ons, dan weer de zekerheid van het «alleluiaao
en dan de deelname aan de alles wegschenkende liefde van het
Paaschlam.
Ook in den loop van de kerkgeschiedenis zien we hoe bepaalde
waarheden van den schat meer beteekenis krijgen. Nieuwe generaties
komen, die zich voeden en sterken aan andere stralen van Gods
waarheid en Gods liefde. In de eerste eeuwen was het de Godheid
van Christus ; later werd het de God-M e n s c h met de Christusm_ystiek van de middeleeuwen : K Ic wil mi gaen vermyden in Jesu
liden groot >>.
Waarom zou het ook niet, want zoo is het dogma menschelijk,
zoo volgt het de menschelijke ziel in haar groote rhythm.ische ontplooiing. Wat deert het dan als een of ander dogma ons minder
aanspreekt, omdat we in die ontwikkeling zijn van ons leven of in
dit conkreet verband hier op aarde onze plants hebben moeten
vinden ? Niet alle sterren fonkelen iederen nacht even inspireerend
voor elk menschenoog ; niet iedere waarheid, ze weze nog zoo
sterkend, vindt op elk oogenblik weerkiank in de ziel. De schat van
ons geloof is groot genoeg om steeds punten te doen lichten aan
onzen horizont.
Het gevaar ligt veeleer in een christelijke dogmatiek zonder leven
en in een christelijk leven zonder dogmatiek. Waar het dogma los
komt te staan van het leven daar verliest het zijn doel. Het wordt
een gegeven voor wetenschappelijk onderzoek, een element in de
schoone construktie van geschoolde theologen. Een groot blokjesspel
zullen sommigen het ondeugend noemen, een spell waarmede de
verantwoordelijkheid van een man niet veel meer aanvangt. Maar
vergeten we niet dat de theologie bloedarm wordt waar het dogma
het is. Het dogma zelf wordt zulks als het geen bron meer zou zijn
van christelijk leven. Het wordt dan integendeel iets waarvoor wij
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met tegenzin van onszelf de instemming afpersen. Het versteent
tot een nietszeggende formule of woord, waar we ons nooit trachten
in• to leven, waar we alleen moeilijkheden kunnen tegen inbrengen,
bij welke moeilijkheden we ons dikwijls bewust blinddoeken.
Van den anderen kant meent men wel eens dat we het, in ons
christelijk leven dat we toch willen bewaren, zonder dogmatiek
kunnen stellen. Maar dat gaat niet. De kerkgeschiedenis van alle
eeuwen en het hedendaagsche teeken der tijden leveren daar wel een
sprekend bewijs van. Van de eerste eeuwen of heeft iedere poging
om de vaststaande leer van de Kerk te vervangen door vrije bespiegelingen bepaalde voorstanders, als door een middenpuntvliedende
kracht, in het ijle gejaagd. Zoover van de kern dat ze in de kilte
van hun eenzaamheid den gloed van hun christelijke overtuiging
hebben zien tanen en verdooven tot de ijzige koude van ongodsdienstigheid. De geschiedenis van de Reformatie vertoont nu nog al de
schaduwen van dit fataal inwendig verloopen. Van een dwependen
yr jheidszin tot een heidensch nihilisme !
Ook in het traditioneel nochtans zoo onwankelbaar gefundeerde
katholicisme van ons kleine vaderland, ziet men helaas deze centrifugale kracht aan het werk. Het zijn niet de beste en ook niet de
slechtste elementen -die begeven. Het zijn eerder die geesten die zich
niet organisch kofiden ontwikkelen, die te veel uitheemsch goed van
vreemde traditie moesten verwerken. In den roes hebben ze gemeend
de onbegrepen dogma's te moeten zuiveren. Christen wilden ze
blijven, maar dan ook vrij van alle kleingeestigheid. Waar ze de
dogmatiek verwijderden, namen ze onontkoombaar in zich de vaart
op die ze ver wegdreef van het centrum van hun levend geloof.
Ze miogen tijdelijk nog het licht van de wereld zijn, ze zijn toch
maar boeien die los zijn geraakt van het anker. Lang nog zullen
ze pinken in den nacht, een tijdje zelfs nog heilzaam inwerken;
daarna sturen ze op klippen. De stroom zal ze zelf voeren tot
4ngenaakbare verten waar ze met hun zwakke licht nog zullen
wenken, naar de golven alleen, tot ook het licht uitgaat.
Levend dogma hebben we dus noodig, en niet een ondogmatisch
christelijk leven ! Het dogma wordt echter slechts levend in de mate
dat het zelf beleefd wordt. En dit is het tweede aspekt van de
pragmatische beteekenis van het dogma. Het verliest niet alleen
zijn zin indien men het van het christelijk leven afsluit, het verliest
zijn kleur, zijn vorm,: als een bloem in de deemstering. Men ziet
het niet meer.
Dit moet ons weer niet verwonderen. Het is veeleer het teeken
van echt menschelijke waarde. Het wezen van de hoogste menschelijke waarden wordt immers niet anders gevat dan door een inleven.
De koude objektiviteit heeft nog geen menschenhart benaderd. Hoe
moeilijk is het b.v. een yolk te begrijpen ! Wie zal er toe komen ?
De ethnoloog met zijn anthropometrie, zijn vragenlijsten, zijn tests,
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zijn camera ?, ofwel de trappeur, de missionaris die jarenlang wel
en wee deelt van den stam. Wie weet of ook hij niet alles verkorven
heeft door een houding, een woord, een taktloosheid ? Of wie,
behalve wie met ons geleden, gestreden, gewerkt en gejubeld heeft,
zal ooit de waarde en beteekenis van ons begrip << vaderland >> vatten ?
Hij weze ons anders nog zoo nabij, nog zoo voorkomend,, nog zoo
innemend ! Geef mij een mensch die liefheeft, zegt Thomas van
Kempen en hij zal bevroeden wat ik zeg over de liefde. Geef mij
een mensch met een daadwerkelijk geloof en zijn geloof zal gaan
lichten, hij zal zien waar een ander blind in het duister staart.
Is dit misschien de beteekenis niet van de «fides quaerens intellectum> van Augustinus ?
Doch kom, het wordt laat. Laten we onze gedachten die we zoo
maar vrij uit, als schaapjes, lieten grazen terugroepen en tellen
voor den avond.
Het dogma als begrip bleek als kenmerk de beginselvastheid to
dragen. Zij was het aanvechtspunt van het agnosticisme. Zij is ook
het kostbaarste element dat ons verlost van de slogans waartoe het
overslaande rationalisme zijn toevlucht had genomen. Kostbaar is
het omdat het in zich de eigenschappen vereenigt van het vruchtbare
idee : gefundeerd in de Waarheid en gericht op de daad. Op de daad
aangewezen is het dogma op een dubbele wijze : als bron van
christelijk leven, anders verliest het zijn zin ; als begrip ook, dat
slechts gevat wordt in het christelijk leven.
Ons besluit is dan ook zoo eenvoudig : ons christelijk leven namelijk
in het licht stellen van het dogma. Door de verdieping van ons
christelijk leven de, zegevierende waarheid inzien van ons heilig
geloof, nu vooral, in deze beangstigende tijden. Zoo, dat we Paulus'
woorden in ons voelen nazinderen : c Quis nos separabit a caritate
Christi >> ?
Wie zal ons scheiden van Christus liefde ? Wederwaardigheid
of benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het
zwaard ?... Maar in dit alles zegepralen we glansrijk door Hem die
ons liefheeft. Want ik ben er zeker van dat flood noch leven, engelen
noch heerschappijen, heden noch toekomst, geen machten, hoogte of
diepte, noch eenig ander schepsel ons scheiden kan van Gods liefde
in Christus Jezus onzen Heer (Rom. VIII, 35-39) .

FAMILIE EN WETGEVING
door Prof. A. KLUYSKENS

In de laatste jaren en vooral sedert den huidigen oorlog, werd
er veel geschreven over familiepolitiek in het algemeen, en meer
in 't b* *zonder over kindertoeslagen, huwelijks- en geboortepremien,
welke, de voornaamste verwezenlijkingen van die politick uitmaken.
Ook werd het moreel aspect het vraagstuk van de familie is er
inderdaad in de eerste plaats een van zedelijken aard van allerlei
kanten belicht en vanuit de meest verscheiden standpunten uiteengezet.
Minder talrijk en, in ieder geval, veel minder bekend zijn de studies
die op het gebied van het burgerlijk recht aan de familie gewijd
werden.
Dit gezichtspunt om het probleem to beschouwen is nochtans van
hoofdzakelijk belang; aangezien het de burgerlijke wet is die de
familie inricht, er den grondslag van bepaalt en er de werking
van regelt.
Zelfs vanuit dit beperkt oogpunt beschouwd, is het vraagstuk
nog zeer omvangrijk ; het omvat een reeks kwesties die onder meer
het huwelijk en de maritale alsmede de ouderlijke macht betreffen,
en die wij Kier, begrijpelijkerwijze, niet allemaal kunnen bespreken.
wij zullen ons beperken bij een uiteenzetting in groote trekken van
de voornaamste invloedsspheer van den wetgever, namelijk het
gebied van den huwelijksband (echtscheiding), van de natuurlijke
kinderen (hunne verhouding tot de wettige familie) en van de
ouderlijke macht.
Onder het Oud-Regime werd het huwelijk beheerscht door het
canonieke recht, dat geen echtscheiding maar slechts de scheiding
van tafel en bed toeliet : de mensch kan niet scheiden wat God
heeft vereenigd.
Een der eerste zetten van de Fransche Revolutie was de secularisatie van het Huwelijk.
De Grondwet van 3 September 1791 bepaalde in Naar titel II,
art. 7 : << De wet beschouwt het huwelijk slechts als een contract
van burgerlijk recht >>.
Het groote woord was er nit ! Het principe waaruit de latere
legislatuur het bestaan van de echtscheiding afleiden moest.
Wellicht dachten er, op dat oogenblik, talrijke leden van de
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Constituante nog niet aan, de echtscheiding te beschouwen als een
noodzakeljjk gevolg van de secularisatie van het huwelijk. Deze
laatste ging nochtans, onvermijdelijk, de eerste medebrengen. Het
was inderdaad omdat het huwelijk volgens de vroegere opvatting
een sacrament uitmaakte, dat men het als onontbindbaar aanzag.
Viel eenmaal het begrip van het huwelijk-sacrament weg, dan moest
men er fataal toe gebracht worden, er niets antlers meer in te zien
dan een contract zooals gelijk welk ander.
Deze conclusie bleef overigens niet lang uit. Op voorstel van
Philippe-Egalite keurde de Wetgevende Vergadering, op 20 September 1792, den dag zelf waarop zij uiteenging, het Decreet goed,
waarbij de echtscheiding op de breedst mogelijke wijze ingevoerd
werd ; zelfs door onderlinge toestemming en wegens onvereenigbaarheid van de karakters, zonder aanduiding van beweegredenen !
En toch verklaarden sommige revolutionnairen zich nog niet voldaan. Onder de Conventie werd de echtscheiding nog vergemakkelijkt door de Decreten van 8 Nivose, jaar II, en van 4 Floreal,
jaar II, die de proeftermijnen afschaften welke voordien tot hare
bekoming vereischt waren.
De gevolgen van dit alles lieten niet op zich wachten : het aantal
echtscheidingen steeg op zoodanig schrikbare wijze, dat de toepassing
van de Decreten van Nivose en van Floreal door datgene van Thermidor, jaar III, geschorst moest worden.
De verwildering van de zeden nam schrikwekkende afmetingen
aan. Te Parijs alleen hadden in de 27 maanden die op de afkondiging
van de wet van 1792 volgden, niet minder dan 5994 echtscheidingen
plaats. Gedurende de eerste drie maanden van 1793 stond het getal
der echtscheidingen met datgene der huwelijken- gelijk, om het
weldra te overtreffen.
De wet van 20 September 1792 was echter op zichzelf reeds
voldoende : het huwelijk bestond omzeggens niet meer.
Onder het Consulaat kwam er wat meer orde in de zaken. De
opstellers van het Burgerlijk Wetboek hadden echter den cooed niet
om met het begrip van het huwelijk-contract of te breken, en bepaalden er zich bij, de oorzaken van echtscheiding te beperken tot de
gevallen waarin een der echtgenooten op ernstige wijze aan zijn
verplichtingen te kort gekomen was. De echtscheiding kon, in die
gevallen, als de sanctie van die overtreding beschouwd worden, en
het contract van huwelijk wegens contractbreuk ontbonden worden.
De proceduur werd aan allerlei formaliteiten onderworpen, die tot
doel hadden, de verzoening der echtgenooten te bevorderen en deze
laatsten tot nadenken te nopen.
Echtscheiding wegens de onvereenigbaarheid der karakters werd
voortaan niet meer toegelaten.
Anders was het, wel is waar, met de echtscheiding door onderlinge
toestemming, die, op aandringen van den eersten Consul zelf, behouden bleef. De rechtspleging er van werd echter zoodanig bemoeilijkt,
dat slechts echtgenooten die een werkelijke reden tot echtscheiding
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hebben, er hun toevlucht zouden toe nemen wanneer zip*, tot beveiliging van de eer der familie, die reden geheim willen houden.
Aldus opgevat en geregeld, was de echtscheiding een uiterste
middel, in gevallen van uitzonderlijk zware overtredingen der huwelijksplichten.
Deze nog eenigszins gematigde solutie, _ door het Burgerlijk Wetboek aan het vraagstuk der echtscheiding gegeven, werd, ten onzent,
tot voor ruim een vijf tigtal jaren gehuldigd ; en men kon werkelijk
zeggen, dat de echtscheiding onder de Belgische bevolking slechts
tij uitzondering, en zul:ks nog wel enkel en alleen in de groote
centra, plaats vond.
Na 1885 worden de echtscheidingen talrijker, en worden zij ook
gemakkelijker toegekend ; de wetgever en de rechter droegen daartoe
bij, zoowel om haar te vergemakkelijken als om haar met minder
kosten en in minder tijd dan vroeger te doen verkrijgen.
Zulks geschiedde grootendeels onder -den invloed. van de in Frankrijk ingevoerde wetsbepalingen en de aldaar gevolgde rechtspraak.
Men weet inderdaad dat de echtscheiding in Frankrijk, na in 1816
afgeschaft te zijn geworden, opnieuw ingevoerd werd in 1885, ten
gevolge van een heftige campagne onder de leiding van den Heer
Naquet in de linksche middens op touw gezet.
Onder den invloed van de Fransche wetgeving werd ten onzent
de gewone rechtspleging op de vragen tot echtscheiding toepasselijk
verklaard, de tusschenkomst van de pleitbezorgers facultatief, de
termijn van overweging ingekort en het begrip << beleedigingen van
ergen aard>> van lieverlede uitgebreid tot feiten van luttel beteekenis.
Vergemakkelijking dus van de echtscheiding op heel de lijn ; met het
gevolg, dat men meer en meer de echtscheiding is gaan beschouwen
als een normaal middel om zich, bij de minste oneenigheid, van den
huwelijksband te bevrijden. Dit is juist het gevaar; en zoo wordt
Bens te meer bewaarheid dat, wordt de echtscheiding eenmaal toegelaten, men er de uitbreiding nog moeilijk kan van tegenhouden.
Men mag inderdaad gerust zeggen, dat, indien de echtscheiding
niet toegelaten was, talrijke echtgenooten menigvuldige en tijdelijke
meeningsverschillen zouden te boven komen, en dat vele huwelijken
normaal zouden behouden blijven, die nu door echtscheiding definitief
ten gronde gaan.
De echtscheiding doet aldus, per slot van rekening, zelfs vanuit
een zuiver individualistisch standpunt, meer kwaad dan goed ; zij
maakt meer slachtoffers dan zij kranken van hun lijden bevrijdt.
Dit zou reeds volstaan, om de echtscheiding te veroordeelen. Het
idee zelf van de echtscheiding dient echter vanuit juridisch standpunt,
als onvereenigbaar met de principes van het huwelijksrecht, verworpen te worden. Wanneer inderdaad de wetgever het huwelijk beschouwt als een contract zooals gelijk welk ander, dat wegens
contractbreuk kan ontbonden worden, dan is hij eigenli k van een
verkeerd standpunt vertrokken.
Het huwelijk is immers wel een contract, wat zijn vorming betreft,
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in lien, maar het is verder een instelling, in facto esse. In deze
instelling, dienen de individuen onderworpen aan het gemeenschappelijk doel dat zij er door betracht hebben ; geen van hen is gerechtigd
de ontbinding aan te vragen van de instelling, die, eens dat zij in
het leven geroepen word, deel uitmaakt van de maatschappelbke
inrichting, en waarvan de instandhouding door het belang van de
kinderen en van de samenleving geboden wordt.
Vooral wanneer er kinderen uit het huwelijk geboren worden, is
het een ketterjj te zeggen, dat het huwelijk kan ontbonden worden
het kind vormt tusschen de echtgenooten een band, die niet meer kan
verbroken worden : << l'enfant c'est le lien qu'on ne brise pas >.
Wij geven echter grif toe dat, in den tegenwoordigen staat onzer
zeden, het niet wel mogelijk zou zijn, zoo maar ineens de echtscheiding
af te schaffen. Hetgeen van essentieel belang is en wat mag verhoopt
worden, is, dat de wetgever het bekomen van de echtscheiding van
zoodanige grond- en vormvereischten zou doen afhangen, dat zij een
gansch uitzonderlijke maatregel worden zou, waarop haast niet te
rekenen valt, en Bien men niet meer kan beschouwen als de normale
solutie om het geringste conflict tusschen de echtgenooten op te
lossen.
Dit luchtgat, deze << cheminee d'appel >> dient volstrekt dichtgernaakt te worden, en men moet de gedachte doen ingang vinden,
dat men niet gemakkelijk maar wel integendeel slechts met veel
moeite zal kunnen scheiden.
Het is hetgeen in Frankrijk de wet van 2 April 1942 schijnt ingegeven te hebben ; zij zou ons tot voorbeeld kunnen dienen. Deze wet
bepaalt, ten eerste, dat het huwelijk gedurende de eerste drie jaren
volkomen onontbindbaar is ; hetgeen zeer belangrijk is, gezien de
vraag tat echtscheiding zich in menigvuldige gevallen precies binnen
die eerste huwelijksjaren voordoet.
Bij then aanvangsterm voegt de wet nog andere facultatieve termijnen, die tot doel hebben, het proces te doen aanslepen en aldus een
verzoening der echtgenooten, die de feitelijke scheiding en de proceduur moede worden, te bevorderen.
Zoo kan een eerste termijn van een of twee jaar van den beginne
der rechtspleging af, reeds door den voorzitter opgelegd worden;
terwijl een tweede termijn, die insgelijks twee jaar kan bedragen,
daarna nog door de rechtbank kan bevolen worden, vooraleer deze
uitspraak zal doen.
Een andere hervorming heeft betrekking op de gronden tot echtscheiding.
Voortaan zal, in Frankrijk, de echtscheiding wegens gewelddaden
of beleedigingen nog slechts toegelaten worden, indien de feiten van
zoodanigen aard zijn, dat zij het behoud van de echtvereeniging
volkomen onmogelijk maken.
Voorzeker, mag men van deze hervormingen niet te veel verwachten ; want het vraagstuk der echtscheiding is vooral van moreelen
aard. Interessant is het echter, de pogingen die bij onze Zuiderburen
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in het werk gesteld worden, ten einde dat kwaad in te dammen, in
het licht te stellen. Er werd daar een voorbeeld gesteld, dat ook
ten onzent zou dienen nagevolgd te worden.
Het is alleszins een verheugend verschunsel, te kunnen vaststellen,
dat het begrip van het huwelijk als contract beschouwd, meer en
meer plaats maakt voor het huwelijk-instelling ; begrip waaruit de
solutie, betreffende de verschillende vraagstukken van het familie
recht, dient afgeleid te worden.
Een tweede vraagstuk dat het familierecht op bijzondere wijze
aanbelangt, is de rechtspositie die men aan de natuurlijke kinderen
dient toe te kennen.
De Conventie had die kinderen, wat het erfrecht betreft, met de
wettige kinderen volkomen gelijkgesteld.
De verwezenlijking van deze hervorming maakt deel uit van den
aanval Bien de revolutionnaire wetgever tegen de traditioneele
opvatting van de familie gericht had.
Het vraagstuk maakt een der meest kiesche en pijnlijke problemen
op dit gebied van het recht uit.
Indien men zich plaatst op het standpunt van de rechten van den
enkeling, dan kan men, te recht, verklaren, dat een natuurlijk kind
een wettig kind waard is : van dat standpunt uit bestaat er geen
goede reden om het tweede minder gunstig dan het eerste te
behandelen.
Stelt men zich integendeel op het standpunt van het maatschappelijk belang, dan moet men wel bekennen, dat de volledige gelijkstelling van de natuurlijke kinderen met de wettige, den ondergang
van de familie, grondslag van de maatschappelijke orde, tot gevolg
hebben zou.
Het Burgerlijk Wetboek heeft een tusschensolutie aangenomen :
het kende aan de natuurlijke kinderen, indien zij althans niet in
overspel of in bloedschande geboren werden, een beperkt erfrecht
toe, dat door geen schenking of legaat kon vermeerderd worden, en
waarvan het bedrag afhangt van den graad der wettige bloedverwanten met dewelke het in samenloop tot de nalatenschap geroepen is.
Dit is een wijze solutie, die rekening houdt met al de betrokken
belangen ; en, indien wij dat vraagstuk hier vermelden, is het slechts
om te wijzen op het gevaar dat de uitbreiding van de erfrechten
der natuurlijke kinderen (zooals de Fransche wet van 25 Maart 1896
het gedaan heeft) aan de familie zou doen loopen.
In den tegenwoordigen staat van onze wetgeving is inderdaad de
gelijkstelling van de natuurlijke kinderen met de wettige afstammelingen reeds zeer ver doorgedreven. De natuurlijke kinderen, die door
hun ouder erkend werden, dragen zjjn naam ; die ouder oefent over
hen de ouderljjke macht uit, hij erft van het kind, in geval het zelf
geen afstammelingen nalaat. Aldus zullen twee ongehuwde personen,
die op onwettige wijze samenwonen, uit Wier betrekkingen een kind
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geboren werd, indien zij beiden het kind erkennen, er schier dezelfde
rechten over hebben als de wettige ouders.
Het beperkt erfrecht van het natuurlijk kind, en de ontzegging
van het wettelijk vruchtgenot over de goederen van het kind
maken slechts
(recht, dat overigens meestal louter theoretisch is)
nog twee zwakke verschilpunten uit. Indien men ze insgelijks
afschaffen zou, dan kwam de vrije samenwoning (u union libre >>)
op het gebied van het burgerlijk recht, feitelijk gelijk te staan met
het wettig huisgezin.
Deze volledige gelijkstelling, droom van den revolutionnairen wetgever van 1792, zou voor de wettige familie een ramp beteekenen.
Eens die gelijkstelling verwezenlijkt, zou het regelmatig huwelijk
zijn nut grootendeels verliezen. Talrijke lieden huwen inderdaad
precies om aan hun kinderen de voordeelen die aan een wettige
afstamming verbonden zijn, te verzekeren.
Zoodra de natuurlijke kinderen op volledig gelijken voet met de
wettige geplaatst worden, zou voor die lieden het huwelijk zijn reden
van bestaan verliezen ; vrije samenwoning zou, tot nadeel van orde
en zedelijkheid, in de samenleving meer en meer veld winnen.
Hoever de gelijkstelling van de onwettige samenwoning met het
huwelijk den laatsten tijd in 74ekere landen reeds gevorderd was,
bewijst de rechtspraak van het Fransch Verbrekingshof betreffende
de toepassing van art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek ten voordeele van de bijzit. Het Hof van Verbreking van Frankrijk, in een
reeks attesten waarvan het eerste dagteekent van 26 November 1926,
nam onomwonden aan, dat de bijzit, ingeval de man met wien ze
samenwoonde, het slachtoffer van een ongeval werd, het recht had
om een schadevergoeding te eischen jegens den dader van dat ongeval,
evenals de wettige echtgenoote het zou kunnen doen hebben. De
eenige voorwaarde die deze jurisprudentie aan de toekenning van de
vergoeding stelde was dat de onwettige samenwoning reeds voldoenden tijd had geduurd, om met de wettige te kunnen gelijkgesteld
worden. Zulke rechtspraak spreekt boekdeelen '.
Sedert de invoering van het Burgerlijk Wetboek werden aan de
ouderlijke macht menigvuldige wijzigingen gebracht, die allemaal door
de bekommeringen om de belangen van het kind beter te beschermen,
ingegeven werden. Citeeren w* * namelijk de wet van 15 Mei 1912
op de kinderbescherming en diegene van 10 Mei 1914 op het verplicht
onderwijs.
De wet van 15 Mei 1912 op de kinderbescherming heeft twee
uiterst belangrijke hervormingen verwezenlijkt, welke men zonder
voorbehoud goedkeuren kan.
De eerste van die hervormingen betreft het recht van den vader
(of van de moeder, indien zij de ouderlijke macht uitoef ent) om het
kind, in geval van wangedrag of van onbuigzaamheid, te doen
opsluiten.
Vroeger kon de vader dat recht, krachtens zijn dwingend gezag,
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uitoefenen ten opzichte van het kind dat niet meer dan zestien jaar
oud was. Indien het kind meer dan zestien jaar oud was, kon de
opsluiting eerst na toelating van den voorzitter van de Rechtbank,
bij wtjze ven vordering dus, geschieden.
Volgens artikel 14 van de wet van 15 Mei 1912 kan de vader
tegenwoordig, indien hij ernstige redenen heeft om zich over het
kind te beklagen, zich nog slechts tot den kinderrechter wenden, die
de noodige maatregelen kan treffen. Deze magistraat kan namelijk
het kind aan een openbare of bijzondere instelling van weldadigheid
of onderwijs toevertrouwen, of het tot zijn meerderjarigheid ter
beschikking van de Regeering stellen, ten einde in een Rijksgesticht
te worden geplaatst.
Dit is een hervorming die men niet anders dan beamen kan. Het
stelsel van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de vader het
kind van niet meer dan zestien jaar oud, krachtens zijn dwingend
gezag kon doen opsluiten, had inderdaad aanleiding tot al te
schreeuwende misbruiken gegeven, opdat men het behouden zou.
Vaders hadden hun kinderen doen opsluiten, eenvoudig om er van
verlost te worden ; of nog, omdat deze zich niet wilden leenen tot
bedelarij of tot prostitutie
De tweede hervorming, die door de wet op de kinderbescherming
ingevoerd werd, betreft de ontzetting van de ouderlijke macht.
Vroeger kon die ontzetting slechts door den strafrechter uitgesproken worden ; en wel als accessorium van zekere erge veroordeelingen die de ouder opliep. Thans voorziet de wet een verplichte of
facultatieve ontzetting, naar gelang van de gevallen, door de burgerlijke rechtbank onderzocht, tegen de ouders die, op een aanzienlijke
wijze, aan hun plichten tot onderhoud of opvoeding van hun kinderen
te kort schieten.
Dit is alleszins een gezonde maatregel ; en men kan het slechts
betreuren, dat de wetgever er zoolang mede gewacht heeft om
hem in te voeren.
Op zichzelf beschouwd, is van haren kant de wet van 10 Mei 1914
op het verplicht onderwiijs, jets wat men niet anders dan redelijk
noemen kan. De inbreuk van het openbaar gezag op de vrijheid van
den huisvader is, wel is waar, zeer groot, maar wordt genoegzaam
gebillijkt door het belang van het kind. Dit laatste is echter tezelfdertijd het criterium dat ons aantoonen moet, tot waar de inmenging
gaan kan, zonder in een misbruik te ontaarden.
Alles wat door het belang van het kind geeischt wordt, zal door
de wet aan de ouders kunnen opgelegd worden : de strenge verplichting aldus om het kind naar school te zenden, met de noodige sancties
indien deze verplichting niet nageleefd wordt.
Alles wat integendeel het belang van het kind te buiten gaat,
moet ook ter zijde gelaten worden : het monopolie aldus, dat er niet
slechts toe strekt, het kind het noodige onderwijs te verschaffen
maar dat het ook aan een bepaalde belijdenis onderwerpen wil, en
dienvolgens den voorrang aan den Staat op de Familie verleenen wil.
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Van katholieke zijde vooral werd steeds trouw aan het principe
vastgehouden waarbij, wat de opvoeding van de kinderen betreft, de
ouder de primauteit over alle andere instellingen hebben moet.
Hoe dit ook zij, zien wij, dat de wettelijke hervormingen, wat de
ouderlijke macht betreft, slechts, al is het meestal uit zeer lofwaardige beweegredenen, op toezicht over deze macht en op haar beperkingen gericht worden.
Velen vragen zich af, of men echter ook naast de voorkoming
en de beteugeling van de misbruiken waartoe de ouderlijke macht
aanleiding kan geven, ook niet maatregelen zou moeten voorzien
om hare werkdadige en hare weldadige uitoefening te verzekeren.
De rol van den wetgever moet er inderdaad in bestaan, den vader
de vervulling van zijn taak te vergemakkelijken en hem de middelen
ter hand te stellen, om zijn gezag te doen eerbiedigen ; zoo niet, zal
dit gezag veelal gevaar loopen een doode letter te blijven.
Het blijkt wel dat onder den invloed van de heerschende individualistische ideeeen of vooroordeelen, de wet het wantrouwen ten
opzichte van de ouderlijke maoht te ver gedreven heeft. Meer
bepaaldelijk kan gewezen worden op de beperkingen die door de
wet aan het recht van de ouders gesteld zijn, wat de regeling van
hun erfenis betreft ; deze ontnemen aan hun gezag een sanctiemogelijkheid waarvan men anders de doelmatigheid niet Bien te
onderschatten.
Wenschelijk ware het o.i. in dit opzicht, het voorbehouden deel
der nalatenschap te beschouwen als een geheel dat aan de kinderen
gezamenlijk moet toekomen, de vader en de moeder bekleed zijnde
met het gezag om het met een zekere vrijheid onder hun kinderen
to verdeelen. Aldus zouden er, zooals in het Spaansche recht, twee
beschikbare gedeelten bestaan : het eene, dat het meest beperkte
zou zijn, ten opzichte van personen die vreemd zijn aan de familie,
het andere, dat grooter is, betreffende de kinderen zelf. De ouders
zouden op die manier in hun testamentaire beschikkingen rekening
kunnen houden met den aanleg van de verschillende kinderen, en
ook degene die zich wel en waardig hebben gedragen, op een effectieve
wijze boven de andere kunnen stellen, die zich ondankbaar hebben
getoond, en die het gezag van hun ouder hebben getrotseerd of
hun goede raadgevingen in den wind hebben geslagen.
Het gezag dat, in de natuurlijke orde van zaken, de vader over
de familie heeft uit te oefenen, zou hierdoor op heilzame wijze opnieuw verstevigd worden.
In het stelsel van het Burgerlijk Wetboek treft de onwaardigheid
om te erven slechts degenen die den erflater hebben gedood of
hebben trachten te dooden, die tegen hem op lasterlijke wijze een
beschuldiging hebben ingebracht van een feit waarop doodstraf
gesteld is, of die, ten slotte, den doodslag die op den overledene
gepleegd werd, bij het gerecht niet hebben aangegeven.
De onwaardigheid om te erven treft integendeel het kind niet
dat door zijn wangedrag, het leven van zijn ouders vergald en
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verkort heeft, dat zijn ouders brutaalweg den rug heeft toegekeerd
en ze als een vreemdeling heeft verlaten. Dat kind behoudt zijn
voile recht; de ouder kan het slechts van het beschikbaar gedeelte
berooven.
Deze regeling wordt, te recht, door velen als al te absoluut beschouwd. Het zou betamen dat, in zekere gevalien, de ouders hunne
ondankbare kinderen volledig zouden kunnen onterven. Het is maar
billijk dat diegenen die een erfdeel ontvangen, het zouden verdiend
hebben. Dit is een hervorming die op stuk van de principes als
wenschelijk voorkomt, en die, zooals het recht van andere landen
het bewijst, ook in de practijk voor verwezenlijking vatbaar is.
Zooals voor den oorlog, de pogingen gericht tegen de onontbindbaarheid van het huwelijk, tegen de prerogatieven van de wettige
afstannming alsmede tegen de ouderlijke macht, alle tot doel hadden
de familie te ondermijnen, zoo zullen in de toekomst wellicht diezelfde
aanvallen niet uitblijven ; en zullen in elk geval, al diegenen die tot
het herstel van de familie willen medewerken, van hun kant, een
gezonder opvatting van de familie van de familie namelijk als
instelling moeten huldigen.
De aandacht op dit standpunt te vestigen, was het hoofddoel
van dit artikel. Wij hopen het vraagstuk op fiscaal en economisch g€ hied, baj een latere gelegenheid, te behandelen.

DE WEDEROPBOUW VAN

WEST^VLAANDEREN
door Ir J. M. L. DEMEYERE

De problemen die zich bij den wederopbouw van West-Vlaanderen
stellen, verschillen in den grond niet zoo heel veel van degene, die
in de andere provincies gesteld zijn, maar zij onderscheiden zich
hiervan toch weer wegens de eigen karakteristieken der WestVlaamsche gouw.
Alvorens de verwoestingen te beschrijven, welke door den veldtocht van Mei 1940 veroorzaakt werden, wensch ik in het kort de
economische karakteristieken te ontleden, zooals deze zich voor den
tragischen 10n Mei 1940 in West-Vlaanderen voordeden.
Dank zij den snellen aangroei zijner bevolking, had West-Vlaanderen
zich onder de Belgische Provincies tot op den vijfden rang opgewerkt.
In 1937 had West-Vlaanderen de provincie Luik, _ wier bevolking
praktisch stationnair gebleven was, achterhaald en voorbijgestreefd.
Op het erode van 1939 telde West-Vlaanderen 970.000 inwoners;
zijn bevolkingsdichtheid, ofschoon kleiner dan die van Brabant,
Antwerpen, Henegouwen en Oost-Vlaanderen, bereikte nochtans
300 inwoners per km 2 , en overtrof hierdoor eenigszins de gemiddelde
bevolkingsdichtheid van Belgie. West-Vlaanderen vormt dus de
verlenging naar het Westen van de buitengewoon dichte bevolkingskern, door de voorraelde 4 provincies gevormd.
Ik moet echter onmiddellijk wijzen op een fundamenteel verschil
waar wij in elk dezer provincies het bestaan van groote agglomeraties
vaststellen, zooals Groot-Brussel, Groot-Antwerpen, de Gentsche
agglomeratie, de agglomeratie van Charleroi, welke reeds een aanzienlijk deel der bevolking vertegenwoordigen, is er in West-Vlaanderen van iets dergelijks geen sprake. De twee volkrijkste steden,
Brugge en Oostende, tellen iets meer dan 50.000 inwoners ; z*' worden
op den voet gevolgd door Kortrijk (42.000 inwoners) , Roeselare en
Moeskroen, wier bevolking de 30.000 zielen overschrijdt.
Wij staan hier veeleer voor uiterst dicht bevolkte gewesten, zooals
het Leiedal, het Mandeldal, waar de klokketorens van talrRjke steden
en dorpen van 8 a 12.000 zielen elkaar op 4-5-6 kilometer of stand
opvolgen.
Bekijkt men de 8 arrondissementen dezer provincie, dan verkrijgt
men een schema, dat overeenstemt met de economische karakteristieken van West-Vlaanderen ; de arrondissementen met geringe
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bevolkingsdichtheid z jn zuivere landbouwstreken, terwijl de dichter
bevolkte arrondissementen tevens een industrieel en een landbouwkarakter vertoonen. De lijn Oostende-Moeskroen schijnt wel een spil
te vormen, waarvan ten Westen drie landbouwarrondissementen
met lage bevolkingsdichtheid liggen (Diksmuide telt 140 inwoners
per km2 ), terwl ten Oosten van deze lijn 5 arrondissementen een
hooge bevolkingsdichtheid vertoonen : Roeselare telt 400 inwoners
per km2 . en Kortrijk 600 inwoners. Het arrondissement Kortrijk is
het dichtst bevolkt van gansch Belgie, uitzondering gemaakt voor
de arrondissementen Brussel, Antwerpen, Luik en Gent, met de
uitzonderlijk groote agglomeratie welke zij bevatten.
Het is in deze streek met haar zoo dichte bevolking en haar
economischen rijkdom, het is langs de Leieboorden, dat ooze vermoeide
maar dappere troepen gedurende enkele dagen den zegevierenden
opmarsch der duitsche legers hebben gestuit; het is over deze streek
dat de geesel van den modernen oorlog is neergestreken, en onder
zijn vreeselijke slagen een vredelievende bevolking en een tijdens vele
jaren van noesten en bijzonder vruchtbaren arbeid opgestapelden
rijkdom heeft verpletterd.
De West-Vlaamsche kuststrook vertoont een opvallend gemis aan
belangrijke bodemverhevenheid. Naar het zuiden van Ieper toe stijgt
het land echter en vormt er een reeks heuvelen, waar naar het
Noorden toe talrijke beken ontspruiten welke den IJzer voeden, en
naar het Zuiden en Zuid-Oosten talrijke waterloopen die uitmonden
in Mandel en Leie, wier bekken gescheiden is van dit der Schelde
door een reeks kleine heuvelen in het Zuiden der provincie.
De nabijheid der zee eenerzijds, de bodemverhevenheid anderzijds
hebben aan West-Vlaanderen een hydrographisch systeem geschonken,dat gekenmerkt wordt door een overvloed van waterloopen met
gering verval en met zeer snelle verzadiging, en wier onderhoud
een zeer gevoeligen terugslag heeft op de landbouwvoortbrengst;
verder wort dit systeem gekenmerkt door de aanwezigheid van een
maritieme Polderstreek, wier drooglegging en afwatering geleid
hebben tot het ontstaan van bijzondere organismen : de wateringen.
Wij zullen verder zien hoe dit hydrographisch systeem het ons
mogelijk gemaakt heeft, in 1941 ongeveer 3000 werkloozen aan
het rerk te houden.
Dank zij de Leie en de Schelde bezit West-Vlaanderen waterwegen
die het verbinden met Frankrijk, met het industrieele bekken van
Henegouwen, met _ Gent en Antwerpen en door Antwerpen met de
groote industrieele centra van ons land.
Ook de kuststrook bezit een net van waterloopen, dat haar verbindt
met Duinkerke, Leper, Brugge en via Gent met de Schelde. Voor den
oorlog 1914-18 stond de verbinding te water Leie-Ieper op het punt
verwezenlijkt te worden.
Op dit oogenblik is h-et echter nog niet mogelijk geweest deze
laatste, trouwens fel betwiste schakel te verwezenlijken in den
gordel van waterloopen welke gansch Vlaanderen moet omvatten.
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Het probleem dat opgelost moet worden hangt trouwens niet enkel
of van den aard der terreinen, waardoor men dit kanaal moet trekken, maar ook van de mogelijkheden om het te voeden en vooral
van de rol, welke aan Ieper, - tie gemartelde stad uit den oorlog
1914-18, toebedeeld is.
Parallel met dit net van kanalen, wiens economische beteekenis
kan gemeten worden naar de bevolkingsdichtheid en den rijkdom
der betrokken gewesten (zoo heeft de terminushaven Roeselare een
jaarlijksche havenbeweging van 300.000 ton) , heeft West-Vlaanderen
in den loop zijner militaire en economische geschiedenis zijn net van
wegen, en spoorwegen zien ontwikkelen, welke de kust, de badsteden
en de West-Vlaamsche industrieele gewesten verbinden met alle
belangrijke Belgische en Noord-Fransche industrieele centra.
Sinds den oorlog 1914-18 en dank zij de energische leiding van
dh. ingenieur Claeys, directeur van Bruggen en Wegen in WestVlaanderen, heeft het wegennet, zoowel in zijn trace als in zijn
rijwegbedekking, diepe veranderingen ondergaan, welke het steeds
beter aanpasten aan de eischen van het moderne verkeer.
Tijdens de laatste 50 jaar hebben de kanalen, de wegen, de spooren buurtspoorwegen het mogelijk gemaakt het economisch peil van
West-Vlaanderen in snelle mate op te voeren. De kuststrook is
grondig veranderd ; onder welk oogpunt men haar ook beschouwe :
havens, toerisme, ontspanning, visscherij, nieuwe nijverheden, steeds
was er sprake van nieuwe uitbreiding, welke van jaar tot jaar
omvangrijker werd. Eenerzijds was deze uitbreiding uiterst vruchtbaar
en dynamisch, doch anderzijds moet gewezen worden op het ontbreken
van een rijpelijk overwogen plan, dat nochtans des te noodzakelijker
was daar de kust, in verhouding tot de totale Belgische bevolking,
weinig uitgestrekt is en een veelvoudiger taak te vervullen heeft.
De landbouw had zich zoo ontwikkeld, dat West-Vlaanderen, wat
de opbrengst per hectare betreft, aan het hoofd stond der negen
Belgische provincies. Deze bevoorrechte positie was te wijten aan
verscheidene factoren waarvan de voornaamste zijn : het klimaat,
de onbeduidende bodemverhevenheid, de bevoegdheid en de noeste
vlijt van den West-Vlaamschen boer, de verscheidenheid der landbouwstreken, welke zich uitstrekken van de polders tot de leemstreek, en daardoor een zeer uitgebreide afwisseling van kulturen
en veeteelt mogelijk maken.
Sommige dezer kulturen behooren tot de belangrijkste van Belgie
het vlas, basis der textielnijverheid in West-Vlaanderen, de hop, de
tabak, de cichorei.
Sinds 1895 heeft zich een derde economische factor ontwikkeld
de nijverheid, welke zich hoofdzakelijk ten Oosten der Mn OostendeMoeskroen heeft gevestigd.
In 1937 beliep het personeel, in de verscheidene nijverheden van
West-Vlaanderen tewerkgesteld, tot ongeveer 100.000 personen,
waarvan 42.000 in het arrondissement Kortrijk, 15.000 in het arr.
Roeselare, 15.000 in het arr. Brugge. Dit verdeelingsschema komt
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vrij goed overeen met het schema, dat de bevolkingsdichtheid per
arrondissement weergeeft. Bij deze 100.000 eenheden moeten wij nog
ongeveer 30.000 grensarbeiders voegen : een eenig voorbeeld ter
wereld van een massieve slingerbevolking, wier geografische slingerbeweging plaats heeft tusschen twee streken, welke door een internationale grens gescheiden zijn.
Wat den omvang van het tewerkgesteld personeel *betreft, kunnen
de belangrijkste nijverheden als volgt gerangschikt worden
de textielnijverheid met 36.000 eenheden
de bouwnijverheid met 15.000 eenheden
de houtnijverheid met 10.000 eenheden
de meta,alnijverheid met 7.000 eenheden
de voedingsnijverheid met 5.000 eenheden.
Verscheidene dezer nijverheden staan in nauw verband met de
opbrengst van den bodem : dit is o.m. het geval voor de textielnijverheid, waarvan het vlas de oerkern was en de centrale kern
zal blijven, ofschoon de Leie sindsdien van haar rootmonopolie
beroofd werd.
Dit is ook het geval voor de bouwnijverheid, de voedingsnijverheid, en de nijverheden, welke de visscherijproducten verwerken.
Een recente studie der economische afdeeling- van het Provinciaal
Commissariaat, heeft geleid tot de conclusie dat in deze nijverheden,
welke door de Duitsche economisten K bodenstandig » geheeten worden, ongeveer 28.000 arbeiders werk vinden.
Het is niet zonder belang een vluggen oogslag te werpen op de
geografische verspreiding van zekere nijverheden, zooals de textiel-,
de leder- en de kleedingsnijverheid. De arrondissementen Kortrijk,
Roeselare en Tielt vormen het zwaartepunt dezer nijverheden, welke
zich eenerzijds kenmerken door het gemak waarmee de WestVlaamsche nijveraar en werkman zich aan de wisselende eischen
der wereldmarkten aanpassen, en anderzijds door de bezorgdheid
om aan hun werk een artistieke volmaaktheid te geven.
Zoowel bij de bewerking van vlas, katoen, jute, als van kunstzijde,
wol of leder, overal kan men een voortreffelijke techniek vaststellen, en overal moet men de nauwe samenwerking bewon deren
tusschen den technicus en den scheppenden kunstenaar. Wij zijn
ervan overtuigd ons niet te vergissen als wij hierdoor het geheim
ontvouwen van een voorspoed, welke enkel door den oorlog kon
geschokt worden : dit is ook de reden van het ontstaan rinds 1930
van nieuwe nijverheden op het gebied der vlasbewerking en van den
vlasmachinebouw.
Dezelfde technische en artistieke bezorgdheid kenmerkt de houten meubelnijverheid te Kortrijk, Izegem en Brugge. Aanverwant
aan de bouwnijverheid, verdient zij evenals deze een bijzondere
vermelding.
De bouwnijverheid is fel ontwikkeld. De oorzaken hiervan zijn
de snelle uitbreiding der bevolking vooral in de ouderdomslagen
van meer dam 25 jaar, de industrieele ontwikkeling welke voort-
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durend de wijziging van bestaande fabrieken noodzakelijk maakt,
de bouw van nieuwe nijverheidsinstellingen, de uitbreiding der
stadswegenissen en de omvang welken de nieuwbouw langsheen
gansch de kust genomen heeft.
West-Vlaanderen werd ieder jaar 5000 woningen rijker ; 25 %
der in 1939 getelde huizen werden na 1920 gebouwd (na aftrek der
woningen welke tengevolge van den oorlog 1914-18 heropgebouwd
werden) . Van de 10.000 huizen in de stad Kortrijk, werden er 3500
sinds 1920 gebouwd. Voor de stad Roeselare is de verhouding
recente woningen nog hooger. Hoewel men deze groeikracht en dit
dynamisme moet bewonderen, toch moet men het betreuren dat zij
zich geuit hebben zonder dat het verantwoordelijke gezag in de
mogelijkheid was ze meester te blijven en binnen de grondslagen
van een goed begrepen stedebouwkundige ordening in te dijken.
Deze carentie is des te verbazender, daar op andere gebieden,
zooals dit van het technisch onderwijs, de openbare besturen en
het privaat initiatief hebben samengewerkt om zonder ophouden de
technische, beroeps- en artistieke scholen te organiseeren en te
ontwikkelen. Ik stond zelf gedurende 10 jaar aan de leiding van
een technische school, en kan hierdoor getuigenis afleggen over
de gedane krachtsinspanning ; ik mag verklaren dat het te danken
is aan de verscheidenheid en de kwaliteit van dit onderwijs, dat
elk jaar door ongeveer 10.000 leerlingen werd gevolgd, dat de
West-Vlaamsche nijverheid zulk een hoog gehalte heeft kunnen
bereiken, en dat sinds 1930, ondanks de crisis of veeleer wegens
deze crisis, tal van nieuwe nijverheden zich ontwikkeld hebben,
welke joist door een zeer gevorderde techniek gekenmerkt zijn.
Dit was de economische toestand van West-Vlaanderen op het
oogenblik dat de internationale toestand ons vaderland ertoe noopte
het leger te mobiliseeren. Op 10 Mei 1940 brak de oorlog uit, en
hernieuwde op een andere schaal het drama van 1914, dat in WestVlaanderen zulke tragische herinneringen heeft nagelaten. Denzelfden dag kende West-Vlaanderen zijn eerste slachtoffers en zijn
eerste vernielingen. Naarmate de dagen verliepen, werden de verwoestingen talrijker om hun hoogtepunt te bereiken vaor en tijdens
den slag aan de Leie en Bien van Duinkerke. Na de capitulatie
van ons leger en den slag van Duinkerke, bleek de belans tragisch
te zijn.
Ten Zuiden van de gebroken lijn Nieuwpoort-Roeselare-Beernem
waren schier alle kunstwerken vernietigd : de belangrijkste daarvan
op strategisch gebied werden dadelijk door het Duitsche leger door
noodwerken vervangen. Ten Noorden van deze lijn waren de verwoestingen voornamelijk geconcentreerd te Oostende en te Torhout. Zeldzaam zijn de steden en dorpen ten Zuiden dezer lijn, welke niets
geleden hebben. Sommige onder hen vertoonen geconcentreerde verwoestingen : dit is o.m. het geval voor Tielt, voor de steden en
dorpen langs de Leie, voor Veurne en omgeving.
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De Voorzienigheid heeft toegelaten dat de weerstand van ons
leger zich het meest succesvol kon doen gelden in een der dichtstbevolkte streken van ons vaderland. Hierdoor wordt de groote
omvang der oorlogsschade aan private woningen verklaard.
Op industrieel gebied zijn het eveneens de arrondissementen
Kortrijk en Tielt welke het meest geleden hebben. Hier is de schade
van dubbelen aard : zij betrof niet enkel gebouwen en materieel,
maar ook, in de streek van Moeskroen en vooral in de vlasstreek,
belangrijke stocks grondstoffen, wier verlies zeer zwaar zou wegen
op de hertewerkstelling onzer werkloozen.
Wanneer wij nu overgaan tot het openbaar domein, of tot de
gebouwen welke een openbaar karakter hebben, zooals kerken,
scholen, moederhuizen, enz., dan is de balans al even somber :
123 kerken, 122 scholen, 29 gemeentehuizen, 57 gemeentegebouwen
van allen aard, zwaar beschadigd. Onder de gebouwen met een
geschiedkundig of oudheidkundig karakter die zwaar getroffen
werden, kunnen vernoemd worden : de kerken van Torhout, Veurne,
Nieuwpoort, Oostduinkerke, Houtem, Reninge, Poperinge, Diksmuide,
Waasten, Ieper, Tielt, Oostroozebeke, Waarmaarde en Ooigem ; de
Broelbrug en de Broeltorens te Kortrijk ; het stadhuis, het Spaansch
Paviljoen en het gerechtshof te Veurne, de hallen te Nieuwpoort,
het stadhuis te Diksmuide en te Roeselare.
Verscheidene dezer gebouwen werden na den oorlog 1914-18
volledig heropgebouwd. In den loop der geschiedenis heeft WestVlaanderen veel verwoestingen en veel puinen gekend, veroorzaakt
door de opeenvolgende oorlogen welke over zijn grondgebied hebben
gewoed. Telikens heeft het zich opnieuw aan het werk gezet met
een ontembaren ijver ; telkenmale is het uit zijn puinen opgestaan
met een moed welke bewondering en dankbaarheid afdwingt. Na
den vorigen oorlog werd de wederopbouw der verwoeste gewesten
begonnen en voleindigd in een recordtempo, grootendeels te danken
aan het impuls van den Commissaris-Generaal voor 's Lands Wederopbouw : d.h. K. Verwilghen.
Vandaag zooals igisteren heeft Weet-Vlaanderen zijn diepe wonden
zoeken te heelen met denzelfden moed en dezelfde energie, met
hetzelfde geloof in zijn toekomst en in de toekomst van het vaderland wiens lot het deelt.
De industrialisatie dezer provincie heeft het echter thans voor
een bijkomende moeilijkheid geplaatst : de werkloosheid. Inderdaad,
naast de zichtbare puinen veroorzaakt door de achteruittrekkende
en oprukkende legers, hebben wij ook den volledigen stilstand van
het verkeer en van het industrieel apparaat moeten vaststellen met
als gevolg : de werkloosheid van ongeveer 70.000 mannelijke en
vrouwelijke werkkrachten.
Een buitengewoon moeilijk en ingewikkeld vraagstuk, dat nochtans frontaal aangepakt werd:
1) door het privaat initiatief, dat onmiddellijk den heropbouw
aanvatte overal waar de financieele middelen dit toelieten.
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2) door de bezettende overheid die aan de openbare besturen
last gaf de puinen op te ruimen en zekere min belangrijke
kunstwerken weder op te bouwen.
3) door de openbare besturen, welke onder het impuls van dh.
Verwilghen, eenerzijds en van Mgr Lamiroy anderzijds alle
nuttige schikkingen troffen om de wederopbouwwerken der
openbare gebouwen aan te vatten.
Toen ik enkele dagen na mijn terugkeer uit krijgsgevangenschap
op 15 Juli 1940 de eer had den wederopbouw der provincie WestVlaanderen te mogen organiseeren, was deze reeds in alle sectoren
aangevangen ondanks de moeilijkheden van deze uiterst ernstige
oogenblikken. Den 11n Juli had het Commissariaat-Generaal zijn
eersten omzendbrief gestuurd ; deze vroeg aan de gemeentebesturen
spoedig een programma op te makers, dat twee sectoren zou omvatten : eenerzijds de herstelling der openbare gebouwen, anderzijds
de hervatting der werken, aangevangen voor 10 Mei en het op touw
zetten van nieuwe werken, rekening houdend met de schaarschte
der materialen en het tekort aan vervoermiddelen.
De openbare besturen begrepen hun plicht. Op 30 Augustus hadden
ongeveer 100 gemeenten niet enkel een programma ontworpen, maar
velen onder hen hadden reeds de werken aangevat, zoodat, einde
September, ongeveer 5.000 werklieden aan het werk waren over
ongeveer 300 werkplaatsen verdeeld.
Dank zij het financieringssysteem, in voege gesteld door het
Commissariaat-Generaal was het mogelijk niet enkel de 5000 werklieden op de werkplaatsen aan het werk te stellen, maar bij terugslag ook de pannenfabrieken, de steenbakkerijen, de schrijnwerkerijen, de smelterij.en, de ijzerslagerijen, en een massa andere werktakken welke op hun beurt beroep deden op gespecialiseerde vaklieden.
Noebtans, ondanks de hertewerkstelling, ondanks de herleving n
verscheidene nijverheden, ondanks de verbintenissen aangegaan voor
rekening der bezettende overheid, was de werkloosheid in December
nog zeer groot. Alleen reeds in den sector Moeskroen, belangrijkste
centrum der grensstreek, beliep zij tot 10.000 eenheden het zij 19
der totale bevolking van dit gebied.
Het bleek duideljjk dat de herstelling der oorlogsschade een ontoereikend werkvolume vertegenwoordigde om de werkloosheid op te
slorpen, en dat er een breed programma van eenvoudige werken
noodig was om een maximum aantal werkloozen, welke verplicht
waren bij hun familie te blijven, aan het werk te helpen.
Ziehier dan het ontworpen werkprogramma voor 1941 : het bevat
voor het grootste deel wegeniswerken, aanleg van rioleeringen,
reiniging van waterloopen en de constructie van nieuwe gebouwen
8 kerken, 47 scholen, 22 verscheidene gemeentegebouwen.
Dit programma is thans in uitvoering, terwijl de herstelling der
oorlogsschade anderzijds met ijver wordt voortgezet. Op de 123
kerken welke door den oorlog beschadigd werden, blijven er slechts
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5 over waar de godsdienstige plechtigheden nog niet konden hervat
worden. Van deze 5 kerken is er eene volledig verwoest; twee andere
vergden speciale studies, doch de werken worden eerlang aangevat;
de twee laatste zullen niet heropgebouwd worden omdat ze slecht
gelegen en te klein waren : de plannen voor den heropbouw van
deze kerken zijn klaar. Behalve twee zijn alle vernietigde of zwaar
beschadigde scholen heropend.
De balans is nagenoeg dezelfde voor de andere gemeentegebouwen
en voor de gebouwen van openbaar nut.
Einde Augustus 1941, na een jaar hardnekkigen arbeid, was de
toestand als volgt : 145 gemeenten van West-Vlaanderen op de 252
hadden vanwege het Commissariaat-Generaal toelagen ontvangen,
hetzij voor de opsiorping der werkloosheid, hetzij voor de herstelling
hunner oorlogsschade. In 253 werkplaatsen waren 4400 werklieden
te werk gesteld. Een grout deel hiervan hield zich bezig met verbeteringswerken aan het hydrografisch regime en aan de ontginning
van gemeentelijke gronden. Deze konden hierdoor ter beschikking
gesteld worden van Winterhulp en hun opbrengst komt thans ten
goede van de schoolsoepbedeeling. De belangrijkste dezer ontginningen zijn gelegen te Oedelem, te Torhout en te Leper.
In verscheidene andere gemeenten, vooral in de grensstreek waar
veel werkloozen waren, werden nieuwe opleidingswerken voor werkontwende werkloozen iugericht.
In vele gemeenten werden tenslotte werken voor normalisatie en
reiniging van waterloopen op touw gezet. Beken van 30/40 Km.
lengte werden over gansch hun lengte verbreed.
Meer dan 575 Km. niet bevaarbare waterloopen werden verbeterd,
wat op zijn minst een oppervlakte van 150.000 Ha. vertegenwoordigt,
waarvan de landbouwopbrengst aldus aanzienlijk verhoogd wordt.
Wij hebben ons hierbij laten leiden door een zinsnede, welke Prof.
Cornelis, Directeur-Generaal bij het Ministerie van Landbouw meer
dan een jaar geleden uitsprak : « De opbrengst per hectare is het
hoogst in West-Vlaanderen, maar zou nog met 10 a 15 % kunnen
verhoogd worden, indien men eindelijk op systematische wijze de
drooglegging van den bodem aanpakte. >>
Tot hetzelfde doel werken wij samen met de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie, wier leiders ons zeer kostelijke inlichtingen verschaffen over de dringendst uit te voeren werken met
het oog op een meerdere opbrengst van onzen landbouw.
Op het einde van Augustus 1941 bleven er in West-Vlaanderen
nog 4000 werkloozen over.
De door het Commissariaat-Generaal gefinancierde werken bezigen
4400 werklieden ; de nijverheid stelt ongeveer 56.000 werklieden te
werk ; wij kunnen dus aannemen dat 60 % onzer werklieden in
West-Vlaanderen een bezigheid hebben teruggevonden, welke hun
toelaat hun gezin te onderhouden ; men mag het getal van hen die
uitgeweken zijn of in Belgie voor rekening der << Wehrmacht >> werken
op 40.000 schatten.
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Ik heb tot dusver geen gewag gemaakt van de moeilijkheden
welke op ieder oogenblik oprijzen in het domein van den wederopbouw en van de werkverschaffing. Ik zal er slechts eene vernoemen, welke de uitvoering van groote werken totaal onmogelijk
maakt : het gebrek aan bepaalde materialen.
Aldus kan het ontwerp om de wateren uit Chet Doornijksche op
te vangen om daarmede de 500.000 inwoners van Zuid- en MiddenWest-Vlaanderen te bedeelen, niet verwezenlijkt worden ; zelfs gedeeltelijke oplossingen, welke de bestaande leidingen zouden aanvullen,
blijken niet uitvoerbaar.
De herstelling der private en industrieele gebouwen zal ik verder
behandelen naar aanleiding van de stedebouwkundige ordening.
Tot dusver is er geen besluit verschenen dat de vereffening
voorziet der oorlogsschade, geleden door de eigenaars van private
goederen. Het meerendeel der geteisterden, vooral wanneer het gaat
om licht beschadigde eigendommen, heeft zelf de noodige financieele
middelen tot herstelling kunnen vinden. Dit was niet het geval
voor zwaar geteisterde eigendommen. In het vooruitzicht dat de
uitbetaling der oorlogsschade op zich zou laten wachten, hebben
de heer Commissaris-Generaal en zijn collegas vijf systemen van
leeningen ingevoerd, welke toelaten
aan den eigenaar zijn private woning weder op te bouwen,
aan den nijveraar zijn fabriek te herbouwen,
aan den geteisterde wiens meubelen verdwenen zijn, zich de
onontbeerlijkste meubelen aan te schaffen,
aan den landbouwer hetzij vee, hetzij landbouwmateriaal aan
te koopen,
aan den nijveraar zijn stocks te hernieuwen, daar waar dit
mogelijk is (dit is nl. het geval in de vlasnijverheid) .
De toekenning dezer leeningen was een ware redding voor talrijke
geteisterden. In West-Vlaanderen werden ongeveer 2500 leeningsaanvragen voor herstelling van private woningen ingediend, en
ongeveer 125 voor den wederopbouw van soms zeer belangrijke
nijverheden.
Vergeleken bij de schade in West-Vlaanderen geleden kunnen deze
cijfers onbeduidend schijnen. Dit is nochtans niet zoo : ik ken een
fabriek die een eerste maal getroffen werd op 10 Mei en op 23 Mei
volledig vernield werd, en welke thans 2500 werklieden gebruikt in
haar herstelde gebouwen en 300 werklieden aan den heropbouw
der laatste herop te bouwen afdeelingen.
Benevens de sociale en nationale draagwijdte dezer leeningen,
moet men rekening houden met het feit dat de leening slechts
toegestaan wordt na onderzoek en verbetering der bouwplannen.
Wat de private woningen betreft, is het mogelijk geweest in groote
mate de hygiene en het aesthetisch uitzicht der te herbouwen woningen te verbeteren ; wat den wederopbouw der nijverheidsinrichtingen
betreft, kan ik verzekeren dat er rekening werd gehouden met den
laatsten vaoruitgang op het gebied der industrieele constructie, dat
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de aesthetiek niet werd vergeten, en dat wij anderzijds de verplichting hebben kunnen opleggen sanitaire installaties, refters en rustzalen voor het personeel in te richten, daar waar voor de vernietiging
deze installaties slechts op rudimentaire wijze bestonden. Ik voeg
erbij dat onze suggesties telkens gaarne werden in acht genomen.
Dit was een eerste, maar beslissende stag op den weg der controle
en der stedebouwkundige ordening. Ik kan niet genoeg hulde brengen
aan den geest, welke de aesthetische raadgevers van het Commissariaat-Generaal bezielt bij hun moeilijke en in den beginne vooral
ook ondankbare taak.
De tact en de bekwaamheid, waarvan zij blijk hebben gegeven,
heeft hun eenerzijds het vertrouwen der geteisterden verworven,
en wat nog moeilijker was, het vertrouwen en zeer vaak ook de
dankbaarheid der architecten, welke de gewijzigde planners hadden
ontworpen.
Een tweede stap op dezen weg werd mogelijk gemaakt door het
besluit inzake stedebouwkundige ordening, verschenen in December
1940, en dat voor zekere gemeenten, aan te duiden door het Commissariaat-Generaal, ide verplichting voorzag een plan van aanleg
op te maken : een der gevolgen van dit besluit was het verbod te
bouwen zonder toelating van het Commissariaat-Generaal.
Op het oogenblik dat dit besluit verscheen, hadden wij juist de
planologische studie van West-Vlaanderen beeindigd. Deze ontwierp
de vorming van 6 agglomeraties met Veurne, Oostende, Brugge,
Roeselare, Kortrijk en Moeskroen als centra.
Rekening houdende anderzijds met zekere gemeenten, waar de
wederopbouw problemen stelt van stedebouwkundigen aard, welke
enkel door een algemeen plan van aanleg kunnen opgelost worden,
l ebben wij aan het Commissariaat-Generaal voorgesteld het besluit
inzake stedebouw toe te passen op ongeveer 100 gemeenten van
West-Vlaanderen. Sinds April 1941 vallen 92 gemeenten, welke de
2/3 der bevolking van West-Vlaanderen groepeeren, onder de toepassing van dit besluit ; dit behelst dat sinds April 1941 alle nieuwbouw en wederopbouw, hoe gering ook, onderworpen is aan het
advies der aesthetische en stedebouwkundige adviseurs. Ik vergis
anij niet wanneer ik hier verklaar dat zelden een zoo groote dienst
aan onze kleine en groote gemeenten werd bewezen als uit deze
controle voortspruit, en welke slechts tot doel heeft het algemeen
welzijn en de schoonheid onzer provincie te bevorderen. Deze werden
maar al te vaak, zoowel te lande als in de steden, bedorven door
leelijke, slecht gekozen gebouwen, welke in volledige disharmonie
staan met het midden dat zij hadden moeten verrijken in plaats van
het te bederven. Met toestemming van het Commissariaat-Generaal
zijn technici aan het werk in elk dezer 92 steden en gemeenten om
het plan van den bestaanden toestand op te maken, en een gedetailleerde monografie voor te leggen waarin alle aspecten worden ontleed : de private woningen, de industrieele kernen, de schoone natuur-
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plekken, de hoedanigheden van den bodem, de afwatering, de wegen,
de economische rijkdommen, de toekomst der genieente.
Bij deze analyse eener gemeente, volgens een methode welke
voor gansch West-Vlaanderen dezelfde is, kan de technicus tot in
de ziel dezer gemeente daordringen. Hij kan zich alom re-kenschap
geven van de economische functie, welke zij in een bepaalde streek
vervult.
Als hij maar eenigszins de algemeene karaktertrekken van WestVlaanderen bestudeert, en met ons de toekomstmogelijkheden dezer
schoone provincie afweegt, als hij maar eenigszins scheppende gaven
bezit, dan zal hij met wetenschap en kunstzin het plan van aanleg
weten op te maken als de enregistreering van wat een wetenschappelijke hypotheek op de toekomst is.
De toekomst van West-Vlaanderen is innig verbonden met de diepe
omvorming, welke als een revolutie volledig het uitzicht en het
levensinzicht van West-Vlaanderen heeft gewijzigd.
Hernemen we thans de verspreiding der West-Vlaamsche bevolking per arrondissement, en beschouwen we de evolutie dezer bevolking sinds 1900.
We stellen vast, dat behalve tijdens de oorlogsperiode 1914-18 de
bevolking in de landbouwarrondissementen quasi stabiel gebleven
is ; de industrieele arrondissementen nemen integendeel gansch den
bevolkingsaangroei voor hun rekening.
Om dit verschijnsel van dichtbij te kunnen onderzoeken, onderscheiden we drie groepen:
de gemeenten met meer dan 10.000 inwoners,
de gemeenten met 5 a 10.000 inwoners,
de gemeenten met minder dan 5.000 inwoners.
Het blijkt dat zelfs in de industrieele arrondissementen, enkel de
twee eerste groepen hun bevolking zagen aangroeien. Wat meer is,
en dit is een merkwaardiig feit : sinds 1930 is de bevolking van
alle landelijke gemeenten verminderd. Op enkele zeldzame uitzonderingen na, hebben alle kleine industrieele 1gemeenten vooruitgang
geboekt ; dit is ook het geval voor de kustgemeenten, ondanks de
herhaalde crisissen welke de badsteden getroffen hebben.
Eenerzijds stellen we dus ontvolking vast in de zuivere landbouwstreken en naar mian oordeel is deze ontvolking normaal, omdat
de landarbeid meer en meer met behuip van machines gebeurt en
dat de bebouwde oppervlakte weinig of niet vermeerdert ; en anderzijds, een concentratie der bevolking in wel bepaalde gewesten, waarvan sommige een sterk uitgesproken nijverheidskarakter vertoonen.
Drie dezer gebieden, zeer verscheiden door hun economische functie, liggen fangs de kust : Veurne, Oostende en Brugge. Meer zuidwaarts ligt het industrieel gebied van Roeselare, het meest dynamische van alle, het industrieel gebied van Kortrijk, dat ik vaak
de grootste open agglomeratie van Belgie noem, de streek van
Moeskroen, gekenmerkt door haar zeer diehte arbeidersbevolking,
Welke tot dusver op Noord-Frankrijk aangewezen was.
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Elk dezer gebieden heeft een wel omlijnde economische functie.
Dit is de reden waarom voor elk hunner een regionaal plan bestudeerd wordt, dat rekening zal houden met hun eigen karakteristieken, met hun geografische ligging in het Belgic van morgen, en
in het Europa zooals dit uit de huidige ramp zal te voorschijn komen.
Met de Leie als spil, is de streek van Kortrijk het uitverkoren
land der textielnijverheid in al wat zij het meest technisch en het
meest artistiek bezit, van de meubelnijverheid, de vlasnijverheid en
de aardewerknijverheid.
Het Roeselaarsche industriegebied vertoont langsheen het Mandelkanaal een indrukwekkende rij fabrieken van landbouw- en voedingsproducten, schoen- en borstelfabrieken, textiel- en tapijtfabrieken.
In den hoek gevormd tusschen Leie en Mandel ligt de vlasstreek,
Wier belangrijkheid nog steeds aangroeit naarmate de omtrekken
van een continentale Europeesche economie zich reeds in de verte
afteekenen.
Verder de streek van Brugge, met in het midden, als een kostelijke
edelsteen, de stad wier schoonheid over de heele wereld wordt
geroemd. Daarrond liggen de steeds dichter bevolkte satellieten,
waar de nijverheid zich vooral in zuidelijke en zuidwestelijke richting
meer en meer ontwikkelt.
En tenslotte de streek van Oostende. De opeengehoopte puinen
in het hart der stad zelf hebben de economische vergissingen van
het jongste verleden blootgelegd, maar tevens ook de levende krachten, welke aan Oostende zijn roem kunnen terugschenken op steviger
grondvesten dan de weelde : de arbeid en de nijverheid.
Terwijl de landbouwstreken zich meer en meer moeten plooien naar
de onverbiddellijke wetten van een autarchische economie, bereiden
de industrieele gebieden zich op de toekomst voor. Zij maken de
balans op van wat zij zullen verinogen zoowel op de binnenlandsche
als op de Europeesche markt, waar enkel een noeste arbeid de
opeengehoopte puinen zal kunnen wegvagen, en aan den Europeeschen bodem de rijkdommen zal moeten onttrekken, welke sinds
September 1939 vernietigd of verbruikt werden.
Reeds is het studiestadium voorbij en worden stoute plannen
verwezenlijkt : in een dezer industrieele gemeenten uit het Kortrijksche, konden wij een nieuwe nijverheid helpen tot stand brengen.
In Februari 1941 begonnen, werden de werken in zoo een snel tempo
voortgezet dat sinds verscheidene maanden talrijke arbeiders dag
en nacht uit vlasafval een kostbare vezel halen, welke, toegevoegd
aan katoen, kunstzijde-, of fribrannevezels, de bedrijvigheid onzer
katoenspinnerijen en weverijen aanvult, en hen voorbereidt om
met succes de textielrevolutie te doorworstelen welke zoowel in
Europa als in de Vereenigde Staten opduikt.
Andere verwezenlijkingen zijn eerlang te verwachten op het gebied
van den textielmachinebouw, ten einde doeltreffend te kunnen medewerken aan de volledige vernieuwing van het Europeesche textielmaterieel.
,
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Er client nog gewezen op het feit dat onze technische scholen en
onze beroepsscholen zeer druk bezocht worden, en dat wij aldus door
de kwaliteit wellicht zullen terugwinnen wat wij in kwantiteit zouden
verbeuren.
West-Vlaanderen heeft immers begrepen dat in het Europa van
morgen, sommige streken zich slechts zullen kunnen organiseeren
en sommige landen slechts zullen kunnen heropstaan dank zij een
buitengewoon sterken aanvoer van werkkrachten, welke zij aan andere
Europeesche landen zullen moeten vragen.
De noodwendigheden van het oogenblik, welke zooveel onzer werkkrachten dwingen het land to verlaten, hebben de oogen geopend,
en het gevaar, waarop wij sinds jaren de aandacht vestigen, duidelijker in het licht gesteld.
1 erwijl West-Vlaanderen in het begin der XXe eeuw 28.000 geboorten per jaar telde, waxen er in 1938 nauwelijks nog 18.000. Het
rhythme waarin het Leven zich vernieuwt is sinds 40 jaar voortdurend vertraagd. Op een afstand van 20 jaar, van 1910 tot 1930,
heeft de inkrimping der jongere bevolkingslagen tragische afinetingen
aangenomen. De dichtstbezette bevolkingslagen zijn deze der mannen
en vrouwen van 35 tot 40 jaar, zij zijn talrijker dan de kinderen die
hen moeten vervangen.
Dit verschijnsel is voor West-Vlaanderen meer opvallend dan voor
het land in zijn geheel ; het is evengoed merkbaar in de landbouwarrondissementen als in het arrondissement Kortrijk ; het is vooral
merkbaar in steden als Kortrijk.
Ik heb gepoogd niet enkel den omvang der schade te beschrijven,
Welke West-Vlaanderen in zijn artistiek en economisch patrimonium
geleden heeft, maar ook het dynamisme waarmede het zijn diepe
wonders heeft trachten te heelen.
Doch de wederopbouw van West-Vlaanderen streeft een veel
ruimer doel na. Voor ons was en is hij veel meer dan een heropbouw
van wat in het verleden was : hij heeft ons de gelegenheid geschonken de balans onzer economische en moreele krachten op te maken en
de toekomst onzer provincie voor te bereiden.
Die toekomst is een met de toekomst van ons vaderland.
Er komt een dag, dat ons vaderland wederom de weldaden zal
kennen van een eervollen en rechtvaardigen vrede in een tot vrede
gebracht Europa.. Er komt een dag dat van West- tot Oost-Europa,
een koortsige geest van wederopbouw over ons vasteland zal heenspoelen, en dat over de herbouwde bruggen de vermenigvuldigde
autostrades het verkeer van menschen en goederen zullen mogelijk
maken.
Wij hopen dat deze dag dichtbij is. Moge het werk van wederopbouw
dan ver genoeg gevorderd zijn, opdat zoowel Belgic als West-Vlaanderen, met herwonnen ziel en geloof, aan het werk des vredes zou
kunnen schenken de volheid van zijn arbeid, de volheid zijner techniek, de volheid zijner kunst, de volheid zijner cultuur.

JACQUES PERK
door L. VANDER KERKEN S. J.

Het nieuwe ideaal waartoe onze poe**zie in 1880 herboren werd is
niet zoo een verschrikkelijk-onvoorziene meteoor in onze literatuur
geweest, als men dat in een eerste enthousiasme graag heeft voorgesteld. De breuk met het verleden was niet zoo absoluut, als de
pioniers der beweging wel dachten. In het vuur van den strijd
betoonden zij zoo luide wat hen van de ouderen scheidde, dat ze
niet meer zagen wat hen als Hollanders en als romantiekers met
de bestaande tradities nog stevig verbonden hield. Niet alleen als
reactie wat een admirabele vorm van verbondenheid is maar
ook als positieve verschijning betuigde de nieuwe beweging een zeer
reeele verwikkeling en een onloochenbare continu^iteit met de zoo
verketterde 19e eeuw, al mogen dan ook het feit en de aard
van die verbondenheid, in de crisis van een geweldigen groei en
het samnentreffen van buitengewone talenten, aanvankelijk niet
zoozeer zijn opgevallen.
Meer dan zij het ooit zou zijn door de critische cannonades van
Lodewijk Van Deyssel,, was de oude literatuur reeds door het revolutionaire en verrassend-directe proza van Douwes Dekker geschokt
geworden. Dichters als Hemkes en Penning waren langs hun eigen
stille wegen, onbewust, reeds tamelijk ver de koinende vernieuwing
tegemoet gegaan. Anderzijds vertoonden de verzen van. Jacques Perk
nog zoo een Potgieteriaanschen inslag dat zelfs de redacteur van
den Spectator, Carel Vosmaer, dit bedenkelijk vond, en maakte
Frederik Van Eeden zielsgedichtjes, die in gevoelerigheid voor zijn
Grassprietjes niet hoeven onder te doen. Kloos zeif, die zich trouwens
tot in zijn mooiste sonnetten nooit van de oude rhetorica volkomen
heeft kunnen vrijm;aken, bleef in een eigenaardige bewondering voor
den grooten Bilderdijk volharden, tot wiens eerherstel hij een gansche
bloemlezing meende te moeten samenstellen. Of vender het dweeperige
romantisme van zijn vergoddelijking zoo een sterk argument was
tegen dat der binnenkamersche vroom'heid van den << grooten Nicol-aas >>, is nog een open vraag. Met dit alles blijft nochtans de
beweging van 80 een belangrijke vernieuwing, ofschoon het oude
nog lang een woordje in het nieuwe zou te zeggen hebben.
In deze vernieuwing was Jacques Perk de groote overgangsfiguur. Perk is essentieel een overgangsfiguur. Niet zoozeer omdat
hij door zijn invloed het karakter der nieuwe poezie zou bepaald
hebben Kloos en Verwey hadden reeds zelfstandig hun weg
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gevonden en beiden, evenals Perk zelf, hadden zij veel te danken
aan Dr Doorenbos dan wel omdat Perk door zijn Mathilde
het definitief signaal tot de beweging had gegeven en voorgoed
de baan voor de nieuwe denkbeelden had opengebroken. Verder
ook natuurlijk omdat zijn poezie nog tamelijk dicht bij het verleden
taat, veel meer dan dit voor zijn vriend Kloos het geval is, en
zijn vroege dood zijn nog volop evolueerende visie eens en voor
altijd in deze nabijheid heeft gefixeerd. Perk was paetisch nog
zwaar erfelijk belast. Door den historischen afstand lien wij nu van
zijn werk gewonnen hebben, is dit allerduidelijkst. En als 'de
Nieuwegidsers in hem hun ideaal reeds verwoord zagen, is dit
grootendeels te wijten aan hun vreugde om de plotselinge ontdekking
van hot nieuwe in de nog vele waardelooze overblijfselen van het
voorbije. Het verleden zal maar een langzamen dood sterven en
de moderne poezie heeft niet in Perk, zelfs niet in Kloos of Van
Eeden, m,aar pas in Herman Gorter haar voile verwezenlijking
en ook reeds haar definitieve crisis gevonden.
Nu verminderen deze restricties geenszins de beteekenis van
Jacques Perk. Integendeel zij verhoogen nog het historisch belang
van zijn werk, door dit van zijn meteorische toevalligheid te ontdoen,
en het te zien als een merkwaardig moment in de wonderbare maar
toch geleidelijke kentering, de wij terecht als een renaissance van
onze letterkunde beschouwen.
Het was niet de schuld van Perk, dat zijn liefde en zijn gedichten
door een sa nentreffen van onvoorziene omstandigheden en menschelijke bemoeiingen tot een probleem zouden worden, en het zal zeker
niet zijn wensch geweest zijn, dat zijn sonnettenkrans, na ten slotte
de literaire waardeering van het publiek te hebben weggedragen,
ook nog stof zou verschaffen voor philologische thesen. Meer
dan over den dichter Perk, spreken wij 60 jaar na zijn dood nog
steeds over het geval Perk. En evenzeer misschien door zijn geval
ais door zijn gedichten heeft de geinspireerde minnaar van Mathilde
zijn plaatsje veroverd in de historie der vaderlandsche letteren.
Toen Perk stierf waren slechts enkele gedichten van hem verschenen. Van een heelen sonnettenkrans kenden slechts Vosmaer en
enkele vrienden, waaronder Kloos, het bestaan. Het is echter zeer
de vraag of Perk, omwille van omstandigheden waarover straks
meer, in het laatste jaar van zijn leven nog wel de bedoeling had
om de Mathilde te publiceeren. In alle geval, toen de dichter het
leven verlaten had en dus de aandacht begon te trekken, wilde
opeens vader Perk, die tot dan toe niet erg op de muze van zijn
zoon gesteld was geweest, diens nagelaten werk uitgeven. Dit was
zeer uitgebreid en met uitzondering van den sonnettenkrans te
onbeduidend om aan het lezend publiek aangeboden te worden. De
plannen beperkten zich dan ook vrij spoedig tot de Mathilde, en
Carel Vosmaer, die Perk intiem gekend en steeds vaderlijk aangemoedigd had, werd met uitgave belast. Kloos, die van het ontstaan
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der meeste sonnetten getuige was geweest, zou hem hierbij helpen.
Er bestonden toen drie handschriften van de Mathilde : een daarvan, hs. V, werd na de uitgave ten geschenke gegeven aan Vosmaer;
een tweede, hs. K., ontving Kloos, die het nog tijdens het leven van
Perk met kantteekeningen had voorzien ; een derde, hs. P, bleef
voorloopig bezit van dominee Perk en werd naderhand ook eigendorn
van Kloos. Op tekstkritische gronden meent men met zekerheid te
kunnen uitmaken, dat het hs. V ouder is dan K en P, en ook dat
het hs. K in tijdsorde aan P voorafgaat.
Daar Perk pas in den zonier van 1879, gedurende zijn tweede reis
naar de Ardennen, Mathilde ontmoette, kan het oudste hs. V, niet
van voor het najaar 1879 dateeren. Maar ook niet van veel later.
Want den 23 September 1879 schreef Perk reeds aan Vosmaer, dat
hij << een kleine hoeveelheid sonnetten vervaardigd (had) die (hij)
tot een bundeltje wenschte te vereenigen >>. Uit denzelfden tijd dateert
een brief aan Jan Ten Brink, waarin Perk gewaagt van << een zekere
hoeveelheid ... klinkdichten ... in dezen zomer in de Ardennen vervaardigd >>. Enkele dagen later, op 5 October, schrijft Perk -aan
Charles Van Deventer,, dat zijn sonnetten reeds tot honderd zijn aangegroeid en `c zich zoo om een .hoof dgedachte (hebben) gegroepeerd,
dat het een soort epos werd. Van de week moet ik nog drie sonnetten
als epiloog maken, evenals ik er drie als proloog aan de honderd
heb toegevoegd, dan bier en daar wat tinten en toetsen en dan zoek
ik een uitgever voor : Een Ideaal, Sonnettenkrans van Jacques
Perk (1) >>.
In December van hetzelfde jaar 1879 werd de firma Sijthoff aangevraagd om zijn bundel uit te geven maar weigerde. Ondertusschen
ging Perk door met het << tinten en toetsen >> van zijn verzen:
vandaar de vele varianten in hs. V. Volgens Dr. Stuiveling zou
reeds omstreeks Nieuwjaar 1880 het tweede, zg. hs. K ontstaan zijn,
waarin o.a. de titel << Een Ideaal >> vervangen werd door << Mathilde >>.
Perk wilde blijkbaar een nieuw verbeterd exemplaar persklaar hebben
ofwel wilde hij eenvoudig zijn verzen aan Vosmaer ter hand stellen,
die hem om inzage had gevraagd van << zooveel van uw werk als gij
beschikbaar hebt >> (2) . Dit tweede hs. was op losse bladen ge-schreven, zoodat de gedichten zonder moeite in een . andere rangorde
konden geschikt worden.
Toen Perk in Mei 1880 intieme vriendschap sloot met Kloos, gaf
hij hem dit hs. ter inzage. In den zomer van hetzelfde jaar maakte
Perk een derde reis naar -de Ardennen, Kloos vergezelde hem. De
verdere omwerking van den Mathildecyclus staat van dat o-ogenblik af
stork ander invloed van Kloos.
Het derde hs., P, zou volgens de zeer waarschijnlijke gissing van
Dr. Stuiveling vrij spoedig na de derde reis geschreven zijn en
eenvoudig de sonnetten bevatten, die de dichter reeds als af be(1) Dr. STUIVELING, Jacques Perks Mathilde-Krans, dl I, blz. 14 vlgd.
(2) Ibid, p. 17.
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schouwde. Aangezien de bladen op beide kanten beschreven werden,
kan het niet voor den drukker bestemd geweest zijn.
De eerste uitgave der Mathilde, door Vosmaer en Kloos in samenwerking gepubliceerd, stemt noch wat den tekst noch wat de volgorde
betreft met een der genoemde hs. overeen. Perk had zijn cyclus
niet voltooid, zou hem misschien zelfs nooit meer voltooid hebben,
en Kloos meende zijn gestorven vriend een dienst te bewijzen door
een aantal verzen bij te werken en te corrigeeren en door de sonnetten
tot een bevredigend geheel te schikken. Ondertusschen en vooral
sinds de uitsluitend door Kloos bezorgde Ode uitgave, waarin hij
nog enkele nieuwe sonnetten inlaschte kon men zich afvragen, of
de wijzigingen die Kloos in de Mathilde had aangebracht, niet de
grenzen van een gewenschte voltooiing overschreden, om een eigen
opvatting aan die van Perk te subsitueeren. Zoo was dan meteen
het geval Perk in het leven geroepen.
Op grond van uitlatingen in brieven aan Vosmaer, dat hij nl. veel
in de Mathilde << veranderde >>, werd Kloos weldra leelijk aangevallen.
Kloos verdedigde zich heftig, beweerde boud, dat hij slechts bedoeld
had, minder goede lezingen door varianten van Perk zelf te vervangen,
maar weigerde toch de documenten (waaronder nu ook het hs. P)
die een afdoende opheldering hadden kunnen brengen, bekend te
maken. Rekening houdend met het eerder ongunstige publiek, dat
voor poetische aangelegenheden reeds meerm-aals een niet al te groot
begrip aan den dag legde, heeft Kloos daarvoor misschien wel
redenen gehad. Met dat alles was nochtans de zaak zeer delikaat
geworden ; het argwaan bleef duren en het dispuut bleef onbeslecht.
Ook wat de samenstelling betrof, had men bedenkingen, en stelde
men zich de kwestie van de oorspronkelijke Mathilde, hierbij al te
zeer vergetend, dat een oorspronkelijke Mathilde in een definitieven
Perkiaanschen worm misschien nooit bestaan had. Allerlei gissingen
werden gemaakt, maar ook dit aspect van de kwestie bleef, omwille
van het nog steeds ontbreken der documenten, onopgelost.
Nu wij door toedoen van Dr. Stuiveling eindelijk over de noodige
historische gegevens beschikken (3) , moeten wij bekennen, dat Kloos
inderdaad Perk geen onrecht heeft aangedaan, en van diens onvoleind
oeuvre werkelijk heeft gemaakt wat er van te maken viel. De uitgave
en de voltooiing van den cyclus waren bij hem wel degelijk in goede
handen. Dat hij enkele beroemde sonnetten, die in de evolutie van
Perk reeds buiten den cyclus ston-den, daarin toch heeft opgenomen,
en op zeer geschikte wijze heeft ingelascht, is, gezien juist den
onvoltooiden toestand van het werk, zeer aannemelijk. Misschien
mogen wij met Anthonie Donker wel betreuren, dat hij omwille eener
nmaterieele volledigheid, in de vierde en klasisiek geworden uitgave,
,

(3) Dr. G. STUIVELING, Jacques Perks Mathilde-Krans, near de handschriften volledig uitgegeven, Den Haag, 1941, 3 din. — De Briefwisseling
Vosmaer--Perk, Amsterdam, 1938, en De Briefwisseling Vosmaer-Kloos, Groningen, 1939.
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nog racer sonnetten opnam, die het geheel eerder hebben geschaad
dan gebaat.
Maar alvorens hier nog verder op in te gaan, is het misschien
gewenscht eerst een woordje te zeggen over den oorsprong en den
groei van de Mathilde zelf. De overige kwesties zullen zich dan wel
daaraan vasthaken, voor zoover dit voor het begrijpen van het dichtwerk no noodig mag blijken.
I
Toen Jacques Perk in den zomer van 1879 voor de tweede maal

tie Ardennen bezocht, had hij reeds het plan opgevat om een sonnettenkrans te schrijven een aspiratie de bij een literair aangelegd
student van Dr. Doorenbos zeer begrijpelijk is en die waarschijnlijk
in hem gegroeid was bij het lezen van Dante en Petrarca. Het object
van zijn tang bleef ook hem vooralsnog onbekend, en zijn voornemen
is uit een eerste openbaring der schoonheid aan zijn jongelingsgemoed, ook zonder dit voldoende verklaarbaar. Dat hem sedert zijn
eerste reis naar de Ardennen een vaag idee van een natuurgedicht
reeds voor den geest zweefde, is niet onmogelijk maar met zekerheid
PTeten wij daar niets van.
Zijn dichterschap zou echter weldra tot ontluiking worden gebracht
door een alleraangenaamste ontmoeting, die hem in den zomer van
dit gezegend jaar te wachten stond. Op een purper-mooien avond
verscheen hem, in een eindloos teere doch lichtelijk proleptische
apparitie... de blonde muze Erato en onthulde hem de nakende begenadiging die hem zou geschieden :
Een hooge liefde zal uw hart doordringen :
Grj zult beminnen, zalig zijn en scheiden,
Gescheiden zwerven, zwervend liefde zingeii,
En peinzend zult gij 't we 1erzien verbeiden,
En naar een vrouw .gedachte en smachten lelden,
En mijm erend leven van herinneringen.
Een Broom ! Maar dvxp x &.6; S6 :v en hoe zalig was het ontwaken :
En, pelnzend, zie 'k uw zee-blauwe oogen pralen,
Waarin de deernis kwijnt, de liefde droomt, -En weet niet, wat mij door mijn aadren stroonit :
Ik zie naar u, en kan niet ademhalen.

Het was niet meer het :
Ter conatus ibi collo dare bracchia circum
Ter frustra comprensa manus effugit Imago
Par levibus ventis — 'k omhelsde ... louter lucht

uit de verschijning der muze, het was... Mathilde Thomas, << een
blonde jonge dame van twintig jaar ,4. Dat deze onverwachte verschijning den student met een zeer reeel geluk vervulde, wie zal er
aan twijfelen. Meende hij enkel een gedroomd ideaal te aanschouwen,
ik geloof het niet, ofschoon de blonde Mathilde wel een zekere
ongenaakbaarheid met het ideaal gemeen had : << een blonde jonge
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dame van twintig jaar, verloofd en lief ;>
een alleraangenaamst
usteron-proteron, waarvan het euphemisme nauwelijks een << lief maar
verloofd >> verbergen kan.
Mathilde had zich inderdaad reeds geengageerd met eon jongen
graaf De Block, en koesterde voor haar nieuwen aanbidder maar
matige gevoelens : << Il etait ennuyeux, blondasse, fadasse et collant >> kortom een voor haar smaak al te noordelijk figuur.
De ontmoeting was trouwens maar van korten duur : K Vijf
lange (!) dagen genoten we van haar gezelschap en ik bemerkte
alras dat zij in zich vereenigde al het innig vrouwelijke wat ik
toekende aan de ideale vrouw mmijner gedachten, niet aan de vrouw,
die ik tot gade zou wenschen >> (4) . De tegenstelling dezer laatste
bewering is niet bepaald doorzichtig. In alle geval
verloofd en
lief
er bleef Perk niets over dan de blondedame tot de hoogere
wezenheid van een ideaal te verheffen, om haar beeld van den
ondergang te redden. Gelukkige idealiseering die zoo opportuun de
werkelijkheid kwam vergoeden
Men denke echter niet dat een nieuwe toovertik der muze samen
met de teleurstelling, die geen teleurstelling heeten mag, als bij een
plotselinge metamorphose de reëele Mathilde tot de verheven helderheid van een ideaal verkeeren zal, en den dichter tot ridder van
de absolute schoonheid zal slaan. Erato's voorspelling klonk heel
vat tragischer :
Gescheiden zwerven, zwervend liefde zingen
En peinzend zult gij 't weederzien verbeiden.

Ondertusschen werd de dichter reeds door haar, -die weldra zijn
ideaal moet worden, tot in het diepste van de ziel geroerd en zingt hij
zijn liefde uit in een reeks sonnetten van stijgende intensiteit
Mathilde ! ik heb u lief... Zoo waar die kammen
Te morgen weer in purper zullen vlammen,
Wordt gij bemind... Gij zijt zoo godlijk schoon !...

Nu verneemt hij dat zij reeds aan een ander minnaar haar hart
verpand heeft. Maar wat doet het er toe zijn liefde is louter
bewondering :
Nooit zal mijn weeldekus uw wang ontwijden,
Uw huivrende aanblik is mijn eelst genucht;
Woonde er begeerte naar u in een zueht,
Zou 'k dan aan u uw m-innaar niet benijden ?

Integendeel
o, wonder van liefde
zelfs het geluk van Mathilde's minnaar brengt ook hem in verrukking en << 'duizendmaal z
wil hij < met blijden blik ;> belijden
Dat ik gelukkig ben nu u verbindt
De band der trouw die de Eeuwigheid zal wij'en
Ik heb hem lief (omdat gij hem bemint)
Wiens min voor u mijn min voor u doet dijen.

Maar de ervaring van de zoete dwaling der liefde
K is liefde
dwaling, kan men zoeter dwalen ? >>
dreigt den dichter aan
(4) Ibid. p. 28.
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zichzelf te ontrukken en zijn mannelijke en poetische zelfstandigheid
te ondermijnen :
Tot dweper, tot een jonkvrouw maakt gij mij.

Hij wil zich zelf blijven
en dit niet alleen om van den nood
een deugd te maken ; zijn liefde mag slechts een geven zijn zonder
de kleinheid van het weder-ontvangen, reeds
Gelukkig als gij mij niet weigeren kunt.

Een beetje subtiel wordt het nu toch wel. Maar tot daar.
Mathilde's beeld zal onuitwischbaar in zijn droomen gebrand staan
en leven in de liefde en de eindeloosheid die paren in zijn hart:
Daar zal Mathilde, als It golfje in zee, in leven!

Maar ondertusschen :
Wat hand en hart bezat is niet meer mijn !

Zeer philosophisch echter troost zich de dichter : het wijze noodlot
heeft ons gescheiden :
Uw roeping is, zooals gij zijt te zijn.

Het uur van scheiden is dan ook weldra geslagen :
De voerman zwaait de zweep, ik hoor ze knallen;
De wagen ratelt langs de steile helling heen;
De rem knarst tegen It wiel, de schellen schallen;
De hut, die haar bevat, rijst en wordt kleen:
Klein wordt de kluis, waarin de maagd verdween,
Die me als godin gedaagd is, duizendtallen
Bloesems om It hoofd — ze is aan mijn hart ontvallen,
En It hart, dat stierf in haar leeft... maar alleen;...

De ingehouden tranen stroomen en met hen baant zich de smart
een uitweg. Onmachtig om ook op dezen stond te zeggen hoe hij haar
beminde, wordt zijn K vaarwel >>, helaas, reeds een kreet van verlangen :
En alles wat ik zeide was : a Mathilde !

Het verrassend-moderne van deze poetische tranen moge dan ook
de bewonderaars uit de jaren 80 getroffen hebben ; ons ontgaat toch
de oude verwantschap niet met de vele romantische tranen die zoo
weelderig onze 18e en 19e eeuwsche literatuur bepereld hebben en
zoo aandoenlijk de •ezonde koonen van menig Hollandsch poeet
bevochtigden, laat ze dan ook .ditmaal in den gebeeldhouwden vorm
van klinkende sonnetten vergoten zijn.
Nu begint voor den dichter het peinzend zwerven, zwervend liefde
zingen, hem door de muze voorspeld. Wanneer zijn oogen uit hun
weenen weer opschouwen naar de wereld, is alles hem vreemd :
Thans zie ik vreemden, maar Mathilde niet,

en wenscht hij in << eenzaam dolen >> zijn geluk te vinden. Nog vervuld
met de pijn van het afscheid, waarvan de vaarwelkreet nog steeds
blijft doorklinken in zijn verzen, onderneemt hij nu zijn Hellevaart.
De zg. << grotsonnetten >> (het gaat er over de grot van Han-surL^esse) die deze reis beschrijven, schijnen wel in Perk's eerste opvatting als slot voor zijn bundel bedoeld te zijn. Men moet nochtans
bekennen, dat ze in de uitgave van Kloos :gyp een veel psychologischer
plaats terecht zijn gekomen. Een brok merkwaardige en zeer plasti-
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sche, ofschoon wel wat toeristische natuurpoezie, zijn zij tevens een
symboliseering van de aan wanhoop grenzende vertwijfeling waarin
zijn hart verzinkt. Bevend voor de donkere toekomst, gaat hij blindtastend den nacht in en daalt hij of in de onbezielde stilte der
uiterste eenzaammheid. Alle zichtbaarheid die in dezen nacht nog
stand houdt, herinnert hem nochtans aan zijn geliefde : in het
samengroeien der witte druipsteenen aanschouwt hij de vergroeiing
van zijn ziel met haar verschijning ; in het glanzen der fakkels wenkt
haar beeld hem toe, en uit het diepe bruisen van den grotstroom
weerklinkt het eindloos << ach >> van zijn verlatenheid. Gestadig groeit
uit deze ervaring het bewustzijn van zijn louter objectieve dichterlief de :
Ik haatte, omdat ik liefde niet kon geven,
En wilde minnen, daar ik dichter heet,...

Toch wordt wederoin het verlangen naar Mathilde hem te machtig.
Noch de heerlijkheid van het hervonden zomnerlicht, noch het groene
woud met de duizend zangerkelen, noch het lachende meir, noch het
lokkende loover der abeelen kunnen hem hun vreugde mededeelen :
alleen Mathilde kan hem doen zien wat schoon en verheven is:
Haar moet ik weerzien, koste 't ook mijn leven

en meteen zweeft zij als een leidstar reeds voor zijn biddende oogen.
Tot zoover de inhoud der eerste twee boeken der Mathilde (5) .
Met het derde boek is het of we een heel andere sfeer binnentreden.
Gedurende gansch dit boek, en verder nog, is er van Mathilde geen
spraak meer. Tafereelen uit het leven en de natuur volgen elkaar
op : de eremijt in zijn kluis boven op den berg; de zilverlokkige
denker in het maanlicht ; de grijsaard die met « een traan in 't
peinzend oog >> het antwoord op de groote levensvragen schuldig blijft.
Of het is de beschrijving van een opdelving in een spelonk,
Waar delvers knook en kei naar 't zonlicht wendden,
En toen zij kei en knook en hoofd herkenden,
Was 't, of de vreugde uit hun oogen blonk, —

verzen die men, ik weet niet waarom, zeer mooi heeft gevonden en
die zeker in een boekje met uitspraakoefeningen niet zouden misstaan
beschrijvingen van dorpsbegrafenissen, overstroomingen, grafkruisen, burchten in puin, bouwvallen in maneschijn, dorpsvespers,
enz. Al deze sonnetten staan, niettegenstaande de vernuftige verklaring die Kloos en anderen na hem er van gegeven hebben, als zou
de dichter in de rechtstreeksche beschouwing van het leven voor
zijn geschokt gemoed rust trachten te vinden wat zeker gedeeltelijk
waar is toch niet in al te strikt verband met de hoofdidee.
Als natuurpoezie zijn deze gedichten zeer conventioneel. De klassiek-geworden romantische thema's vindt men er in terug, her en
daar plaats makend voor een meer oorspronkelijke ervaring, als
in Het Luwtje ». Eens te meer blijkt hieruit, hoezeer Perk nog
gebonden was aan het verleden en nog volop een overgangsfiguur is.
Interessant is het ook wat Dr. Stuiveling opmerkt, hoe Perk, in
(5) Men weet dat Kloos den sonnettenkrans in vier Boeken verdeelde.
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Wiens verzen wij geen spoor vinden van bewondering voor het stedeschoon en de natuur van zijn geboorteland, de natuur slechts antdekte,
wanneer zij zich als vreemd en wonderbaar aan hem voordeed. Of was
het dan toch de liefde die plotseling zijn dichteroogen opende ?
Terwijl de moderne natuurpaezie zich in de schoonheid der natuur
zelf aanschouwend verdiept, vervalt zij bij hem keer op keer tot
symboliseering : de adelaar stort zich op zijn prooi << gelijk de dood
op menschenwerk >> ; bij de rumnen der oude burcht treurt hij << dat
het verleden is voorbijgegaan >>, en zelfs de beschouwing van den
eenzamen eik voert hem tot de gedachte van den dood:
Welk honderdtal wordt gij ten doodekluis ?

Het vierde en laatste boek wordt slechts van het derde gescheiden
door een paar sonnetten (Het Lied des Storms en Hemelvaart) die
niet tot den oorspronkelijken cyclus behoorden, maar door Kloos
werden ingevoegd. Ook de eerste sonnetten van deze afdeeling zijn
nog een zoeken naar een formule van vage levensphilosophie.
Goedheid en tevredenheid gaan samen en beide zijn te vinden in het
volgen eener ingeboren roe-ping : « wie, wat zijn aard beveelt, verricht, is goed >>. Het zedelijk geweten vormt zich uit de ervaring
van het geluk : « Geluk wordt deugd. ervaring wordt geweten >>.
Doch aard en aanleg zijn verschillend : het ideaal der simpele
menschen, die het beierend morgenklokje in het huis des Heeren
samenroept tot knielend gebed, is niet dit van het kind van wuft
vermaak en stadsgewoel : K De blanke duif heeft toch geen raveveder ? Gelukkig zij die de vrijheid genieten om krachtens hun
aard te handelen, die zooals rozeblaadjes, afgerukt door den wind,
elk den weg van hun keuze kunnen volgen :
Tot jets wordt door zijn aard bestemd, wat leeft;
Dat sets verrichten kan het, want het moet,
En It voelt zich vrij in It slaaf-zijn van een wet:
Slaaf, wie zich tegen wat hij moet, verzet,
Maar vrij de wil, van wie al willend doet
Den wil van wat geluk en vrede geeft (6)

Zinloos is het als de kluizenaar in zelfkastijding zijn aard geweld
aan te doen, zinloos zich door het denken boven de onmiddellij kheid
van het leven in Godskennis te willen verheffen : ook de wetenschap
heeft Naar grenzen : verleden en toekomst blijven ons gesloten.
Geluk en tevredenheid liggen in elk moment, ofschoon de behoefteloosheid van den dood ons slechts volkomen rust verzekert door alle
verlangen weg te nemen. Het is weer een beminnelijk-naleve voorstelling van Perk, dat heel deze goedkoope levensopvatting in hem
als gevolg van zijn ontmoeting met Mathilde ontstaan zou zijn.
Natuurlijk om al deze sonnetten in den cyclus te betrekken moest
hij dat we! : maar een naieve bewering, hoe beminnelijk ook, schept
nog geen organisch verband. Zooals Dr. Stuiveling aantoont, gaan
de meeste dezer aphorismen terug tot veel vroeger : als inhoud
(6) Onnoodig er op te wijzen dat deze studie gees bloemlezing van moose
verzen wil ziJn.
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trouwens zijn ze zoo vat een afgestudeerd student van een vrijzinnige
H.B.S. aan philosophisch bagage al meekrijgt.
De Lange louter. ngsweg Bien hij ondertusschen aflegde, heeft hem
nu voorbereid op het verlangde wederzien,, waarin hij vreugdedronken
gevoelt, dat geen scheiding hem van zijn geliefde nog scheiden kan.
Ook wanneer een laatste vaarwel haar aan zijn oog ontrukt heeft,
blijft zij zijn zielsbezit voor immer
Uw schoonheid blijft hierbinnen glanzen spreiden,
Waar ge, als de zon in zee, in zijt verzonken.

In haar ontmoette hij de vrouw die hem verrukte. Maar zijn aanbidding was geen verkleining, geen verlies, hij bleef zichzelf, in
mannelijk-zelfstandige bewondering : een schoonheidsideaal was hem
in haar gedaagd. De scheiding van de reeele Mathilde was onvermijdelijk : ook zij bleef zich zelf ; maar haar minnaar werd kunstenaar :
Mathilde ! ik ween van weelde bij It beseffen:
Ik drulkte in u een ideaal aan It hart.

Was Perk's dichterlijke productie met de Mathilde zoo goed als
gesloten, zijn poetische en psychologische ontwikkeling nog niet.
In Kloos had Perk een vriend gevonden maar ook iemand die hem in
menig opzicht de meerdere was. In contact met Kloos evolueerden zijn
talent en zijn smaak : Kloos las en annoteerde zijn verzen en Perk
nam bijna alle correcties van Kloos over. Onbewust zat Perk nog
stevig in het verleden gevangen, zijn aandacht was meer op zijn
inwendig gevoelsleven gericht dan op een nieuwe vormgeving daarvan. Men kon er zich dan ook aan verwachten dat deze onvermijdelijk
naar de oude rhetorica zou overhellen en Kloos bewees hem met zijn
nuchtere en oprechte kritiek een grooten dienst. Rhetorisch zou zijn
werk toch blijven. Het rhetorische was zoozeer de inslag van zijn
sonnettenkrans, dat een totale poeetische uitzuivering op dit gebied
heel den cyclus zou doen verdwijnen. Door de samenwerking met
Kloos bereikte de Mathilde slechts Bien graad van vormschoonheid,
die het werk zelf nog toelaten kon.
Veel meer dan op de structuur van zijn vers had Kloos invloed
op zijn ideeen. Kloos was van meet of de artist-individualist, voor
wie gansch de schoonheidsbelevi ng gecentreerd was op het eigen ik.
Het is dan ook vanzelfsprekend, dat het individualisme, dat ook
reeds bij Perk, maar in den zachteren vorm van een oorspronkelijk,
subjectivistisch willen beleven eener nochtans -objectieve schoonheid,
aanwezig was, zich zou ontgroeien naar den consequenteren en absoluten vorm, Bien hij in Kloos aanschouwde. De definitieve doorbraak
geschiedde in het sonnet
,

HEMELVAART
De rondende afgrond blauwt in zonnegloed,
en wijkt ver in de verte en hoog naar boven, --Mijn ziel wiekt als een leeuwriks-lied naar boven,
Tot, boven It licht, haar liehter licht gemoet :
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Zij baadt zich in den lauwen aether-vloed,
En hoort met hosianna's 't leven loven, —
Het floers is weg van de eeuwigheid geschoven,
De Godheid troont... diep in mijn trotsch gemoed;
De hemel is mijn hart, en met den voet
Druk ik loodzwaar den schemel mijner aard',
En, nederblikkend, is mijn glimlach zoet:
Ik zie daar onverstand en zielevoosheid...
Genoegen lacht... ik lath... en, met een vaart,
Stoot ik de waereld weg in de eindeloosheid.

Door deze individualistische evolutie was Perk nochtans ver buiten
de gedachtensfeer en de schoonheidsopvatting van de Mathilde komen
te staan. Het sonnet kon in den cyclus geen plaats vinden, zonder
er een innerlij'ke contradictie binnen te voeren. Nog meer dan met
de wet van tevredenheid en geluk, die hij als levenshouding gehuldigd
had, kwam deze wereldverachting in strijd met het onloochenbaar
objectief en zedelijk waarde-karakter van zijn schoonheidsideaal.
Mathilde was hem oorspronkelijk een openbaring geweest, die als
alle openbaring van hooger en van buiten kwam.
Zij maakte hem tot kunstenaar. Wel kon dit niet in een slaafschzinnelijke onderwerping van zijn gemoed geschieden : hij bleef zichzelf
en in die zelfstandigheid werd zijn kunstenaarschap geboren. Maar
toch heeft dit kunstenaarschap aanvankelijk niets van een superbe
Kloosiaansche zelfgenoegzaamheid. Het ontstaat eerder uit een idealiseering, en waarom zouden we het niet zeggen een vergeestelijking van de onmiddellijk-betooverende schoonheid. Ook kende Perk
niet de zielbrekende vernedering van Kloos, die hem na een trotsche
zelfvergoddelijking toch nog als smeekeling deed knielen voor de
liefde der vrouw, omdat Perk en dit strekt tot zijn eer van of
het begin zich te menschelijk had gevoeld voor deze gevaarlijke
deificatie. En wellicht begrijpt men zijn Hemelvaart nog het best als
een momenteele overstemming van zijn ontwikkeh*ng, die hem daardoor, onder invloed van Kloos met wien hij trouwens weldra in
oneenigheid zou geraken
buiten zijn eigen aard had gedreven.
Anthonie Donker heeft er reeds zeer terecht op gewezen, dat ook
nog in andere opzichten de schoonheid van Perk niet die van Kloos
is (7) . De talrijke philosophische en philosopheerende sonnetten uit
het middenstuk der Mathilde toonen zonneklaar aan, dat Perk's
schoonheidsopvatting een sterk zedelijk element bevat en gedeeltelijk
met een moreele levenshouding identiek is. Niet enkel omdat hij
als mensch anders was dan Kloos. Luister maar eens naar het
gedicht t Aan den Lezer >> dat als een der slotsonnetten bedoeld was
Toen nog niet was dat waar ge than op tuurt
dacht ik : wat zult ge een ander 't hart ontblooten
dat zich in honderd kianken heeft ontsloten
en uit het wrangste honing heeft gepuurd —
en waarrbij Kloos aanteekende < echt Jacquiaansch a>, wat zooveel wil
(7) Anthonle DONKER, De Episode van de Vernieuwing onzer Poezie
(1880-1894), Utrecht 1929, b1z. 71.
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zeggen als << niks voor mij, boor ! >> We begrijpen den nuchteren Kloos
best, maar de schroomvallige Jacques heeft zich hiermee totaal
verraden. Wat hij, ingescheept in de beweging der Tachtigers, zou
geworden zijn, weten we niet ; maar, wat hij ook zou geworden zijn,
was hij toen nog heelemaal niet.
Uit zijn briefwisseling met Vosmaer blijkt weer hetzelfde verschil.
Zijn betrekkingen met den redacteur van den Spectator waren heel
wat intiemer dan die van den onstuimigen en builgen Willem. Men
kan zich moeilijk van de gedachte ontdoen, dat het individualisme
zijner latere, verzen, meer een extrinsiek element in zijn psychologie
is geweest, en het is geenszins ondenkbaar, dat het bewustworden
hiervan hem
zooals het ook met anderen het geval is geweest
van Kloos definitief zou verwijderd hebben.
Deze moreele gerichtheid van zijn kunstenaarschap,. die er het
individualisme steeds van temperde, heeft Kloos ook meer geduld
dan wel begrepen. In het sonnet 101 van het hs. K, eveneens getiteld
I' Aan den Lezer >> komt dezelfde gedachte naar voren
Het is des dichters roeping te vermaken,
te sprekeen tot verstand, herinnering
en tot het dichterhart, dat elk ontving
en nooit het schoone en goede te verzaken.

Kloos annoteerde de twee laatste verzen met een ?
Wellicht heb ik, wanneer ik zong om 't zingen
en niet om lof als loon mijn zangen dichtte
toch aan een roeping, onbewust, voldaan.

Kloos merkte hierbij aan : << is het niet klaar, dat wanneer je niet
om lof zongt, maar omdat je zingen moest, alsdan aan een roeping
zoovoldeed ? >> Voor Kloos heeft dus de << dichterlijke roeping >>
als Dr. Stuiveling dit zeer goed gezieen heeft
geen de minste objectieve beteekenis. Roeping is voor hem een innerlijke aandrift en
geenszins een aangesproken en geroepen worden door iets buitenpersoonlijks. Voor Perk daarentegen is zij een objectieve en zelfs
sociale functie : zooals trouwens zijn ideaal zelf objectief gericht
was : door een scheppende liefde tot aanschouwing der schoonheid,
geluk en levenswijsheid te komen.
Was Perk onder den invloed van Kloos reeds ver buiten de gedachtensfeer van zijn Mathilde geraakt, een nieuwe gebeurtenis in
zijn leven zou weldra zijn dichterlijke verliefdheid op het schoonheidsideaal, waaraan hij eens zijn zangen had gewijd, voorgoed doen
plaats maken voor een andere vereering die evenmin als de, eerste
in een fictief ideaal haar oorsprong of haar aanvankelijken term
zou vinden. De liefde die hij voor Joanna C. Blancke, de zuster van
zijn zwager had opgevat, kon natuurlijk niet anders dan zijn belangstelling voor Mathilde en haar sonnettenkrans verzwakken. Mede
met de individualistische ontwikkeling die hij onder invloed van
Kloos had doorgemaakt en die hem de grondidee en van zijn sonnetten als een overwonnen standpunt moest doen beschouwen, was
deze nieuwe gebeurtenis oorzaak dat Perk ten slotte van een uit-
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gave van zijn Mathilde is gaan afzien. In Augustus 1881 stuurde
hij acht van de mooiste sonnetten uit de latere Mathilde aan De
Spectator ter publicatie, nl. de beroemde grotsonnetten, daarbij voegend het Kloosiaansch-individualistische Hemelvaart en het door
Joanna geinspireerde A £ L V ^r^ ^;. In den tekst werd de naam
Mathilde vervangen door Joanna. Hiermede had Perk zelf de uitgave
van zijn oorspronkelijken sonnettenkrans, die in November 1880 in.
het tijdschrift Nederland reeds was aangekondigd geworden, practisch onmogelijk gemaakt.
-

,

Met zonder angst had Jacques Perk toen zijn gedichten de wijde
wereld zien intrekken. Hij vermoedde wel dat zijn ontboezemingen
voor menigeen een steen des aanstoots konden worden. Zooals alley
Mi hem, nam ook deze bekommernis den vorm aan van een sonnet,
het laatste van den bundel :
Sonnetten ! nu der menschen oog zal staren
Op u, en elk zijn vonnis wijzen mogen,
Die denkt -- noteer a. u. b. de conditie -- nu bigglen tranen
[uit mijn oogen,
Die in de toekomst lof en schimp ontwaren.

Het spreekt vanzelf, dat in het laatste geval, de schuld van het
misverstand alleen aan het spaarzaam begripsvermogen van het
publiek zou te wijten zijn:
Daar zijn er, die als schoonheid niet gedoogen,
Wat zich als grootsch hun niet wil openbaren.

Anderen zullen aan zijn verzen << geloof en liefde stooten >>. Men zal
ze << dom en onbegrijpelijk noemen >> neen ! << en gene als boos
en goddeloos verdoemen >> ! In alle geval
Sonnetten ! zelden zal men u slechts prijzen !

Achteraf °beschouwd heeft nochtans de dichter zich over zijn
publiek nog zoo erg niet te beklagen gehad. De virulente introducties
waarmee Willem Kloos de gedichten van zijn gestorven vriend aan
Holland heeft voorgesteld, alsmede de vroege dood van den dichter
hebben zelfs rondom de Mathilde een aureool en een snort legende
gecreeerd, waardoor ze nog meer belangstelling hebben geoogst
dan Perk ooit kon verwacht of wellicht ook wel gewenscht zou
hebben. Missehien meer dan tot een juiste waardeering van zijn
poezie wel noodig was. De Mathilde innners is en blijft een jeugdwerk. Dat een vroegtijdig sterven zijn oeuvre voorgoed kwam afsluiten en hem belette om de groote verwachtingen die zijn uitzonderlijk talent wettigde te verwezenlijken, mag ons niet doen
vergeten, dat het weinige dat hij ons naliet toch nog maar een
aanvang mag heeten, hoe geniaal die aanvang ook moge geweest zijn.
Het zou bijgevolg voorbarig zijn r in deze gedichten een poetische
rijpheid te gaan zoeken, die op zoo een jeugdigen leeftijd toch maar
zelden bereikt wordt. Voor zoover we Perk, o.m. uit zijn briefwisseling kennen, is er niets of maar weinig in hem dat aan een Hollandschen Rimbaud doet denken. Ook draagt zijn poezie nog sterk
de teekenen van een jong en onvolgroeid dichterschap.
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Deze onvolgroeidheid ligt nu niet vooral in zijn verstechniek, die
nog dikwijls hard en onhandig is, maar meer in een al te directe
uiting van gevoelens : zijn verzen zijn doorgaans meer psychologie
dan poezie. De Mathilde is in een zekeren zin een psychologisch geval
dat nooit heelemaal tot poozie is kunnen worden. Poezie en psychologie blijven in de meeste sonnetten als twee uiteenliggende polen
tegenover elkaar gesteld, en maar zelden vervloeien ze beide tot een
gave eenheid waardoor het zielsgebeuren in de onmiddellijkheid van
een poetische ervaring tot Gestaltung komt. In de meeste sonnetten
beantwoorden de terzinen als een uiterlijke toepassing aan de vooropgestelde plastiek der kwatrijnen. De zeer romantische indruk lien de
Mathilde maakt, is niet alleen te wijten aan de do-orwerking der
19e eeuwsche dichtkunst, maar ook aan deze te rechtstreeksche
uitdrukking van intense gevoelens, die niet uit den enkelen vorm
hun aanschouwelijke aanwezigheid en hun poetische zelfstandigheid
gewinnen.
De naieve toevlucht tot een ideaalvoorstelling heeft het buitendichterlijke der gevoelsbelijdenissen niet kunnen vergoeden, noch
de gewone onmiddellijkheid der psychologische ervaring tot een
zuiver poetische helderheid kunnen verheffen. Dank zij de Ideaalvoorstelling zullen Dichtung en Wahrheit elkaar afwisselen maar
daarom nog niet samenvallen : en dat is toch eigenlijk eerst poezie.
De pogingen die Perk heeft aangewend om zijn cyclus met een
strakken draad van gedachte sainen te binden moesten telkens
weer het eene loslaten om het andere te grijpen. Zelfs de handigheid
van Kloos zou ten slotte hierin te kort schieten. Het was natuurlijk
onmogelijk om ge-dichten, die op zichzelf geen voldoende poetische
eenheid in zich droegen, tot een ideeele eenheid te schikken. Een
volgend gedicht kon immers moeilijk een evolutie zijn van een voorgaande, maar moest noodzakelijk tot een herhaalde poging van
hetzelfde vervallen.
Deze karakteristiek van Perk's gediohten heeft nog een zeer interessanten terugslag op zijn natuurpoezie. Want de Math 1de is evenzeer
een natuurgedicht als een liefdegedicht, en evenzeer nog een soort
veraanschouwelijkte levensphilosophie, didactiek dus : weer drie
aspecten die zelden hun poetische synthese vinden, maar steeds als
beurtelinge beklemtoningen bestaan. Het ideale schoonheidsbeeld
waarmee de dichter vervuld is, zal zich als vanzelf weerspiegelen in
de natuur. Temeer daar de ontmoeting die aan zijn ideaal vorm gaf,
in de prachtige omgeving der zomersche Ardennen geschied was.
Mathilde schijnt voor hem met de natuur te versmelten
.... haar lokken zijn het zonnegoud
En 't hemelblauw is 't blauw dier droomende oogen,
Heur boezem is de berg en 't golvend woud.

Maar bij nader toezien ontgaat het niemand, dat deze versmelting
weer heelemaal geen poetische vereenzelviging is : weer is het de
verhaaste idealiseering der geliefde die deze versmelting met de
natuur als tot een schier materieele aanwezigheid beperkt, zonder
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ze tot een werkelijke symboliseering te laten opstijgen
In elke star meen ik uw blik te ontwaren
En duizend starren tintlen in uw oogen...
Ik min natuur in u, u in natuur.

De natuurpoezie van Perk heeft dan ook niets van de innige
diepte der Gezelliaansche natuurlyriek, die werkelijk in de natuur
de openbaring der al-schoonheid aanschouwde, . maar zij vervalt
steeds weer tot een uiterlijke verzinnebeelding van een eenmalige
schoone verschijning, die als zoodanig door den dichter tot het
absolute was verheven. Zijn schoonheid bracht hem geen bevrij
ding,, maar sloeg hem in haar ban, zij was hem geen verschijning
van een wezenlijke schoonheid die al haar vormen transcendeert
Perk vond de absolute schoonheid in de verabsoluteering van haar
verschijning zelf. Zij weed hem niet tot zaligend heimwee, maar nam
bezit van zijn ziel als herinnering en verlangen naar wederzien van
het verlorene en noopte hem in zijn verlatenheid de voile schoonheid
in het eigen gemoed tot een individualistisch bezit te ontginnen.
Het einde was dan ook geen jubelend zonnelied, maar een misprijzend wegstooten der schoone wereld in de eindelooze leegte.
Toch was het individualisme waarin Perk's aesthetiek ten slotte
belandde, psychologisch nog heel anders getint dan dit van Kloos.
Ofschoon wel ten minste theoretisch de uiterste grenzen van
het individualisme bereikend, heeft zijn schoonheid zich toch nooit
van een zekere objectiviteit kunnen ontdoen. Tot het einde toe
blijft zij « aanschouwing >> :
Wie eenmaal u aanschouwt, leefde genoeg.

Altijd bleef zij een overgave van hem vergen, een religieuze subjectie. << Wat is er actueeler dan de godsdienst der schoonheid ?
schreef hij aan Vosmaer (Aug. '81) . Vosmaer verduidelijkte in zijn
antwoord nog deze opvatting : << Uw denkbeeld schoonheid loco
godsdienst houdt ook muj al Lang bezig... , Hoe godslasterend zijn
bede tot de schoonheid in ^^^ v Q y ^ ook moge klinken
Schoonheid, o, Gij, wier naam geheiligd zij,
Uw wil geschiede; kome Uw heerschappij;
Naast U aanbidde de aard geen andren god,

toch bleef zij een gebed
zij het dan ook in den vorm van een
mislukte parodie
en als zoodanig mijlen verwijderd van het
Kloosiaansche
Ik ben een god in It diepst van mijn gedachten.

En als Perk in zijn hoogste verheifing ook de ervaring van zijn
onsterfelijken weedor >> vond, was dit niet, zooals bij Kloos een
jammerlijk-menschelijken val na een falikante apotheose, maar het
doorklinken van een bewuste menschelijkheid, waarvan hij nooit
afstand had geedaan, en die hij het subliemst heeft uitgeschreid in
het onvergankelijke < Iris
Mij is gem eenzaam, wie even eenzaam
Het leven verlangende slijt,
En -die in tranen zijn vreugde zag tanen...
Doch vriendelijk lacht als hij lijdt.

DE ZIN VAN
PAULUS' LEVENSWERK
door Dr. N. WILDIERS 0. M. Cap.

Toen Luther zich in zijn hervormingsplannen ten doel had gesteld
de Kerk terug te voeren naar de zuiverheid van het primitieve geloof,
weer hij zijn volgelingen op de eerste plaats naar de reuzengestalte
van Paulus, in Wiens geschriften hij, tengevolge eener eenzijdige
interpretatie, voornamelijk van den Romeiner- en Galaterbrief, de
bevestiging meende te vinden van zijn leer over de rechtvaardiging
door het geloof alleen. Zoo werd Paulus in de oogen zijner volgelingen
de groote leeraar van het Protestantisme en bij uitstek geprezen als
de banierdrager van het zuivere Christendom.
Het is nu wel een merkwaardig verschijnsel hoe juist bij de eigen
volgelingen van Luther, de kamp tegen Paulus het hevigst is ontbrand.
Rond het midden der vorige eeuw ontstond er onder hen een
gedachtenstrooming, die zich onder de leuze : Weg met Paulus ; terug
naar Christus ! ten doel scheen gesteld te hebben den grooten Apostel
van zijn hoog voetstuk neer te halen. Het is een dwaling, zoo heette
het toen, Paulus voor te stellen als een trouw verkondiger van het
zuivere Christendom ; wel integendeel dient men hem te beschouwen
als de groote vervalscher en omvormer van Christus' leer, als de
uitvinder van een nieuwsoortig Christendom, dat met de oorspronkelijke prediking van Christus enkel den naam gemeen heeft, zoodat
men hem als de eigenlijke stichter van het huidige Christendom
dient te beschouwen.
De eerste stoot in deze richting werd gegeven door Fr. Chr. Baur
(1792-1860) , die als bewonderaar van Hegel zijn beste krachten
inspande om de Hegeliaansche opvatting der geschiedenis toe te
passen op de geschiedschrijving van het primitieve Christendom.
Volgens deze opvatting immers zou de geschiedenis zich, evenals de
gedachte, steeds voortbewegen volgens de dialectische wet van thesis,
antithesis en synthesis. Toegepast op het Christendom werd volgens
Baur de thesis gevormd door Christus en de eerste apostelen ; de
antithesis was te vinden in de predik ng van Paulus ; beide samen
zouden zich opgelost hebben in de synthesis, die zich rond het midden
der tweede eeuw voltrok en het bestaan schonk aan het eigenlijke
Christendom der latere eeuwen.
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Deze vermeende tegenstelling tusschen Paulus en Christus werd
sindsien het onderwerp van ontelbare boeken, brochures en tijdschriftartikelen. Talrijk.e vrijzinnige auteurs als Hoisten, Pfleiderer, WeizsAcker, Wellhausen, Weinel, Wernle, Gunkel, Wrede, e.a. toonden zich
voorstanders dezer nieuwe opinie, zij het dan ook met inachtname
van allerlei vaak uiteenloopende schakeeringen. In Frankrijk werd
zij overgenomen door Ernest Renan, die zijn << Vie de saint Paul;,
(1869) besloot met de volgende woorden : << Apres avoir ete depuis
trois cents ans le docteur chretien par excellence, Paul voit de nos
jours finir son regne ; Jesus, au contraire, est plus vivant que jamais.
Ce n'est plus l'Epitre aux Romains qui est le resume du christianisme,
c'est le Discours sur la montagne. Le vrai christianisme, qui durera
eternellement, vient des Evangiles, non des Epitres de Paul. Les
ecrits de Paul ont ete un danger et un ecueil, la cause des principaux
def auts de la theologie chretienne ; Paul est le pere du subtil
Augustin, de l'aride Thomas d'Aquin, du sombre calviniste, de l'acariatre janseniste, de la theologie qui damne et predestine a la damnation. Jesus est le pore de ceux qui cherchent dans les reves de l'ideal
le repos de leur ame >>.
Het antwoord op deze valsche voorstelling van zaken is vanzelfsprekend niet uitgebleven : zoowel katholieke als protestantsche
geleerden, sommigen zelfs uit de vrijzinnige richting, hebben het
onhoudbare ervan ten overvloede aangetoond. Herinneren we hier
slechts aan namen als Dausch, Prat, Fillion, Ruegg, Wustmann,
Walther, Hohler, Feine, Seeberg, Ihmels e.a., zoodat dit probleem
op wetenschappelijk terrein reeds lang zijn beslag gekregen heeft.
Intusschen echter is dit vraagstuk onder andere vormen heropgenomen geworden en wel door auteurs die men bezwaarlijk tot de
kringen der vaktheologen kan rekenen. Vooral Fr. Nietzsche heeft
zich hierbij met een zeldzame hartstochtelijkheid tegen de traditioneele Paulus-voorstelling gewend.
In de oogen van Nietzsche was Paulus << der erste Christ, der
Erfinder der Christlichkeit >> (Morgenrote) . Met woorden vol verachting en bitterheid heeft hij zich over Paulus uitgelaten : < In Paulus
verkorpert rich der Gegensatz-Typus zum <<frohen Botschaft>>, das
Genie im Hass, in der Vision des Hasses, in der unerbittlichen Logik
des Hasses. Was hat dieser Dysangelist alles dem Hasse zum Opfer
gebracht ! Vor allem den Erloser : er schiug ihn an s e i n Kreuz.
Das Leben, das Beispiel, die Lehre, der Tod, der Sinn and das Recht
des ganzen Evangeliums nichts war mehr vorhanden, als dieser
Falschmunzer aus Hass begriff, was allein er brauchen konnte. Nicht
die Realitat, nicht die historische Wahrheit !... Der Typus des Erlosers, die Lehre, die Praktik, der Tod, der Sinn des Todes, selbst
das Nachher des Todes nichts blieb unangetastet, nichts blieb
auch nur ahnlich der Wirklichkeit... >> « Paulus, der Fleisch-, der
Genie-gewordene Tschandala-Hass gegen Rom, gegen «die Welt, der
Jude, der e w i g e Jude par excellence... Was er erriet, das war, wie
man mit Hilfe der kleinen sektiererischen Christen-Bewegung abseits
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des Judentums einen <<Weltbrand» entziinden konne, wie man mit
dem Symbol <<Gott am Kreeuze» alles Unten-Liegende, alles HeimlichAufriihrische, die ganze Erbschaft anarchistischer Umtriebe im Reich,
zu einer ungeheuren Macht aufsummieren konne >> (Der Antichrist) .
Zoo was Paulus in de opvatting van Nietzsche de groote valschmunter, de groote vervalscher van het Christendom, die gedreven door
zijn joodschen haat tegen Rome, de leer van Christus zou uitgebuit
hebben om er een werktuig van te maken voor den door hem
nagestreefden slavenopstand.
Wat Nietzsche aldus met de hem eigen hartstochtelijkheid had
uitgesproken zonder er nochtans ook maar een schijn van bewijs
voor aan te voeren, werd door sommige hedendaagsche auteurs voor
klinkende munt aanvaard ern als vaststaande waarheid verder ontwikkeld. Zoo stelt men thans Paulus voor als de groote vervalscher van
het Christendom. Hij zou eenerzijds de verkondiger geweest zijn van
een geraffineerd israelitisme, en de christelijke leer zoozeer met
joodsche elementen doordrongen hebben, dat men de kerk niet langr
christelijk maar eerder paulinisch diende te noemen. Anderzijds zou
hij zich aan politieke drijverijen hebben schuldig gemaakt, al waren
deze dan ook, zooals zulks bij Oosterlingen steeds het geval is, met
een godsdienstig vernis overdekt. Wat hij in werkelijkheid steeds
beoogde en nastreefde was de internationale wereldrevolutie tegen
het Romeinsche keizerrijk. Zekeren dag was hij tot het inzicht gekomen dat het opkomende Christendom hierbij dienstig zou kunnen zijn;
met een plots wilsbesluit sloot hij er zich bij aan, met de bedoeling
het te omvormen tot een hefboom voor zijn politieke plannen.
Uitgerust met een ontembaar fanatisme begon hij de wereldrevolutie
te prediken. Volkomen bewust heeft hij h^ ertoe alle burgerlijk en
geestelijk melaatschen nit de toenmalige wereld trachten te vereenigen om een opstand der minderwaardigen te ontketenen. Zijn
theorieen vormen tot op heden, spijts alle reddingspogingen, den
joodschen ondergrond, de t.almudistisch-orientaalsche zijde zoowel van
de katholieke als van de protestantsche kerk.
Paulus zou dus een politiek agitator, een Joodsch rebel geweest
zijn, die het jonge Christendom misbruikte voor zijn revolutionnaire
doeleinden ; bovendien zou hij ook de leer van Christus naar haar
inhoud verjoodscht hebben en vervalscht.
Laten wij deze dubbele thesis even van meer nabij onder het
oog nemen.

I. WAS PAULUS EEN :POLITIEK AGITATOR ?
En vooreerst dan deze vraag : Waar haalt men de bewering
vandaan dat Paulus, enkel gedreven door politieke hartstochten en
beweegredenen het opkomende Christendom zou gebruikt hebben als
een middel om de wereldrevolutie te ontketenen tegen het Romeinsche
keizerrijk ? Wie de historische bronnen over Paulus zijn <<Brieven>>
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en de «Handelingen der Apostelen>>
nagaat, zal zonder moeite tot
de erkenning komen, dat -ons daar een heel ander beeld van den
grooten Apostel wordt gegeven.
Paulus een politiek agitator ? Alles wat ons over hem bekend is,
wijst in een tegenovergestelde richting. Vruchteloos zoeken we in zijn
geschriften of daden naar aanduidingen, die een politieke doelstreving
zouden kunnen verraden. Indien ooit, dan was wel deze man volkomen
door zijn louter religieus ideaal in beslag genomen. Wat meer is,
hijzelf, die zich bij gelegenheid niet zonder trots op zijn romeinsch
burgerschap wist te beroepen (Hand. XVI, 37 ; XXII, 25) , heeft op
zeer duidelijke wijze aangegeven hoe de christenen en dus ook
hijzelf ! zich te gedragen hadden tegenover het toen bestaande
staatsgezag. In zijn brief aan de Romeinen schrijf t hij de volgende
karakteristieke woorden : « Iedereen moet onderworpen zijn aan het
hoogere gezag ; want alle gezag komt van God, en ook het thans
bestaande gezag is verordend door God. Wie zich dus verzet tegen
het gezag, verzet zich tegen de verordening van God ; en de weersp,nnigen zullen hun veroordeeling inloopen. Want de overheid is
niet te duchten bij een goed, maar wel bij een slecht gedrag. Wilt
ge dus niets te vreezen hebben van het gezag ? Gedraagt u dan
behoorlijk, en ge zult zijn goedkeuring verwerven ; want het is een
dienaar van God tot uw e'igen welzijn. Maar ge moet vreezen, wanneer
ge u onbehoorlijk gedraagt ; want het voert het zwaard niet voor
niets ; want als dienaar van God is het met de straffing van den
misdadiger belast. Het is dus noodzakelijk, dat men zich onderwerpt;
niet alleen om de straf, maar ook uit plichtsbesef. Om dezelfde reden
ook moet gij de belasting betalen ; want de overheid is beambte van
God, en is voortdurend in beslag genomen door haar taak. Geeft
dus aan alien wat hun toekomt, belasting aan wien gij belasting, tol
aan wien gij tol, ontzag aan wien gij ontzag, eer aan wien gij eer
zijt verschuldigd >> (Rom. XIII, 1-7) .
Paulus spreekt hier dus de overtuiging uit dat in het gezag en dus
ook in het Romeinsche staatsgezag een goddelijke schikking tot
uitdrukking komt, waaraan eenieder zich loyaal te onderwerpen
heeft. Het is wel moeilijk zich een hoogere opvatting en een edelere
houding tegenover het bestaande staatsgezag in te denken.
Hoe volkomen elke revolutionnaire bijbedoeling hem vreemd was,
blijkt met niet minder duidelijkheid uit de houding die Paulus aannam
tegenover het slavenwezen van zijn tijd. Zijn eenige betrachting is
de bestaande instellingen en toestanden met een nieuwen, christelijken
geest te doordringen. Nooit heeft hij zich ingebeeld als sociale
hervormer te moeten optreden. Treffend komt dit alles tot uiting in
de volgende woorden : « Gij slaven, weest aan uw aardsche meesters
met vrees en siddering onderdanig : in den eenvoud uws harten,
zooals aan Christus ; niet uit oogendiena rij, als zij die menschen willen
behagen ; maar als slaven van Christus, die van harte den wil van
God volbrengen, en die met goeden wil hun dienst verrichten, als
dienden zij den Heer en niet de menschen. Gjj weet immers dat
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ieder, die het goede doe t, door den Freer zal worden beloond ; hij
moge slaaf zijn of vrij. En gij, meesters, behandelt hen op dezelfde
w ijze en laat het dreigen achterwege. Want gij weet, dat hun en uw
meester in den hemel is en dat bij hem geen aanzien van personen
bestaat >> (Eph. VI, 5-9). In denzelfden zin schrijft hij aan de Kolossenzen (III, 22-25) en aan de Korinthiërs (I Kor. VII, 20-24) , en zeer
kenmerkend in dezen is ook de houding die hij aanneemt in het
geval van Onesimus, een weggeloopen slaaf, Bien hij terugzendt aan
zijn meester Filemon (Filem. 8-20) .
Dat het moeilijk valt om in dergelijke woorden de taal van een
opstandprediker te erkennen, zal eenieder wel moeten toegeven.
Tevergeefs zoekt men dan ook in het leven van Paulus naar eender
welke daad, die als ops tMndigheid tegen het Romeinsche staatsgezag
zou kunnen geinterpreteerd worden. Herhaaldelijk heeft Paulus zich
voor de Romeinsche rechtbank te verantwoorden gehad ; zoo te
Thessalonica, te Korinthe, te Jerusalem, te Cesarea. De aandrijvers
dezer rechtsvervolgingen waren echter telkens de Joden, die verbitterd waren op Paulus wegens den vooruitgang van het Christendom
en de afbreuk die daardoor aan het Jodendom werd gedaan. Hun
haat tegen Paulus deed hen alle mogelijke beschuldigingen uitdenken
om hem aldus met behulp der Romeinsche machthebbers onschadelijk
te maken. Het gerechtelijk onderzoek wees echter telkens de onschuld
van Paulus uit (Hand. XVIII, 14-15 ; XXIII, 29 ; XXV, 18,25-26;
XXVI, 30-32) , zoodat men bij al deze gevallen niet spreken kan van
een conflikt met het Romeinsche gerecht, wel echter van een conflikt
met naijverige Joden.
Om hun thesis te staven, beroepen sommige auteurs zich op de
z.g. << Chrestos-legende >> en brengen daarmee het eerste optreden
van Paulus in verband. Naar zjj he eren zou er bij de verdrukte
en verknechte bevolking van Klein-Azie een verlangen bestaan
hebben naar een bevri der, een slavenaanvoerder tegen de Romeinsche
overheersching. Uit dit verlangen zou de << Chrestos-legende >> ontstaan zijn, die van uit Klein-Azië naar Palestina overwaaide, daar
met de Joodsche Mess i a sgedachte verbonden werd en eindelijk overgedragen op den persoon van Jezus. Bij deze aldus gevormde half
politieke, half godsdienstige Christus-voorstelling zou Paulus zich
vervolgens hebben aangesloten, daar ze hem bruikbaar en rijk aan
belofte toescheen.
Deze voorstelling van zaken is echter historisch onverantwoord
gebleken. In zijn Vita Claudii (hst. 25, 4) verhaalt Suetonius hoe
zich in de Jodengemeente te Rome zekere onlusten voordeden,
waarbij een zekere << Chrestos >> als aanstoker wordt genoemd. Naar
aanleiding dezer gebeurtenissen werden de Joden door Keizer Claudius uit Rome verdreven : (Claudius) Judaeaos impulsore Chresto
assidue tumultuantes Romae expulit. Dit greep plaats in het jaar
51 na Chr., toen Paulus reeds sinds vele jaren bekeerd en als
geloofsverkondiger werkzaam was. Bovendien speelde dit alles zich
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te Rome af, terwijl er van eene << Chrestos-le-gende > in Klein-Azie
historisch heelemaal niets bekend is.
Niet gelukkiger is het beroep op sommige teksten uit de brieven
van Paulus zelf. Zoo b.v. het beroep op den eersten brief aan de
Korinthiers (I, 26-29). Paulus stelt er vast dat er in de kerk van
Korinthie aanvankelijk << niet velen wijzen waren naar het vleesch,
niet velen machtig, niet velen aanzienlijk >>. Hieruit zou moeten
blijken dat Paulus zich steeds tot de lagere klassen wendde om
deze op te ruien tegen het gezag.
Uit het zinsverband blijkt echter zeer duidelijk waarom Paulus
deze vaststelling doet : hij wil er de Korinthiers aan herinneren
dat zjj niet door eigen verdiensten, niet om hun wijsheid, macht of
aanzien tot het Christendom geroepen werden, doch enkel door de
genade van Christus. Dat Paulus zijn prediking opzettelijk tot de
lagere klassen zou beperkt hebben iS evenzeer een verkeerde voorstelling der feiten. Overal waar zich maar een gelegenheid voordeed,
heeft Paulus zijn geloofsleer verkondigd, zoowel aan de breede lagen
van het yolk als aan het hof der Romeinsche landvoogden, zoowel
aan de onontwikkelde Galaten als aan de wijsgeeren op den Areopaag
te Athene, zoowel in de volksbuurten van Korinthie als aan de
leden -der keizerlijke hofhouding te Rome. << Ik heb verplichting
tegenover Grieken en Barbaren, geleerden en eenvoudigen >> (Rom,
I, 14) . << Ofschoon ik vrij sta tegenover alien, heb ik me toch tot
slaaf van alien gemaakt, om er zooveel mogelijk te winnen
(I Cor..IX, 19).
Ook uit sommige teksten van den Romeinerbrief heeft men
gemeend te mogen afleiden dat Paulus er zich heel goed bewust
van was per slot van rekening slechts een Joodsche zaak te vertegenwoordigen. << Een deel van Israel is verhard, totdat de massa der
heidenen is binnengegaan en dan zal heel Israel worden gered...
Zeker met betrekking tot het Evangelic zijn ze de vijanden om
uwentwil ; maar met betrekking tot de uitverkiezing zijn ze de
welbeminden omwille der Vaders. . . >> (Rom. XI, 25-28) . « Aan hen
behoort het kindschap, de heerlijkheid en het verbond, de Wet,
de eeredienst en de Beloften, tot hen behooren de Vaders, en van hen
stamt Christus af naar het vleesch >> (Rom. IX, 4) . << Wanneer gijzelf
(de heidenen) van een wilde olijf zijt gekapt, waartoe ge van nature
behoort, en tegen de natuur in op de tamme olijf zijt geent ; hoeveel
gemakkelijker zullen zij op hun eigen olij.f worden gent, waartoe
ze van nature behooren ! >> (Rom. XI, 24).
Indien men deze woorden terugplaatst in hun zinsverband kan
men inzien dat Paulus hier uitsluitend de godsdienstige beteekenis
en toekomst van Israel op het oog had. Als getuige van het feit
dat eenerzijds de heidenen met bereidwilligheid het Evangelie aanvaardden, terwijl de Joden anderzijds in haistarrige weerspannigheid
de christelijke openbaring afwezen, moest toch vanzelfsprekend bij
Paulus bezorgdheid ontstaan aangaande het eeuwige heil van dat
yolk, waartoe hij krachtens zijn afstamming behoorde. Zoo spreekt
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hij dan zijn overtuiging uit dat Israel niet heelemaal door God zal
verworpen worden, doch omwille der Vaders uiteindelijk genade
zal verwerven en zich bij het einde der tijden bekeeren; een bekeering,
die des te gemakkelijker zal zijn, daar Israel van nature uit toch
dichter bij het heil stond dan de heidenen, die de Messiasbelofte niet
ontvangen hadden. Van politieke bijbedoelingen is hier dan ook
geen spoor te ontdekken.
Uit dit alles moge voldoende blijken hoe ongegrond de meening
is alsof Paulus in zijn werk door politieke hartstochten werd
gedreven.
Een dergelijke opinie is in totale tegenspraak met wat de geschiedenis over hem leert.
II. HEEFT PAULUS HET CHRISTENDOM GEWIJZIGD ?
Oak de bewering dat hij het Christendom zou verjoodscht hebben
is niet in overeenstemming met de historische werkelijkheid.
Dit proces van verjoodsching zou vooral terug te vinden zijn in
zijn leer over de zonde, de verlossing en de genade ; welke begrippen
zoo goed als onbekend zouden geweest zijn in de oorspronkelijke
blijde boodschap >> van Christus.
Paulus het Christendom verjoodscht ! Maar ligt de groote, wereldhistorische beteekenis van Paulus juist niet in het feit dat hij het
opkomende Christendom aan de joodsche beinvloeding heeft ont-trokken ? En was heel zijn leven geen harde maar onverzettelijke
strijd tegen elke judaizeerende strekking ? Vanaf het oogenblik
zijner bekeering had de Joodsche Wet voor hem alle aantrekkelijkheid verloren : Ik ben dood voor de Wet, verklaart hij in zijn brief
aan -de Galaten, ik doe geen afbreuk aan de genade van God!
(Gal. II, 19, 21) . De oude Wet heeft als taak gehad op te voeden tot
Christus; nu Christus voor ons gestorven is, heeft de Wet geen
zin meer; door de genade van Christus wordt de mensch gerechtvaardigd.
Juist omdat de oude Wet vervangen werd door de nieuwe Wet
van het Evangelie, verklaarde Paulus steeds opnieuw dat zij ook
geen enkel bindende kracht meer kon bezitten voor de heidenen
die tot het Christendom overkwamen. Voor die waarheid heeft hij
met onverbiddelijke hardnekkigheid gestreden en moest er allerlei
tegenkantingen en vervolgingen voor doorstaan. Verre van hem de
verjoodsching van het Christendom toe te schrijven, dient men hem
integendeel te beschouwen als den apostel, die zich het meest heeft
ingespannen om elke nawerking of beinvloeding van het Jodendom
uit het Christendom te weren.
Door deze houding had hij zich dan ook den bittersten haat der
Joden op den hals gehaald en tot aan zijn dood werd hij door hen
op de meest verbitterde wijze vervolgd en bekampt. Kenmerkend
is de beschuldiging die telkens weer door de Joden, tot voor de
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Romeinsche rechtbank tegen Paulus werd ingebracht : < c Deze is
de man, die overal iedereen leert tegen het yolk, tegen de wet en
tegen den tempel ! a> (Hand. XXI, 28). In de hoofdstukken door
Lukas in zijn << Handelingen der Apostelen >> aan Paulus gewijd,•
wordt haast op elke bladzijde bericht van den geheimen of openlijken
strijd ,dien zij tegen Paulus voerden, in wien zij een doodsvijand
zagen van het Jodendom.
Wat in het bijzonder de leerstukken van Paulus betreft over
zonde, verlossing en genade, deze heeft hij geenszins aan het Jodendom ontleend om ze als vreemde elementen in het Christendom
binnen to voeren. Deze leerstellingen heeft hij nergens anders geput
dan in de prediking van Christus zelf, op wien zij in laatste instantie
terug gaan.
Paulus heeft ongetwijfeld de zondigheid van den mensch, zoo
Jood als heiden, zeer beklemtoond en aller behoefte aan verlossing
en genade sterk in het licht gesteld. Maar ook in de prediking van
Christus komt dezelfde idee met niet minder duidelijkheid tot uitdrukking, en het zou niet moeilijk vallen een heele reeks uitspraken
uit het Evangelie in dezen zin aan te halen. Enkele voorbeelden
mogen hier volstaan. Aan al zijn volgelingen leert Christus bidden
Vergeef ons onze schuld, zooals ook wij aan anderen hun schuld
vergeven (Aft. VI, 12) ; zijn tijdgenooten noemt Hij een << overspelig
en zondig geslacht >> (Mt. VIII, 38) ; wanneer Hij met zondaars en
tollenaars omgaat, dan is het niet omdat Hij de zonde geringschat,
maar omdat Hij zich gezonden weet << om to redden wat verloren
ging a> (Mt. XV, 24) ; Hij verklaart dat er in den hemel meer vreugde
zal zijn om een zondaar die boetvaardigheid doet, dan om negenennegentig rechtvaardigen die meenen geen bekeering noodig te
hebben (Lc. XV, 7, 16) ; aan zijn toehoorders leert Hij : << indien gij
niet tot inkeer komt, zult gij alien gelijkerwijze verloren gaan )o
(Lc. XIII, 5) ; en den verloren zoon legt hij de woorden op de
lippen : << Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en tegen U,
ik ben niet waardig uw zoon genoemd te worden >> (Lc. XV, 18) ;
de grootste zonden waartegen Hij steeds weer waarschuwt, zijn de
hoogmoed tegen God en de liefdeloosheid tegen den evenmensch,
en wie verhardt in deze boosheid wordt door Hem naar het eeuwige
vuur verwezen (Mt. XXV, 41-46) .
Ook Christus heeft de zondigheid van den mensch volkomen
doorzien en gewaarschuwd tegen alle innerlijke onreinheid : << Wat
er uitgaat van den mensch, dat verontreinigt den mensch. Want
van binnenaf, uit het hart der menschen, komen de slechte gedachten
voort, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, gierigheid, boosaardigheid, bedrog, wellust, afgunst, godslastering, hoogmoed, lichtzinnigh eid. Al die booze dingen komen van binnenaf en verontreinigen
den mensch >> (Mc. VII, 20-23. Vgl. verder Mt. XXIII, 23 ; Jo. VIII,
11; Le. VII, 47 enz.) . .
Hij die gekomen was om te redden wat verloren ging, was er
zich dan ook klaar bewust van dat zijn dood het karakter had van
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een zoenoffer tot verlossing der menschen uit hunne zonden. Op den
vooravond van zijn sterven heeft Hij deze gedachte uitgesproken
en den zin van zijn naderenden dood aan zijn apostelen verklaard :
<< De menschenzoon is niet gekomen oin gediend te worden maar
om te dienen en zijn leven te geven tot losprijs (lutron) voor velen ,t
(Mt. XX,. 28) .
Bij de instelling der Eucharistie, die de gedachtenis aan zijn sterven door de eeuwen heen moet levendig houden onder zijn volgelingen, treedt dezelfde idee op den voorgrond : Dit is mijn lichaam ,
dat voor u wordt overgeleverd >> (Lc. XXII, 19) . « Dit is mijn bloed
van het Nieuwe Verbond, dat wordt vergoten voor velen tot vergi f f enis der zonden >> (Mt. XXVI, 19) . Christus zag dus zijn dood wel
degelijk als een zoenoffer voor het heil der menschen en tot vergiffenis der zonden, pro mundi vita, voor het leven der wereld (Jo. VI,
51) . Zoo hebben de aanwezige leerlingen het dan ook begrepen,
zooals ten voile blijkt uit de brieven van Petrus (I. Petr. I, 19-20;
III, 18) en van Joannes (I. Jo. I, 7 ; II, 2 ; IV, 10 enz.) .
Het is dan ook met de geschiedenis in tegenspraak dat Christus
geen heilswaarde aan zijn sterven zou toegekend hebben en Paulus
de uitvinder dezer leer zou geweest zijn. Paulus heeft haar met
nadruk gepredikt en ook verder ontwikkeld zooals dit lag in de
lijn van zijn taak als prediker van het mysterie der verlossing door
Christus ; haar oorsprong echter ligt in het woord van den Meester
zelf.
Volgens sommige auteurs zou de tegenstelling tusschen Christus
en Paulus het sterkst naar voor treden in de wijze waarop zij zich
de subjectieve verlossing en begenadiging van den mensch voor-zijn met God als verlossing en doel
stellen. Jezus zou het
geprezen hebben, niet de neerbuigende genademededeeling van een
almachtig wezen, waar tegenover ook de grootste menschelijke ziel
een louter niets zou beteekenen. Bij Paulus echter overheerscht de
Joodsche voorstelling van den « Knecht Gods >>, die van een willekeurige, absolutistische God genade toebedeeld krijgt.
Ook deze voorstelling van zaken blijkt in tegenspraak te zijn
met de feiten. Zoowel de mystische vereeniging van den mensch
met God, als het onverdiend karakter onzer verheffing tot deze
goddelijke levensgemeenschap, zijn leerstukken die en bij Christus
bij Paulus gelijkerwijze aanwezig zijn.
Christus heeft aan zijn leerlingen de idee van Gods Vaderschap
diep willen inprenten en hen meteen het betrouwen op zijn Voorzienigheid en de overgave aan zijn wil en leiding voorgehouden. Hijzelf,
was met den Vader >> (Jo. X, 30) , heeft ons op alles
die
overtreffende wijze voorgeleefd hoe wij in vertrouwelijke eenheid
met den Vader dienen te leven. Dat hierbij elke idee van een
zijn met God, hoe dan ook opgevat, totaal dient
panthelstisch
uitgesloten, blijkt voldoende uit het heele Godsbegrip zooals dit
in de prediking van Christus tot uitdrukking komt.
Onze verheffing echter tot deelname aan Gods leven hebben wij
-
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in laatste instantie volgens Christus' leer niet aan eigen inspanning
maar aan de barmhartige liefde van God te danken. << Want zoo
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft
gegeven, opdat alien die in Hem gelooven, niet verloren zouden
gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben >> (Jo, III, 16) . << Niemand komt tot den Vader, dan door Mij >> (Jo. XIV, 6) . << Niemand
kan tot Mij komen, zoo de Vader, die Mij zond, hem niet trekt >
(Jo. VI, 44) . << Zonder Alij kunt ge niets doen >> (Jo. XV, 5) . Zonder
de hulp van God dus komt niemand tot het heil, dat Christus is,
noch tot de kennis van den Vader : K Niemand kent den Zoon, dan
de Vader alleen ; en niemand kent den Vader ,dan de Zoon alleen,
en hij, aan wien de Zoon het openbaren wil >> (Mt. XI, 27) .
Dat de mensch, hoe vertrouwvol hij ook tot den Vader moge
opblikken, hierbij toch dient bewust te blijven van zijn onwaardigheid en zondigheid, ligt met niet minder duidelijkheid in Christus'
prediking lbevat. Men herleze de parabel van den Farizeer en den
tollenaar (Lc. XVIII, 10-14) , van de onnutte knechten (Lc. XVII,
7-10) , het Onze Vader (Mt. VI, 9-13) en zooveel andere plaatsen
waar Christus spreekt over de nederigheid en over het zondebewustzijn dat den mensch past.
Bij Paulus wordt het onverdiend karakter der genade ongetwijfeld
sterk benadrukt. Dit vloeit grootendeels voort uit den strijd, Bien
hij te voeren had tegen de judaIzeerende kringen van zijn tijd. Niet
door de werken der wet wordt de mensch gerechtvaardigd, doch
door de genade van Christus. Uit genade . worden wij gered, niet
door eigen verdienste (Gal., Rom. passim) . Doch met niet minder
nadruk weet Paulus ons te spreken over de verheffing van den
christen tot deelname aan Gods leven. Steeds weer bezingt hij de
heerlijkheid van ons goddelijk kindschap en de wonderbare voorrechten, die ermee verbonden zijn : < c Want gij hebt niet een geest
van slavernij ontvangen, om terug te vallen in de vrees, maar den
Geest van het aangenomen kindschap Gods, waardoor wij roepen :
Abba, Vader ! De Geest zeif getuigt met onzen geest, dat we kinderen zijn van God. Zijn we kinderen, dan zijn we erfgenamen tevens;
erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus, zoo we met
Hem lijden, om ook met Hem .verheerlijkt te worden >> (Rom. VIII,
15-17). De heele wereld smacht naar het oogenblik waarop de heerlijkheid van dit kindschap Gods zal openbaar worden (vgl. Rom.
VIII, 21) . << God heeft den Geest van zijn Zoon in onze harten
gezonden en Deze roept : Abba, Vader ! >> (Gal. IV, 6) . << Liefdevol
heeft God volgens het welbehagen van zijn wil ons voorbestemd om
zijn kinderen te worden door Jezus Christus >> (Eph. I, 5) . Zoozeer
zijn wij in Gods liefde opgenomen dat geen enkele macht ter wereld
ons hiervan scheiden kan (vgl. Rom. VIII, 38).
Deze en aanverwante gedachten keeren telkens in nieuwe vormen
bij Paulus terug en doordringen zijn heele wereldbeschouwing. Terecht
mogen we dan ook besluiten : De Godsvoorstelling van Christus
en van Paulus is een en dezelfde ; hunne opvattingen over de men-
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schelijke heiliging door de genade komen volledig overeen. Bij Paulus
zoowel als bij Christus wordt God ons voorgesteld als de << Vader >>,
die de menschen liefheeft en die in onbegrensde goedheid en vergevingsgezindheid alien wil opnemen in levensgemeenschap met Hem;
de verlossing en heiliging van den mensch heeft zijn laatsten grond
in den heilswil van God.
BESLUIT.
Wie het veel-bewogen leven van Paulus overziet, zooals het ons
uit de historische bronnen bekend is, en zich afvraagt welke de
drijvende kracht geweest is, die hem in zijn reusachtige bedrijvigheid
heeft voortgestuwd, kan slechts tot deze eindconclusie komen
Paulus heeft zich met al de energie van zijn rijke natuur in dienst
gesteld van Christus en liens Evangelic. De trouwe apostel van
Christus te zijn, dat is zijn eenige droom, zijn eenig streven geweest.
Een ander verlangen heeft hij nooit gekend. Zijn levensarbeid is
dan ook van louter godsdienstigen aard geweest.
Ver ook van het Christendom te verjoodschen, verkondigde hij
een leer die haar oorsprong had in het woord van Christus : « Ik
verzeker u, broeders, dat het Evangelic, door mij verkondigd, niet
naar den mensch is. Ik heb het immers ook niet van een mensch
ontvangen of aangeleerd, maar door openbaring van Jezus Christus
(Gal. I, 11-12) . << Voor alles heb ik u overgeleverd, wat ik zelf had
ontvangen... >> (I Cor. XV, 3) .
Zeker bestaat er een onderscheid in de wijze waarop Christus en
Paulus deze leer hebben voorgedragen. Bij Jezus bestaat nergens
de neiging zijn leer tot een systeem samen te bundelen. Naar gelang
de omstandigheden er aanleiding toe gavel, verkondigde Hij zijn
gedachten over God, over zijn persoonlijke zending, over de zedenleer, over het hiernamaals, zonder acht te slaan op hun onderlingen
samenhang. Zelden of nooit gebruikt Hij een logische argumenteering
bij zijn prediken : Hij bevestigt, verklaart, beveelt. Hij houdt van een
beeldrijke, concrete, aanschouwelijke taal ; ook in zijn spreekwijze
is Hij een zoon der Galileesche bergen en meestal richt Hij zich tot
het eenvoudige yolk, boeren, herders en visschers van zijn geboortestreek.
Met Paulus is het heel anders gesteld. Bij hem overheerscht ongetwijfeld een drang naar systematische bespiegeling. Hij streeft
naar ordening en samenhang zijner begrippen, beoefent een werkelijke theologie ; zijn betoog heeft meestal een sterk argumenteerend
karakter. Hij is opgegroeid in een hellenistisch midden te Tarsus
en kreeg een rabbijnsche vorming te Jerusalem, waarin de argumentatie uit de Schriftuur een groote plaats innam. Graag gebruikte
hij abstracte begrippen en de beeldspraak die hij aanwendt is ontleend aan het stadsieven. Zijn toehoorders trouwens waren meestal
stedelingen en het apostolaat in de grootstad beschouwde hij als
74jn levenstaak.
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Maar dit alles raakt slechts den uiterlijken kant der dingen.
Wat den inhoud betreft is Paulus' prediking de trouwe weergave
en voortzetting van Christus' prediking. Vanaf het oogenblik waarop
Christus hem verscheen op den weg naar Damascus tot op het
oogenblik waarop hij zijn arbeid bekroonde met het getuigenis van
zijn bloed heeft hij niets anders willen zijn en is ook niets anders
geweest dan de trouwe apostel van Jezus Christus en de onwrikbare
verkondiger van diens Evangelie. Dat zal zijn roem en zijn grootheid
blijven voor altijd.

DE BEDRIJFSORDENING IN
BELGIE VOOR io ME1 r94o
door Ph. VAN ISACKER

VI
HET STANDPUNT EN DE VERWEZENLIJKINGEN VAN
DE REGEERING GEDURENDE DE LAATSTE JAREN
VOOR DEN OORLOG
De belangstelling voor een volledige bedrijfsordening, met zoowel
economische als sociale doelstellingen, was in Belgie, zooals uit
de voorgaande bladzijden blijkt, eerst op het einde van de economische crisis tot de breedere kringen van de openbare opinie
doorgedrongen. In de regeeringsverklaringen is, een eerste maal,
een omstandiger uiteenzetting er van te vinden, toen staatsminister de Broqueville zijn tweede regeering, in den zomer van
1934, aan het parlement voorstelde. De tweede regeering de
Broqueville, die van korten duur was, had den tijd niet om zelfs
aan een begin van verwezenlijkingen te denken. Het z'ijn de
regeeringen Theunis en van Zeeland, die de richtlijnen van de
nieuwe politick reader hebben bepaald en de eerste maatregelen
van uitvoering hebben uitgevaardigd.
Staatsminister Theunis heeft aldus het standpunt bepaald dat
door zijn regeering werd aangenomen : De Staat heeft alleen
een regelende rol. Hij moet, binnen de groote lijnen van zijn politick,
ordenen, leiden en eenmaken. Hij heeft niet de zending om de
bestaande hie"rarchie der beroepsgroepeeringen door een andere te
vervangen. Deze groepeeringen hebben een wel omschreven doel.
Dit doel kan door geen andere instellingen op even voortreffelijke
wijze worden bereikt, indien de samenstelling en vooral de geest
der beroepsvereenigingen overeenstemt met de hoofdbehoeften van
het economisch en sociaal leven. De Staat kan alleen nutteloos
en op gevaarlijke wijze zijn hooger gezag verbeuren, wanneer hij
de plaats wil innemen van organismen die, in de economic van
het land, door hun bedrijvigheid, harmoniseh den loop van een
raderwerk regelen waarvan z'ij zelf de beweging in handers hebben.
Bij deze opvatting sloot ook de heer van Zeeland aan met zijn
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regeeringsverklaring van 24 Juni 1936: << Wij hebben er behoefte
aan, zegde hij, onze politieke instellingen aan te passen en ze in
staat te stellen om te beantwoorden aan de nieuwe taak die ze
op sociaal en economisch gebied moeten vervullen. De maatregelen
die we U voorstellen gaan uit van een drievoudige betrachting :
het herstellen van het evenwic^ht tusschen de drie machten ; de
uitvoerende macht met meer gezag te bekleeden ; een praktischen en
soepelen band te leggen tusschen de staatkundige organen van het
land en zijn economische krachten. v

De tweede regeering de Broqueville had volmacht om, bij
Koninkluke Besluiten, de meest dringende regelende maatregelen
op economisch gebied te treffen. Deze volmacht, behouden door
het ministerie Theunis, heeft ons, als minister van economische
zaken, toegelaten de eerste beschikkingen van een economische
reglementeering uit te vaardigen. Verder was niet te gaan. Inderdaad, de regeering de Broqueville had weliswaar het probleem der
bedrijfsordening in haar programma opgenomen, maar de bevoegde
minister, de heer Van Cauwelaert, had bij de bespreking der
volmachtwet de verbintenis aangenomen, deze kwestie aan het
parlement over te laten.

Doch het was de taak van het departement van economische
zaken een wetsontwerp in Bien zin voor te bereiden. Einde 1936,
waren we er mede klaar en we herinneren ons toen de hoofdbepalingen er van te hebben opgegeven op een vergadering van
de katholieke patroons, den 26en December : << een statuut voor
de vrije beroepsvereenigingen met een liberale toekenning van de
rechtspersoonlijkheid; samenwerking van de vrije groepeeringen met
officieele organismen ; advies- en initiatiefrecht van de beroepsvereenigingen bij de uitvoerende macht; recht van bedr'ijfsreglementeering onder toezicht van de regeering en hierdoor ook van het
parlement; het behouden der waarborgen besloten in de procedure
voor den Raad van Economische Betwistingen >>.
Meeningsverschillen in de parlementaire opinie, die hun terugslag kregen in den schoot der regeering, hebben dit initiatief doen
verdagen. Zooals bekend, kon, eerst in 1938, minister Paul Heymans
het ontwerp over de beroepsorganisatie voor het parlement neerleggen.
Onmiddellijk nochtans was in de meest dringende behoeften van
de economie te voorzien. Met dat doel, heeft het departement van
economische zaken, toen we er de leiding van hadden, onder de
regeering Theunis, een reeks van Besluiten, binnen de perken van
de volmacht, aan den Koning voorgelegd. Onder de voornaamste
zijn te vermelden : het Besluit van 23 December 1934 op de
oneerlijke concurrentie, dat van 29 Januari 1935 op de collectieve
merken en vooral het Besluit van 13 Januari 1935 op de bedrijfsordening. In al deze Besluiten hebben we, zooveel het mogelijk was,
de grondbeg nselen voor een latere meer stelselmatige beroepsorganisatie bepaald.
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Zoo komt ongetwijfeld een nieuwe be drijfsorganisatorische
strekking voor in de Koninklijke Besluiten van 23 December 1934
en 29 Januari 1935. Voor het eerst in de Belgisclie wetgeving,
worden de rechten van de bedrijfsleiders aan hun organisatie
opgedragen. De beroepsvereenigingen, met rechtspersoonlijkheid
bekleed, zijn gemachtigd om voor hun leden in rechte te verschijnen
en uit naam van gansch het bedfijf de praktijken van oneerlijke
concurrentie aan te klagen ; als beroepsorganisatie bekomen ze het
recht collectieve handels- en fabrieksmerken te bezitten en de
namakers der merken voor de boetstraffelijke rechtbanken, als
burgerlijke partij, te vervolgen. Zooals professor Velge het in zijn
-commentaar over het Besluit van 23 December 1934 heeft geschreven,
was het inzicht van den wetgever de beroepsvereenigingen een middel
aan de hand te doen, niet alleen om uit eigen initiatief de gebruiken
van den eerlijken handel vast te stellen, maar de bedrijven zelf,
onder controle van de rechterlijke macht, geleidelijk den codex der
beroepstucht te laten opstellen. Een reahtspraak van vijf jaar heeft
bewezen dat dit inzicht gezond was.
Het belangrijkste Besluit met het oog op de latere bedrijfsordening is evenwel het Besluit nr 62 van 13 Januari 1935. Het heeft
een richting aangewezen bij dewelke alle ontwerpen en voorstellen
in het vervolg zijn gebleven.
Het KoninkYijk Besluit nr 62 sluit aan bij een motie, die den
5en Maart 1934 voorgedragen was door het Nationaal Comite voor
den buitenlandschen handel, voorgezeten door staatsminister Theunis.
Sedert het ontstaan der economische crisis, hadden de laaggedrukte
prijzen van den Belgischen uitvoerhandel en een bandelooze concurrentie van onze producenten, op tal van vreemde markten een
stel van beschermings- en represaillemaatregelen vanwege de
betrokken regeeringen uitgelokt ; de goede naam van de Belgische
voortbrengst kwam, door de rminderwaardige kwaliteit van sommige
zijner producten, in het buitenland in opspraak ; de regelmatig
gevestigde exportindustrie vroeg met aandrang een regeeringstusschenkomst. Vandaar de wensch van het Nationaal Comite bij
de regeering voorgedragen << dat wanneer in een nijverheid de vier
vijfden van de bedrijfsleiders akkoord waren om, in het algemeen
belang, de productie of het verkoopen der waren op contractueele
basis te regelen, de uitvoerende macht passende maatregelen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, zou nemen, om een afzijdige minderheid, met de noodige waarborgen, voor een scheidsrechterlijk
organisme te dagen en de naleving der overeenkomst aan gansch
het bedrijf op te leggen ».
In deze motie waren op voorhand samengevat de hoofdbepalingen
van het Konin.kl'ijk Besluit nr 62 waarvan de kern in den volgenden
tekst besloten ligt : << Elke beroepsgroepeering van voortbrengers of
verdeelers, bekleed met de burgerlijke rechtspersoonlijkheid, kan de
uitbreiding aanvragen voor al de andere voortbrengers of verdeelers,
behoorende tot den zelfden tak van nijverheid of handel, van een
,
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door haar vrijwillig opgenomen verplichting in zake voortibrenging,
verdeeling, verkoop, uitvoer of invoer. >>
Om de procedure in te leiden heeft de vereeniging te bewljzen
dat ze K een ontegensprekelijke meerderheid van de belangen van
de betrokken nijverheid of -den betrokken handel vertegenwoordigt >>.
Zij richt een verzoekschrift tot den minister van economische
zaken die de vraag van meet of als onontvankelijk kan verwerpen
of aan verder onderzoek voorleggen. Na de noodige bekendmaking,
kan elke belanghebbende verzet aanteekenen. Bij verzet, wordt het
geschil gebracht voor scheidsrechters door de partijen verkozen of,
indien daarop het akkoord uitblijft, voor den Raad der Economische
Geschillen.
Deze Raad is, in ons openbaar recht, een innovatie. Hij bestaat
uitsluitend uit magistratendoor den Koning aangesteld met, als
vertegenwoordigers van het departement van economische zaken,
een of meer regeeringscommissarissen belast met een taak van
advies >>. De partijen worden gehoord, al of niet bijgestaan door een
advokaat of << door een persoon daartoe door den Raad speciaal voor
elk geding aanvaard >>. De uitspraak wordt, met redenen omkleed,
aan de regeering overgemaakt.
Die uitspraak is echter geen eindbeslissing. Deze is den Koning
voorbehouden. Doch de Koninklijke Besluiten, tevens met redenen
omkleed en bekend gemaakt in het Staatsblad, mogen van de uitspraak van den Raad der Economische Geschillen slechts afwijken,
wanneer de Raad de aanvraag tot beroepsreglementeering inwilligt.
Besluiten van den Raad, voordeelig voor de minderheid der bedrijfsleiders, zijn bindend voor de uitvoerende macht. Dit is in onze
bestuurl^ijke wetgeving een eenig precedent, dat de regeering niet
geaarzeld heeft te aanvaarden om, op gansch uitzonderlijke wijze,
de rechten der minoriteiten te waarborgen. Koninklijke Besluiten
kunnen aldus in Belgic, sedert 1935, een beperking van de productie,
een discipline van prijzen en alle regelingen die de voortbrengst
en de verdeeling aanbelangen, verplichtend maken voor een ganschen
bedrijfstak.
In het Koninklijk Besluit nr 62 is zelfs reeds de basis aanwezig
van hetgeen men in Nederland de « vestigingswetgeving > heeft
genoemd. Inderdaad indien de reglementeering de voortbrenging, den
invoer of den uitvoer van koopwaren aanbelangt, voorziet het K. B.
dat nieuwe nijverheden zich alleen in het land mogen vestigen, na
toelating van den Koning. Weerom wordt op voorhand het advies
van den Raad van Economische Geschillen ingewonnen en het
Koninklij-k Besluit dat de vestiging toelaat, bepaalt het bedrag der
producten of waren die de verzoeker mag voortbrengen, invoeren
of uitvoeren.
Vermelden we ten slotte de strafbepalingen van het K. B. : geldboeten, met een maximum van fr. 100.000, behoudens burgerlijke
schadeloosstelling, en gevangenisstraffen van minder strengen aard.
Het dient niet gezegd dat, na een eeuw van individualisme en
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vrijheid in de economie, het Koninklijk Besluit van 13 Januari 1935
grondbeginselen van een regeeringsinmenging en van economisch
solidarisme in onze wetgeving inbracht, die aanstoot moesten geven
in sommige bedrijfsmiddens en in een gedeelte van de parlementaire
opinie. In werkelijkheid hadden we ons aan meer verzet verwacht
dan de vrjj gematigde opmerkingen die wij bij de volgende
besprekingen van onze begrooting, vooral in den Senaat, te hooren
kregen. Wellicht heeft men de omzichtigheid, waarmede de regeering
dezen eersten gewichtigen stap had gezet, naar waarde geschat.
De overvloedige waarborgen, die het zakenleven en vooral de minderheid bekwam, alsmede de geleidelijkheid bij de toepassing der nieuwe
wetgeving, hadden, voor den oorlog, nagenoeg alle tegenstanders
met het Besluit nr 62 verzoend.
Men heeft meermaals laten opmerken dat het K.B. van 13 Januari
1935 van weinig toepassing is geweest. Inderdaad werd de procedure
niet veelvuldig gebruikt en zijn de beschikkingen van reglementeering,
op grond van het Besluit, uitzondering gebleven. Doch het eenvoudige
bestaan der wetgeving heeft de regeering toegelaten een zekeren
druk uit te oefenen en door rechtstreeksche onderhandelingen met
de bedrijven, zonder de nieuwe procedure te moeten aanspreken,
doelmatiger en krachtiger op de aanvaarding van meer tucht aan
te dringen. Reglementeeringen van groot belang, in voorname takken
van het productiewezen de kolennijverheid en de cementindustrie
b.v. eenparig door al de betrokken bedrijfsleiders aanvaard, danken
hun ontstaan aan besprekingen tusschen de regeering en de bedrijven.
Het kartelliseeren en trusteeren der nijverheid verkreeg hierdoor
nieuwe mogelijkheden. Dit was niet zonder gevaar. Buiten de
regeeringsdirectieven om, namen de beroepen beslissingen die niet
immer met de belangen der verbruikers strookten. Dat stelde scherper
dan vroeger het vraagstuk van de bescherming van het algemeen
belang tegen te zelfzuchtige uitingen van de beroepstucht. Een
middenweg moest worden gevonden, die in bepaalde gevallen toeliet
de bedrijfsdiscipline op te leggen, in andere gevallen een overdreven
kartelliseeren binnen behoorlijke perken hield, met steeds als norm
het algemeen belang. Dat vraagstuk o.m. werd door het departement
van economische zaken ter bestudeering opgedragen aan de Commissie van Nijverheidsorienteering, die in haar eerste verslag, op
22 Juni 1936, tot de volgende vaststellingen kwam : << De huidige
toestand is noch een toestand van algemeene concurrentie, noch
een toestand van algemeen gemonopoliseerde productie. De ordelooze concurrentie en de monopolistische organisatie kunnen beide
zeer ernstige nadeelen met zich brengen en misbruiken uitlokken,
waaraan de openbare macht kan verhelpen althans gedeeltelijk,
door een ernstige actie ; deze zal moeten gevoerd worden, in het
eene geval in den zin eener betere organisatie, in het ander geval
door waarborgmaatregelen tegen de machtsposities der kartels
waaronder de algemeene economie zou liijden. De openbare macht
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mag zich niet wapenen om slechts in een bepaalden zin tusschen
te komen.
Het verslag van de Commissie leidde tot het besluit << dat de
uitbreiding van de -accoorden der kartels niet meer het voorwerp
mag zijn van een eenzijdige actie der regeering, in den zin eener
versterking dezer accoorden ».
Het gebrek aan wetgeving, zoo gaat het verslag verder, geeft
aanleiding, niet tot een toestand van vrijheid maar tot een toestand
van losbandigheid op dit gebied. Wanneer de kartels zich uitbreiden,
moet de wetgeving hun actie binnen redelijke grenzen kunnen houden.
Men moet namelijk den Staat toelaten, iedere tusschenkomst ten
voordeele eener nijverheidsdiscipline, ondergeschikt te maken aan
voorwaarden die de vrijheid en de belangen der voortbrengers en
der verbruikers waarborgen. Men zou ook moeten vaststellen in
welke mate de accoorden der kartels en de clausules welke er in
voorkomen, vatbaar zijn voor een beroep bij de rechtbanken. Men
zou eveneens moeten onderzoeken of sommige verplichtingen, de
klienten van de binnenlandsche markt te bevoorraden, in wel bepaalde
voorwaarden, niet zouden moeten voortvloeien uit de positie van
monopolie welke een onderneming zich verzekert. >>
In het verslag van de Commissie van Nijverheidsoriënteering zijn
aldus reeds de algemeene principes van een oplossing aangeduid.
Deze werd naderhand door het departement van economische zaken
uitgewerkt en het Studiecentrum tot Hervorming van den Staat,
zooals we het reeds deden opmerken, stelde in zijn ontwerp een
practische procedure van regeling voor.
Bij gebrek aan een algemeene hervorming in zake beroepsorganisatie, hebben de regeeringen, na 1934, in de bedrijfsregeling
de tusschenkomst van de economische vereenigingen moeten beperken
bij de drie Koninklijke Besluiten die we hebben vermeld. Nochtans
werd naderhand, tot in 1936, ruimschoots door de regeering Van
Zeeland gebruik gemaakt van de haar toegekende volmacht om
rechtstreeks, buiten de medewerking van de vrije organisaties om,
tal van economische ordeningsmaatregelen in te voeren die eveneens kenschetsend zijn als uitingen van de nieuwe strekking in onze
economische wetgeving ontstaan. Tientallen van Koninklijke Besluiten
zijn te vermelden die handel, nijverheid en landbouw tot een tuchtvoller gedraging hebben verplicht.
Het verkoopen met premies in natura, de leurhandel en de
kleinverkoop kregen een wettelijk statuut; naast de wetgeving op
de handels- en fabrieksmerken, kwam een regeling tot stand voor
de benaming der koopwaren o.m. in de textielindustrie en
de benamingen van oorsprong; de n**verheidsteekens en de modellen
werden tegen namaak beschermd ; het Koninklijk Besluit van 6 Mei
1935 voorzag voor de uitvoerende macht de mogelijkheid om de
prijzen van eetwaren en koopwaren van eerste noodzakelijkheid te
regelen; andere Besluiten voerden de controle in over de prijzen
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van het slachtvee en op den handel in zaden, meststoffen en veevoeder, gaven waarborgen in zake de eerlijkheid van den handel
in land- en tuinbouwproducten of stelden den invoer-, uitvoer- en
transitohandel onder meer ordenende voorschriften.
Buiten de departementen van algemeen economisch belang --- de
economische zaken, den middenstand en den landbouw was ook
in de meer speciale sectoren van het beroepsleven, de strekking naar
ordening even opvallend; o.m. in het transport- en het financiewezen.
De wet van 21 Maart 1932 heeft, zooals bekend, het openbaar
vervoer van reizigers door private autobusdiensten en door de
maatschappijen van t uurtspoorwegen op een zeer stelselmatige w'ijze
gereglementeerd. Met het doel het geheele vraagstuk van het vervoer
aan het parlement voor te leggen, diende, den 28en Maart 1934, de
minister van verkeerswezen, de heer Forthomme, zijn wetsontwerp
in < tot betere coordinatie van het vervoer over den weg en per
spoor > en, bij Koninklijk Besluit van 5 Maart 1936 werd een
<c regeling van het vervoer van zaken door middel van motorvoertuigen >> in voege gesteld.
Met de wet van 21 Maart 1932 en het K. B. van 5 Maart 1936 is
het transportwezen, in zijn sector van de baanbedrijvigheid, volledig
geordend op een grondslag die een ruime tusschenkomst van de
overheid voorziet maar het medezeggenschap van de beroepen niet
uitsluit. Naast het Bureau voor het Wegverkeer dat een zuiver
staatsorganisme is, voorziet het K. B. van 1936, in zijn artikel 7,
een commissie van beroep samengesteld uit door den Koning verkozen
vertegenwoordigers van de verbruikers, de wegvervoerders en de
« maatschappijen die een spoorweg exploiteeren >>. Het stelsel va
reglementeering zelf gaat uit van een gedachte die vooraan in de
voordracht aan den Koning van het Besluit van 1936 uitgedrukt
is : << de noodzakelijkheid die zich steeds meer en meer doet gevoelen
om de werking der vervoermiddelen te coordonneeren >>, daar thans
<< over het algemeen wordt aangenomen dat een niet gereglementeerde
concurrentie op dat gebied schadelijk is voor 's lands economie >>.
In zake monetaire politiek en kredietpolitiek zijn de hervormingen
der laatste jaren bekend. Belgi is een van de weinige landen die,
na de devaluatie, den gouden standaard hebben hersteld en aan
het grondbeginsel van de << geleide munt » hebben verzaakt. De
parastatale instellingen voor kredietwezen werden in aantal uitgebreid, maar nagenoeg geen maatregelen zijn voorzien die de kredietleiding toelaten. Wel verschaft de z.g. open market policy in beginsel
aan de Nationale Bank de mogelijkheid een zekeren invloed uif te
oefenen op de kredietverleening; maar de bewerkingen door die
politiek ingegeven konden, voor den oorlog, nooit zeer omvangrijk
z'ijn : de waarde van de Staatsfondsen die de Nationale Bank tengevolge van die bewerkingen mocht bezitten was tot een milliard
frank gelimiteerd. De bankcontrole is een bedrijfsorganisatorische
maatregel, meer bedoeld om de belangen der kleine spaarders te
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waarborgen en het behoud van het structureel evenwicht der banken
te verzekeren, en heelemaal niet om als vertrekpunt van de leiding
van het krediet te dienen.
Toen de periode van volmacht verstreken was, nam natuurlijk
de belangrjjkheid van de bedrijfsregelende wetgeving in zekere mate
af. Het voornaamste was gedaan en de trage procedure van het
parlement hernam haar rechten. Men zal zich herinneren o.m. hoe
ondankbaar en haast hopeloos de taak was van de bevoegde ministers
die het vraagstuk der grootwarenhuizen en dat van de contingenteering der margarine in handen kregen.
Het probleem der grootwarenhuizen nl, heeft men niet verder
kunnen brengen dan tot de stemming van een voorloopige slotwet
waarvan de toepassing herhaaldelijk, telkens voor enkele maanden,
verlengd werd. Die wet is sedert vijf jaar nog steeds in voege ; het
parlement kon het met de regeering niet eens worden omtrent een
oplossing van meer bestendigen aard.
Dit overzicht laat den indruk na dat, minstens in de regeeringskringen, gedurende de laatste jaren voor . den oorlog, de vaste
wil bestond om het Belgische bedrijfsleven in al zijn vertakkingen te ordenen. Er moet trouwens oak worden vastgesteld dat,
indien het parlement misschien niet steeds gewillig meeging, de
bedrijven zeif de noodzakelijkheid van de hervormingen meestal
inzagen.
De volledige ordening van het bedrijfsleven kon alleen geschieden
door een algemeene wet. Daarom hebben, sedert Juli 1934, de
achtereenvolgende regeeringen bij hun voorstelling aan het parlement
beloofd een wetsvoorstel te zullen indienen waardoor het vraagstuk
in zijn geheel zou worden geregeld. Verschillende regeeringen hebben
aan de voorbereiding van dat wetsvoorstel gewerkt, maar in hun
snelle opeenvolging hebben z'ij den tijd niet gehad het voorbereidingswerk tot een goed einde te brengen en hun belofte te vervullen.
Een bewijs dat minstens de wetgevende methoden in Belgie dienden
herzien te worden en dat het land behoefte had aan meer standvastigheid van de uitvoerende macht. Het lang verwachte wetsvoorstel
werd eindelijk den 15en November 1938 door den heer Paul Heymans,
minister van economische zaken, op het bureel van den Senaat
neergelegd. Het droeg den titel van u Wetsontwerp op de beroepsorganisatie en de economische reglementeering >>.
In de memorie van toelichting van het voorstel, stelt minister
Heymans o.m. vast dat eenerzijds de reeds gevorderde evolutie
van de vrije beroepsorganisatie en anderzijds de noo.dzakelijkheid voor
de regeering om steeds dieper in de economie en het sociaal leven
in te grijpen een stelselmatige ordening van het bedrijfsprobleem
tot een wezenlijke behoefte voor het land hebben gcmaakt.
Het voorstel zelf blijft opvallend in de lijn van het project Velge
en van het ontwerp van het Studiecentrum tot Hervorming van den

DE BEDRIJFSORDENING IN BELGIE VOOR 10 MEI 1940

515

Staat, niet alleen om zijn geest en zijn algemeene doelstellingen, doch
evenzeer wat betreft zijn inhoud en 'z jn groote indeelingen : de
bedrijfsorganisatie en de sociaal-economische reglementeering.
In afwijking van de opvattingen van den heer Velge en van die
van het Studiecentrum, voorziet het regeeringsvoorstel twee soorten
van professioneele en interprofessioneele groepeeringen, uitgebouwd
tot federaties en confederaties : de groepeeringen met rechtspersoonlijkheid en die zonder rechtspersoonlijkheid. De eerste kunnen
met een alles behelzende beroepsbevoegdheid in rechte verschijnen ; de andere alleen om schuidvorderingen voor hun leden
in te vorderen. Meer bindende formaliteiten worden van de eerste
gevergd om zich met de wet in regel te stellen. Maar de organisaties
van beider soort hebben dezelfde bevoegdheid wat betreft hun
vertegenwoordiging bij de overheid, hun deelname aan de officieele
beroepsordening en zelfs het afsluiten der collectieve arbeidsovereenkomsten.
Naast de normaal in de bedrijf sordening ingeschakelde vrije
vereenigingen, voorziet het regeeringsontwerp de handelsvennootschappen met een economisch gemeenschappelijk doe!, als b.v. den
gezamenlijken aankoop. Deze vereenigingen kunnen alleen door de
regeering geraadpleegd worden ; zij waken geen deel uit van de
officieele bedrijfsorganisatie.
Het artikel 30 van het ontwerp stelt een origineele regeling
voor, waarbij het mogelljk is collectieve arbeidsovereenkomsten te
laten afsluiten ook door vereenigingen zonder rechtspersoonlij-kheid.
De collectieve overeenkomst behelst geen andere burgerlijke sancie
dan eventueel de betaling van een forfaitaire schadevergoeding, op
voorhand door de partijen voor een inbreuk op de overeenkomst
of een parer clausulen bedongen. De borgsommen moeten op de
Nationale Bank neergelegd worden.
Als officieele bedrijfsorganen stelt het voorstel alleen de paritaire
commissies, de Bedrijfsraden en den Economischen Raad voor, niet
de Interprofessioneele Raden van het ontwerp van het Studiecentrum.
Ondernemingsafvaardigingen kunnen de paritaire commissies in de
voorname ondernemingen aanstellen.
De paritaire commissies die het regeeringsvoorstel voorziet, zijn
meer verscheiden van aard dan in de vorige projecten. Verplichtend
moeten paritaire commissies bestaan voor de arbeiders en patroons
in alle industrieele, commercieele en landbouwberoepen. Voor
bedienden en werkgevers zijn zij facultatief en worden zij door de
ui.tvoerende macht gesticht, naar gelang de omstandigheden. De
Koning kan ook commissies tot stand brengen voor vertakkingen
van de beroepen, voor bepaalde gewesten en, waar het noodig
blijkt, speciale commissies voor de groote ondernemingen en voor
het klein bedrijf.
De benoeming der leden is aan den Koning opgedragen en zij
geschiedt op dubbele lijsten, voorgelegd door de meest representatieve
vereenigingen. De wijze van stemming bij het nemen van beslissingen

516

DE BEDRIJFSORDENING IN BELGIE VOOR 10 MEI 1940

komt nagenoeg overeen met degene voorgesteld in het ontwerp van
het Studiecentrum. Ook de bevoegdheid is dezelfde ; ze wordt evenwel
nauwer omschreven.
De Bedrijfsraden en de Economische Raad zijn, in hun wijze van
samenstelling en hun bevoegdheid, weinig versehillend van degene
die door het Studiecentrum voorzien zijn. Alleen zijn de benoemingen
in den Economischen Raad aan een andere procedure onderworpen
omdat in het voorstel Heymans de schakel van de Interprovinciale
Raden wegvalt. De Koning benoemt de leden : 12 op voorstel,
steeds op dubbele lijsten, van de vier Universiteiten; 26 op voordracht van de meest representatieve patronale vereenigingen van
handel, nijverheid, landbouw en middenstand ; 22 door tusschenkomst
van de werkliedenvereenigingen en 5 door die der vrije, artistieke
en wetenschappelijke beroepen.
In de artikels van zijn ontwerp betreffende de reglementeering
herneemt de heer Heymans het stelsel van het Koninklijk Besluit
nr 62, met evenwel een reeks van grondige wijzigingen. Het terrein
van toepassing van de reglementeering is niet meer het zuiver
economische gebied, maar ook de sociale aangelegenheden, als loonkwesties b.v. en de arbeidsduur. Het initiatief der procedure wordt
niet meer uitsluitend aan de vroegere << onbetwiste meerderheid
van belanghebbenden toegekend ; de vraag mag uitgaan van een
minderheid en wel van alle vrije beroepsorganismen, van de paritaire
commissies en zelfs van individueele leden van den Raad van
Economische Reglementeering. De samenstelling van den Raad van
Economische Reglementeering vroeger uitsluitend een raad van
magistraten wordt even grondig herzien. Een voorzitter aangesteld onder de werkende leden van het Hof van Cassatie of van
het Parket en vier ondervoorzitters, benoemd onder de werkende
leden van het Hof van Beroep, zitten den Raad en zijn afdeelingen
voor ; onder de 30 leden van den Raad Rijn er slechts tien magistraten;
de overige 20 leden zijn competenties, buiten het rechterlijk element
verkozen. Alle leden worden door den Koning benoemd, enkele competenties evenwel op voordracht van de Universiteiten en van den
Economisehen Raad.
Een spoedprocedure is vender voorzien om, in afwachting van een
grondiger onderzoek, reeds, op voordracht van den Ministerraad, de
ontworpen maatregelen, bij wijze van voorloopige regel,ing, geheel of
gedeeltelijk aan het bedrijf op to leggen. Alleen een beknopt eensluidend advies van den Raad van Economische Reglementeering is
hiertoe voorafgaandelijk vereischt.
Ten slotte wordt bepaald dat wanneer de Raad van Economische
Reglementeering ongunstig heeft geadviseerd, de voorgestelde regle .
menteering toch kan worden aanvaard, doch alleen -bij Koninklijk
Besluit gedelibereerd in den Ministerraad. Op dat punt vooral wijkt
het ontwerp van den Heer Heymans ingrijpend of van het K. B.
van 13 Januari 1935. De waarborg die de minderheden bij het
Besluit nr 62 hadden verkregen verdwijnt nagenoeg heelemaal.
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De reactie van de bedrijfsmiddens tegenover het voorstel Heymans
is viij algemeen dezelfde geweest : minstens een principieel akkoord
met de bepalingen in zake beroepsorganisatie ; maar een uitgesproken
voorbehoud nopens de economische reglementeering zooals zij door
het nieuwe voorstel geregeld was.
Van andere zijde werd ook opgemerkt dat het regeeringsvoorstel een
groote leemte in onze wetgeving liet openstaan doordat het aan de
regeering geen mogelijkheid gaf om op te komen tegen overeenkomsten
van trusts of kartels die schadelijk zouden zijn voor het algemeen
belang. Na de conclusies van het verslag van de Commissie van
Nijverheidsorieenteering en met de documentatie door haar ondercommissie bijeengebracht was het trust- en kartelvraagstuk nochtans
voor den oorlog rijp voor een oplossing.
Het neerleggen van het wetsvoorstel Heymans is, voor de
gebeurtenissen van 10 Mei 1940, het laatste feit van belang geweest
dat we in deze studie te vermelden hebben. Zes ministers van
economische zaken hebben, na de lente van 1938, elkander in minder
dan twee jaar opgevolgd, wanneer meer dan ooit de stabiliteit in
dat belangrijk departement noodzakelijk was. Daarbij kwam spoedig
de spanning in den internationalen toestand de aandacht van de
regeering van louter binnenlandsche aangelegenheden afleiden. Het
vraagstuk van de bedrijfsordening geraakte op het achterplan.
Evenwel waren dit niet de eenige oorzaken die, gedurende de
laatste twee jaar voor -den oorlog, verdere verwezenlijkingen van
beroepsorganisatorischen aard hebben teruggehouden. Alle verzet
tegen de bedrijfsorganisatie was in de openbare opinie van het land
nog niet gebroken.
Men mag betreuren dat de oorlog het Belgisch bedrijfsleven niet
sterker geordend heeft gevonden. Gedurende de maanden die tusschen
1 September 1939 en 10 Mei 1940 verliepen, evenzeer als tijdens de
bezetting van het land, zou het onze economie heelemaal niet hebben
geschaad op een nauwer aaneengesloten beroepsorganisatie te kunnen
steunen.
Bij het herinrichten van het land zal, zoowel om sociale als om
economische redenen, een verder ordenen van ons bedrijfsleven
ongetwijfeld een der voornaamste herstelproblemen zijn. Sedert 10
Mei 1940 is op dat gebied heel wat gebeurd en de bevindingen
die aldus werden opgedaan mag men niet verwaarloozen. Het zou
echter even onverstandig zijn, wanneer men na den oorlog onze
economie weer op vredesvoet zal moeten inrichten, als onbruikbaar
te verwerpen wat we voor den oorlog aan doelmatige hervormingen
reeds mochten verwezenlijken of met nauwgezette zorg hadden
voorbereid.
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PATER FLEERACKERS
door Em. JANSSEN S. J.
Bij het verschijnen van zijn tweede Reyneke vos in de
Kempen (1) en bij de zesde uitgave van zijn Kijkkast (2) .

De officieele geschiedschrijvers van onze hedendaagsche letterkunde (3) meenen Pater Fleerackers te mogen ignoreeren. Waarschijnlijk hebben ze van hem wel gehoord; loch zljn werk rekenen
ze nie-t bij het literair-waardevolle. Met een bondige vermelding
maken andere literaire handboeken zich van hem of ; met een banale
karakteriseering als << goedlachsch >> of << humor (4) .
Nu klinkt er ook een andere klok. Bijna elk boek van hem werd,
niet alleen in devote en paedagogische tijdschrif ten, met uitbundigen
lof onthaald : zijn vertelkunst zou eenig zijn in Vlaanderen ! In 1937,
toen de Kempische schrijvers den zestigjarige huldigden, waren
kranten en tijdschriften een-en-al geestdrift : voor kritische opstellen
hoefden de toen gepubliceerde stukken niet door te gaan ; ze mochten
toch niet onbeschaamd liegen of vervalschend fantaseeren (5) ! Zoo
is Pater Fleerackers een van onze meest geprezene en gelezene
vertellers (6) ; maar de vakliteratoren kijken nauwelijks naar hem
om. Staat hij dan buiten de literatuur, gelijk wij het eens lazen (7) ?
In dat geval, wat blijft er binnen de literatuur, en op welken grand
die begrenzing ? Doch liever dan over een theorie te polemiseeren,
wegen we de productie van Pater Fleerackers even op de hand.
Bij voorbaat zijn we hiervan reeds overtuigd : literair-historisch
stellen we << een daad van eenvoudige rechtvaardigheid ,o.

Bijna ieder literair verteller begun met verzen ; dus ook Pater
Fleerackers, die, vanaf 1904, stukken publiceerde. In Dietsche Warande
(1) Bibliotheek van den a Bode van het H.Hart >>, Van In, Lier, 1942,
224 blz., Fr. 17.
(2) (17e-20e duizendtal) Van In, Lier, 1942, 191 blz., Fr. 15. — In deze uitgave
werden vier stukken weggelaten en vervangen door de vier anuiere, We vroeger
in 'het collectieve werk Vertellingen een plants hadden gevonden.
(3) A. Vermeylen in Van Gezelle tot heden; Marnix Gijsen in De literatuur
in Zuid-Nederland na 1830.
(4) B.v. J. Kuypers en Th. De Ronde, Beknopte geschiedenis van de Nederlandsche Letteren voor schoolgebruik, Antwerpen 1931, blz. 239.
(5) Bij die gelegenheid verscheen Hulde-album : E. H. Do Voght, E. P.
Fleerackers, Onze Kempen, Herentals.
(6) Het felt dat een bundel verhalen (niet een groot verhaal of een roman)
op 20.000 exernplaren verkocht word t, bewijst toch lets.
(7) In Do T jdstroom, bij de bespreking van een werk van Fleerackers.
,
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en Bel fort
ort namelijk, in Jong Dietschland; later in De Bode van
het Heilig Hart (8) . Als anderen met verzen debuteeren, hebben
ze meestal hun weg nog niet gevonden ; deze geboren verteller
zong en speelde met het brio en den stemslag van den geboren
dichter. Hij rijmde heel veel, publiceerde wat minder ; maar onmiskenbaar verraden de strophe en haar vaart, de visie en haar ruimte
den zienden zanger, met het onbevangen bekoorlijke ggeluid in de
wijde natuur. De zang van Pater Fleerackers gelijkt op den leutigluiden vinkeslag, dien hij zoo luimig heeft nagedicht (9) ... Hij
dichtte maar voort. Alleen na den wereldoorlog, toen het leeraarsambt op zooveel tijd en krachten beslag legde, toen de verhalen en
de polemiek een vruchtbaarder veld bleken te zijn, met meer gegeerde
en meer voedende vruchten : noodgedwongen viel het dichten wat
stil, om, zooveel jaar later, toen de ddagel'ijksche plicht minder zwaar
begon te drukken, in een anderen varm weliswaar toch hervat te
worden : in het artistieke vertalen namelijk van Shakespeare (10) .
Vooraleer hij zich als verteller beroemd mnakte, was Pater
Fleerackers als dichter bekend. Zijn mooiste (eerder : zijn meest
typische) verzen zijn in Uit de ouwe speeldoos en in Heiruiker wel
opgenomen; daar liggen ze onder het proza nogal bedolven, en het
meest delikate werk (dat van den impressionist-dichter, die eens de
Tachtigers bewonderde) vond nog geen plaats. Het soepel-verfijnde
en cultureel-verfijnende ging later eenigszins teloor : bij het meest
eigene van den auteur hoort het niet, al merken we zijn aassimilatieen aanpassingsvermogen reeds op, dat, op andere domeinen even
praegnant, een bestanddeel uitmaakt van zijn wezen.
Er zijn andere kentrekken ; deze vooreerst : de voorliefde voor
het lied. Sonnetten (het spreekvers bij uitstek) heeft Pater Fleerackers weinig gedicht, al slaagde hij soms in de lapiddaire vormgeving uitstekend (11) ; het liefst uitte hij zich in zangerige strophen,
met, als telkens verrassenden val, een uitroep of een refrein. Een
tijd lang werkte de jonge dichter met den componist Opsomer
samen; maar kijk zijn verzen eens na : hoe hij zijn strophen bouwt,
varieert en laat zingen ! en kijk ook zijn verhalen eens na
(Kronijken voornamelijk en Proke vertelt) : hoe dikwijls is, in de
vertelling, een lied verwerkt ! Heeft dan de dichter Fleerackers
niet telkens den verteller Fleerackers om een oogenblik verzocht,
een korte beurt ?
Nauw verbinden we hiermede de romantisch-oratorische, de
zangerige vlucht van het latere proza. Zoo luidruchtig en schilderachtig had Proke Plebs op principes niet kunnen hameren, zoo
fantastisch niet kunnen droomen, zoo barok en komisch alle dwaasheid
(8) Zie daarover het opstel van J. De Voght in Boekengida XV (Mel 1937),
b1z. 161-167.
(9) ( De vinke * in Uit de ouwe speeldoos.
(10) Hid vertaalde Julius Caesar (Standaard-Boekhandel, 1938) en Macbsth
(Standaard-Boekhandel, 1939).
(11) B.v. in ( Doodendans y (Uzt de ouwe speeldoos, 2e uitgave) .
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niet aan de kaak kunnen stellen : had zijn literaire varier niet zoo
veel en zoo verscheiden gedicht. En indien, in de vele verhalen, het
realistisch beschrijvende en het romantisch gefantaseerde zoo vanzelf
in mekaar vloeien, in den eenen zwaai van dat beeldende en zwierige
proza : heeft de voormalige dichter, in de muzikaliteit van de versms;at, zijn taal niet zoo bezield, zoo sonoor, zoo plastisch-suggestief
weten te maken, zoo breed van beweging ?
We mogen hier weliswaar niet overdrijven. Altijd luistert Fleerackers naar zijn eigen volzinnen : als dichter hoort hij zich zingen,
als verteller vertellen. Maar de dichter heeft leeren vocaliseeren.;
is het dan verwonderijk dat ook de prozaschrijver zich in de vocalise
verlustigt ?
Nog kunnen we verder. Vele van de eerste gedichten zijn : amplificaties, ontwikkelingen. Tegelijk ontwikkelingen van gedachten en
muzikale variaties met visionnaire verscheidenheid : de dichter hoort
het rhythme van zijn strophe ; hij volgt de beweging en vindt wel
woorden en beelden. Het is wel typisch dat de man, die zoo eens
debuteerde, zooveel jaar later De verhandeling (12) zou schrijven
sedert lang was het zijn groote bekommernis dat de humaniora
studenten een geddachte of een spreuk zouden leeren ontwikkelen.
Van de amplificatie hield hij misschien iets ite veel; want als de
inspiratie some stokte, sprong de amplificeerende vaardigheid in de
plaats. Zoo komt het dat, in de verzen gelijk in het latere proza,
alles niet even frisch uit de bron welt. In bundels als Kronijken en
Baveloo-Boetjes, naast Kijkkast en Proke vertelt gelegd, bemerkt
men hoeveel moeizamer de meeste opstellen zijn ontstaan ; hoe stielvaardig bedacht, terwijl de leeuwerik maar even opvliegen wou en
tierelieren.
Veel andere kenmerken konden we uit deze gedichten ophalen;
ze komen later wel aan de beurt. Dit alleen nog : in de elkander
opvolgende << rijmballaden >> steekt de « geboren verteller >> den vinger
op en vraagt het woord.
0
In 1910 liet Pater Fleerackers zijn eerste Reineke vos in de
Kempen (13) verschijnen. Stel u het Kempische voosken niet voor
als den ouden wurger van kippers en hazen uit het land van Waas.
Deze verre nazaat is braaf geworden. Waar de oudoom beren en katers
bedroog, ja den Jeeuw trotseerde op zijn troon, geeselt de naneef
nog slechts onbarmhartig de waanwijsheid van bok Belijn en de
grootdoenerij van ezel Poederlier; heeft hij de macht nog om, op
het nippertje, zijn yolk te beveiligen tegen oproer en wanorde. Door
-

(12) Standaard-Boekhandel, 1940.
(13) Splichal, Turnhout. Geschreven in jambische viJfvoeters. Bestaat uit
drie zangen, telkens nog onderverdeeld. Heeft de auteur zijn tweede versie
misschien i Reyneke betiteld om ze van zijn eerste « Reineke onderscheiden
te houden ?
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onruststokers belasterd en belaagd, wordt Reineke verbannen; met
zeven vendels vossen keert hij terug en brengt den vrede weer.
De gestalte van Reineke verdient wel onze aandacht. In dezen
afstammeling van veel avonturiers kru:i,pt het bloed nog; maar het
gaat niet meer. Allen is vrij moraliseerend geworden ; alleen geeft
de oprechtheid-door-alles-heen, met een vleugje van schelmschheid,
den grondtoon nog aan. De schurkenstreken van vroeger zijn nu
kwajongensperten (liedekens meestal) ; doch achter den smalleren
bengel ziet de verbeelding -den breeder levenden bandiet nog. Het
avontuur, klein van proportie en zonder dat er bloed bij vergoten
wordt, blijfit toch het avontuur. Reineke is de laatste uit het aloude
vossengeslacht. Al heeft bij hem de genade de natuur overwonnen :
mnorsdood is de natuur nog niet, en met een spotlusti+g levensgenot,
een soms onweerhoudbare geestigheid, beweegt zich deze even eerlijke
als schalksche vos : een ononverwonnen slachtoffer, later een overwinnende redder. Een redder die, met een road-in-een-kwinkslag,
ieder tegenstrever in het nand doet bijten ! Met Reineke's tri+omf vangt
voor de Kempen de gouden eeuw aan : een gouden eeuw voor geestige
menschen, die zingen als kwajongens.
Reineke vos : het is de patroon van bijna, al de gestalten, die
Pater Fleerackers later zal knippen. Zoowel Proke Plebs als Baveloo,
Uilenspiegel en Nonkel Pastoor (our de voornaamste maar te noemen)
gelijken op hem : glunder kijkende menschen (of dieren) met veel
gezond verstand, veel spot voor allerhande aberratie, veel goedheid
die graag iemand verrast, hun zak vol anekdoten en een neiging
tot grootsprakige romantiek.Reineke vos heeft ons in een wereld
binnengeleid, welke altijd die van Pater Fleerackers blijven zal : een
paradijs voor vreedzaam-^gelukkigen ; levens zonder tragiek, met iets
nog van de nude epiek in de lucht. De personages zijn nog << helden >> :
helden eenigszins met zevenslagers en spiegelgevechten ; maar de
auteur weet wat bij de heldhaftigheid hoort.
Schepper van de Reineke-figuur : zoo plaatste hij zich te midden
van de Viaamsche tiraditie ; deze lokaliseerde hij in de Antwerpsche
Kempen. Zijn voornaamste thema klinkt hier op : de stille gemoedeIijkheid van de eigen streek ; de soms Brabantsche luidruchtigheid
van yolk en aard. Weinig auteurs en kunstenaars hebben, van heimat
en streekgenooten, zoo innig veel gehouden, en men moet bedenken
dat de Jezulet, met zijn regel van << diversa loca peragrare >>, toch
ook te Aarlen, Drongen, Leuven, Aalst, Antwerpen, ja te Amsterdam
en in Ierland heeft gewoond, our te beseffen hoe karakteristiek die
trouw is aan den geboortegrond. Iets ruimer en meer fantastisch
heeft dat zwerven hem gemaakt; steeds dieper toch grupen de wortels,
naargelang de boom ouder wordt, in het heizand.
Er is nog iets. Heeft wel een hedendaagsch auteur van bij ons,
in zijn verhalen of verbeeldingen, zooveel dieren opgenomen ? Bij
Fleerackers zijn de ezels, -de beren, de haantjes niet weg te slaan;
met zijn verzamelde beesten richtte men een menagerie op. Het
zijn huis- of circusdieren, telkens met een specifieken trek van klein-
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held, plompheid of trots. Vele er van hebben het paradijs nog niet
vergeten ; ze loopen achter een heilige aan, en vroeg of laat moest
Fleerackers er toe komen den heiligen breeder van alle dieren
devotel'ijk of te teekenen : Franciscus van Assisi. Dat gebeurde in
het twee Reyneke (14) .
We konden nog verder. Doch hoezeer heeft de latere verteller,
nog voor hij zijn eerste proza-verhalen schreef, zijn genre reeds
gevonden !
Zijn -genre : laten we het even benaderen. We hoeven Pater
Fleerackers met zijn Reineke slechts te vergelijken : een braaf
geworden avonturier ; een vos die de passie preekt, zonder dat de
boeren hun ganzen hoeven te wachten.
Avontuur en moraliseering vloeken bij elkander. De avonturier
dient wel zedelijk te levee ; maar men bepreekt hem niet. Het
moraliseeren verkleint het avontuur tot een zelfgenoegzaamheid, die
de werkelijkheid een duwtje geeft; zoodra anderz*'ds het werkelijke avontuur doorbreekt, dooft de donkere wind van het mysterieuze
de bleeke lamp der redelijke zedelijkheid. Nu heeft Pater Fleerackers
het tweeslachtige van den moralist en van den avonturier : het
eené staat het andere wel niet in den weg, dock beide verkleinen
elkander.
De moralist Fleerackers laat zich in de nauwe actualiteit wat
verstrikken ; zoo is de grond van werkelijkheid, in zijn Reineke, geen
andere dan de enge partij-politiek van voor den anderen oorlog.
Instinktmatig ontwijkt hij de onverklaarde tragiek ook : het geheele
werk blijft dan te braaf. De dood bij voorbeeld, die in elk werk van
beteelkenis optreden moet, lonkt hier slechts even van achter het
muurtje. Reineke vos in de Kempen mist de aangrijpende tragiek, de
spannende beslotenheid van het literaire eerste-rangswerk.
De avonturier Fleerackers weet zijn moraliseering in te kleeden;
ze vertoont den schijn van een ongebreidelde fantasie. Ze is vermakelijk, geweldig, betooverend, weemoedig, machtig (zou men soms
meenen) ; in feite is ze maar moraliseering. Ze is : avontuur-op-hettooneel, lets te dicht bij de allegoric en de fabel om werkelijk het
groote avontuur te worden.
Harmonisch verbonden, geven dezetwee zijden van Fleerackers'
talent de maaat aan van zijn persoonlijkheid. Met zijn moraliseeren
hangt zijn bekoorlijkheid samen : alles komt uit een goed hart, overgev►oelig bijna, meewarig en begrijpend ; het hart van iemand die
weet dat het geluk in de heide ligt, en het heipad de weg is (15) .
Omheen dit werk hangt de vrede van den braven, behoeftigen,
licht-typischen en paradoxaal-wijzen eenvoud. Doch op veel stukken
is de stempel ook gedrukt van den tfjd waarin ze ontstonden ; met
het vorderen der jaren openbaren ze zich niet dieper, niet rijker.
(14) Reeds had h**

In Hetiruiker.

(15) Cfr. het vers

tc Sint Franciscus en de kikvorschen 3o gedicht, opgenomen
s: Heipad , uit He4ruiker.
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Daarbij wordt de werkelijkheid, waarop men toch steunen moet, wel
eens vervangen door een vrij goedkoope fantasie : de achtergrond
lijkt tooneelscherm; avontuur en bedrieglijk tooverspel verzwinden
in elkander.
III
Vanaf 1911 zocht het maandschrift De Bode van het Heilig Hart
schrijvers voor zijn voorgenomen maandclijksche vertelling. Pater
Van Mierlo had zich eerst voor den wagen gespannen ; doch toen,
in Februari 1913, << Het bruggeske >> van Fleerackers verscheen, legde
hij het gareel af : een betere nam de taak over (16) .
Fleerackers' eersteling was een kleln meesterstuk, later nog wel
geevenaard, nooit meer overtroffen. Doch maand na maand werd
het nu een verrassing : << Pastor Goedelterre >>, << Bullen en bi-eenen >>,
Het klokske van Zeverdonck b..., de onvergetelijke reeks was aan
den gang, en telkens ass De Bode verscheen, keken de meeste
lezers eerst na of er niets van Fleerackers in voorkwam.
De wereldoorlog onderbrak die productie wel even ; doch vanaf
het eerste nummer daarna was de verteller op post. Nog hooger
reikte toen zijn succes ; zijn weg had hij gevonden.
Jaren hield hij het vol. Alwie weet hoe het humaniora-onderwijs
te Aalst, te Turnhout, te Antwerpen, te Gent zijn tijd opvrat
en zijn gezondheid ondermijnde : met groote bewondering kan hij
slechts opzien naar die weergalooze toewijding, die 's nachts af te
werken wist wat de dag niet had vergund ; naar dat vruchttbare en
speelsche talent, nooit uitgeput en altijd varieerend. Want naast
de verhalen kwamen nu de polemische opstellen (17) : de Opines
van Proke Plebs, tegenover de naoorlogsche verdwazing en laciseering onverbiddelijk en onweerstaanbaar. Veelkleurig werd de waaier
opengeplooid : er waren historische schetsen, waarvan de meeste
in Kronijken hun plaats vonden ; moraliseerende anekdoten, profielen en gesprekken, in Baveloo-Boet jes gebundeld ; sproken en sager
die Proke Plebs aan zijn kinderen vertelde (Proke vertelt) , en
de verscheidenheid van proza en paezie, in deze bundels nog niet
geplaatst, vormde de r:lozalek van Uit de ouwe speeldoos en van
Heiruiker. Voeg er de Brieven van nonkel pastoor nog bij. Al deze
verzamelingen staan niet even hoog : na 1930 haperde de inspiratie
wel eens, terwijl de grenzelooze offervaardigheid, die niet feilen
wilde, op een haast even grenzelooze sttjlvaardigheid beroep moest
doen. Vanaf 1934 nam de productie quantitatief ook af, en wie, in
1937, een oordeel geveld had over den toestand : de geleidelijke
vermindering had hij natuurlijk genoteerd; doch zoo, had hij gemeend,
kon de vlam nog jaren branden.
,

(16) Aldus Pater Van Mierlo, in c Namens de vrienden >> (Hulde-album,
blz. 38).
(17) Reeds voor den oorlog had Proke Plebs een paar keeren georakeld;
na den oorlog pas liep hij warm. Van den polemis-eerenden Fleerackers is
ook de brochure Luther in de buurt.
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Nog jaren ? In 1937 vierden de Kempische schrijvers den zestigjarige ; rond Bien tijd ook moest hij, bij gebrek aan krachten, afzien
van het onderwijs, waaraan hij zoo lang mogeiijk getrouw was
•ebleven... Doch nu week ook de lichamelijke overspanning. Een
tweede bloei zette alles in pracht, en ziehier, totnogtoe, zijn vruch-.
ten : de verhalenbundel Stille menschen, het schoolboek De verhandeling, het tweede Reyneke vos in de Kempen. Andere, reeds
gepubliceerde, verhalen beslaan haast weer een bundel; nog andere
uitgaven worden voorbereid.
Wie aandachtig den tweeden bloei met den eersten vergelijkt,,
bemerkt dat de frissche en snaaksche overmoed matter is geworden.
De gestalten van den tweeden Fleerackers zijn << stille menschen »,
met achter den rug de eerste levenshelft die begeesterend nawerkt, met een gelukkigen dood voor oogen. Een paar << brave jongens >> loopen er wel tusschen ; de oudere auteur zendt ze niet
nicer naar << de lutteurstent >> om een beer to ' zien vechten. De oudere
Fleerackers is zoo borrelend uitbundig niet meer ; hij heeft echter
nicer metier. Overigens : hij mag nu oogsten. Zijn werk bezit de voile
rijpheid, de overdaad zelfs van den Herfst; het zijn de sappigste
vruchten.
Een groot werk in proza heeft Pater Fleerackers nooit geschreven,
al heeft hij er stellig naar getracht. Herhaaldelijk Wilde hij zijn
heliden, van het eene opstel tot het andere, doen voortleven : zoo
creeerde hij Proke Plebs, Pastor Goedelterre, Maarten Tjoele, schamel
binkske en Bertje blink, pastoor Baveloo en schoenlapper Boetjes,
nonkel pastoor en zijn neefje, madame Perelmans, tante Lie (18).
De opines van Proke Plebs en de Brieven van nonkel pastoor vormen
respeetievelijk een boek; toch bestaan de typen te weinig uit vleesch
en blued, te veel uit ijle fantasie. Ze hebben aplomb, evenwicht, verbeelding, meewarigheid; vooral : ze kunnen praten of schrijven. In
het cree"eren van overtuigend-levende gestalten, evenmin als in het
opbouwen van een uitgebreid proza-verhaal, is Pater Fleerackers
nooit heelemaal geslaagd.
Waarom niet ? Is hij niet ate soepel, to levendig, te ggeestig ? Telkens
als hij tusschen een oud type en een nieuwe geestigheid kiezen mocht,
liet hij, voor het vuurwerk van de geestigheid, het type aan zijn lot
niet over ?
Doch de voornaamste oorzaak zal zijn drukkend leeraarsambt
wel geweest zijn ; met daarbij het praktisch Joel van zijn schrijven :
voor elke maand, of bijna toch, jets anders en lets nieuws ! Aan
de verhaalkunst kon hij de kruimeltjes van zijn tafel slechts schenken ; het moesten ook kruimeltjes blijven. Het bouwen aan een grouter
werk zat den kunstenaar toch in het lijf ; daarvan getuigen zijn
proeven voor het tooneel (19) , zijn twee Reinekes, zijn aanhoudend
(18) Het is opmerkelijk hoe Pater Fleerackers namen kan kiezen. Hoort
deze vaardigheid niet bij de gaven van den geboren verteller ?
(19) Verscheidene tooneelstukken heeft Pater Fleerackers, met het oog op
studentenfeesten, geschreven en geregisseerd. De meeste zijn aanpassingen
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pogen om, typen te laten voortleven ! Doch met snippertjes van tijd
voltooit men geen werk van geduld, met halve steenen bouwt men
geen kathedraal : het heeft niet mogen zijn.
Zijn schrijven was dienstbetoon en toewij.ding : ruimte van beweging en compositie g ngen er bij te lour; warmte en mildheid dreven
boven. In en om zijn diensthaarheid juist, heeft Pater Fleerackers
zijn lezers jets van het aardsch paradijs kunnen voortooveren. Merkbaar zijn diens verhalen geschenken van het hart ; op goedheid
berust gedeeltelijk zijn vertelkunst. Want hoeft een verteller niet
een goed mensch te zijn, die zijn lezers of toehoorders gunt wat hij
hun meedeelt ?
Het zware leven heeft dezen arbeid versplinterd ; op veel kleine
splinters spelen, dankt zij het offer wellicht, glanzen van bovenaardsch geluk. De warmte van het •gemoed, het onverwoestbare
geloof in de goedheid der menschen : meer misschien dan de bijzondere
fantasie geven ze de ongeevenaarde bekoorlijkheid aan Bier vele
verhalen, die tallooze lezers hebben doen lachen met een tra-an,
gelukkig zijn met een vol geinoed.
Fleerackers' proza- schetsen zijn onderling heel verscheiden.
Nemen we, nit de bundels, eerst de meer moraliseerende Opinies
van Proke Plebs en Brieven van nonkel Pastoor weg; tegelijk
Baveloo-Boetjes, wat vrij dicht daarbij staat. Veel van deze werken
gaat we! voorbij : in toevallige tijdsomstandigheden zit het te zeer
vast. Toch werden misschien geen andere boeiken even spontaan
geschreven, spontaan tot het onbesuisde toe ; daardoor wellicht bevatten ze allerbeste bladzijden. Want soms raakte de auteur, door de
actualiteit, de geestighei-d of de zedeles heen, het diepere leven. Veel
mag verloren gaan ; maar als Proke Plebs opineert over kinderen,
als Baveloo en B.oetje s om de beurt elkanders kwakkel onuitstaanbaar
vinden of samen zich laten beregenen in een doolhof : heel veel moois
gaven we cadeau om -dat niet meer te missen.
Stappen we Baveloo-Boetjes voorbij : zoo staan we aan den :< zeshoek >>. Precies daar, los van het enge schematisme loch in een
omgeving van eenvoudigen, heeft Pater Fleerackers voorgoed post
gevat. Bij de spontane, kleinburgerlijke typen, luidruchtig en kort
van stof, uithundig en kort van geheugen, altijd opgeruimd en vaak
met een liedje in de borst. Bracht men al zijn menschen-met-eigenaardigheden eens samen : eenigszins geleek hun groep, met een
verschil van proportie weliswaar, op die van Dickens' gestalten.
Het liefst beweegt hij zich in een niemandsland : zoo t•sschen de
geordende samenleving en de zwervers, het klein-realisme en de
fantasie, de Kempen, Ierland of Antwerpen en de onbepaalde
wijde wereld, onzen tijd en alle andere eeuwen, men.schen en
dieren, de vertelling en het betoog, -- het proza en den versvorm.
Altijd is Fleerackers een grens nabij ; zonder aarzeling of schroom
-

,

van bekende blijspelen ; een paar zoo goed als heelemaal nieuw. Bijna niets
daarvan ward gedrukt.
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stapt hij van het eene land in het andere over. Deze zoo getrouwe
Kempenzoon is alom tehuis; vele tijden beheerscht deze ziener, in
de kleine actualiteit wel eens gevangen ; op alle tonen zingt deze
zanger, bij wien het spontane lied was verstild.
Vandaar, bij de zoo evidente eenheid van toon en geest, de onuitputtelijke verscheidenheid van vormgeving en inkleeding. Er zijn
klein-realistische stukken, toch nooit bij den K copieerlust des dagelijkschen levens >> onder te brengen ; daarnaast allegorische en fantastische verbeeldingen, even plastisch en suggestief uitgewerkt als
de eerste. Er zijn historische schetsen, exotische anekdoten, bekorende legenden met den smaak nog van het land hunner herkomst.
Er zijn verhalen in betoogtrant ; andere volgen het gebeuren, doch
iets te veel komt de omlijsting voor van den pastoor die een flesch
ophaalt en een herinnering... Altijd vindt men denzelfden « Pater
Fleerackers >> weer : spot en ernst loopen bij dezen geestigaard
dooreen ; de kwinkslag van den toovenaar weet elken tegenspoed
te transformeeren tot een gave en een verrassing. Zijn zeven bundels
van « maandelijksche opstellen voor De Bode >> maken ooze origineelste verzameling van korte verhalen uit : een borate wemeling
van typen, bedenkingen, opmerkingen, anekdoten, amplificaties, verwikkelingen en legenden ; de vrucht van dertig jaar waarneming,
scheppigsdrang, nadenken, dienstbetoon, apostolaat. En alles, hoe
verscheiden dan ook, biedt deze wondere man ons aan met hetzelfde
gracieuze gebaar ; met dezelfde guile teerheid en trouw, waar niemand
aan weerstaan kan.
IV

Reineke vos in de Kempen is het eenige boek dat Pater Fleerackers
ooit schreef ; maar hij schreef het tweemaal. Eens bij zijn debuut;
een tweede maal meer dan dertig jaar later. Hoe kwam hij tot dat
herschrijven ? Het eerste boek was lang uitverkocht, en, om het
eenigszins verouderde van zijn inhoud, hoe kon het herdrukt ? Daarbij
besefte de auteu wel dat het nogal smal was gebleven. Werkten
de klassieke teksten ook in, waarin hij zich graag verdiepte ; of
Shakespeare, 'bij het vertalen van wien hij zijn geliefkoosde vijf'voeters hanteeren mocht ? In alle geval wilde hij zichzelf overtreffen.
Op betrekkelijk korten tijd dichtte hij een nieuw Reyneke (den
omvang in acht genomen, mocht het nu wel Reynaert heeten) , waarin
men het oude nog juist kan herkennen. In die dertigjarige pauze had
hij gezocht, gefantaseerd, gemoralizeerd, verteld en vertaald; hij had
zijn thema's, dome;nen en liefhebberij. Als ongemerkt is alles tot
Reineke weer samengevloeid; Reineke moest alles nog eens inleven.
Het ware een interessante studie, met het oog op het nieuwe
Reyneke, den geheelen Fleerackers te overzien : alles lijkt uit te
monden in dit grootste van zijn werken. Het soepele overnemen en
aanpassen van intrigue en geest ; de gehechtheid aan de dieren ; de
schelmsche oprechtheid ; de voorliefde voor half- avonturiers ; de trouw
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aan eigen grond, yolk en streek : onbevangen spreekt en fantaseert
de dichter-en-verteller zich hier uit, en de versvorm wordt zoo
lenig en zwierig, zoo verrassend met zijn rijmen, zoo vloeiend en
vrij gehanteerd, dat zelfs het rhythme van het bekende verhalende
proza daaronder merkbaar blijft. De voorlaatste zang << Kerstnacht >>
verdient langer onze aandacht : het beeld van een wereld alsof er
geen zonde meer bestaan kon ; menschen en dieren verzoend ; alles
in den glans van het Kerstkindje, in den geest van den Poverello
van Assisi, omzongen van nachtegalenlied bij sterrennacht. Schrijft
de guile Fleerackers zijn liefsten droom hier niet uit, en is een
weemoedig hunkeren, diep in hem, de oorzaak niet van de paradijsachtige sfeer -die zijn oeuvre omgeeft ? De ongelukken, de dood zelf,
verliezen hun tragiek en alles wordt vrede... Had, in het eerste
Reineke, de debuteerende auteur zichzelf gev°onden ; in het tweede
heeft hij zijn lange schrijverscarriere en meer dan dat als
vastgelegd. Wat haastig, gelijk hij dikwijls moest werken; doch
met de spontaneiteit van wie niet leek te beseffen dat het lang
verzamelde (het verkropte bijna) nu een uitweg vond!
Helaas ! enkele gebreken komen ook aan het licht. Het nieuwe
Reyneke, hoe bewust ook gebouwd, blijft een composiet geheel, wat
breedvoerig uitgewerkt, nogal eens in de hemdsmouwen geschreven.
De verscheidenheid van zijn habitueele inspiratie kon de auteur zoo
maar niet laten samenvallen ; zijn al te groote soepelheid vermocht
de noodzakelijke eenheid niet af te dwingen.
Iets te duidelijk is het inzicht ook zichzelf te overtroeven. Was
het opzet, in al zijn grootschheid, bezonken genoeg ? Van het oude
Reineke werd de intrigue geamplificeerd en gemoderniseerd (20) ;
het bezinksel van de verhalen kon dienen ; het beste van de klassieke- en van de wereldliteratuur vond zijn plaats, gelijk Fleerackers
ze kent en er van houdt (21) . Dit alles versmelt zoo maar niet, en
we bemerken iets wat (neem het pejoratieve van het woord vooraf
weg) rederijkerij mocht heeten.
Dan het gebrek 'dat we reeds aangaven : Fleerackers weet zijn
tekst niet te besnoeien ! Om zijn breedvoerigheid vooral vreezen
we dat dit bock, bij het lezend en letterlievend publiek, het succes
niet zal oogsten waar het stellig recht op heeft.
Stellig recht ! Want welke hedendaagsche auteur is tot zulke
creatie in staat ? Timmermans, naar aanleg met Fleerackers verwant, is grouter; maar Timmermans' Boudewijn haalt het bij Fleerackers' Reyneke niet. Welke hedendaagsche auteur kan, omheen
een oude gestalte, een geheel nieuw epos fantaseeren ; het uitwerken
met een onstelpbaren overvloed van inspiratie, teerheid en kennis,
(20) Ziehier een typisch voorbeeld van zulk amplificeeren. In beide Reinekes
kamt de vos, met zeven vendels vossen, de Kempen bevrijden. In beide
gevallen voeren ongeveer dezelfde hopmans de vendels aan ; maar hun respectievelijke troepen zijn, den tweeden keer, twee- of driemaal zoo talrijk (zie
Reineke, b1z. 85-87; Reyneke, biz. 140-143).

(21) Zonder er naar te zoeken, denken we aan massaal nagevolgde tafereelen
uit Livius, Homeros, Shakespeare ; er zijn er nog andere. We vragen ons
af of zulke navolging-aan-de-oppervlakte telkens gelukkig is.
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met een ninnner falende versvaardigheid ? Welke auteur heeft een
carriere van dertig-jaar-vertellen achter den rug, en mag eindelijk,
in een werk, de teugels eens vieren ?
Letterkundigen en critici, die oprecht en rechtvaardig verdiensten
en waarde wilt afwegen en aangeven, gnat dit werk niet voorbij ;
verleent het, niettegenstaande gebreken, de plaats die het toekomt
een eereplaats. Geleidelijk komt dan, in onze officieele letterkundige
geschiedschrijving, een van onze meest typische auteurs tot zijn
recht, een van onze oorspronkelijkste, vruchtbaarste, meest gelezene
vertellers. Met Timmermans verwant, vereenigt Pater Fleerackers
in zich twee gestalten die den vader van Pallieter lief zijn : hij
gelijkt op een Brueghel met het hart van een Franciscus.
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BOEKBESPREKING
Godsdienst, Moraal
M. J. SCHEEBEN, Gesammelte Schriften, Band I : Natur and Gnade —
Die Herrlichkeiten der gdttlichen Gnade, herausgegeben von R. Grossche u. M. Grabmann. — Herder, Freiburg i. Br., 1941, XLII, 220, 302
b1z., RM. 10 16. geb. 11.30 (25 n kortini voor buitenland) .
De monumentale uitgave der volledige werken van den grooten Duitschen
theoloog Scheeben werd Ingezet door het tweede deel, dat de «Mysterien des
Christentums bevatte (zie Streven, VIII, blz. 572 vlg.) . Het eerste deel liet
echter niet lang op zich wachten. Het bevat, na een inleiding tot deze nieuwe
uitgave door den leider ervan Dr Jos. Hofer en een boeiende studie over
Scheeben's levenswerk door Dr M. Grabmann, twee belangrijke jeugdwerken
van Scheeben : cNatuur en genade», zDe Heerlijkheden der goddelijke genade^..
Beide werken behandelen hetzelfde onderwerp : het bovennatuurlijk leven in
den mensch, maar op gansch verschillende wijze. Het laatstgenoemde wil voor
een breederen lezerskring, ook voor leeken, de gedachten vulgari-seeren, die in
het eerste als een streng-wetenschappelijke verhandeling voorliggen. Scheeben
was met zijn dieppeilend genie niet voor vulgarisatiewerk aangelegd. Daarom
greep hij, om zijn gedachten in meer populairen trant to verspreiden, terug op
een reeds bestaand werk van een Spaansch Jezuiet met Duitschen naam
Eusebius Nieremberg. Het werd echter een zoo vrije bewerking, dat we gerust
van een oorspronkelijk werk kunnen spreken. Het vond dan ook zijn wag naar
het breede publiek. Afgezien van vertalingen in verschillende talen, bereikte
het vijftien uitgaven in het Duitsch. Die uitgaven evenwel, na Scheeben's dood
door P. A. M. Weiss O.P. bezorgd, sprongen zoo vrij met Scheeben's tekst om,
dat zijn gedachten er tamelijk verwaterd uitkwamen. We mogen dan ook den
nieuwen heruitgever Dr Grossche dankbaar zijn, dat hij ons den tekst der
vierde uitgave, den laatsten door Scheeben zelf bezorgd, ter hand heeft gesteld.
Voor aNatuur en Genades werd de tekst overgenomen, Bien Prof. Martin
Grabmann voor enkele jaren heruitgaf.
Voor beide werken werden in talrijke voetnota's, naast de nauwkeurige opgave
der citaten uit H. Schrift, Vaders en theologen, zeer belangrijke verwUzingen
naar moderne literatuur en hedendaagsche problemen opgenomen. Registers
van Schriftuurplaatsen, personen en zaken verhoogen de bruikbaarheid van
deze goedverzorgde uitgave, die niet alleen in de bibliotheek van geestelijken
thuishoort, maar ook voor ontwikkelde leeken een kostbare aanwinst moge zijn.
Prof. Dr Eug. Druw6

L. J. CALLEWAERT, Dominikaan, En Vlaanderen voor Christus. -- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1941, 271 b1z., Fr 35.
Dit boek van Pater Callewaert is een apostolische daad ; we mogen het bijna
zjjn levensdaad noemen, omdat hij, zijn leven door, met -alle krachten de afvalligheid bestreed onder onze Vlaamsche menschen. Een nogal lUvigen bundel
biedt hij ons aan van preeken en geestelijke voordrachten : alle (of bijna toch)
over hetzelfde onderwerp, en alle leggen getuigenis of van zijn esollicitudo
totius Flandriaes (blz. 5) . Eigenlijk handelt het boek over het verleden ; een
tweede boek, over het heden nu, wordt ons voor een nabije toekomst beloofd
(blz. 6). Toch is dat verleden zoo dichtbij en loopen de lijnen der ontwikkeling
zoo door, dat ook deze schetsen ons reeds meer bewust maken van wat nu
geschiedt.
Het eerste behandelde onderwerp is de afvalligheid. Daarover gaat het in
Geloofsafval in Vlaanderen (blz. 7), Psychologlsche ontleding van ons yolk op
godsdienstig gebied (blz. 45), Geloofsleven (blz. 54), Het jongste geloofsgevaar
in Vlaanderen (blz. 69), De afval van het ideatUsme (blz. 86). — In verband
daarmede vergen predikatie en zlelzorg de aandacht : De predikatie en de
hedendaagsche zielzorg (blz. 94), en radio-preeken worden ingelascht als de
proef op de som : Moderne slagwoorden en het Katholicisme (blz. 124), Optimisme of pessimieme (blz. 145). -- De daarop volgende opstellen brengen
hoofdzakeljjk het huwelijk en het gezinsleven naar voren : De teleurgang van
het christeljk huweljjk (blz. 165), Huweljkstrouw en huweljksontrouw (blz.
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211),De zegen van het kroostrijk gezin (^blz. 230), Opvoeding van het christelijk
familieleven (blz. 250). Plaats daartusschen nog enkele preeken en opstellen
over apol.ogetische en paedagogische onderwerpen : Onderwijs en waarheid
(blz. 174), De goede Herder en de afvalligen (blz. 184), Het menschelijke in
de heilige Kerk (blz. 198) ; uit dit alles blijkt wel hoe het boek, veelzijdig en
verscheiden, toch het werk is van een apostel. Op velerlei wijze ziet deze het
geloof bedreigd ; met alle krachten wil hij het beschutten, en, ja, weer doen
toenemen onder de menschen
Opmerkelijk is, bij Pater Callewaert, de schematische geest. Hij vindt bij
voorbeeld zeven calgemeene oorzaken van den geloofsafval» (blz. 20-33) en
zes «bijzondere oorzaken>> (blz. 33-44). Met vier •scherp aangegeven kenmerken
teekent hij de algemeene mentaliteit op het gebied van het geloofsleven»
(blz. 47.551) ; wat verder onderscheidt hij zeven houdingen van de Vlaamsche
intellectueele jeugd tegenover het geloof (blz. 71-72) en zes choofdoorzaken
In dit psychologische gebeuren (blz. 73-76). En zoo voort : bUna elk stuk heeft
zijn cijfers en opsommingen. Overal weet de redenaar zijn bevindingen achter
elkander te plaatsen en toch samen te houden, — en als lemand van ons, bij
dit of dat onderwerp, zijn gedachten verzamelt en ordent : telkens vindt hij
bij Pater Callewaert scherper geformuleerd of consequenter doordacht wat
hij zelf vaag vermoedde of reeds goed waande te weten. Zoo verduidelijkt het
boek veel ideeen ; in het klare bewustzijn .brengt het veel (vaak verholen of
ontveinsde) vermoedens over.
Onverbiddelijk spreekt de auteur een klare taal. Heel goed weet hij dat al
te veel werd geschipperd, dat al te veel daarmee verloren ging. Dat mg niet
meer, een blad neemt hij niet meer voor den mond. Als wij b.v. lezen
K Een tweede bizondere oorzaak" van geloofsafval in Vlaanderen is de onopgelostheid van het Vlaamsch probleem>> (blz. 35; cursiveering van P. C.) of :
,c Een dercde b jzondere oorzaak van den geloo f sa f val in Vlaanderen -- en
eensgermate in verband staande met de vorige oorzaak -- is wat men noemt
de inmenging der Kerk in de politiek (blz. 37; cursiveering van P. C.) : dan
weten we dat hier vranke taal wordt gesproken. Dat onverbiddelijk naspeuren
van de geheele waarheid, dat manhaftig blootleggen der werkelijke wonden :
ze geven den auteur het recht te schrljven : c Ik bedoel enkel apostolische
aetie. God schenke den wasdom » (blz. 6).
Laten we beproeven het boek samen - to vatten. De afvalligheid onder onze
Vlaamsche menschen, reeds actueel en veel meer dreigend, is gedeelteli jk aan
algemeene oorzaken te wtjten die ook op andere volkeren Inwerken, •gedeeltelijk
aan bijzondere toestanden. Het geloof dat we nog waarnemen Is dikwijls
kudde-geloof, ceremoonieel-geloof, onwetend geloof, commercieel geloof : u1twendig blUft men wat men was, terwbl men Inwendig wordt leeggevreten, — en
velen loopen rand met dit groote bezwaar : waar is de dynami-ek, die wij
er van verlangen en verwachten ? Hoe de zielzorg en de predikatle daar
tegenover geplaatst? hoe het huwelijk In eere hersteld en de weldaad, het
geluk van het gezin weer mogelijk gemaakt ? hoe den mensch in de waarheid
opgevoed ? hoe de afvalligen liefdevol behandeld ? hoe de Kerk beschouwd
en begrepen, wanneer zij zich menscheltjk, ja al te menschelijk, voordoet ?...
Het zijn zooveel vragen waarop, hard en klaar, een antwoord wordt verstrekt,
want alleen een durvende daadkrachtigheid kan den vijand nog weren.
Dit boek dan, met zijn beangstigende voorstelling van feiten, met zijn of en
toe onthutsende oprechtheid, brengt ons tenslotte in een sfeer van str* *dvaardig
optimisme. Hoeveel ook verloren ging of dreigt verloren te gaan : staan we
bereid, zoo keert het tij. Dit werk (niets meer dan een gewetensonderzoek;
zoek er niets anders in) overstelpt ons met bedenkingen en vragen. Bewust
dragen we nu onze verantwoordelijkheid ; tot het geluk voelen we ons geroepen
van wie zijn leven- te gebruiken weet.
E. Janssen
,

G. PALAU S. J., De katholiek van de dead. Uit het Spaansch vertaald
door A. Geerebaert S. J. Tweede druk. -- Van In, Lier, 1942
155 blz., Fr. 8.
Met vreugde begroeten we deze nieuwe uitgave van het bekende ascetische
werkje. Het « is een handleiding tot de christelbke volmaaktheid >>, zegt de
vertaler, a voor hen, die te midden der koortsachtige bedrijvigheid van dezen
tijd staan (blz. 5) . In de koortsachtige bedrijvighei-d van voorgaande tijden
hebben 23 duizend exemplaren hun weg reeds gevonden ; in de meer-dan-koortsachtige gejaagdheid van oorlogsjaren en omwenteling wacht, op dezen nieuwen
druk, een nog eervoller taak.
E. J.

Dr. D. FRANSES O.F.M., De Apostolische Vaders. Vertaling uit den
grondtekst met aanteekeningen door. -- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1941, 285 blz., Fr. 38.
Onder bovenstaanden titel wordt one aangeboden de vertaling van : De leer
der twaalf Apontelen, De brief van pseudo-Barrabas, De eers-te brief van
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Clemens van Rome aan de kerk van Corinthe, De zeven brieven van Ignatius
van Antiochie, De brief van Polycarpus van Smyrna aan de Philippiers, De
marteldood van Polycarpus, De Pastor van Hermas en De brief vain Diognetus.
Dat deze eerste katholieke Nederlandsche vertaling in een ware behoefte
voorziet dient wel niet gezegd te worden.
De inleidingen, die elk stuk voorafgaan, zijn sober gehouden. De tekstoverlevering wordt haast niet behan'deld maar de leerstellige inhoud en het historisch
milieu van elk geschrift staan telkens klaar aangegeven en worden, waar het
pas geeft, in korte voetnoten verder belicht.
Dat vertaler den tweeden Clemensbrief en de fragmenten van Papias en
Quadratus terzijde liet en, behalve voor de eerste twee der opgenomen stukken, als grondtekst de, trouwens niet verouderde, uitgave van Funk van 1901
nog gebruikte is, gelet op de bedoeling der vertaling en de steeds talrijk
blijvende onzekere lezingen der handschriften, van minder belang.
De vertaling zelf, bijna woordelijk, is steeds wetenschappelijk verantwoord
de taal eenvoudig en, zooveel doenlijk was, vlot en ongedwongen : een niet
geringe verdienste voor wie den Grieksohen tekst kent en deze praestatie
vergeli jkt met de ietwat stroeve vertaling welke Dr. van den Bergh van Eysinga
in 1916 bezorgde.
Moge c De Apostolische Vaders >>, als welkome aanvulling bij de vertaling
van de boeken van het Nieuwe Testament, onder de geloovige intellectueelen
van het Nederlandsohe lezerspubliek, een ruime verspreiding genieten en
nieuwe belangstelling wekken voor dit vaderlijk erfdeel uit den eersten
c.hristentijd.
J. Van Torre

Sint Joannes CHRYSOSTOMUS, Over het Priestersehap, Vertaald door
Frans Vermuyten, Pr. --- Sint Norbertus Boekhandel, Tongerloo, 1942,
205 blz., Fr. 12.
Dat de auteur ons een herdruk mocht bezorgen van zijn in 1922 verschenen
vertaling, is voorzeker geen geringe aanbeveling waard. Ook zullen, vooral
seminaristen en priesterstudenten, 'hieraan een goedkoope, handige en met
zorg doorgewerkte vertaling hebben van een der mooiste werken over het
Priesterschap. Nochtans doet bij gemis aan een stevige meesterschap in de
taal de vertaling nog wat berooid en zielig aan bij het sonore proza van
Chrysostomus.
P. Fransen

A. VANDENABEELE, Le Divin Semeur. — Desclee, De Brouwer, Brugge,
z. j., 216 b1z., Fr. 12.
Het is met voile recht dat de geloovigen een degeiijk godsdienstonderricht
eischen, wanneer ze 's Zondags naar de Kerk gaan. << Degelijk go^dsdienstonderricht >> : 't was de intentie door den Pa.us aan de leden van het
Apostolaat des Gebeds aanbevolen voor Juli 1941. Al te dikwijis hooren wii
de geloovigen kiagen over de Zondagpreeken, die door vorm en inhoud hun
verlangens niet bevredigen. Schrijver van deze Homelieen, korte glasen
over het Evangelic van elken Zondag en van de voornaamste feesten van
het jaar, zal niet alleen de priesters van nut zijn bi.j cde voorbereiding der
preeken over de Blijde Boodschap, maar tevens de geloovigen er toe aanzetten om vaker het Evangelie ter hand te nemen en er troost en sterkte
te zoeken voor den kamp van een vurig katholiek leven.
A. Darquennes

Philippe MOSANE, Belles Jeunesses. — Casternlan, Tournai-Paris, 1941,
188 biz., Fr. 15.
Philippe Mosane is de schrijver van « Mieke de Fiancee van den Duivelshoek >>. Hij is geen dichter van Legendes dorees : maar hij bezit de zeldzame
gave om parelen uit het slijk te halen. Van die parelen, opgeraapt in fabriek
en sanatorium, kazerne en vluchtoord, in vredes- mobilisatie- en oorlogstijd,
vlecht hij hier een heerlijke kroon om het gemartelde hoofd van onzen jongen
arbeidersstand. Proosten en leiders, die eenigszins ontmoedigd of ontgoocheld
door de tegenslagen en harde kanten van het K.A.J.-werk, zich afvragen waar
de vruchten blijven, krijgen hier een heerlijke garve : anonieme maar authentieke jonge helden en heldinnen van het zuiverste water. Niet alien ztjn zoo :
maar niet alle gevallen worden hier opgehaald ; 66n afvallige maakt nu eenmaal meer indruk dan tien stille offerlevens. Maar, had de K.A.J. ook geen
andere verdienste dan deze levens gewekt en mogelijk gemaakt te hebben,
dan ware hare arbeid ruim beloond. Alleen uit gezzergenden grond Kunnen zulke
vruchten opschieten : en deze bloesems zegenen den bodem waaruit zij
groeiden. Wie de K.A.J. wil peilen moet ook dit gelezen hebben.
L. Arts
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Wijsbegeerte
Prof. Dr Hugo DINGER, Von der Tierseele zur Menschenseele. — Helingsche Verlagsa^nstalt, Leipzig, 1941, 398 blz., RM. 8.
In dit boek, dat de schrUver ons voorstelt als de synthese van zijn wetenschappelijk denken, wordt een beeld geschetst van den tragen geestelijken groei
Bien het menschdom van -het begin van zijn ontstaan tot op heden . heeft
doorgemaakt. Vele wetenschappelijke wetenswaardigheden werden In dit boek
samengebracht, maar in dienst gesteld van een ontwikkelingshypothese die
ons niet kan bevredigen. Zooals de Darwinisten ons de lichamelijke verschijning
van den mensch willen verklaren door een trage omvorming van het lichaam
der hoogere apensoorten, zoo wil Prof. Dingier 'het geestelijk Leven van den
mensch, ook en vooral zijn godsdienstig Leven, genetisch afleiden van het
psychisch Leven van dezelfde dieren. We hebben er in dit tijdschrift reeds op
gewezen hoe heel anders moderne geleerden de verhouding zien tusschen de
hoogere apensoorten en den mensch, zoodat het den lezer verwondert hoe de
schrijver nog onvoorwaardelijk bij • het oude blijft en heel zijn psychologische
ontwikkeling daaraan vastknoopt. Een diepgaande kritiek betreffende elk der
27 hoofdstukken zou ons natuurlijk te ver voeren. We zouden ook op te veel
tekorten moeten wijzen. Liever citeeren we een zin die, ware hij door-gedacht
een heel wat meer aanneembare richting had kunnen geven aan dit werk.
Sprekend over den voorhistorischen mensch die, alhoewel reeds begaafd met
de spraak en vertrouwd met veel technische kennissen, zich toch nog moest
weten in stand te houden tegen veel vijandige elementen, schrijft Prof. Dingier:
a Trugen ale nicht unverstellba re Leiden durch Kalte and Nasse, durch
furchtbare Schmerzen and Wunden, durch unbekannte Krankheiten, durch
Schmutz and Hunger, trotzig and stolz in dem dumpfen Wis-sen, dass sic
durchhalten miissten um feste Stufe ftir etwas unvorstellbar Hoheres zu sein?
(biz. 303). Werkelijk zoo was het. In heel de ontwikkeling van den mensch
lag er een inwendig dynamisme, dat bij alle diersoorten volledig afwezig was,
een finaliteit die met het menschelijk leven.sbeginsel, met de ziel, door den
Schepper gegeven werd van of het oogenblik dat er een «mensch» op aarde
verscheen.
F. De Raedemaeker

Kurt FRITZ, Naturphilosophisehe Ethik. Neu-Positivismus. — Hillmann,

Leipzig, 1941, 40 blz., RM. 1.50.
Sommige zedelijke wetten zijn zoo vanzelfsprekend dat zij zich aan elk
normaal denkend mensch opdringen ; zij zijn als de openbaring zelf van het
zedelijk geweten. Het is b. v. niet goed voor den mensch zich mateloos
over te leveren aan de wellust. Het groote probleem is het volgende :
Waarc.-) steunt dit zedelijk oordeel ? Wij antwoorden : op het zedelijk inzicht
in het wezen van den mensch en het doel van zijn handelingen, en tenslotte
op Gods wil die de menschelajke natuur zoo en niet anders heeft geschapen.
De neo-positivisten kunnen echter geen van beide fundeeringen aanvaarden;
zij staan immers op het enge standpunt dat de mensch, om te kennen,
alleen over de natuurwetenschappelijke methode beschikt, dat er bijgevolg
geen mogelijkheid bestaat de natuur van den mensch of den wil van God
verstandelijk te benaderen.
Nochtans spreekt het zedelijk bewustzijn van den neo-positivist even duidelijk
als dat van den theist. En is hij een edel mensch, dan zal hij trachten de
zedelijke begrippen die hij in de christelijke sfeer van onze kultuur opdoet,
te steunen op zijn natuurwetenschappelijke inzichten. Zoo deed het b. v.
Albert Bayet in zijn Morale de la science, zoo doet het Kurt Fritz in zijn
Natuurphilosophische Ethik. Zedelijk goed, zegt hij, is hetzelfde als gezond;
en gezond is een wezen dat een evenwichtige hoeveelheid heeft van kosmische
energiegolven. Deze golven en stralingen verbinden elkaar tot steeds hoogere
vormen : de hoogste tot nog toe gekende vorm van de scheppende aethertrillingen (= de geest !) is de mensch. Zijn moraal bestaat dan ook, zooals
voor alle leven, in een immanent streven naar hooger verbindingen >> (blz. 8).
Over de eigenlijke moraal, over de zedelijke verantwoordelijkheid, het probleem
van het geweten, van de verplichting, van het recht, van de schuld en de
verdienste, wordt geen woord gerept : alles wordt als bij tooverslag verklaard
door de aethergolven. Ook de psychologie is een louter spel van trillingen.
Ziehier wat de droefheid is : ^c ZU ontstaat door een plotseling brutaal verscheuren van alle onzichtbare banden, van de onzichtbaar stralende golven
van onze natuur en haar aetherische, maar physische of lichamelijke verbondenheid met de stralen van het ander atomisch wezen. Dat is treurnis )> !
(blz. 15). Wetenschappelijke beeldspraak wordt hier verward met philosophisch
inzicht. Deze a Natuurphilosophische Ethik >, alhoewel ze veel spreekt over
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zon en licht, brengt weinig klaarte in het ethisch probleem, en het volt te
betwijfelen of ze genoeg kracht zal geven om volgens den t goddelijken
imperatief >> te leven.
F. De Raedemaeker

Taal- en Letterkunde
Clemens Maria BEUKERS S. J., Cicero's godsdienstlgheid. — Historische
bibliotheek voor godsdienstwetenschappen. Standaard-Boekhandel,
Brussel, 1942, XVI - 224 b1z., Fr. 70.
Dat delicaat onderwerp eischt een ernstige scholing op het tweevoudig gebled
der kiassieke philologie en der godsdienstpsychologie. Schrijver moeten als
bizonderste verdiensten aangerekend : zijn rake aanvoeling, heel het boek door,
van wat de religieuze mentaliteit kenmerkt, het dikwijls juist inzicht dat hem
verborgen psychologische gronden laat achterhalen, vooral de manier waarop
hij de vraag naar iemands godsdienstigheid stelt en de methode waarmede hij
naar die van Cicero vorscht. Hij is er zich van bewust dat het religieuze in
een mensch, het geheim van zijn persoonlijke stellingname tegenover God,
slechts onrechtstreeks kan benaderd, in zoover uiterlijke gedragingen de innerlike houding laten induceeren. Daarom gaat de studie niet over de verhouding
van Cicero tot God maar tot den godsdienst, << tot dat complex van voorstellingen, vormen en plichten waardoor de mensch zijn onderwerping waarneembaar en zoo ook sociaal vruchtbaar maakt >> (blz. XIII). Die verhouding nu
weigert P. Beukers vanuit afzonderlijke standpunten te bestudeeren door
Cicero's persoonlijkheid te splitsen, gelijk Boissier het deed, in die van den wijsgeer, de staatsman, de omgangsmensch. Liever grijpt hij naar hear kern die zich
in alle sferen van Cicero's bedrijvigheid openbaart : zijn meesterschap over
het woord. Cicero is spreker> van nature : afgestemd op het woord als hij is,
zal <<de aanwezigheid en -de zuiverheid van religieuze taal de maatstaf zijn
waarnaar we zijn godsdienstigheid dienen te be alen» (blz. XII) . (Vergissen
we ons als we hier den invioed herkennen van P. van Ginneken die evenwel
niet vernoemd wordt?) Zulk standpunt stak vol bel-often : het is dan ook een
teleurstelling dat het boek, -naar schr. zelf toegeeft (blz. XVI), uit allerhande
studies bestaat die van buiten uit tot een geheel werden verbonden en dat het
onderz.oek naar Cicero's religieuze taal (bezweringen, eeden, <collecten> , Diisagen, uitroepen en preektaal) amper een dertigtal bladzijden bedraagt, die
juist tot de aantrekkelijkste behooren.
Dat men verder overal zal instemmen met schrijvers interpretatie der teksten
durven we niet beweren. Deze lijkt ons nu en dan eenigszins geforceerd en
de religieuze beteekenis some in de teksten gellegd eerder dan er uit opgehaald.
Er moet met zooveel elementen rekening gehouden : rhetorische overdrijving,
politiek conformisme, onduidelijkheid vooral van het toenmalig religieus besef...
Het gelukt ons b.v. onmagelijk, in het tweede hoofdstuk, de toespraak tot de
Wljsheid uit Leg. I, 58-63, anders op te vatten dan als een prosopopeia die
aan de verpersoonlijking van de Wetten in Platoon's Kritoon herinnert. Ze schijnt
ons werkelijk Kzuivere beeldspraak, gevo.lg van een verregaande personificatie>,
waartoe zijn rhetoriek Cicero gemakkelijk kon drijven, << Er is, zegt schrijver,
psychologisch niets op tegen, dat Cicero zich hier een tusschenwezen schiep,
tussschen God en mensch > (blz. 28). Psychologisch missehien niet, maar philologisch vinden wij het onverantwoord. Atticus' beaming <facis... pie > doet weinig

ter zake : ook in geval Cicero de wijsheid enkel als een gave der godenopvat,
handelt hij <pie> . Schr. had parallelteksten moeten aanbrengen die zijn zienswijze zouden staven — en komt Leg. II, 10, op b1z. 93 geciteerd, deze niet
ontkrachten daar de Wet, op b1z. 26 met de Wijsheid geidentificeerd, er
^cratio... recta summi Jovis>> beet ? Op zijn minst mag hieruit besloten dat
Cicero lang niet systematisch genoeg is dan dat we, steunend op een enkele
oratorische bevliegin.g de wijsheid bij hem als een bestaand tusschenwezen
zouden opvatten en in het << Du-sagen > tot haar een religieuze stellingname
vinden van persoon tot persoon. Zoo vreezen we b.v. nog dat er wel wat
fantasie gemengd is met de ensceneering van Clodius' scherts over Cicero
(biz. 77-78), van Terentia's ijveren voor de godsvrucht van haar gemaal
(blz. 145) !
We hadden ook aan de studie een ruimeren achtergrond gewenscht : haar
horizon is tamelijk beperkt. Zijn Cicero kent P. Beukers uitstekend maar
andere schrijvers vindt men haast niet geciteerd. Zoo ergens nochtans, dan
paste hier wat Quellenforschung, wanneer zoo natuurlijk de vraag rijst naar
Cicero's afhankelUkheid van Platoon's Tiende Boek der Wetten. Het hoofdstuk
over het Minervabeeldje diende zich o.i. of te teekenen op een zij het dan
nog summaire schets van de beeldenvereering bij de Grieken aan wie de
Romeinen ze juist ontleenden, alsook van Posidoricus' mysticisme dat Cicero
zeker heeft belnvloed. In verband hiermede merkte men graag dat schr. ook
met de moderne vakliteratuur nopens dat punt bekend is : een verwijzing
naar een artikel uit tStudien» volstaat daartoe niet. Overigens van technisch
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standpunt uit, bledt het boek verschill en+de desiderata. De bibliographie is
nogal kort : Arnold's Roman Stoicism en Schuckel's Philosophie der Mittleren
Stoa mochten er wel bij. Het artikel over Cicero's godsdienstige houding van
E. Remy, Un cas de conscience religieuse Bans l'antiquite, Nova et Vetera XIX
(1937) pp. 180-195, diende vermeld of zelfs, daar het eenigszins -afwijkt van
P. Beukers' zienswijze, even besproken. Ook werd rinds 1893-1905 Cicero bij
Teubner opnieuw uitgegeven. -- Schr. bekent zelf (blz. 61 en 91), dat hij
soms wat haastig te werk ging. Aan die haast is wellicht te wijten dat het
boek overzichteljjkheid- en structuur mist, dat schr. in plaats van klaar den
uitslag van zijn opzoekingen voor te leggen, zijn lezer m,eeneemt langs alle
wegen -die zijn eigen gedachte ging (het langdradig hoofdstuk over het
auguraat !) . Een 1aatste kritiek moge den atijl gelden : hij is soms vrij
Ingewikkeld, soms integendeel goedkoop klaar (blz. 14 : de A en B zijde van
het pantheisme...) . De taal is doorspekt met fransche uitdrukkingen. De
vertalingen zijn nogal slaafsch. Ook wendt schr. dikwijls een schalksch gemoedelijken toon aan die bij een vetenschappelijke uiteenzetting toch minder passend aandoet en we vinden dat een fantasie als < de kinderkamer van Arpinum )>
beter achterwege was gebleven.
Afgezien van die vitterijen en al •gaat men niet akkoord met afzonderlijke
beweringen in den loop van het boek, met de interprebatie van Bien of then tekst,
de conclusies zal men waardeeren : Cicero had geen bizonderen religieuzen aanleg (hoe juist de karakteriseering van biz. 200: < De religieuze trek ontbreekt aan
Cicero's aanleg niet, doch is evenmin kenmerkend voor hem als welke andere
eigenschap ook. Voor het type Cicero is geen enkele •eigenschap kenmerkend,
doch wel die sociabele harmonie van alle eigenschappen die zijn drager minder
tot groote persoonlijkheid maken dan tot een naar alle tUden «aantrekkelijke»
p.ersoonlijkheid... >>) Zijn gedrag is verder steeds te weifelend geweest, te
opportunistisch, dan dat hij door een besliste levenskeus zich aan het absolute
zou hebben onderworpen. Daarvandaan bezat -hij ook de deugd van godsdienstighid niet die is : << een tot zedelijken plicht gestelde levensgewoonte >> (blz. 200).
Wel is er godsdienstigheid over heel zijn doening verspreld, inzonderheid in
zijn taal, maar nergens komt ze ongemengd voor, los van bijbedoeling, los van
eigenbelang : en pas de zelfverloochening toch tilt ieman-d tot een religieuze
hoogte op. Al zijn die conclusies niet heelemaal nieuw, nieuw is de weg die er
toe voerde langs de kern van Cicero's persoonlijkheid : het oratorische. Evenwel
kan dit boek niet definitief .heeten : we blijven uitzien naar de vrucht waarvan
ons P. Beukers slechts den bloesem bond : een gedetailleerde studie, wvaar hij
uitstekend voor uitgerust lijkt, van Cicero's godsdienstige taal.
R. Leijs
,

Dr J. F. HEIJBROEK, De Fabel, Ontwikkeling van een literatuursoort
in Nederland en in Vlaanderen. --- H. J. Paris, Amsterdam, 1941,
254 biz., gen. fl. 4,10, geb. fl. 5,25.
De ondertitel van dit werk brengt ons onmiddellijk twee vragen . voor den
geest, waarvan de eene in de a Inleiding >> (blz. 1-46), de andere in geheel de
verdere verhandeling wordt beantwoord : wat Is de fabel ? hoe ontwikkelde
zich de Nederlandsche fabelliteratuur?
Wat is de fabel ? Een verhaal met een zedeles, zou men n:eene.n. Zij is
echter niet een voorbeeld of een allegorie ; in de fabel treden slechts typische
gestalten op, en wat hun overkomt wordt dan vanzelf tot zedeles. Zij client
tot propaganda, tot opvoeding en leering, zelfs tot reclamne ; omtrent haar
historischen oorsprong zijn de geleerden het niet eens, evenmin als omtrent
haar organische functie bij het religieuze, moreele, maatschappelijke leven.
Hoe ontwikkelde zich de Nederlandsche fabelliteratuur ? In de Midde eeuwe n
was de Esopet de oudste en meest •bekende fabelbundel, en tot welke oudheid
en oorsprong klommen de daar vertelde fabels al niet op ! Om the kern vormde
zich een veel rijker verzameling, die, altijd nieuwe bewerkers inspireerend,
tot in de negentiende eeuw een ruime belangstelling •enoot, zelfs in de twintigste niet onbeoefend bleef.
Vanaf de zeventi-ende eeuw echter, vanaf Cats .nameli jk en Poirters, schreven
Nederlandsche auteurs oorspronkelijke-, of herschreven nog niet verspredde
fabels. In de achttiende eeuw overigens stelde men, geheel West-Europa door,
in de fabelliteratuur heel veel belang : ze hoorde bij de Aufklarung; tot
politieke doeleinden werd ze aangewend; als kinderlectuur bleek ze ultstekend.
Op een hooger plan bracht dat alles de fabel niet ; thans komt ze in de literatuur nog slechts sporadiisch voor : zoowel haar beoefening als de tivetenschappelijke belangstelling er voor geraken op den achtergrond.
Bij deze beknopte samenvatting van een voortreffelijke en rijk .gedocumenteerde studie past vooreerst de opmerking dat werken als dit de literatuur
tenzeerste bevorderen. In hear aestheticisme was ze te ze-er afgezonderd ;
zoo neemt ze weer contact met de geschiedenis, de psychologie, de godsdienstwetenschap en de wijsbegeerte ; zoo krijgt ze weer het geheele leven tot
achtergrond en alle tljden tot tooneel. Want in haar religieuze, haar moreele,
,
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haar maatschappelijke, haar wijsgeerige functie, wordt de fabel een orgaan
van het cultureele leven, — en gelijk men de fabel hier bestudeerde, zoo lean
het ook met andere literatuursoorten geschieden.
Dit boek is dus het eerste in zijn soort; het draagt el de sporen van. Op
grond van een heel uitgebreide informatie werd het geschreven ; de informatie
is het rustige bezit niet geworden van een rijke belezenheid. De auteur mit
horizon en ruimte van beweging; hier en daar blijft zijn kennis in gebreke
(de aanhaling a ... een uitgebreid tooneelspel... >> op b1z. 27 gaat terug naar
La Fontaine, — van Poirters heeft htj alleen Het masker gelezen, — bij de
aanhaling uit Huizinga, op blz. 221, ignoreert hij het s p r o o k j e van Heer
haas en Meester egel, -- verscheidene Zuidnederlandsche bundels en auteurs,
o.a. De Laey, werden niet onderzocht). HU mist vooral principieele zelfzekerheid in zake aesthetica, wijsbegeerte, godsdienstwetenschap ; zijn werk lijkt
ons de eerste, nauwgezette afbakening van een nog onontgonnen domein
over enkele jaren levert het welllcht een weligen oogst.
E. Janssen

W. L. THIEME, Spraak, taal en rode. Proeve eene'r redelijke ontwikkeih,ig
van het taalbegrip. Met een ;inleidend woord van Prof. J. Hessing. --Van Dishoeck, Bussem, 1941, 146 blz., fi. 3,59.
W. L. Th. bundelt in deze uitgave een reeks merkwaardige philosophische
verhandelingen, die tusschen de jaren 1930-1940 in het orgaan van het Boilandgenootschap voor Zuivere Rede, De Idee, verschenen. Samen vormen zij a.h.w.
een beknopte taalphilosophie, die in Bollandischen geest gesteld is en aansluit bij de Encyklopadie van Hegel. Achtereenvolgens bestudeert Th. het
naleve bewustzijn, de gewoonte, de herinnering, de stem, de spraak en de
taal, als momenten van het geestesleven of liever ale momenten der Rede.
Tenslotte worden enkele beschouwingen gewljd aan de relatieve mogelijkheden
en onmogelijkheden van een algemeene Nederlandsche en een algemeene
wereld-taal.
Lezers die minder met het systeem van Bolland vertrouwd zijn, zullen het
boek geen gemakkelijke lectuur vinden. En ook andere zullen het van eenige
philosophische Spielerei wellicht niet hee)ernaal vrij pleiten.
L. Vander Kerken

I. P. DE VOOYS, In het midden van Verwey's dichterschap. — Mees,
Santpoort, 1941, 91 blz.
Het in 1941 versehenen, boek van S. Vestdijk, Albert Verwey en de idee,
geeft geen inzicht in de compositie van Verwey's bundels en in zijn geheel
levenswerk; naar aanleiding van dat tekort werden drie studien gebundeld,
die, in 1905, 1908, 1912 verschenen, het onderlinge verband aantoonen van
Verwey's Uit de lage landen bij de zee (1904), Het blank heelal (1908), Het
levensfeest (1912). Dat verband zou zeer belangrUk zijn, want Verwey's
i talent voor de p astiek gaat over het enkele vers heen tot naar het verband
tusschen een groep verzen, die ineensluiten ale de steenen, de togen, de
vleugels, de daken van een gebouw s (blz. 72) .
Het geheele dichtwerk van den meester is het << verzich tbaren der idee >>.
In Uit de lage landen... wil hij, die aan het individualisme verzaakt, den
schoonheldsdroom voeren tot het meest universeele leven ; Het blank heelal
plaatst hem in een eenzaam gebied, vrij van de bewogen wereld om het
eeuwige der Bingen te vatten; Het levensfeest laat hem, zij het niet pijnloos,
van de zoo verworven waarden genieten. De drie werken vertoonen een
etrekking : het heelal -opnemen in de helderheid der idee.
Voor ons blijft de vraag open : is het dichtwerk van Verwey, poetisch en
1deeel, rijk en zwaar genoeg om blijvend actueel te blijven ? Deze studie
kon ons niet overtuigen.
E. Janssen
,

-

Dr D. A. STRACKE S. J., In de leer bU Jacob van Maerlant. Voordracht
uitgesproken op de Brugsche Cultuurdagen 31 Mel 1942. — Wiek op,
Brugge, 1942, 31 b1z., Fr. 8.
Geheel naar den trant van Pater Stracke stelt deze re-devoering, in een
omlisting van kommer en hoop om onze Dietsche toekomst, den dichter van
Damme voor : wachter op den Loren, peiler in zijn tijd, opvoeder van zijn
yolk, roeper tot strijd en met kreten van nood : a defunctus adhuc loquitur >>.
E.J.

KeurbladzjJden ult de Nederlandsehe Letterkunde :
4. Drs K. VERTOMMEN, Wereidlijk en gees4tei jk lied an do Middelleeuwen, 94 b1z.
7. Prof. Dr O. DAMBRE, Justus de Harduwijn 1582-1636, 79 blz.
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8. Dr Osc. VAN DER HALLEN, P. C. Hooft, 56 b1z.
10. Anton VAN DE VELDE, Joost van den Vondel (dubbel deel) , 142 blz.
12. Dr Vital CELEN, Michiel de Swaen, 80 blz.
15. Andre DEMEDTS, Nicolaas Beets-Anton Bergman (HildebrandTony), 83 blz.
20. Dr J. CAEYMAEX, Hugo Verriest, 77 blz
21. Dirk VANSINA, Albrecht Rodenbach, 86 b1z.
23. Dirk VANSINA, Jules Persyn, 93 blz.
28. Rob. DE GRAEVE, Felix Timmermans, 79 blz.
29. Dr F. VERACHTERT, Karel Van den Oever, 78 b1z.
32. Ernest VAN DER HALLEN, Albert Kuyle, 79 b1z.
Kunstuitgeverij .*Pro-Arte >>, Diest, 1941-1942, per reeks van 12 deelen:
Fr. 130, losse deelen : Fr. 15, dubbel deel : Fr. 30.
Dit is de eerste reeks van 12 deelen uit de a 36 bloemlezingen met inleidende
studies ult het beste onzer literatuur van alle tijden, zoo van Noord als van
Zuid, onder leiding van Karel Vertommen >>.
( Keurbladzijden > van letterkundIge 'schrijvers doen altijd aan onderwijs, tenminate aan voortgezet onderwijs, denken. ZiJ vormen den overgang van do
bloemlezing-uit-de-klas tot de letterkundige kritiek en de afzonderlijke werken;
hun lezers worden . vo-oreerst als jonge menschen (nogg studeerenden) gezien,
die, van bepaalde auteurs en van de geheele letterkunde, meer willen weten
en lezen.
Meteen valt ,het belang op van zulke uitgave : zoo treedt de jonge leergierige van de school het leven in .Zij is de laatste, misschien de definitieve
orientatie : bepaalde auteurs leert hij smaken, rangschikken, beoordeelen;
dikwijls een oordeel voor het leven. Naar geest, keuze en uitvoering dient
zulke onderneming dan ook nauwgezet overwogen en voorbereid : wie ze in
het onbepaalde laat verloopen, mist haar doel en haar nut.
In hoever mag onderhavige uitgave paedagogisch en literair verantwoord
heeten ?. Wij verdeelen ons antwoord
1• Het geheele veld van ooze literatuur wil ze bestrijken ; doch werden de
zes-en-dertig meest repraesentatieve of best geschikte auteurs daarvoor uitgekozen ? Een katholieke onderneming brengt meer Katholieken naar voren,
dat spreekt ; doch ook zoo kan men nogal moeilijk Jules Persyn, Karel ' van
den Oever en Albert Kuyle, zelfs Michiel de Swaen, verantwoorden. Werden
sommige niet ingelascht omdat, voor dat werk, bepaalde specialisten voorhanden waren, en werd de keuze In zoover niet volgens de medewerkers bepaald
In de plaats van volgens de auteurs zelf ? Met de zes-en-dertig deelen voor
oogen, zullen we pas over de leemten en overtollige uitw assen in de geheele
onderneming kunnen oordeelen.
2° De inleidingen ztJn meestal heel kort, onderling heel verscheiden, dikwijls
vrij subjectief. Zelden wordt de schrtjver werkeiik voorgesteld; nogal zelden
leeren we hem dieper kennen. Verscheidene inlelders schreven zoo maar jets,
en (laten we oprecht zijn) een paar onder hen kende den te behandelen auteur
onvoldoende. De verklarende noten werden tot een minimum teruggebracht ;
van wetenschappelijk apparaat of aanwUzingen voor verdere studle, zoo goed
als geen spoor
3o De keurbladzijden >> zelf warden meestal zbb gekozen dat ze de bloemlezing-uit-de-klas aanvulden. Hier ging de eene bloemlezer natuurlijk met meer
smaak te werk dan de andere; de gezamenlijke indruk is •toch dat verscheidene auteurs nogal verminderd to voorschtjn treden. Dat is vooreerst aan de
korte fragmenten to wijten; ook aan de nogal vormeloos gebleven verzamelingen als zoodanig.
Het groote euvel van deze onderneming komt hierop neer : conceptie en
doelstelling waren te vaag. Welke auteurs opnemen en met welk doel ? tot
welk publiek zich richten ? hoe de wetenschappelike waarde van elk deeit je
waarborgen ? Langere of kortere uittreksels ? In toever verklarende nota's
en bibliographie ? Deze vragen en zooveel andere werden niet scherp gesteld,
bij voorbaat niet precies beantwoord. Daardoor hebben veel samenstellers zich
te haastig van hun taak gekweten.
Op de bijzondere waarde van elk bundeltje gaan we niet in. De beste werden
doorgaans samengesteld door letterkundigen, met hun auteur sedert lang
vertrouwd (Dambre uit De Harduyn, CeIen ult De Swaen, Verachtert uit
Van den Oever) ; al hebben dezen hun keuze bij het lezend publiek niet altijd
aangepast. . . Gelijk ze Is, wenschen we de reeks een ruime versprelding toe :
ook zoo kan ze veel goed stichten ; we hopen alleen dat de volgende ze moge
overtreffen. Dan pas komen we tot het -c kultuurmonumeint van blijvende
waarde z.
E. Janssen
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Kunst
Lambert AERTS, De Aanbidding van het Lam Gods, het meesterstuk
der Gebroeders Van Eyck. — Pro Arte, Diest, 1942, 88 blz., Fr. 40,
geb. Fr. 48.
De uitgevertj Pro Arte bezorgde ons hiermede, als zesde boek van haar
Kunstmonographien-reeks, een heruitgave van een werk van den vbbr enkele
jaren gestorven Limburgschen priester en kunstkenner L. Aerts. L. A. had
zich van de studie der Aanbidding als een levenswerk gemaakt. Dertig jaar
lang verdiepte hij zich in de beschouwing on de bewondering van dit grootste
meesterwerk onzer primitieve kunst, en bestudeerde hij daarvan met liefde
en wetenschappeliJke nauwgezetheid elk hoekje, elke figuur, elken tekst.
In botiende voordrachten, waarom hij wel eens de « Limburgsche Verriest
werd genoemd, verklaarde hij voor yolk en geleerden de grootsehe dogmatische
conceptie en de unieke schoonheid van dit schilderwerk.
Het boek, dat ons hier geboden wordt, is als een doorloopend commentaar
bij de verschillende paneelen van binnen- en buitenluiken. De polemiek heeft
er plaats gemaakt voor een rustige en heldere beschouwing en een niets
voorblJziende, gefundeerde verklaring, die zoowel den theologisch-geschoolden
priester als den fijnzinnigen aestheet verraden. 49 photo's op glanzend papier
illustreeren den tekst. Aan de uitgave werd alle zorg besteed.
L. Vander Kerken

Cyriel VERSCHAEVE, Oud-Vlaamsche Meesters. -- Zeemeeuw, Brugge,
1942, 78 blz., ing. Fr. 58, geb. halflinnen Fr. 68, luxe-ex. Fr. 85.
In dit nieuwe essay — een doorloopende tekst — behandelt Verschaeve
hoofdzakelijk Van Eyck, Memling en Brueghel. << De Vlamingen hebben kleurdronken oogen s (blz. 7) . Van Van Eyck tot Brueghel schilderden zij leven of
dood als lentepracht of winternevel ; teen ging de eenheid in ade kleurenweelde
verloren ; als alles-gevende dienaars van het volle, het eindelooze leven, zouden
Rubens en Rembrandt ze eens hervinden. De < oud-Vlaamsche meesters
waren reine schilders >> (blz. 13), spontane kunstenaars voor wie schilderkunst
en werkellJkheid elkander precies dekten ; de grootmeesters der zeventiende
eeuw echter namen hun artistieken arbeid op in hun door niets weerhouden
intens bestaan.
BU den eersten grooten a reinen schilder >, Jan Van Eyck, omvatte de
volheid der visie alle realisme en alie mystiek ; bij den laatsten, den Brabanter
Brueghel, is het land < onheilspellend groot [geworden] veer hen die er in
leven moeten z (blz. 64) . Tusschen deze twee reuzen in, is Memling veel kleiner :
zijn nogal bloedlooze kunst biedt ons een vertengerde schoonheld ; maar zijn
eenvoudige dienstbaarheid deed hem sours hooger reiken dan zijn zuivernatuurlijke aanleg het had vermocht.
Door den bril van Verschaeve zien we -onze groote kunstenaars. Of ze nu
precies zoo waren : die vraag laten we in bet midden ; doch in meer dan een
opzicht heeft de groote bewonderaar, eens te meer, onze oogen doen opengaan.
Em. Janssen

Dr. Al MATHE, Over Gregoriaansche Muziek. Oude Handschriften en
Rhythmische Opvattingen. -- K. Dirix-Van Riot, Antwerpen, 1937,
72 blz.
In gemoedelljke taal vertelt schrijver over zijn bevindingen in een jarenlange
praktijk van de gregoriaansche muziek. Raak weet hij de vragen of te
bakenen die bij een kerkzanger, die zljn kunst heeft liefgekregen, opkomen
omtrent haar aard en geschiedenis. Ten slotte vat hij ook de epineuze kwestie
der gregoriaansche rhythmiek aan. Na een bondige vermelding van de mensurallstische en vrij-rhythmische systemen waagt hij een eigen theorie : << Elke
neume worde als rhythmische eenheid aanzien, en erlange zijn betrekkelijke
waarde in duur, sterkte en veranderlike schakeering volgens de eischen van
de melodie ; en deze eischen zijn keurig aangegeven in de rhythmische handschriften » (blz. 58).
Of deze theorie one uit de verwarring der voorafgaande bevrijden zal, valt
vooralsnog te betwijfelen.
G. De Wolf
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Gesehiedenis
Dr. P. J. VAN HERWERDEN, Lodew jk van Nassau. Een leven gewijd
aan de Nederlanden. --- Van Gorcum 's Historische Bibliotheek, deel :20,
Van Gorcum, Assen, 205 b1z., geb. fl. 4,70.
De beknopte biographie die Prof. Blok vijftig jaar geleden over Lodewijk
van Nassau publiceerde, en die trouwens niet meer beantwoordd-e aan - de
historische gegevens van nu, is in dit werk zoozeer overtroffen dat man van
een definitieve levensbeschrijving mag spreken. Lodewijk van Nassau, de
dappere broeder van den pries van Oranje, was, met Brederode, de leider
van het Compromis der Edelen in 1566 ; in 1568 valt nij met een lager Friesland
binnen en overwint de Spanjaarden bU Heiligerlee, waar zijn brooder Adolf
sneuvelt, maar wordt zelf door Alva verpletterend versiagen to Jemmingen;
drie jaar speelt hij in Frankrijk het diplomatieke spel, om Franschen steun
to krijgen in het verzet tegen Spanje, tot hij in 1572 weer de Nederlanden
binnenvalt, uit het Zuiden ditmaal, en met een klein legertje Bergen drie
maanden verdedigt tegen den machtigen Alva. Gekweld door ziekte, heen en
weer gesleurd door allerlei rampen en tegenspoed, sneuvelt hij ten slotte,
met zijn broeder Hendrik, in den slag op de Mookerheide, 14 Apail 1574,
amper 36 jaar oud. Zooals de ondertitel van het boek aangeeft, is dit vroeg
afgobroken maar rijke leven gewijd geweest aan het welzijn der Nederlanden.
Ofschoon in deze monographie of en toe een Calvinistische toon doorklinkt,
werkt dit toch nergens storend. Voor een klaar begrip van de oorzaken en
het begin van den tachtigjarigen oorlog, is dit boek van groot nut.
M. Dierickx

J. DE KEYZER pr., Beschavingsgeschiedenis van het oado Oosten. -Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1941, 112 b1z., Fr. 15.
De bekende auteur van de cr Kunstgeschiedenis >>, E. H. J. De Keyzer, geeft
in dit boek een tamelijk kort, maar gedrongen en volledig overzicht van de
beschavingsgeschiedenis van het Oude Oosten. De indeeling van Prof. Lousse
in zijn Beschavingsgeschiedenis van de Moderne TUden » volgend, behandelt
hij achtereenvolgens de Oostersche despotie, de sociale en economische toestanden in het Oosten, de Oostersche cultuur, de godsdiensten van het Oosten,
den strijd om de heerschappij en de groote rijken. Bizonder to w-aardeeren zijn
vooral de duidelijke voorstelling en de degelijke tot in 1941 ^btJgehouden bibliographie. Voor zoover wiJ weten, bestaat er in geen enkele taal een handboek
dat juister on vollediger dit probleem behandelt. Toch zal bet een specialist
opvallen dat de auteur voor een of ander detailpunt op tweede-handswerken
steunt. Aldus verhaalt hij het Babylonisch scheppings- en zandvloedverhaal
zg. volgens het epos : a Enoema Elish >>, en voegt op het einde daaraan toe :
« Met eenige varianten komt hetzelfde verhaal voor in het Gilgamesj-epos .►
(blz. 70), terwtj.l slechts de eerste helft van cUt verhaal in het i Enoema Elish
voorkomt.
Mogen wij vragen dat er in een volgende uitgave zou gezorgd worden voor
een passende illustratie ; misschien kan ook hierin het voorbeeld van Prof.
Lousse gevolgd worden ! Wij herhalen den wensch van Prof. J. Coppens in
het - i Inleidend Woord s, dat dit boek zou ter hand genomen worden door
alle leeraars van de geschiedenis van de Oude Wereld en door de zeer velen
die de geschiedenis van Israel bestudeeren.
M. Dierickx

Comte Louis DE LICHTERVELDE, La famiile dans la Belgique d'autrefois. -- Collection << Batir >>, Casterman, Doornik, 1942, 93 b1z., Fr. 14.
Buiten de reeks van zeven brochures, waarvan wij de eerste zes in het
voorgaande nummer bespraken (Streven IX, blz. 429 ; de zevende brochure is
inmiddeis verschenen), biedt de icollection Bltir ons een voorname en grondige studie aan over het gezinsleven bij onze voorouders. Dat gezinsleven
ward nog weinig bestudeerd ; toch vormde het gezin, in het bestrijden van den
tegenspoed, bij den blbvenden bloei van het Katholicisme, in de maatschappeltjke ordening van ons yolk, de eerste eel van onze zoo taaie levenskracht.
Liefde kwam dikwijls tot hear recht ; sterk en getrouw vervulden de huisgenooten meestal den gezamenlijken plicht, -- en bij den somberen aanvang
der negentiende eeuw werkten, in en door het gezin, de krachten ter opstanding.
Geeft deze laatste beschouwing niet het best den geest weer, waarin de
studie werd geschreven : een osnverwoestbaar optimisme, dank zij een nog
niet geheel verwoesste levenskracht? En wie de andere werken kent •van den
biograaf van one vorstenhuis, vermoedt de edele voornaamheid wel van stijl
en voorstelling.
Em. Janssen
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Opvoedkunde, Wetensehappen
Rend BENJAMIN, Verite's et Reveries stir 1'Education. — Plon, Parijs,
1941, 243 b1z., Fr. Fr. 27.
Over de opvoeding van den knaap tot zijn twaalfde jaar handelt de Fransche
humanist in het eerste gedeelte van dit boek ; in het tweede, over het
probleem der onderrichting van den jongeling.
Onoprechtheid en zielloos.heid, natuurlijke uitvloeisels van de wetenschap
en het machinisme, hebben Frankrijk in den afgrond gestort. Het Fransche
yolk kan eerst dan uit zijn huidig verval opstaan, indien het terug de
absolute waarde van de ziel en den geest boven de reden en het lichaam
(te©hniek) beseft. Den dieperen, verborgen zin van de wereld en het leven
herontdekt de volwassene, zeker en vast, langs het kind ; zoo blijkt hoe de
jeugdopleiding ten grondslag ligt aan gansch den kultureelen heropbouw, waarvan wij nu, na de oorlogsrampen, -den aanvang en eerste pogingen waarnemen.
Achter deze beschouwingen, die zich op de grenslijn tusschen werkelijkheid
en droom bewegen, en waarin de school het, over het algemeen, nogal erg
ontgelden moet, schuilt voorzeker waarheid. Doch uitersten zijn altbd gevaarlijk.
Tegenover de grondstelling van het eerste deel rijst de vraag of de individueele voordeelen van een totaal afgezo•derde opleiding, in de prilste jeugd,
gedurende zeer langen tijd, tenslotte opwegen tegen de sociale nadeelen, die
er kunnen, en meestal zullen uit voortvloeien.
Dat geschiedenis, letterkunde, en dichtkunst vooral, beter geschikt zijn tot
ontbolstering van de kiemende geesteskracht, dan de positieve wetensehap, die
niet even ver In het rijk van den •onstoffelijken geest doordringt, zal iedereen
grif toegeven. Doch, dat zulke vorming slechts in zeer beperkte groepjes goed
geschieden kan, lijkt minder aanvaardbaar. Een rijk begaafd kind handhaaft
overal en altijd zijn persoonlijke waarde; de massa hindert hem niet; integendeel, zijn aanwezigheid werkt er als een goed ferment.
De auteur raakt, In het tweede gedeelte, de netelige kwestie -der studie van
de oude talen. WUj beamen hem gaarne in hetgeen hij over de onderrichting
van jonge meisjes zegt. Wat de jongens betreft kunnen wij dat niet meer
doen. Boven den oorspronkelijken, griekschen of latijnschen tekst verkiest hij
nu, na lang aarzelen, meesterwerken in de moedertaal en goede vertalingen,
liefst nog van meer moderne schrijvers (hij citeert uitdrukkelijk Cervantes en
loopt, in de kunst, hoog op met Rembrandt) . De krachtsinspanning, welke het
aanleeren van de oude talen vergt, overtreft to ver, volgens hem, het gehalte
van den uitslag. Ook van de beste vertaling geldt voor het rhythme en de
woordkeuze : traduttore, traditore. Voeg daarbij dat — het zedelijk nut van
de flinke wilstraining daargelaten -- persoonlijke vertaling vooral, voor de
meesten, de eentge weg is tot kieskeurige hanteering van de moedertaal.
Het boek behandelt de toestanden van de laatste decennia op de Fransche
lycea, een beeld dat bijgevolg niet heelemaal past bij ons middelbaar onderwijs
De auteur is overtuigd dat zijn ideeen juist zijn. Toch schrijft hij met opzet,
in den titel, 4 Verites et... Reveries... >> : de mensch, dunkt hem, droomt so.mtijds waarachtiger dan hij denkt, en zoo kan het gebeuren dat ook zijn droomerijen waar zouden zijn. Een lezer, die kritischen zin genoeg bezit, zal graag
naar den •ittigen schri j ver luisteren, die steeds boeit alhoewel hij niet altijd
overtu gt, on de gedegen waarheid van de speelsche fantanie schiften.
-

,

R. D'hondt

Prof. Dr. M. VERDONCK, Turnen. — Standaard-Boekhandel, 1941, 160 b1z,.
Fr. 25.
De schrUjver van dit boek heeft reeds heel wat gepubliceerd over turn en.
Dit nu is een Leerboek der Lichameli jke Opvoeding >> waarin behandeld wordt
alles wat ten grondslag ligt aan de huidige wetenschappelijke turnmethode.
Op een duidelijke, schematische manier wordt een overzicht gegeven van de
ontleedkunde der spieren en hun onderscheidelijk aandeel in de verschillende
lichaamsbewegingen. Volgen dan algemeene begrippen over levens- en gezondheidsleer. Meer uitgebreid is de turnvaktaal, — kunst en vereenigingsturnen, —
en vooral de methodiek van het opvoedkundig turnen. In dit deel --- dat one
het beste lijkt van heel het werk — kri jgen we een massa oefeningen voorgeschoteld, die juist afgestemd zijn op doel en invloed. Prof. Verdonek breekt
hier een lane voor een Nieuwe Methode, die aangepast is aan de huldige
gegevens van de experimenteele wetenschappen en geevolueerd is ult het enge
kader van Zweedsch of Happel-stelsel.
De leaders van onze turnbonden en de onderwijzers, die turnonderricht willen
geven, vinden hierin een zeer degelijken leidraad.
W. Luyten
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Raphael C. McCARTHY, Ph. Dr., Geesteijk gezond zijii en bljjven.
Het Spectrum, Utrecht, 1941, 255 blz.
Dit boek is niet bedoeld als handboek voor psychologie (cfr. inleiding). Het
richt zich tot den doorsnee volwassen lezer van wien zelfs niet verondersteld
wordt dat hi j eenige kennis over psyohologie of psychiatrie bezit. De schrijver
wilde bovendien in een eenvoudige taal, zonder gebruik van ingewikkelde vaktermen, de ouders en onderwijzers die het kind zullen opvoeden en ook den
volwassene die zijn geestesgezondheid wil handhaven, in kennis brengen met
de normale geestesgesteldheid, de wegen die ernaar leiden, de factoren die ze
onderhouden of die ervan doen afwijken. De vulgariseerende trant van dit
boek is ditmaal wel degelijk een verdienste ; het onderwerp interesseert ceder
opvoeder en deze verlangt klare begrippen in een klare taal. Na enkele inleidende hoofdstukken over de beteekenis en de noodzakeli jkheid van geestesgezondheidszorg, over den aard van gees tesafwijkingen en over de rol der
erfeli jkheid, volgen drie belangrijke hoofdstukken aangaande kinderopvoeding.
Hierin wordt bestudeerd hoe men kinderen opvoedt tot mislukking, tot karakterstoornissen, tot verwendheid ; welke de juiste verhouding is tusschen ouders
en kinderen ; tenslotte welke de invloed is van de school op de psychische
gezondheid. Verder worden behandeld al die psychologische normale en pathologische processen waarmede het kind en de volwassene onvermi jdelijk in
aanraking komen zooals de fantasie, de phobieen, de strijd met het zelfvertrouwen, de gevoelsconflicten, de noodzakelijkheid van godsdienst in de opvoeding e.a. Gm dan tenslotte te belanden bij de harmonische ontwikkeling der
persoonli jkheid, de vrucht der zelfbeheersching en wilskracht, het onmiskenbaar
geheim om te slagen in het leven.
Een groote som gegevens en praktische wenken voor opvoedin.g en karakter
kan de lezer, bij een eoht ontspannende lectuur, hier meteen meenemen.
Dr. F. van Baarle

Ir. Edm. NICOL,AS, Verstandig en gezond. 111ustraties van Karel Thole.
-- Prisma-boeken, Het Spectrum, Utrecht, z. j., 343 blz., geb. Fl. 4,90.
Men zou aan schrijver van dit boek het verwijt kunnen maken dat hij als
niet-geneeskundige een onderwerp buiten zijn bevoegdheid wil behandelen.
Uit ieder hoofdstuk bli jkt echter dat we hier met een ervaren bioloog te doen
hebben die ceder punt der hygiene vanuit drie, vier gezichtshoeken kan bezien
en belichten. De hygiene is reeds zoover gevorderd dat er in onze dagelijksehe
doening niet veel gebieden meer zijn, waarin ze geen woordje heeft mee te
spreken ; maar wat al contradictorische praatjes loopen hierover niet bij het
yolk van mond tot mond en welke moeite ondervindt toch niet de leek om in
dit domein de waarheid te achterhalen ! Wat is nu juist de definitieve uitspraak
der hygiene inzake eten, slapen, rooken, sport, zonnebaden ? Wat is huwelijkshygiene ? Welke is de beste wijze van ontspanning, van kinderopvoeding, van
sexueele voorlichting, van beroepskeuze ? Hoe ontstaat de ziekte ? Hoe :bieden
we eerste hulp NJ ongevallen, ziekten of vergiftigingen ? Met al die onderscheiden vragen en verder met al wat de hygiene van ons dagelijksch leven
aanbelangt, houdt dit boek zich bezig. De schrijver is buitengewoon humoristisch aangelegd en zijn humor wordt nog voortreffelijk onderlijn d door een
aantal karikaturen van de hand van Thole. Met een opvallende opmerkingskracht ontleedt hij zelfs de laatste kleinigheid onzer dagelijksche gewoonten
en handelingen, maar valt hierbij, jammer genoeg, wel eens in een ander
euvel ni. de langdradigheid. Hoezeer ook het vermenigvuldigen der voorbeelden de begrippen kan verduidelijken, toch kan deze methode op den duur
wel eens hinderlijk worden, vooral wanneer er bovendien nog een aantal tusschengelaschte aanhalingen die met den •rond van het vraagstuk niets te
maken hebben maar enkel tot humor dienen, nutteloos de hoofdstukken verlengen en verzwaren. Dit is echter maar een kleine schaduw over een overigens
zeer verdienstelijk en leerri jk boek. Dr. F. van Baarle
,

Dr. Hans GUNTHER, Kleine Rassenkunde des Deutschen Volkes. —
J. F. Lehmans. Munchen, 1940. ins. P.M. 1.50, ffeb P.M. 2,25,
Het is hoofdzakelijk om zijn psychologische rassenbeschrijvingen dat Hans
Gunther in anthropologische kringen beroemd is geworden. Wie met dat
bewustzijn zijn << Kleine Rassenkunde >> leest zal het boekje eerder ontgoocheld
terzijde leggen, daar de beschrijving van de psychische gestalte der verschillende in Duitschland wonende rassen enkel zeer summair werd uitgewerkt.
Doch zelfs hier treft hem het verwijt dat men hem, •aar aanleiding van zJjn
meer ultgebreide werken heeft moeten maken, dat nl. zijn geestdriftige bewondering hem wel eens de noodige objectiviteit ontneemt. Zoo laat hij zich ertoe
verleiden om, waar hij nu eens een madden-type als maatstaf -neemt, elders de
hoogerstaande individ^ten ale model te nemen. Toch is het boekje aan te radon
voor degenen die een klaar doch niet gedetailleerd overzicht verlangen van de
rassenvragen, en die kritisch kunnen lezen. A. Boone

BOEKBESPREKING

541

Economie
Dr. A. HOLLENBERG, Do Corporatieve Organisatie der Maatschapp^j. —
Philosophische Bibliotheek, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1942,
235 blz., ing. Fr. 35, geb. Fr. 50.
De reeks waarin dit werk verscheen bepaalt zijn aard : het is een theoretisch
werk dat onderzoekt wat het meest eigene der corporatieve organisatie is,
op welke grondslagen zij steunt en waartoe hare werking in de eerste plaats
strekt. De schrijver behandelt eerst het wezen en den organischen opbouw der
ynaatschappij; om daarna den invloed van Bien organischen corporatieven opbouw na te gaan in zake vorming der prbzen, geldwezen, vrtjheid, particulieren
eigendom, verdeeling tusschen de verschillende deelnemers aan de productie ;
en te eindigen met ons aan te toonen welke rol aan den Staat toekomt in de
corporatief opgebouwde maatschappij.
Hot eerste deel van het werk beantwoordt het meest volled.ig aan het
beoogde doel, nl. een theoretische verhandeling te geven ; ook het laatste past
hierbij ; het tweede integendeel, on in dit tweede inzonderheid de verhandeiing
over « het maatschappelljk verkeer >>, behandelt toepassingen van praktischen
aard, die daarom en minder thuishooren in een theoretische verhandeling, en
moedlijk theoretisch behandeld worden. WU meenen dan ook dat hier wat
i theoretiseeren v aan den schrijver moet verweten worden, m.a.w. het ontwikkelen van beschouwingen en voorstellen die aan de toets van de harde werkelijkheid niet zullen weerstaan. HO wil een regeling van de prijzen en van den
muntomloop die ons tot heerlbke resultaten moet brengen, maar waarvoor
hij de middelen tot praktische uitvoering slechts onvolledig aantoont terwijl
hij enkele economisehe grondstellingen als vaststaande schijnt te aanzien — inz.
de quantiteitstheorie — terwijl ze door velen betwist worden.
Kortom, wij meenen dat de wijsgeer zich een weinig onvoorzichtig op economisch terrein gewaagd heeft.
Dr. K. du Bois

Andre FRANTZEN, L'ordre corporatif dans la Belgique ancienne. Les
fondements historiques du corporatisme beige. -- Desclee, De Brouwer, Brugge, 1941, 131 biz.
Het corporatisme is ons als het ware bloedeigen ; de geschiedenis onzer
gewesten getuigt ervan. En toch beschikken wij, zegt on de schrUver, over
geen geschiedkundige studie die ons methodisch de ontwikkeling ervan voorhoudt. Daarom besloot hij eenigermate in die leemte te voorzien door ons
althans een geschiedkundige schets aan te bieden. Het be-eld van het corporatisme, dat hij ons •voorhoudt, is optimist,. zeer optimist. Het vereenvoudigt :
naar zijn opvatting bleef het corporatisme ongeveer onveranderd vijf eeuwen
lang, tot aan zUn afschaffing door een veroveraar, en werkte het steeds hellzaam. Menige geschiedkundige zou het ons meer geschakeerd voorhouden.
Het verwondert ons in de << Bibliographie du corporatisme ancien en Belgique >>
uitsluitend boeken aan te treffen in het Fransch geschreven.
K. B.

Eugene LECAT, La regie des T. T. et la reforme de la comptabilite de
1'Etat. Preface de M. Max-Leo Gerard. —Goemare, Brussel, 1941,
617 biz.
Het beheer der staatsgelden werd in Belgie geregeld bij de wet van 1846.
Teen had de Staat reeds de meeste hoofdltjnen Van ons spoorwegnet aangelegd
en zich de uitbating er van voorbehouden. Bij de bespreki.ng der wet liet
men al opmerken dat hare bepalingen niet aangepast waren aan de eischen
eener economische uitbating. Men zocht naar een oplossing.... 80 jaren lang !
Eindelijk werd in 1926, de €Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegena>
opgericht. Naar de meening van den schrijver streeft deze hervorming het
doel voorbij door den invloed van den Staat al te zeer te beperken.
Ook de telephoon- en de teiegraafdiensten werden in Belgie door den Staat
uitgebaat; ook hier bleek de comptabiliteit geheel ondoelmatig to zijn, ook
hier zocht men naar een uitweg. Meerdere ontwerpen tot hervorming werden
naar voren gebracht, die schipbreuk leden, tot eindelijk, in 1930, de a regie >>
tot stand kwam. Ditmaal werd, naar den schrtjver, een voortreffelijke vorm
gevonden die een uitmuntende uitbating mogelijk maakt : ze laat toe in den
werkelijken financieelen toestand der uitbating klaar te zien en ze verzekert
het behartigen van het algemeen belang door den verbruiker voldoening te
schenken en wel tegen een redelijken prUs, voldoende om de onkosten to
dekken en zelfs een niet to onderschatten financieel voordeel aan den Staat
te verzekeren : 668 millioen fr. in tien jaar.
Ze is evenwel voor enkele detail-verbeteringen vatbaar, die de financieele
uitbating nog volmaakter zullen maken en ult de verhouding van de regie
tot de staatsmacht elk gemis aan klaarheid zullen wegnemen.
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Sedert 1930 werden nog verschillende staatsuitbatingen zelfstandig gemaakt,
met een eigen statuut, dat echter telkens verschillend is. Hier moest meer
eenvormigheid komen ! Nog meer, de wet zelf — van 1846 -- over de comptabiliteit van den Staat moest grondig gewijzigd worden
De. gansche studie van Mr. Lecat strekt er toe dit laatste besluit te staven
ofschoon slechts enkele bladzijden er aan gewijd zijn terwijl het commentaar
der wet die de regie inste.lde ruim 400 blz. beslaat. Dit brengt eenig mangel
aan evenwicht in zijn boek. Hij had zijn eindbesluit verder moeten uitdiepen,
hetgeen wellicht tot nadere schakeering amnleiding had gegeven : economische
uitbatingen eischen •een aangepaste comptabiliteit die ons schijnt een andere
te moeten zijn dan die welke doelmatig zal blijken voor de eigenlijke m,achtsof gezagsdiensten (bestuur, policie, rechtswezen, enz.) . Herziening der wet
vat 1846 is voorzeker wenschelijk en de ondervinding opgedaan bij de uitbating
der economische staatsdiensten kan daartoe licht bibrengen; overdreven veralgemeening zal hier evenwel zorgvuldtg moeten vermeden worden.
Deze bedenkfngen betreffen echter uitsluitend het laatste besluit van den
schrijver ; men leide er niet uit of dat wij zone studie over de inrichting van
den telephoon- en telegraafdienst als weinig belangrijk aanzien : ze is voortreffelijk; vooral het commentaar der wet munt nit door grondigheid en
overzichtelijkheid.
Dr. K. du Bois

Dr. Paul SCHULZ-KIESOW, Die durchgehenden Eisenbahn-Seefra,clittcarife, ein Beitrag zur Frage der organisatorischen Verflechtung von
Eisenbahn and Seeschiffahrt. — Verkehrswissenschafthche Abhandlungen, Heft 12. G. Fischer, Jena, 1941, 371 blz., RM. 12.
In deze leerri jke studie stelt de schri jvei' zich tot doel aan te toonen dat in
Duitschland de rechtstreeksche spoorweg-scheepvaarttarieven om reden van
bun belangrijke voordeelen wederom ingevoerd, ja zelfs ontwikkeld en veralgemeend zouden moeten worden. Dank zij deze tarieven kan de inlandsche
exporteur zijn waren rechtstreeks van het Duitsch ^binnenlandsoh spoorwegstation verzenden naar de buitenlandsche haven. Door de aangewende doelmatige pri jsverminderingen leenen zich deze tarieven uitstekend tot het doorvoeren van een gelelde vervoerpolitiek in betrekking met het begunstigen van
zeehavens en zeevaartlijnen en het veroveren van vreemde afzetgebieden.
De schrijver bewijst zijn stelling door voorbeelden ontleend aan het verleden
en wijst daarna op de ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst. De geschiedenis van de uitbreiding van den Duitsohen exporthandel in het Nabije
Oostendoor de Deutsche Levante Linie levert ons een voorbeeld van wat een
doorzichtige en doelbewuste vervoerpolitiek vermag te verwezenlijken.
Naar de schrijver meent zouden dergelijke tarieven beter den toestand der
Duitsche Noordzeehavens verzekeren dat de gekende Seehafenausnahmetarife.
Het gansche werk staat trouwens in het teeken van den concurrentiestrijd
tusschen •de Duitsche Noordzeehavens eenerzijds, en de Belgische en Nederlandsche anderzijds ; al noemt de schrijver deze laatste nochtans <; das nattirlicher Ausfalltor des reinisch-westfAlischen Industrierevieren >> (.bl. 131) .
Om de buitengewone kennis van vervoer- en scheepvaarttoestanden waarvan het blijk geeft, zal dit nieuwe boek van Dr. Schulz-Kiesow door alle belanghebbenden met nut en interesse gelezen worden.
L. Baudez

Dr Ernest SCHUSTER, e.a., Monoindustrielle Agglomeration. Die Schuhindustriestadt Pirmasens. -- Konrad Triltsch, Wurzburg-Aumuhle,
1940, 238 blz., RM. 6,90.
De studie van de vestingsplaats der industrie heeft sedert een goed tiental
jaren hoe Langer hoe meer de belangstelling gewekt. Zi j heeft zich tevens In
een nieuwe richting ontwikkeld. Het doel dat zij nastreeft is niet zoozeer meer
de criteria vast te stellen volgens dewelke een industrie de voor haar best geschikte ligging kan bepalen ; zij houdt zich nu eerder bezig met het onderzoek
van de voorwaarden die moeten vervuld zijn opdat een industrieel gebied, in
zijn geheel beschouwd, als gunstig ontwikkeld mag doorgaan. Vandaar dat, in
Duitschland evenzeer als in Engeland en in de Vereenigde Staten, de gebieden
die zich in een bijzonder slechten toestand bevinden — en dat zijn eaeestal gebieden met eenzijdige economische ontwikkeling — speciaal de aandacht trokken. Pirmasens, middelmatige stad in de Palts, waar meer dan een vierde van
de totale schoenproductie van Duitschland vervaardigd wordt en Wier economisch leven geheel en al door die nijverheid wordt beheerscht, is, samen met
eenige gemeenten van b et omliggende, zulk een gebied. Prof. Schuster, aan
het hoofd van een studiegroep van de Universiteit van Heidelberg, heeft er
een onderzoek over ingesteld, waarvan de resultaten ons hier medegedeeld
worden. Dr. Fehringer, Dr. Harth en Dr. Giegold hebben zich in hoofdzaak
beperkt tot de objectieve en zeer gedetailleerde uiteenzetting van de geconsta-
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teerde feiten. Dr. Rittig daarentegen heeft getracht een totaalbeeld te geven
van <: de struktuur van het monoindustrieele economisch gebied Pirmasens >>
en van de ontwikkeling ervan sinds 1850. Prof. Schuster eindelijk analyseert
het begrip zelf van •monoindustrieele agglomeratie. Deze twee laa,tste bijdra.gen, ofschoon niet alttjd zeer helder geschreven, zijn uiterst intereasant. Zoowel wegens de methode die aangewend werd als wegens de algemeene corclusies waartoe die methode geleid heeft, verdienen ze bestudeerd te worden door
alwie zich bezig houdt met het probleem van de economische struktuur van
een industrieele streek.
R. Van Ooteghem

Herbert SCHACK, Mensch and Arbeit. Voms Wesen deutscher Wirtschaft.
— Junker and D'unnhaupt, Berlijn, 1941, 189 blz., R.M. 5,80.
In de aristotelische en in de middeleeuwsche bedrijfsleer maakte de mensch
midden zijn levenskring het centrum uit der geestelijke belangstelling ; productie en ruil werden beoordeeld naar de maat van zijn levensbelang en levensnorm. Hiermee brak het economisch liberalisme. Door de wereld- en levensopvatting van het Nationaal Socialisme wordt, zegt ons schrijver << wieder sum
Mass aller Dinge, der Mensch in seiner Natur, seiner Arbeit and seiner Gewissenordnung. Die Wirtschaft erhielt ihren eigentlichen Sinn, namlich dem
Leben der einzelnen and der Gemeinschaft zu dienen, zurtick... Ihr Ausgangspunt ist der wirtschaftende Mensch in seiner naturlichen, rassischen, volkisohen and nationalen Gebundenheit s. Zijn werk toont ons aan welke deze
' WVirtschatfslehre >> Is. Achtereenvolgens behandelt hij de Wirtschaf tsbewusstsetin, -gesinnung, -stil, -raum, -austausch, -aufbau, -lenkung, -wehr.
In het eerste hofdstuk laat hij het scherp onderscheid uitkomen dat bestaat
tussehen den kuddegeest der weinig ontwikkelden en het persoonlijk << Wirtschaftbewusstsein » en toont hij aan hoe het « Volksbewusstsein >> zich onderscheidt van het c Staatsbewusstsein ;x van den Italiaan. In het tweede wordt
ons aangetoond dat het ongebonden streven naar eigen belang geenszins altijd
heilzaam is en de plaats moet inruimen voor werkelijke zorg voor de gemeenschap dank aan -een organisch samenspannen.
Dr. K. du Bois

Vim,
C. NYPELS, Blad, boek en band. -- Schijnwerpers, vierde reeks, nr 39.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, Het Spectrum, Utrecht, 1940,
i )t bIZ., Fr. 18.
Dit boekje Is een nuttige bijdrage tot de Giftenberg-herdenking in 1940, een
vulgariseerende uiteenzetting over de boekdrukkunst. Het beste deel van het
werkje zit begrijpelijk in hoofdstukken 3, 4 en 5, die de uitvinding en de
techniek der boekdrukkunst behandelen. Interessant, zeer bevattelijk, ook voor
wie zooals veruit de meesten, geen benul hebben van dit edele vak. Uit den
aard der zaak zouden In de meer algemeene theoretische beschouwingen van
hoofdstuk 1 en 2, over ontstaan en ontwikkeling van het geschreven woord,
e.d., wel enkele opmerkingen te maken zijn en vraagteekens te plaatsen.
Zoo o.m. in betrekking tot de volkeren, ook vrij hoogstaande cultuur-volkeren,
die geen eigenitjk schrift hebben gekend. Doch dan kon menover dergelijke
punten alleen reeds telkens een heel schijnwerpertje vullen.
L. U.

K. GALESLOOT, Vreugden rond het Huis. — Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, Het Spectrum, Utrecht, 1941, Nr 44 van de eerie Schijnwerpers, 94 blz., Fr. 22.50.
Een prachtboekje in zijn genre. Men moet het gelezen hebben om den
rijkdom te kunnen verstaan van de bloementaal die alleen van vreugde
spreekt. Vol kleur en geur en smaak wordt verteld over bloemen die
iedereen zich aanschaffen kan als hij maar een klein tuintje bezit. Elk
jaargetijde brengt nieuw genot. Verder kan het boekje niet genoeg geprezen
worden voor de richtlijnen die het aangeeft voor alle bloemtuin-amateurs.
F. Callebaut

A. VAN NIJNANTEN, Zwerven door Noord-Brabant. — Van Gorcum &
Comp., Assen, 1941, 72 blz., 1 kaart, Fl. 0.90.
Den twaalftal ware liefhebbers van Brabants natuur, bevolking, geschiedenis
en bouwwerken leveren een bijdrage voor dezen beknopten reisgids. Den opsomruing van musea en een fietskaart met beschrijving van 25 tochten verhoogen
de bruikbaarheid. Men kan geen keuriger, sympathieker en practischer uitgave
op dit gebied wenschen.
Cl. B.
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A. LECLERCQ et G. COLLON, Tralte des Dommages de Guerre 1940. -Ferd. Larcier, Brussel, 1941, 190 blz., Fr. 40.
Tot heden werd er nog geen regeling getroffen voor het vergoeden der
schade welke tengevolge van de oorlogsgebeurtenissen is ontstaan.
Nochtans werd er wel een regeling voorzien om, reeds op dit oogenblik, het
bestaan en het beloop der schade vast te stelien. Te then einde worden, in
iedere provincie, door den Commissaris Generaal voor 's lands wederopbouw,
66n of meer commissie's Ingesteld.
Het voormelde werk behandelt de vaststelling en raming der oorlogsschade.
Het is in drie deelen ingedeeld. Het eerste deel behandelt het besluit van
15 Maart 1941 betreffende de vaststelling en de schatting der schade toegebracht aan roerende en onroerende goederen. Aan de hand van de rechtspraak welke na den vorigen oorlog ontstond, wordt de schade omschreven
welke voor vaststelling in aanmerking kan komen. Tevens wordt de samenstelling van de commissie's, de rechtspleging en de wijze van raming der
schade nauwkeurig onderzocht. Het tweede deel behandelt het besluit van
15 Februarl 1941 betreffende de schade aan binnenschepen in zoover dit
afwijkt van het besluit van 15 Maart 1941. Het derde deel (dat slechts 8 blz.
bedraagt) is gewijd aan de studie van de besluiten van 30 Augustus en
19 October 1940 waarbij de mogelUkheid wordt voorzien leeningen aan de
geteisterden toe te staan. Dat het besluit van 30 Augustus 1940 sinds het
verschijnen van het werk gewijzigd, en met andere besluiten samengeordend
werd door het besluit van 30 Juni 1941, kan de waarde van het besproken
werk geenszins verminderen.
Het is een zeer duidelijk commentaar dat, zoodra de Commissie's tot vaststelling en raming van oorlogsschade in werking zullen treden, de grootste
diensten zal bewijzen.
K. • Van Baarle

Albert BUISSERET, La contribution nationale de crise. - Ferd. Larcier,
Brussel, 1941, 107 blz., Fr. 20.
Het is voor juristen werkelijk een ondankbare task de belastingwetgeving
door commentaren te verduidelijken. Dit ondervond nu weer Mr. Buisseret die,
nauwelijks twee maanden na het verschijnen van zijn werk, de wetgeving op
bet gebied der Nationale CrisisbeIasting zag wijzigen.
Door het beslult van 16 Jun! 1941 (Staatsblad 19 Juni 1941) werden Inderdaad de door hem besproken wet van 17 Augustus 1938 en de besluiten van
22 October 1940 en 27 Februarl 1941 samengeordend en gewijzigd. H&j die de
nationals crisisbelasting wenscht de bestudeeren mag dan ook niet meer
uitsluitend voortgaan op het her besproken werk doch dient het besluit van
16 Juni 1941 ale eerste leidraad te nemen.
Het werk van Mr. Buisseret dat, aan de hand van een uitvoerige rechtspraak, den geest en draagwijdte verduidelijkt welke de nationale crisisbelasting
beheerscht, zal hem echter ook een nauwkeurig inzicht in de samengeordende
wetgeving bezorgen.
K. Van Baarle

Frans GHIJSSELS, De administratieve Eechtsmaehten. - Ferd. Larcier,
Brussel, 1941, 43 blz., Fr. 7.50.
Door het besluit van 15 Februari 1941 werd, tot beteugeling van de misdrijven tegen de voeds-elvoorziening, de rantsoeneering en de vaststelling der
prijzen, een administratieve proceduur ingevoerd, waardoor de kennisname
van deze misdrijven aan de gewone rechtbanken onttrokken wordt. De
brochure bevat den tekst van het inrichtend ^ besluit en een bondig commentaar dat, in een eenvoudigen vorm, de beschikkingen van het besluit toelicht.
Deze brochure zal dan ook vooral diensten bewijzen aan hen die, met de
administratieve rechtbanken in aanraking komen, doch niet met het lezen
van wetteksten vertrouwd zijn.
K. Van Baarle

Voor afsluitlngen van PARKEN
TUINEN en WElDEN geeft

URSUS
. ,.. . ,.. ,.,.. ,"",.

de

sierlijkste

de

sterkste
en

roestvrlje
uitwerking
vervaardigddoor

Trefl leries Leon Bekaert • Zwevegem

HANDELSHOOGESCHOOL
VOOR
JUFFROUWEN
ONDER DIRECTIE DBR ZUSTERS VAN LIEFDB
39, KORTE NIEUWSTRAAT, ANTWERPBN

•

Door den Staat erkend,
lemachtigd diploma'. af to levereD van Kandldaat eD Uceatlaat
lD de Handelswetenschappen
NIEUWB HUMANIORA : 3e, ae eD Rethorica

STRACKE, Dr. D., S. J., In de leer bij Jacob van Maerlant. Voordracht
uitgesproken op de Brugsche Kultuurdagen 31 Mei 1942. — Wiek Op,
Brugge, 1942, 31 blz., Fr. 8.
STREUVELS, Sttjn, Lenteleven. — Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 241 blz.,
gen. Fr. 25, gob. Fr. 42,50.
VAN DER PLAETSE, Antoon, Het lied der geuzen. Str jdgedichten. — Lanruoo,
Tielt, 1942, 216 blz., ing. Fr. 45, geb. Fr. 60.
VAN DER VEN, D. J., De heeni liefde van het Nederlandsche yolk. —
A. Rutgers, Aarden, 1941, 295 blz., Fl. 4,90.
VAN HEDDEGEM, Frans, Oorlogsdagen. Van Albertkanaal tot Schipdoncksche Vaart. — Goe1eert, Rouse, 174 biz., Fr. 15.
VAN HOVE, A., De bronnen van het kerkel jk recht tot het begin der Vile
eeuw. Mededeelingen van de Koninkloke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, 14atteren- en Schoone Kunsten in Belgie. -- Paleis der
Academl#n, Brussel, 1941, 25 blz., Fr. 12.
VAN RENGEN, Evarist M., C. J., Integreeren. — De Vlaamsche Drukkerij,
Leuven, 1942, 90 blz.
VAN ROOY, Jos, Vader en zoon. -- De Kinkhoren, Brugge, 1942, 428 blz.,
gen. Fr. 45, geb. Fr. 55.
VERACHTERT, Frans, Als druppels dauw. — Uitgave in eigen beheer, Retie,
z. j., 197 -blz., ing. Fr. 28, geb. Fr. 40.
VERSCHAEVE, Cyriel, Oud-Vlaamsche Meesters. — Zeemeeuw, Brugge, 1942,
78 blz., geb. +halflinnen Fr. 68, luxe uitg. Fr. 85.
Berufszdhlung. a Einfuhrung in die Berufszdhlung >>, Statistik des Deutschen
Reichs. Band 555, Volks-, Berufs- and Betriebszahlung von 17. mai
1939. -- Verlag fair Sozialpolitik, Wirtschaft and Statistik, Paul Schmidt,
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HARSCOUET, S. E. Mgr., Ev~que de Chartres. HOri~on8 Uturg-iqu6s.
Oasterman, Doomik, 176 bls., Fr. 18.
•J.ORGENS EN, :r., Bronnen bij de studievan het leven van den Heiligen
Franciscu8 van Assisie. Uit het Deensch vertaald door P. Stanislas.:
van de Velde, Minder-broeder. - Lannoo, Tielt, 1942, 78 bIz., Fr. 18.
.
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PIRET, R-ene, Famille et Patrimoin'e. - «BAtir» VII, casterman, Doornik,
80 blz., Fr. 7..

R,OULLN, E., O. S. B., Nos Eglises. Liturgie, architecture moderne et
contemporaine, mobllter, peinture et sculpture. Lethiel1eux, Parijs, 1939,
899 'bIz.,· Fr'. Fr. 260.
SIMOENS, Armand, Van den drempel naar de 'kim. Eigen uitgave,
Gent, z. j., 77 bIIZ.
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(Zie vervolg bouenaan uorise biz.)

U kunt er om
verlegen zitten!
Net als om Aspirine. Oat kleine tabletje
knapt U gauw weer op als U zich ,.niet
lekker" voelt. Zorg dus steeds, een buisje

bij de ha'nd te hebben.

